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Sardenya és una illa culturalment diversa i amb forts contrastos en la seva geografia. Les serralades interiors                 
s’emmirallen en un mar d’aigües transparents solcat de cales de sorra fina i petites illes. El paisatge, eminentment                  
rural, està esquitxat de llogarrets i ciutats que atresoren un ric llegat històric, testimoni d’un llarg i constant                  
mestissatge entre pobles autòctons i forans. 
 
La primera civilització sorgida a l’illa, la nuràgica, és coneguda per la construcció a partir del 1600 aC d’espectaculars                   
torres amb pedra seca (els nurags). El pas més o menys durador de fenicis, cartaginesos, romans, vàndals, i bizantins                   
dóna pas el segle X a un primigeni període de sobirania amb unes característiques singulars. La insularitat i la                   
llunyania de l’Europa feudal donen a llum a quatre regnes, anomenats “jutjats”, al capdavant dels quals hi ha un                   
monarca, 
que pren el títol de “jutge”, sostingut per un parlament. Els primers textos en llengua sarda corresponen a aquest                   
període (segle XI). Els conflictes interns i la intervenció de potències estrangeres (Pisa i Gènova) per fer front a les                    
incursions islàmiques acabaran amb aquests reialmes a excepció del “jutjat” d’Arborea. 
 
Per tal de resoldre el conflicte polític a Sicília el papa Bonifaci VIII institueix el 1295 el “regne de Sardenya i Còrsega” i                       
l’infeuda al rei d’Aragó Jaume II el Just. El “jutge” d’Arborea es declara vassall de la Corona d’Aragó i el 1324                     
s’aconsegueix expulsar els pisans de l’illa. Els catalans s’asseguraven d’aquesta manera el subministrament de blat               
sard cap al Principat, i establien un punt de suport en les rutes cap a la Mediterrània oriental. 
 
El “jutjat” d’Arborea, però, iniciarà seguidament una sèrie d’insurreccions i xocs armats amb la Corona d’Aragó que                 
tindran a Gènova i Pisa com a agents desestabilitzadors. Pere III el Cerimoniós envia un poderós exèrcit que pren                   
l’Alguer i el repobla exclusivament amb catalans (1354). El príncep Martí el Jove, fill del rei Martí I l’Humà, serà el que                      
s’encarregarà de donar el cop definitiu als revoltats derrotant-los en la sagnant batalla de Sanluri (1409). La victòria,                  
però, serà agredolça ja que Martí el Jove morirà de malària pocs dies després i deixarà la Corona d’Aragó sense                    
successor a la mort del seu pare, fet que comportarà l’entronització d’un rei castellà arran del Compromís de 
Casp (1412). 
 
La relació entre Catalunya i Sardenya en èpoques medievals i modernes és especialment intensa. L’illa esdevé un                 
regne més de la confederació prenent com a model institucional el Principat de Catalunya i com a llengua franca el                    
català. Testimonis d’aquesta fructífera etapa que dura quatre segles són els nombrosos edificis d’arquitectura gòtica               
catalana i el dialecte alguerès. Els tractats derivats de la Guerra de Successió atorguen Sardenya als Savoia (1720). A                   
partir d’aleshores la llengua catalana va perdent presència social de manera gradual tot i que el prestigi no el perdrà                    
fins ben entrat el segle XIX. Els darrers testimonis documentals en català (actes notarials) daten del 1835, a Càller, la                    
capital. 
La llengua catalana tanmateix es conservarà en l’àmbit domèstic a l’Alguer fins als nostres dies i prestarà nombrosos                  
mots a la llengua sarda: jaju (avi), draperi (sastre), calàsciu (calaix), bardúfula (baldufa), ulleres (ulleres), o busaca                 
(butxaca). Molts cognoms catalans són encara presents en la societat sarda: Fois, Garau, Sanjust, Aymerich; així com                 
diferents topònims: Iglesias, Teulada, Montserrato, Elmas (El Mas). 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

EL VIATGE 
Del 15 al 21 d’Abril del 2019 – Setmana Santa 

(7 dies de viatge) 
 
15 d’abril (dilluns): BARCELONA 
Presentació a l’estació marítima, a les 20.30h. Tràmits d’embarcament i sortida amb vaixell a les 22.00h. Sopar i                  
allotjament a bord. 
 
16 d’abril (dimarts): PORTO TORRES – L’ALGUER 
Esmorzar a bord. Arribada a Porto Torres a les 11.00h. Desembarcament i sortida amb autocar privat cap a l’Alguer.                   
Dinar a l’hotel. A la tarda, visita de la ciutat a peu visitant: els bastions i muralles, vestigis catalano-aragonesos, la                    
catedral, l’església de sant Francesc, la “Passejara Emmurallada”, etc. Sopar i allotjament a l’hotel. 
 
17 d’abril (dimecres): L'ALGUER 
Esmorzar a l'hotel. Al matí sortida per fer la visita amb vaixell (si el temps ho permet) a les grutes de Neptú. Visita                       
obligada per qualsevol viatger que es trobi a l’Alguer, estan situades a les entranyes del cap de Caça i el duc de                      
Buckingham les va definir com “un prodigi dels déus”. Visita de la gruta. Retorn al vaixell i continuació a la Roca                     
Foradada. Desembarcament a cala Dragunara i continuació amb autocar fins al nurag de la Palmavera. Visita.                
Retorn a l'hotel i dinar. A la tarda sortida amb autocar cap a Castelsardo, visita de la ciutat. Fundada el segle XII es                       
troba en un promontori des del qual es pot observar una panoràmica extraordinària. Es visitarà la Catedral i el centre                    
històric. Sortida cap a la famosa Roca de l’Elefant: Una roca erosionada pels agents atmosfèrics donant-li                
l’extraordinària aparença d’un elefant. Tornada a l’hotel. 
Sopar degustació de la cuina típica algueresa i sarda. Allotjament a l’hotel. 
 
18 d’abril (dijous): L’ALGUER – CÀLLER (Cagliari) 
Esmorzar a l’hotel. Sortida amb autocar cap a Oristany (Oristano). Visita panoràmica de la ciutat i continuació al cap                   
de Sant Marc. Visita panoràmica i dinar en un agroturisme. A la tarda sortirem cap a Palma de Solç (Porto Palma) i                      
continuarem cap a la Vila d'Esglésies Visita de la ciutat: el centre històric, l’església de Santa Chiara di Assisi i la de                      
San Francesco, d’arquitectura gòtica catalana. Seguirem fins a Càller. Sopar i allotjament a l’hotel. 
 
19 d’abril (divendres): CÀLLER 
Esmorzar a l’hotel. Visita de la ciutat. Visitarem la zona del castell, on es troben alguns dels més importants                   
monuments arquitectònics de la ciutat. Dinar en un restaurant. A la tarda continuarem la visita de la ciutat: la                   
catedral de Santa Maria, edifici pisà del segle XIII, on es troba la tomba de Martí el Jove, el santuari de Bonaire,                      
construït pels catalans entre el 1324 i 1326 d’estil gòtic català. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 
20 d’abril (dissabte): CÀLLER – SANLURI – L’ALGUER 
Esmorzar a l’hotel. Sortida amb autocar cap a Sanluri. Visita del castell. Continuació cap al nurag de Barumini,                  
l’expressió arquitectònica més significativa de la civilització megalítica: el nurag, “su nuraxi”. El complex ocupa amb                
la seva construcció una àrea de 1.000 metres quadrats. Visita. Dinar en ruta. Seguirem fins a l’Alguer. Sopar i                   
allotjament a l'hotel. 
 
21 d’abril (diumenge): L’ALGUER – PORTO TORRES - BARCELONA 
A les 05.15h. prendrem un cafè i unes pastes. Després sortirem amb autocar cap a Porto Torres. Tràmits                  
d’embarcament i acomodació en els compartiments. Sortida del vaixell a les 07.15h. Esmorzarem i dinarem a bord.                 
Arribada a Barcelona a les 20.00h. Final del viatge. 
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(grup mínim de 30 persones i màxim de 40 persones) 
En habitació doble: 1.275,00 € 
Taxes variables portuàries: 50,00 € 
 
Suplement individual tota l’estada (hotels): 27,00 € - Vaixell anada i tornada 190,00 € 
 
Inclou: Reunió de tots el participants abans del viatge amb el guia acompanyant - guia acompanyant de parla 
catalana durant tot el viatge, sortint des de Barcelona – bitllet de vaixell anada i tornada (compartiment doble) – 
serveis d’autocar privat segons l'itinerari – guia local de parla algueresa o catalana – estada en hotels de 3*** a 
L’Alguer i 4**** a Càller - tots els àpats indicats a l’itinerari amb begudes (aigua i ¼ de vi per persona) – Sopar 
especial degustació de la cuina algueresa i sarda. - entrades als monuments indicats a l’itinerari - assegurança de 
assistència i anul·lació de viatge (casos greus, demanen certificats mèdics). 
 
No Inclou: qualsevol cosa no indicada anteriorment com cafès, extres a l’hotel, etc. 
 
Segons l’article 157 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, els preus es podran revisar fins a 20 dies abans de la sortida, per 
incorporar variacions dels transports, inclòs el carburant, les taxes, impostos i tipus de canvi de moneda aplicat. L’ordre de 
l’itinerari i visites es pot modificar si les circumstàncies ho aconsellen. 
 
 
INSCRIPCIONS 

● Data límit: 31 de gener del 2019 – Cal fer un dipòsit del 30% del total del viatge a: Viatges Panorama  
ES16 2100 3277 1222 0022 2748 o passar per l’oficina de Viatges Panorama de 09.30h a 13.30h i de 16.00h 
a 19.00h de dilluns a divendres. 

● Data pagament resta del viatge fins el 15 de març del 2019. 
● Data de la reunió dels participants al viatge per lliurament documentacions i explicació del viatge: 4 d’abril del 2019. 
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