
 

Llocs d'interès a la Seu d’Urgell 
 
ESPAI ERMENGOL - MUSEU DE LA CIUTAT  
El Espai Ermengol, situado en el Centro Histórico, acoge el museo de la ciudad 
de la Seu d' Urgell y la Oficina de Turismo. 
La Seu d' Urgell 
Exposició permanent. un recorregut per d’història y l’art de la Seu d' Urgell des 
de els orígens mitològics y la edat dels metalls fin a l’actualitat.  
El formatge 
Exposició permanent sobre el formatge característic dels Pirineus. 
Exposició temporal: San Ermengol 
 (Carrer Major, 8) 
 

 Les mesures de la bladeria 
Servien per mesurar els blats que es venien al mercat. Són dels 
anys 1579 i 1840.  
 
 
 
 
 
 

 Ajuntament 
Fou construït durant la segona meitat del segle XV. A la part baixa hi havia l' hospital de la ciutat 
i l'església romànica de santa Eulàlia. Al segle XVIII s'hi va construir la capella barroca de sant 
Francesc. 
 

 Antiga església de Sant Domènec 
Edifici de característiques plenament gòtiques. Avui en dia sala de conferències i exposicions 
i Parador Nacional de la Seu d'Urgell.   (Pl. Sant Domènec, 13 - pl. dels Oms, 3) 
 

 Catedral de Santa Maria. 
Santa Maria d'Urgell, catedral de la Seu d'Urgell, a la plaça dels Oms. 
La Catedral de Santa Maria construïda el XII, és l’edifici més emblemàtic de la ciutat . És a més la 
única catedral romànica que es conserva a Catalunya. El claustre és adossat a la façana sud del 
temple. Té tres galeries romàniques; la quarta és fruit d’una reforma de principis del segle XII. 
Els capitells estan decorats amb una gran varietat de motius, des dels vegetals fins a les 
representacions de monstres . 
Claustres de la catedral d'Urgell. 
 

 L'Església de Sant Miquel 
Junt al claustre de Santa Maria d'Urgell, és l'únic edifici que queda del 
complex catedralici que construí Sant Ermengol que data de l'any 1035. 
D’estil romànic, construïda al segle XI està adossada al claustre de la 
catedral. 
Esgésia del conjunt catedralici de la Seu d'Urgell. Construïda al segle XI i 
molt restaurada al segle XX, és manté com l'edifici més antic de la 
població.  
 
 



 El Museu Diocesà d'Urgell 
Edifici annex als claustres. S'hi exposa el Beatus de la Seu 
d'Urgell. Aquest museu acull una valuosa col·lecció d’art religiós, 
procedent de tot el bisbat: 
• Pintures murals 
• Col·lecció de marededéus romàniques 
• Retaule gòtic d’Abella de la conca, d’en Pere Serra (1364) 
• Urna de plata de Sant Ermengol, d’en Pere Lleopart 
(1755) 
 

 Cal Roger 
Possiblement aquesta casa servia d'hostal per a pelegrins. Al teulat s'hi 
poden veure uns magnífics caps de biga gòtics, del segle XIV 
 
 
 
 
 
 
 

 Casc antic 
On destaquen el carrer dels Canonges (foto), el més antic, i 
el Carrer Major, ambdós d'alt valor arquitectònic, a més del pati 
de Palau i la plaça dels Oms on hi ha la Casa de la Ciutat. 
El Passeig de Joan Brudieu, al centre de la Seu, és un dels 
carrers més importants i és la divisòria del centre històric i 
l'eixample. 
 
 
 
 

 Ca l’Armenter, 
És una magnífica casa gòtica, pertanyent a la família noble aragonesa dels 
Luna, presents a la Seu durant el segle XIV 
 
 
 
 
 
 

 El Palau Episcopal 
Al pati de Palau. 
És la residència oficial del bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, 
construït durant els segles XIX i XX sobre estructures més 
antigues 
 
 
 
 
 



 

Sagrada Família d'Urgell 
També anomenat les Punxes, convent que gestiona la Fundació Sant Hospital, 
hospital d'iniciativa privada però que forma part de la xarxa pública.   (Pg. Joan 
Brudieu, 1)  
 
 

 La Biblioteca de Sant Agustí 
Actual biblioteca municipal on hi havia l'antic convent de Sant Agustí. 
La biblioteca de Sant Agustí ocupa el recinte de l’antiga església del convent 
de Sant Agustí, abans de convertir-se en biblioteca va ser hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seminari conciliar de la Seu d'Urgell 
A la zona nord de la ciutat, envoltat d'un ampli pati trobem 
aquest edifici, presidit per una monumental façana de 
característiques neoromàniques. Fou construït l'any 1860 per 
Romà Samsó.  
Amb unes enormes dimensions, fou construït per l'enèrgic bisbe 
Caixal el 1860 com a centre de formació superior. 
 
 
 

 Parc del Valira. 
Ubicat al costat del riu Valira, aquest parc acull una rèplica del claustre de la Catedral , construït 
el segle XX i dissenyat per l’escriptor i urbanista Lluís Racionero. Als capitells de les columnes s'hi 
han esculpit els personatges més rellevants del segle XX. 
 
 

 El poble de Castellciutat 
A més del centre del poble, destaca la Torre de Solsona, el Castell 
de Ciutat i la Ciutadella. 
 
 
 
 
 
Informació extreta de http://www.ccau.cat/; http://ca.wikipedia.org; http://www.turismeseu.com/; 
http://www.laseu.org/; http://www.alturgell.net/ 

 


