QUANT
TEMPS FA
QUE NO VEUS
SANT PERE
DE RODES?

L’HAS
DE VEURE.
L’HAS
DE VIURE.

UN APASSIONANT
RECORREGUT PER
DESCOBRIR I ENTENDRE
L'ÈPOCA FEUDAL
CATALANA, EN UN
ENTORN NATURAL
REALMENT
ESPECTACULAR

Al capdamunt de la Serra de Verdera,
amb unes increïbles vistes sobre el
Cap de Creus, s’alça majestuós el
Monestir de Sant Pere de Rodes. Un
monument que sempre ha estat clau
per endinsar-nos a l’època medieval.
La visita al cenobi és el punt de partida d’un nou recorregut que ens
permet passejar pels tres mons sobre

els quals s’erigia la societat feudal:
els que resaven, al monestir de Sant
Pere de Rodes; els que produïen, al
poble de Santa Creu, i els que lluitaven, al castell de Verdera.

EL MONESTIR
DE SANT PERE DE RODES

EL POBLE DE SANTA
CREU DE RODES

EL CASTELL DE SANT
SALVADOR DE VERDERA

Va esdevenir el monestir més important
del comtat d'Empúries i un dels principals
centres de peregrinació de Catalunya.
La seva església, considerada una de les joies
del romànic europeu, destaca per la riquesa
dels seus capitells i per la gran alçada de la
volta de canó de la nau central. Un gran espai
vertical que només és possible gràcies a un
enginyós sistema de pilars i dobles columnes.

La proximitat a Sant Pere de Rodes va fer que
cap al segle XIII el poble de Santa Creu arribés
a tenir uns 250 habitants. Una població que es
va reduir fins a desaparèixer a finals del segle
XV, coincidint amb l'inici de la decadència del
monestir.

La seguretat del monestir, del poble i del
comtat d'Empúries estava en mans del castell
de Sant Salvador de Verdera que, des del
punt més alt alertava a tot el territori dels
perills que poguessin arribar tant per terra
com per mar.

Una història que, any rere any s'ha anat recuperant gràcies a les constants excavacions i rehabilitacions que avui ens permeten descobrir les
cases i els carrers de la vila medieval.

El castell és avui una peça bàsica per entendre l’arquitectura militar del segle XIII i,
indubtablement, un dels millors miradors
per contemplar el Cap de Creus i el territori
que l'envolta.

CONJUNT MONUMENTAL
DE SANT PERE DE RODES
Camí del Monestir, s/n
17489 El Port de la Selva
(Alt Empordà)
Tel. 972 194 238
santperederodes.cultura@gencat.cat
VISITES GUIADES
PÚBLIC GENERAL I GRUPS
Amb reserva prèvia:
Tel. 972 387 559
reservesspv.acdpc@gencat.cat
patrimoni.gencat.cat

LLOGUER D’ESPAIS
L’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural
us ofereix la possibilitat de llogar alguns dels espais
del Monestir per a celebrar-hi activitats artístiques,
culturals o esdeveniments especials.
Per a més informació: monuments.acdpc@gencat.cat

GI 704-2019

El programa PATRIMONI EN ACCIÓ
és una iniciativa conjunta de l’Obra Social “la Caixa”
i el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, a través de l'Agència Catalana
del Patrimoni Cultural, per fomentar l’ús i el
coneixement del patrimoni català a tot el territori.

