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de 
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SORTIDA CULTURAL
AL GARRAF

Divendres 24 de març de 2017

MONESTIR BUDISTA DEL GARRAF, 
ESPAI XOCOLATA I CALÇOTADA 

El Palau Novella o Monestir budista del Garraf 
és un antiga casa d’indians que actualment ha 
estat convertida en un monestir budista –Sakya 
Tashi Ling. Està situat al Parc Natural del Garraf, 
a la urbanització de la Plana Novella, al municipi 
d’Olivella (Garraf).  És una obra inclosa en l’Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
El 1875, la família Raventós va vendre l’antiga 
masia Plana Novella, a Pere Domenèch i Grau 
-natural de l’illa Cristina i resident a Cuba. El terreny 
fou declarat colònia agrícola per Alfons XII el 1885. 
Les obres de construcció del palau van acabar el 
29 d’octubre de 1890. Els propietaris només van 
gaudir-la sis anys, ja que es van arruïnar perquè 
l’any 1893 es va declarar la fil•loxera. Per això, el 
1896 la finca va sortir a subhasta pública. Des de 
llavors el palau ha tingut diferents propietaris que 
han mantingut les seves portes tancades, fins que 
l’any 1996 s’hi va instal•lar una comunitat budista 
que ha restaurat l’edifici i ha creat un museu. 

ITINERARI
8.45 h Sortida des de l’ANC en autobús cap al 
Garraf 
10 h Visita al Monestir Budista del Garraf
12 h Visita a l’espai xocolata 
13.30 h. Dinar amb calçotada a la Fonda Neus de 
Sant Sadurní d’Anoia

Sortida des de l’ANC a les 8:45 h. en autocar
Per apuntar-se: unescovsc@gmail.com, o bé a les
llistes que trobareu els dimecres a les conferències



CONFERÈNCIES 
MARÇ 2017

HISTÒRIA DE SANT CUGAT

Hem arribat al s. XXI Els primers pobladors: El jaciment 
de La Torre Negra, El de Can Fatjó dels Aurons, el forn 
Ibèric… Ens parlen d’una cultura ibèrica. Temps de romans, 
visigots i musulmans. Als voltants del segle IV, una fortificació 
romana, Castrum Octavianum, que protegia la cruïlla de la 
Via Augusta amb la via de Ègara a Barcino. També centre 
de protecció a les viles i colònies agrícoles. Els musulmans 
destrueixen l’església visigòtica l’any 717. Es construeix un 
Cenobi. S’estableixen famílies al voltant de les seves terres. 
El Monestir de Sant Cugat va estendre els seus dominis al 
Segle IX. En un saqueig d’Almansor fou destruït al 985. 
L’Abat Odó el reconstrueix amb noves dimensions. Al Segle 
XI era uns dels monestirs més importants i al Segle XII, ja hi 
ha una població permanent… Des de les hores, Sant Cugat 
ha format part de la cultura del nostre país. Ha viscut fets 
històrics molt importants, alguns dels quals haurien estat de 
molt neguit i frisança, però que els santcugatencs van superar, 
recuperant les seves tradicions, la seva estimació a la terra 
i sempre l’esperit obert a les noves tendències culturals. 
Aquesta manera de ser dels santcugatencs, ha fet que els que 
vinguérem a conèixer, la importància històrica del Monestir, 
quedarem atrapats en aquest desig de compartir la vida amb 
qui saben reconèixer la importància de la convivència i el 
respecte entre el passat i el seu futur i formàrem aquí la nostra 
família. Per això els Amics de la UNESCO, el mes de març, 
volem retre un homenatge a Sant Cugat: la seva història, la 
seva gent... Amb la col•laboració de grans historiadors de la 
nostra ciutat. Com a crescut Sant Cugat! Però sempre tan 
acollidor. Això si, sempre al voltant del nostre MONESTIR!

Horaris de les conferències a les 18 h
Sala d’actes de l’Arxiu Nacional de Catalunya
carrer Jaume I, 33-35 - Sant Cugat del Vallès

SESSIONS OBERTES

CINEFÒRUM
Dimecres 1 de MARÇ

a les 18 h

“SHADOW GIRL 
(NIÑA SOMBRA)”
Canadà, Costa Rica, Xile (2016); 

duració: 75 min
VO en castellà

La història. Mentre edita la seva última pel·lícula a Toronto, 
la cineasta Maria Teresa Larraín comença a perdre la 
vista. Decideix viure sola el dolor i tancar les portes del 
seu passat, convençuda que mai més podrà treballar com 
a artista. No obstant això, la notícia de la mort de la seva 
mare fa que torni al Xile natal que va abandonar 30 anys 
enrere.
Un viatge commovedor cap a les profunditats de la 
ceguesa, en una narració autobiogràfica plena de coratge 
i optimisme per enfrontar-se a una vida nova.

La directora. Maria Teresa Larraín va néixer el 1951. El 
1976 va marxar a Canadà, on es va graduar en estudis de 
Ràdio i Televisió a la Ryerson University de Toronto. Ha 
treballat com a cineasta independent durant més de 25 
anys. Els seus documentals tracten temes sobre justícia 
social (diversitat, inclusió, minories). Ha dirigit El Juicio de 
Pascual Pichun, Dolores, Looking for Findley i Amor 
Amargo

PREMIS I FESTIVALS 
DocsBarcelona – Catalunya, 2016 / BritDoc – Regne 
Unit, 2016 / SANFIC – Xile, 2016

FITXA TÈCNICA
Producció executiva: Ed Barreveld, Maria Teresa Larraín 
/ Fotografia:  Daniel Grant, Arnlaldo Rodriguez / Edició: 
Ricardo Acosta, Ordan Kawai, Tim Wilson / So: Daniel 
Pellerin / Producció:  Maremoto Productions & Storylinen-
tertainmen.

Arxiu Nacional de Catalunya,
c/ Jaume I, 33. St. Cugat.

Organitza:
Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat 

Arxiu Nacional de Catalunya

Dimecres, dia 8 de març
a les 18 h

“Un monestir amb mil anys 
d’història”
a càrrec de

LLUÍS CAMPINS
 Llicenciat en Història de l’Art, 

Director del Museu de Sant Cugat

Dimecres, dia 15 de març
a les 18 h

“La desarmortització del monestir 
de Sant Cugat”

a càrrec de
DOMÈNEC MIQUEL

Historiador, director de la revista gausach

Dimecres, dia 22 de març
a les 18 h

“La cultura popular sancugatenca: 
una posta d’aterratge”

a càrrec de
ROGELI PEDRÓ

Activista cultural, mestre, gestor cultural i antropòleg

Dimecres, dia 29 de març
a les 18 h

“Les sagues de Sant Cugat”
a càrrec de

DANIEL ROMANÍ
Periodista


