
Camí 
de les

esglésies 
solidàries

Del 8 de juliol al 30 de setembre

Els diners recaptats aniran 
integrament a Càritas Sant Julià 
pel rebost solidari



Et proposem iniciar el recorregut per l’església de St. Julià i St. Germà 
per descobrir els mosaics d’art litúrgic, plens de llum i color, realitzats 
pel sacerdot jesuïta, teòleg, escriptor i artista d’art religiós l’eslovè 
Marko Ivan Rupnik, anomenat el “Miquel Angelo” del segle XXI.

Seguirem amb l’església de Sant Serni de Nagol perquè és sens dubte 
un dels temples romànics més excepcionals que pots veure en tots 
els Pirineus. La perfecció del seu entorn natural i la seva peculiar ubi-
cació a sobre del poble ofereixen un  espectacle increïble de bellesa 
serena a tots aquells que s’apropin fins aquí.

I acabarem al Santuari de la Mare de Déu de Canòlich, patrona de 
Sant Julià de Lòria que està situada en un entorn natural de gran be-
llesa, rodejada del bosc de Canòlich i d’unes vistes espectaculars, ens 
permet viure de prop l’espiritualitat d’aquest espai únic, en què bus-
ca potenciar la generositat i la capacitat de compartir entre totes les 
persones que s’hi apropen.  

• Quan - inici el dimecres 8 de juliol i acabament el dimecres 30 de se-

tembre • Punt de sortida - oficina de turisme de plaça Laurèdia • Dies 

- dimecres i dissabtes • Hora - 9.30 h • Durada - 3h aproximadament • 

Preu - 5 € - 2,50 € amb el Carnet Jove - gratuït pels menors de 10 anys 

(els diners recaptats aniran integrament a Càritas Sant Julià pel rebost 

solidari) • Nota - Portar vehicle propi per a fer els desplaçaments • Apar-

caments - 1 hora gratuïta • Reserva prèvia - un dia abans de cada sortida, 

a l’oficina de turisme de la plaça Laurèdia, per telèfon al núm. +(376)744 

045 o per correu electrònic a: turisme@comusantjulia.ad • Aforament - 

màxim 20 persones • Mascareta - Ús obligatori a l’interior de les esglésies

Visita de les esglésies de St. Julià i St. Germà, 
de St. Serni de Nagol  

i el Santuari de la Mare de Déu de Canòlich


