
 

 

 

GIMCANA CULTURAL 
Itinerari d’arts plàstiques 

 

Anota les respostes aquí 

 

 

1. ESCULTURA MODERNISTA DINS LA BASÍLICA DE SANTA MARIA 

En el recorregut per la Vilafranca modernista podem observar dins la 
Basílica de Santa Maria el conjunt escultòric del davallament de la Creu 
de l’escultor modernista Josep Llimona i Bruguera. 

 

➔ Quin edifici hi ha davant la façana principal de la Basílica on també hi 
ha una escultura del mateix escultor català? 

 

2. ARTS DECORATIVES AL CARRER SANTA MARIA 

Als voltants de la Basílica podem observar la vistositat de la decoració 
modernista en algunes peces del mobiliari urbà, fets amb vitralls de colors 
i ferro forjat.  

 

➔ Quin element decoratiu urbà hi ha penjat en aquest carrer? 

 

3. CASA DE LA VILA 

 
L’arquitectura modernista a Vilafranca combina l’arquitectura popular 
catalana amb les tendències pròpies del modernisme, que aporta nous 
materials i una nova concepció de l’espai. La façana va ser remodelada 
l’any 1912 i ordenada asimètricament amb elements florals modernistes. 
A la part superior de la façana destaca un rellotge emmarcat amb unes 
garlandes de fruites i flors classicistes.  

 

➔ Quina forma tenen els fanals de peu de llums de la façana? 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoTKsGyc1CKBq6R3wiJqGq6lgJo6tDRm5J4ts19DMpoOg14g/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

 

 

4. CASA GUASH ESTALELLA (FARMÀCIA) 

Vilafranca comença, a finals del segle XIX, la transformació de poble a 
petita ciutat; als carrers apareixen nous edificis que canvien la seva 
tradicional imatge. Els arquitectes de renom substitueixen els mestres 
d’obres en les diferents construccions i sorgeixen les figures de Santiago 
Güell, Eugeni Campllonch i Antoni Pons.  

 

➔ Quantes finestres hi ha de forma d’ull de bou ovalat a la façana? 

 

5. SALA DELS TRINITARIS 

Al centre de la vila hi ha una sala d’exposicions que acull mostres d’art 
contemporani d’artistes consagrats de creació emergent. És una sala de 
referència per l’alumnat del Milà en la qual fem visites guiades a les 
seves exposicions i on muntem la nostra pròpia exposició a finals de cada 
curs, amb les millors obres de l’alumnat del batxillerat artístic. 

 

➔ Quina llibreria hi ha quasi al davant de la sala? 

 

 




