
Diòcesi L’Alguer - Bosa Ofici Béns Culturals
Sobreintendència pels Béns Arqueològics de les 
províncies de Sàsser i de Núoro
Universitat de Sàsser - Departament d’Història, 
Ciències de l’Home i de la Formació DISSUF
Universitat de Sàsser - Departament 
d’Arquitectura, Disseny i Urbanística i - 
laboratori “animazionedesign”
Fundació G. Siotto
Biblioteca Municipal Rafael Sari
Biblioteca de Sant Miquel
Biblioteca de la Confraria de la Misericòrdia “G. 
Pezzi”
Arxiu Històric Municipal
Parc Natural Regional de Port Comte
Àrea Marina Protegida Cap de la Caça / Ísola Plana
Aeronàutica Militar - Destacament Aeroportual 
de l’Alguer
Comando Fari La Maddalena - Marina Militar 
Italiana
Operadors de la Presó - Casa de reclusió de 
l’Alguer
Institut Comprensiu n.1
Institut Comprensiu  n.2
Institut Comprensiu  n.3
Liceu Clàssic Lingüístic  G.Manno
Liceu Artístic F.Costantino
Liceu Científic E.Fermi
Institut Professional Indústria i Artijanat I.P.I.A.
Institut d’Instrucció Superior A. Roth
Cooperativa Itinera
Cooperativa Mosaico
Cooperativa Silt
Voluntaris del Servici Civil Nacional 2018 - 
projecte Meta Service
Parròquia Ortodoxa de Santa Bàrbara
GUS - Gruppo Umana Solidarietà ONLUS Ong 
Projecte Sprar Alghero “Junts”

WWF Sardenya 
Compagnia Teatro d’Inverno 
Associació Voluntaris per la Biblioteca de Sant 
Miquel
Associació Corallium Rubrum
Associació Tholos
Associació Nel Vivo della Storia
Associació Impegno Rurale
Associació Voluntaris Pensiero Felice Onlus
Associació Laboratorio delle Strategie
Associació Lo Frontuni
Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza 
dei sordi - Onlus
Società Operaia di Mutuo Soccorso
Sella&Mosca
Nautisub de Cardone SNC
Companya barranxel·lar de l’Alguer

Textos a cura de: Don Antonio Nughes, Pietro
Alfonso, Giuseppe Calaresu, Fabio Caria, 
Alessandra Carlini, Irene Dettori, Marco Milanese, 
Antonio Pinna, Antonio Serra, Carmelo Spada.

Les traduccions en Català de l’Alguer són a cura 
de l’Ofici Lingüístic de l’Alguer.

Se rengracia pel transport dels estudents de les 
Escoles primàries l’A.T.I Autonoleggio Gianfelice 
Piras i Grup Turmotravel Srl que cura el “servici 
de transport escolàstic” de la Ciutat de l’Alguer.
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L’ALGUER

guia als monuments / www.monumentiaperti.com

DIOCESI
 ALGHERO BOSA

HORARIS 
Los monuments sigueran visitables gratuïtament 
en les jornades de dissabte 11 i diumenge 12 
de les hores 10.00 a les hores 13.00 i de les 
hores 16.00 a les hores 20.00.
Se precisa que els horaris de calqui monument 
pogueriven no coincidir amb aquellos de la ma-
nifestació, per tant és millor verificar els horaris 
indicats per cada monument en la mapa.

INFORMACIONS I MATERIALS INFORMATIUS 
DE LA MANIFESTACIÓ, TAMBÉ EN ALTRES 
LLENGÜES, SE PODEN DEMANAR A: 
• InfoAlghero, carrer de Càller, 2 - 07041 L’Alguer 
- Horari: dissabte 11 de les 9.00 a les 13.00 i de 
les 15.30 a les 19.30 | diumenge 12 de les 10.00 
a les 13.00 i de les 16.00 a les 19.00.
• Àrea Acollença Complex Lo Quarter - pla terrer: 
dissabte 11 i diumenge 12 de les 9.00 a les 20.00.

MODALITAT DE LES VISITES
• per les visites als monuments s’aconsella un 
abillament adapte i botes còmodes:
• les visites a les iglésies sigueran suspeses durant 
les funcions religioses;
• és facultat dels responsables de la manifestació 
limitar o suspendre en qualsessia moment, per la 
incolumitat dels visitadors o dels béns, les visites als 
monuments. En alguns llocs la visita poguerà ésser 
parcial per motius d’organització o d’afluència;
• per alguns llocs és prevista la visita guiada en 
diverses llengües; aqueixes informacions sigue-
ran escrivides en los panells presents a l’entrada 
de cada monument.

@MONUMENTS OBERTS EN INTERNET
Informacions a damunt de la manifestació i a da-
munt dels monuments de l’Alguer als endiriços:
www.algheroturismo.it
www.monumentiaperti.com

#MONUMENTS OBERTS SOCIAL 
La narració en directa de la XVII edició de Mo-
numents Oberts l’Alguer en les pàgines Face-
book (@alghero.monumentiaperti) Insta-
gram i Twitter (@algheroturismo)
Les etiquetes oficials de la XXIII edició són: 
#monumentiaperti19 #radicialfuturo 

LOS SEGUENTS MONUMENTS PREVEUEN 
MODALITATS DE VISITA PARTICULARS: 

Fanal de Cap de la Caça
Visites guiades de les 9 a les 15
Per poguer visitar el lloc és OBLIGATÒRIA la pre-
notació que pot ésser efectuada via email a l’en-
diriç prenotazionialgheromaperti@gmail.com. És 
possible prenotar per un màxim de 4 persones 
cada volta. Al moment de la prenotació és neces-
sari especificar el nom del participant i un núme-
ro de telèfon. Altros detalls organitzatius sigue-
ran donats al moment de la prenotació.
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Participen a la manifestació

L’ALGUER

Com arribar als monuments que són a fores 
de la ciutat 
Aeroport Militar de l’Alguer
Se hi pot arribar solament en automòbil o amb 
el servici de transport extraurbà. Com arribar: 
eixiu de l’Alguer en direcció Fertília i seguiu la SS 
291 - girau a mà dreta en lo Camí Rural Mario 
Aramu. Després de 200 metros se troba l’Ae-
roport.
Autolínea Arst  L’Alguer - Vila Assumpta
Autolínea Arst  L’Alguer - Sàsser
Estació Autobus: carrer de Catalunya 

Iglésia i Campanil de Santa Maria La Palma 
Se hi pot arribar amb el servici de transport ex-
traurbà
Autolínea L’Alguer - Vila Assumpta
Autolínea L’Alguer - Sàsser
Estació Autobus: carrer de Catalunya

Fanal de Cap de la Caça
Se hi pot arribar amb el servici de transport ex-
traurbà
Autolínea L’Alguer - Cap de la Caça
Fermada capolínea
Estació Autobus: carrer de Catalunya

Vilatge Nuràgic de Palmavera
Se hi pot arribar amb el servici de transport ex-
traurbà

Autolínea L’Alguer - Cap de la Caça
Fermada: bifurcació de Les Bombardes - després 
de 400 metros se troba el complex nuràgic
Estació Autobus: carrer de Catalunya

Casa Joiosa - Parc de Port Comte
Se hi pot arribar amb el servici de transport ex-
traurbà
Autolínea L’Alguer - Cap de la Caça
Fermada: Tramerill
Estació Autobus: carrer de Catalunya
 
Vilatge Nuràgic de Santa Imbénia
Se hi pot arribar en automòbil. Com arribar: 
eixir de l’Alguer i prendre la SS127bis en direc-
ció Cap de la Caça. L’entrada al lloc arqueològic 
se troba llong la SP55, a una distància de 200 
metros després de la bifurcació amb la SP 55 
direcció Cap de la Caça.

Sigui de la pàgina lateral

www.algheroturismo.it 
www.monumentiaperti.com

Benvenguts!

Lo Síndic de l’Alguer
Mario Bruno

L’Alguer celebra la gran festa de la cultura que se renova i millora cada any i veu la participació de 
tants voluntaris que presenten lo patrimoni de la ciutat. L’edició número desset de Monuments 
Oberts siguerà també enguany assai rica gràcies a les sinergies que la ciutat posa en marxa i a l’ex-
traordinària competència dels estudents que faran de guia per les visites als monuments de la ciutat.
Crixi sempre demés lo número dels visitadors que any després de any contribueixen a transformar 
la ciutat i el territori en un gran museu. Cada edició supera la precedent, lo número dels visitadors 
mos diu que el nostro extraordinari patrimoni és apreciat dels ciutadans i sobretot dels turistes i que, 
encara una volta, l’entusiasme i la creativitat de les petites  guies que reconten la història de la ciutat 
són lo ver motor d’aqueixa manifestació.
L’Alguer és una de les primeres localitats en Sardenya que ha propost Monuments Oberts, posant 
en vetrina lo sou únic patrimoni artístic i cultural que reconta sèculs d’història amb una particularitat 
lingüística que atribueix suggestió i interés.
La manifestació conferma també la sua potencialitat en prospectiva turística i la ciutat se farà trobar 
prompta: lo patrimoni artístic i històric de la ciutat ve, en aqueixes ocasions, posat en evidència amb 
particulars cures de pulicia i de restauració, i també amb les justes atencions literàries i historiogràfi-
ques que punten a una major coneixença dels llocs i dels edificis que continuen a testimoniar en lo 
temps la imagin particularment identitària d’aqueixa ciutat.
Gràcies a tots los estudents i als ensenyants, a tots los voluntaris, a tots aquellos que amb passió i 
professionalitat donen vida a Monuments Oberts. Durant la manifestació sigueran obertes les portes 
de tants llocs de cultura de la ciutat, en un gran moment de coalició i unió entre les forces culturals, 
socials, escolàstiques i del món de les empreses de la ciutat. Un empenyo col·lectiu que d’any en any 
ve afinat i millorat.
Per tant vull renovar el meu sincer rengraciament a tots aquellos que, també enguany, posaran a dispo-
sició intel·ligència, sensibilitat, amor i dedició, amb la finalitat de fer sí que l’Alguer sigui sempre de més a 
l’avantguarda en les propostes culturals no solament en Sardenya i en Itàlia, però també en altros estats.

La temàtica de Monuments Oberts és “Raguines al futur”, és a diure, lo que és la nostra història 
i el que siguerà el demà de les comunitats. S’inspira a les polítiques europees per valoritzar tot 
lo patrimoni cultural tangible, intangible i digital, accessible i inclusiu. “Raguines al futur” torna 
a presentar la pròpia visió com un instrument per favorir el sentiment d’identitat a la comunitat 
local, com a diàleg entre les generacions, que dóna valor al confront i a l’enriquiment recíproc. 
Això és perquè volem confiar als joves el doble rol de guardians de la coneixença i activadors de 
les futures oportunitats.
“Raguines al futur” són la síntesi d’una transformació i d’un passatge de testimoni recontat del 
cicle de la matèria que no se ferma. “Raguines al futur” se basa en les tradicions culturals i la 
història per construir la societat del futur en nom de la creativitat i de la innovació. Lo patrimoni 
cultural diventa així en una font contínua d’aprendiment i d’inspiració, i la base per fer creixir 
ciutadans actius i responsables.

da sempre con Monumenti Aperti

L’ALGUER
www.monumentiaperti.com #monumentiaperti19

Camera dei 
Deputati

PREMIO DI 
RAPPRESENTANZA 
DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA Consiglio Regionale 

della Sardegna

Monuments Oberts és un projecte de IMAGO MUNDI

Partner Sponsor tecnico Media partner

Patrocinio

Descarrega l'app
Heart of Sardinia 
i descobri els monuments

disponibles a 
App Store i
Google Play

Apuntament hores 10.30, plaçal de la Pau 
amb automòbil pròpia.
A seguir, pranzo (amb prenotació) en l’estruc-
tura de les Tenute Delogu
Obligatòria l’adhesió entre dimecres 8 de 
maig.

Mostres i exposicions

PALAU DEL BISBE - carrer del Bisbe (c. de 
Principe Umberto)
Dissabte i diumenge de les 16 a les 20
IN VISITATIONE PASTORALI
A cura de l’Ofici Béns Culturals Diocesà i del 
MAB, Museu-Arxiu-Biblioteca, de la Diòcesi 
l’Alguer-Bosa.
La sede Episcopal de l’Alguer se troba en un 
palau del sècul XV, reconstruït i emprat com 
a Palau del Bisbe de la fi del 1500. Durant 
los sèculs XIX i XX és estat objecte d’amplia-
ments i de modífiques en l’estructura interna, 
mentres que la fatxada d’època neoclàssica 
és restada intacta. En ocasió de Monuments 
Oberts, lo Palau del Bisbe obri les sues portes 
i hospita en l’entrada l’exposició In Visitatio-
ne Pastorali: un aprofundiment documental 
i expositiu a damunt de la funció i de la hi-
stòria de les visites pastorals episcopals i dels 
objectes litúrgics que componen l’equipatja-
ment d’un Bisbe en aquella ocasió.

TORRE DE SANT JOAN
Del 10 al 25 de maig
Lo Planeta que volgueriva - a cura de 
Antonello Alloro i Antonello Deriu
Mostra d’escultura

EX MERCAT CÍVIC
Dissabte i diumenge
ASPA - Alghero Street 
Photography Awards - Mostra 
fotogràfica de les obres 
guanyadores
Mostra de més de 100 fotos seleccionades 
en ocasió de l’Aspa Awards, lo premi inter-
nacional de fotografia de carrer amb sede a 
l’Alguer, arribat a la sua segona edició. Les fo-
tos expostes en los locals de l’ex Mercat Cívic 
de l’Alguer, reconten lo món en la sua com-
plexitat, en la sua evolució i continua tran-

sformació a través dels objectius de fotògrafs 
de tot lo món.

TEATRE CÍVIC
Plaça del Teatre
Dissabte i diumenge 10-13/16-20
Moto contrario work in progress
Instal·lacions artístiques de Pierluigi Caligna-
no, Pierpaolo Luvoni i Marcello Cinque en 
col·laboració amb l’Accademia delle Belle Arti 
Mario Sironi de Sàsser - Projecte TxT Teatro per 
tutti.

Exposició d’una col·lecció de màquines foto-
gràfiques d’època en lo foyer del Teatre a cura 
del Circolo Filatelico Numismatico e del colle-
zionismo Algherese.

Cultura sense barreres

MUSEU DEL CORALL
Dissabte i diumenge 10-13/16-20
L’associació Laboratorio delle Strategie pre-
senta les pròpies activitats i propon la visió 
d’un filmat en LIS Llengua de Senyals del 
projecte “Alghero, Sogno in Segni - Storia, 
Arti, Mestieri e Professioni” dedicat al Museu 
del Corall i a l’Associació Corallium Rubrum 
de l’Alguer.

ACOMPANYAMENT I VISITES EN LLENGUA 
DE SENYALS
L’Associació Voluntaris Pensiero Felice Onlus és 
a disposició per acompanyar les persones amb 
discapacitat per la visita als monuments acces-
sibles en la jornada de diumenge 12 de maig 
de les 9.30 a les 17.30. Per prenotar lo servici 
d’acompanyament se pot telefonar al número 
3393842790.
L’Ente Nazionale per la protezione e l’assi-
stenza dei sordi - Onlus durant la manifesta-
ció posa a disposició un servici d’intèrpretes en 
llengua de senyals LIS. Lo servici és disponible 
en horaris preestabilits; l’apuntament amb els 
participants és en Llarg de Sant Francesc, en 
fatxa de la Torre de Sant Joan a les hores 11.00 
i a les hores 16.00 de diumenge 12. Per més in-
formacions i per prenotacions se pot contactar 
la Doct.ssa Simonetta Fara al següent número 
de telèfon  3479540172.

WhatsApp 3483146896

Viva Veu
Reconta un monument

En ocasió de Monuments Oberts 2019, pots enviar un missatge vocal de màxim 50 segons per recontar 
un monument o un quarter que t’agrada. Enviau el vostre missatge anònim a WhatsApp al número 
3483146896 i conta-nos lo tou record / la tua reflexió. L’àudio siguerà disponible a la pàgina web 
www.monumentiaperti.com

RAGUINES AL FUTUR
MONUMENTS OBERTS 2019

Coordinamento rete
Monumenti Aperti

27/28 D’ABRIL
BAULADU
BOSA
TULA
UTA

4/5 DE MAIG
MONASTIR
NURAMINIS
ORISTANO
QUARTUCCIU
SAMATZAI
S.GAVINO MONREALE
SAN SPERATE 
SANLURI 
SASSARI 
SESTU
TORTOLI’ / ARBATAX
USSANA
VILLASOR

11/12 DE MAIG
L’ALGUER 
ARBUS
CAGLIARI
GUSPINI
OLBIA
PADRIA
PLOAGHE
PORTO TORRES / 
ASINARA
THIESI
USINI

18/19 DE MAIG
ALES 
DECIMOPUTZU
LUNAMATRONA
PABILLONIS
PULA
QUARTU SANT’ELENA
SANT’ANTIOCO
SILIQUA 
TERTENIA
VALLERMOSA
VILLANOVAFRANCA
VILLASPECIOSA

25/26 DE MAIG
COSSOINE
OSILO
SARDARA
SELARGIUS
SETTIMO SAN PIETRO 
TERRALBA 
TORRALBA
VILLAMASSARGIA
VILLANOVAFORRU
VILLASIMIUS

1/2 DE JUNY
CUGLIERI
DOLIANOVA
GENURI 
IGLESIAS
MONSERRATO
MURAVERA
SERRAMANNA
VILLACIDRO
VILLAMAR
VILLAPUTZU

8/9 DE JUNY
ASSOLO
GONNOSFANADIGA
NEONELI

Monuments Oberts, patrimoni cultural de la Sardenya recontat de 
20.000 voluntaris en set fi de setmana de visites gratuïtes als monuments.

Informacions generals de la manifestació Informacions generals de la manifestació

L’ALGUER MONUMENTS OBERTS 2019

Itineraris

Port de l’Alguer - Postació embarcació 
Andrea Padre
Dissabte 11 i diumenge 12, dos tour al dia, 
partences  a les 11 i a les 17 per un màxim 
de 50 persones per cada “tour”
Itineraris en barca a la descoberta 
de la Muralla de l’Alguer
La ciutat de l’Alguer és u dels pocs llocs d’I-
tàlia que ha conservat quasi intactes les mu-
ralles i les torres que de sempre l’enguirie-
gen. Avui los sous bastions, dedicats als grans 
navegadors, Colombo, Pigafetta, Magellano 
i Marco Polo, són diventats una suggestiva 
passejada. Lo tour en barca acompanyarà lo 
visitador a la descoberta de la història de la 
fortificació algueresa.
Visites guiades a cura de l’Associació Lo Frontuni, 
del Liceu Artístic F. Costantino i de la Nautisub
Per participar a l’itinerari és OBLIGATÒRIA la pre-
notació que pot ésser feta via email a l’endiriç pre-
notazionialgheromaperti@gmail.com. És possible 
prenotar per un màxim de 4 persones cada volta. 
Al moment de la prenotació és necessari especifi-
car el nom del participant i un número de telèfon. 
Altros detalls organitzatius sigueran donats al mo-
ment de la prenotació.

Torre de Sulis
Dissabte 11 i diumenge 12 de les 10 a les 13 
i de les 16 a les 20
Itineraris dels arbres monumentals 
llong lo bastió Cristoforo Colombo 
a cura de l’Institut tècnic A. Roth 
en col·laboració amb el Wwf 
Sardegna

Apuntaments especials

Teatre Cívic
Dissabte 11 - a partir de les hores 17
Exhibicions musicals a cura de 
Dario Pinna i de Riccardo Pinna i 
acompanyament vocal a cura de 
la Compagnia Teatro d’Inverno - 
Projecte TxT Teatro per tutti
Diumenge 12 - a partir de les hores 10.30
Exhibicions musicals a cura de la 

Banda Musical Antonio Dalerci - 
Projecte TxT Teatro per tutti

Casa di reclusió Giuseppe Tomasiello
Dissabte 11 de les 14 a les 19.30 | Diumenge 
12 de les 10.30 a les 19.30
Museu de marxapeu | exposició 
temporània transportable a 
suport de la visita al Museu de la 
Presó de l’Alguer
Lo projecte naix d’una col·laboració entre el 
laboratori “animazionedesign” del Depar-
tament d’Arquitectura i Urbanística UNISS 
guiat de Nicolò Ceccarelli i de Marco Sironi i 
la Direcció de la Casa de Reclusió de l’Alguer 
amb l’objectiu de valoritzar el Museu present 
a dins de l’estructura i optimitzar les visites 
durant la manifestació. Lo “museu de marxa-
peu” pren la forma d’un ensieme modular 
“d’estacions expositives” que s’inspiren al 
porta-gavetes (conservat en la col·lecció) amb 
el qual lo ranxo veniva transportat a dins dels 
braços de la presó. Los expositors realitzats 
i col·locats llong la fila dels visitadors que 
aguarden d’entrar, aparentment tots uguals, 
una volta “oberts”, s’allargaran amb funcions 
expositives diferents, integrant elements 
físics, gràfics, multimedials, i posant en esce-
na alguns temes clau d’introducció a la visita.

Casa Joiosa - Sede del parc regional de 
Port Comte 
Dissabte 11 de maig hores 17
La Vida Rústiga: Lo Vi - a cura del 
Centre Excursionista de l’Alguer
Conferència - Vi: territori, tradició 
i innovació,  coordina Prof. 
Antonio Farris
Intervents de Gianni Lovicu - Agenzia Regio-
nale AGRIS, Luca Mercenaro - Departament 
de Agrària, Universitat dels Estudis de Sàsser i 
Giovanni Pinna - Propietat Sella& Mosca
A seguir  -  Degustació de vins dels productors 
de la Marca del Parc de Port Comte i visita a 
la mostra La Vida Rústiga.

12 de maig hores 10.30
La Vida Rústiga: Lo Vi - a cura del 
Centre Excursionista de l’Alguer
Passejada en les vinyes i en la 
cantina de les Tenute Delogu



#monumenitaperti19

www.monumentiaperti.comL’ALGUER - 11-12 de maig del 2019
Torre del Portal 
Plaça del Portal 

Cambiat lo nom en “Porta a Terra” en l’època 
dels Savoia, en orígine era la Porta Reial, o si-
gui, l’entrada principal de la ciutat, a damunt 
de la qual era penjat l’escut de pedra amb les 
quatre barres de la Corona d’Aragó, que avui 
és conservat a dintre de la torre. La porta, que 
veniva tancada a la tarda, permitiva l’entrada i 
l’eixida de la ciutat de part de terra, fins a la fi 
del Vuit-cents.
Visites guiades a cura de l’Institut Comprensiu núm. 
3 - Escola Secundària  carrer de Biasi i de la Coope-
rativa Itinera
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20

Palau Cívic 
Carrer de Columbano 

Les estructures més antigues del palau són del 
sècul XV, època en la qual lo Consell Cívic ha-
via comprat algunes cases en la plaça del Pou 
Vell (avui Plaça Cívica) per utilitzar-les com a 
sede de la municipalitat. Més voltes modificat i 
refet durant lo curs dels sèculs, l’edifici és estat 
reconstruït a la segona meitat del Set-cents, 
per obra d’enginyers militars piemontesos, i 
encara ampliat als primers decennis del Vuit-
cents. D’aqueix últim període és la fatxada de 
Plaça del Municipi, d’estil neoclàssic, mentres 
que la fatxada de part d’enrera, situada en 
Plaça Cívica, on hi és aquella que era l’entrada 
originària del palau, és quasi segurament de la 
fi de Set-cents.
Visites guiades a cura de l’Institut Comprensiu 
núm.1 - Escola Primària Sant Joan Lido
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20

Plaça Cívica 
Originàriament denominada Plaça Reial o tam-
bé Plaça del Pou Vell, és estada per sèculs lo 
cor viu de la ciutat i resta, encara avui, lo cor 
del centre històric. En aquí se trobaven les se-
des de diverses institucions, entre les quals lo 
Municipi i la Duana Reial, i també els palaus 
dels notables de l’Alguer.
Visites guiades a cura del Liceu Clàssic G.Manno
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/ 
16-20

Fort de la Magdaleneta
Lo Fort de la Magdaleneta té aqueix nom per 
la presència d’una estàtua posada antigament 
en un litxo de la torre, popularment dita “de 
la Magdaleneta”. És u dels tres baluards con-
struïts a la fi del 1500 per munir el front de 
terra de les fortificacions de la ciutat i és con-
stituït d’una imponent estructura quadrangu-
lar que, al lau nord, engloba l’homònima torre 
a planta circular, dita també de Garibaldi, en 
record de l’heroe dels dos móns, arribat en 
ciutat al 1855.
Visites guiades a cura del Liceu Clàssic G.Manno
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/ 
16-20

Museu Diocesà D’art Sacra
Plaça de la Catedral

Lo Museu Diocesà d’Art Sacra, que se troba 
en l’ex iglésia del Rosari, expon lo tresor litúr-
gic de la Catedral de l’Alguer i de les iglésies 
històriques de la ciutat (ss. XVI-XIX). L’edifici 
de la iglésia precedentment era una construc-
ció civil d’època medieval, de la qual resten, 
com a testimoniança, los dos portals cegos en 
cantons de dues colors que se troben al lau de 
l’edifici, a mà esquerra de la fatxada. Succes-
sivament, amb la dominació catalana, l’edifici 
és estat ampliat i és diventat l’habitació d’una 
família patrícia.
Visites guiades a cura del Liceu Científic Enrico Fer-
mi i de la Cooperativa Mosaico
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20

Catedral de Santa Maria 
Plaça de la Catedral

La construcció de la Catedral escomença a la 
segona meitat del sècul XVI, després de la in-
stitució, al 1503, de la Diòcesi de l’Alguer. La 
primera de les diverses fases de construcció 
de l’estructura és del 1567, immediatament 
després de la demolició de la vella iglésia 
parroquial; són d’aquell primer període les 
capelles radials que se troben enrera del pre-
sbiteri i el campanil amb el portal en estil 
goticocatalà.

Visites guiades a cura de l’Institut Professional 
Indústria i Artijanat I.P.I.A.
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 13-18

Casa Manno
Carrer de Santa Bàrbara

Casa Manno naix gràcies a l’empenyo pres del 
Municipi de l’Alguer i de la Fundació de re-
cerca Giuseppe Siotto, per arrecordar el gran 
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històric i polític alguerés i per fer promoció del 
patrimoni historicocultural de la ciutat. Després 
de decennis d’abandó, successivament al bom-
bardament del 1943, les ruïnes de la casa natal 
de Giuseppe Manno són estades demolides 
entre els anys Setanta i Vuitanta. Al 2004 l’ad-
ministració municipal ha comprat l’àrea amb 
l’ambiciós objectiu de hi realitzar un centre 
museal de recerca dedicat a l’històric i polític 
alguerés. 
Visites guiades a cura del Liceu Clàssic G.Manno en 
col·laboració amb el Gruppo Umano di Solidarietà 
G.U.S
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20

Arxiu Històric Municipal
Plaça del Moll, 2 - Complex de S. Clara

L’Arxiu Històric Municipal custodeix una rica 
documentació que abraça l’arc cronològic que 
va de la conquista catalanoaragonesa del 1354 
als últims 40 anys. Lo fondo antic ne consti-
tueix lo sector més important.  
Visites guiades a cura de l’Institut Comprensiu 
núm.1 - Escola Secundària
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20

Biblioteca Municipal
Plaça del Moll, 2  - Complex de S. Clara

La Biblioteca Municipal “Rafael Sari” de l’Alguer 
és una moderna biblioteca de pública lectura 
que naix al 1840, quan un grup d’exponents de 
la burguesia local decidi de crear un Gabinet de 
lectura. 
La Biblioteca és hospitada en una part del 
complex de Santa Clara, en lo cor del centre 
històric de la ciutat. L’edifici és estat construït 
al 1641 per ésser un monestir de clausura de 
les Monges Isabelines; del 1870 al 1970 és 
estat la sede de l’Hospital Civil, i de la iglésia 
de Santa Clara. Després de més o manco 
quaranta anys d’abandó i de degradació, 
del 2004 lo complex és estat objecte d’una 
gran obra de restauració. Al 2014, quan són 
acabats los treballs, és estada inaugurada la 
nova sede de la Biblioteca Municipal que ho-
spita també l’Arxiu històric del Municipi de 
l’Alguer i la Biblioteca del Departament d’Ar-
quitectura, Disseny i Urbanística de la Univer-
sitat de Sàsser.
Visites guiades a cura de l’Institut Comprensiu núm.1 
- Escola Secundària
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20

Quarter Hebràic 
A l’Edat Mitjana, la comunitat hebraica (alja-
ma) de l’Alguer, organitzada com aquelles 
de Càller i de Sàsser segons la tradició dels 
hebreus barcelonins, era instal·lada en una 
península esporgent ors al port. Una presència 
estàbil d’Hebreus a l’Alguer és documentada 
solament a partir del 1354, data en la qual la 
ciutat és passada de la dominació dels Dòria 
(família genovesa que havia fundat lo burg ori-
ginari) a aquella aragonesa.
Visites guiades a cura de l’Institut Comprensiu núm.1 
- Escola Secundària
Les visites consistin en una passejada pels carrers del 
quarter. Punt de partença: Bastions Marco Polo, en 
fatxa de l’entrada del Departament d’Arquitectura
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20

Iglésia de Santa Bàrbara
Carrer del Carmen 

La primera notícia de la iglésia de Santa Bàr-
bara, originàriament intitulada a Sant Andria, 
és del 1526, però se tenen elements per ne 
datar la fundació al sècul XIV, a costat d’una 
torre homònima que feva part de les muralles. 
Precioses icones dels sèculs XVI i XI adornen la 
part interna del lloc de culte, que, del 2008, 
és oficiat de la Sacra Arxidiòcesi Ortodoxa d’I-
tàlia i Malta.
Visites guiades a cura de l’Associació cultural Tholos
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20

Iglésia de Santa Anna
Carrer de Santa Anna

Construïda al 1700, la iglésia presenta ele-
ments arquitectònics de gust tard renaixen-
tista, visibles sobretot en l’elegant portal. La 
part de dins, a una sola nau, té una bòveda a 
bóta. Un arc transversal basat en lesenes dividi 
la bòveda en dues campades, separant la zona 
presbiteral de l’única nau. La iglésia se troba en 
una àrea que antigament era utilitzada com a 
campsant, tant que és recordada com l’antiga 
“iglésia del fossar”, paraula catalana amb la 
qual s’avisava el campsant.
Visites guiades a cura de l’Institut Tècnic Angelo Roth
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20

Campanil de Santa Maria
Muntada del Campanil

Lo campanil de la Catedral de Santa Maria, 
en elegant estil goticocatalà, presenta forma 

octagonal i culmina amb una cúspide pira-
midal majolicada, ornada amb decoracions 
de flors. Particularment refinat lo portal si-
tuat a la base de la torre campanària, símil a 
aquellos de la Pietat i de Santa Eulàlia, en la 
Catedral de Barcelona, datables a la prime-
ra meitat del sècul XV. Lo campanil és estat 
edificat en la segona meitat del sècul XVI, en 
lo mateix període en lo qual era estada re-
feta l’antiga parroquial de Santa Maria. Ac-
tualment se pot visitar gràcies als treballs de 
restauració fets al 1993.
Visites guiades a cura de l’Institut Professional 
Indústria i Artijanat I.P.I.A. i de la Cooperativa Mo-
saico
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 13-18

Teatre Cívic
Plaça del Teatre

Lo Teatre Cívic de l’Alguer se troba al cor del 
centre històric de la ciutat, en Plaça del Tea-
tre, coneixuda també amb el nom de Plaça 
del Bisbe, perquè en aqueixa plaça se troba el 
Palau de la Cúria de la Diòcesi L’Alguer-Bosa. 
La inauguració és estada feta el 29 de no-
vembre del 1862, quan la companyia teatral 
Bucardi de Milà ha posat en escena l’òpera 
de Josep Verdi, “I Masnadieri”. Lo teatre té 
284 postos, distribuïts entre platea, tres or-
des de palquets i galeria. La característica 
peculiar de l’estructura és però deguda al 
material utilitzat per la construcció: la sua 
estructura és de llenya i és l’única present en 
Sardenya i també una de les poques encara 
presents en tota Itàlia. 
Visites guiades a cura de l’Institut Comprensiu núm. 
3 - Escola Primària Sant Agustí i de la Compagnia 
Teatro d’Inverno en l’àmbit del projecte “TxT, Teatro 
per tutti”
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20

“Società Operaia di Mutuo 
Soccorso”
Bastions de Magellano

La sede de l’Alguer de la “Società Operaia di 
Mutuo Soccorso”, és estada oberta al 1883. 
A part de dins, en una sala, és exposta una 
col·lecció de reproduccions d’època i de qua-
dros originals que refiguren exponents de la 
família Savoia, Giuseppe Mazzini, Giuseppe 
Garibaldi i Giuseppe Verdi, oltres a un quadro 
assai gran de l’època del Vintenni que exalta 
els Pactes Lateranenses.
Visites guiades a cura de l’Institut Comprensiu núm.1 
- Escola Secundària
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20

Torre de Sulis
Plaça Sulis 

La Torre de l’Esperó Reial pren lo sou nom 
de la presència, a redós de la mateixa, d’un 
avançament de la fortificació, un esperó. 
Avui és més coneixuda amb el nom de “Torre 
de Sulis”, que li és estat donat després que 
el revolucionari callerità Vincenzo Sulis hi 
és estat tancat a dins, en isolament per ben 
vint-i-dos anys.
Visites guiades a cura de l’Institut Tècnic Angelo Roth
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20

Museu Arqueològic de 
la ciutat
Carrer major, 72

Lo Museu conserva les més antigues testi-
moniances de la presència de l’home en lo 
territori, del període protohistòric, a l’època 
nuràgica, al període fenici i romà. Un itinerari 
expositiu que presenta tres temes particular-
ment significatius per l’Alguer i el sou terri-
tori: La marina, Los modos de l’habitar, Lo 
món del sacre. Lo museu se troba en lo cor 
de la ciutat vella i és hospitat en un edifici 
recentment reestructurat i que en passat és 
estat sede d’un monestir col·legat a la Iglésia 
de Sant Miquel.
L’entrada per les persones amb dificultat de 
moviment se troba en plaça Lo Quarter. 
Visites guiades a cura del Liceu Científic Enrico Fermi 
i de l’Ati Smuovi
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10- 13/16-20

Iglésia de Sant Miquel
Carrer major

La iglésia de Sant Miquel és estada con-
struïda entre el 1661 i el 1675 de Domenico 
Spotorno, segons models del manierisme 
tardà típics de les construccions jesuítiques. 
La fatxada de l’edifici presenta un alt sòcol 
en cantons de massacà i un timpà troncat 
decorat amb una sèmplice guarnisa en rel-

Embarcació Andrea Padre
Port de l’Alguer

La Motopesca “Andrea Padre” naix al 
1955 a Cattolica per obra del calafato 
“Della Santina”.
A pena varada, escomença una llonga activi-
tat en lo món de la pesca. Armada per tants 
anys com a llampada de Piriquito (és lo xisto 
d’una família de pescadors algueresos assai 
coneixuda), emprada per la pesca de la sar-
dina, és estada utilitzada també per la pesca 
del corall i, a la fi, com a barca per la pesca 
amb el gàngaro. Al 1993 ve comprada de la 
Nautisub, que la requalífica completament, 
modificant-ne també l’aspecte de les sobre-
estructures, i després de dos anys torna a tre-
ballar com a Motobarca pel transport de sub 
i com a barca per “Transport de Passatgers”.
Visites guiades a cura del Liceu Artístic F.Costantino 
en col·laboració amb Nautisub i Associació Lo Fron-
tuni
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20 

LLOC OBERT PER LA PRIMERA VOLTA

Biblioteca de la Confraria 
de la Misericòrdia “G.Pezzi”
Carrer de Giovanni XXIII, 66

La Biblioteca de la Confraria de la Misericòrdia 
“G.Pezzi” és estada fundada al 1984 gràcies al 
President de l’època, Dr. Mario Sari i del Rector 
Salvatore Marongiu. La creació de la bibliote-
ca és estada possible després de la donació de 
4800 volums de part de l’il·lustre conciutadà 
Giuseppe Pezzi, Almirall Mèdic i ordinari d’Hi-
stòria de la Medecina en les Universitats de 
Roma i de Nàpols. Lo fondo librari successiva-
ment s’és enriquit amb les donacions dels al-
tretant estimats Beppe Sechi Copello i Antoni 
Era. Lo patrimoni librari de la biblioteca hospita 
una secció especial amb llibres de gran interés 
històric del sècul XVI i del sècul XVIII.
Visites guiades a cura del Liceu Clàssic G. Manno
Horari de les visites: Dissabte 16-20 | Diumenge 10-13 
/16-20

Complex Nuràgic de 
Palmavera
ss 127 bis - Fertília - Port Comte

Lo complex nuràgic de Palmavera (ss. XV-
VIII a.C.) és format d’un cos central, consti-
tuït de dues torres i de l’antemural engiro 
al qual s’esvilupa el resto del vilatge. Són 
assai interessants la sala de la torre principal 
que presenta encara una cobertura “a falsa 
cúpula” i la Cabana de les Reunions, lloc 
del diàleg i de l’administració del poder civil 
i religiós.
Visites guiades a cura de la Cooperativa SILT
Horari de les visites: obert gratuïtament solament 
Dissabte 11 de les 9 a les 19

Casa Joiosa- Sede del 
Parc regional de Port Comte 
Loc. Tramerill sp. 55 n° 44

La colònia penal de Tramerill, on avui se tro-
ba la sede del Parc Regional de Port Comte, 
és estada realitzada a la fi dels anys ’30. Lo 
projecte, realitzat al 1939 de l’enginyer Artu-
ro Miraglia, includiva també un nucli urbà a 
mont, funcional a fornir tots los servicis neces-

saris a la colònia. La colònia és estada activa del 
1941 al 1961.

Visites guiades a cura de l’Institut Comprensiu núm. 
1 - Escola Primària Asfodelo
Horari de les visites: Dissabte de les 16 a les 19 
i diumenge de les 10 a les 13 i de las 16 a les 19

Nurag i Vilatge de Santa 
Imbénia
Lo nurag i el vilatge de Santa Imbénia se tro-
ben en la part més interna del Golf de Port 
Comte, l’antic Portus Nympharum (Port de 
les Nimfes). Nats al sècul XIV a.C. són estats 
objectes d’una profunda reestructuració a 
partir de la segona meitat del sècul IX a. C. 
que porta a la realització d’un espaci públic 
obert on troben lloc botigues i àrees de tre-
ball, una vera i pròpia plaça del mercat. Du-
rant aqueixa fase se defineixen importants 
relacions comercials amb diverses àrees del 
Mediterrani, de Orient a Occident, i el vilat-
ge assumeix les característiques d’un centre 
representatiu d’un sistema organitzatiu de 
tipo estatal. Les recerques en lo nurag i en lo 
vilatge són escomençades al 1982 i són ana-
des envant fins al 1997; i després són estades 
represes al 2008, gràcies a una convenció que 
veu com protagonistes la Sobreintendència 
Arqueològica de la Sardenya, lo Municipi de 
l’Alguer, lo Parc de Port Comte i la Universitat 
de Sàsser.
Visites guiades a cura del Departament d’Història - 
Universitat de Sàsser
Horari de les visites: Diumenge 10-18

LLOC OBERT PER LA PRIMERA VOLTA

Fanal de Cap de la Caça
Inaugurat al 1864, és estat renovat al 1950 i 
reactivat al 1960. Lo fanal se troba en la part 
més alta del promontori que senya l’extremi-
tat del Golf de Port Comte, i és un gran edifici 
blanc a tres plans, enguiriat de la gàbia de Fa-
raday que el protigi dels llamps. L’estructura 
és coronada de la llantenya a dins de la qual 
és allotjada l’òptica rotant. És una construcció 
imponent, a damunt de la qual és present una 
torre de més o manco 24 metros que adjunits 
a l’altària del promontori, porta l’altària total 
del fanal a 186 metros a damunt del livell de 
la marina i que fa sí que el fanal de Cap de la 
Caça sigui el més alt de tota Itàlia.
Visites guiades a cura del Liceu Artístic F.Costantino 
en col·laboració amb el Comando Fari La Maddalena 
- Marina Militare 
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 9-15
Per la visita al Fanal és obligatòria la prenotació de 
fer enviant una email a l’endiriç: prenotazionialghe-
romaperti@gmail.com

Necròpoli Hipogea 
d’Anghelu Ruiu
Sp 42 Strada dei due Mari, l’Alguer

La necròpoli hipogea d’Anghelu Ruiu (3500 – 
1800 a.J.C.) és constituïda de 38 tombes exca-
vades en una plataforma d’arenària calcària. 
Lo caràcter sacre del lloc és evidenciat de la 
presència de decoracions visibles a dins de les 
cel·letes funeràries com copel·les, falses portes, 
pròtoms i corros taurins, emblemes d’un pro-
fund sentiment religiós. La pràctica funerària 
prevalent és la inhumació.
Visites guiades a cura de la Cooperativa SILT

Horari de les visites: obert gratuïtament solament 
Diumenge 12 de les 9 a les 19

Propietat Sella&Mosca
Strada Provinciale 42 dei due mari, l’Alguer

La història de la Sella&Mosca escomença als 
primers anys del sècul XX quan dos aventu-
rosos piemontesos decidin de bonificar les 
terres que avui són cultivades a vinya per 
una extensió de més de 550 ha. A dins de la 
propietat se troba un interessant Museu que 
reconta tota la història de la cantina i de les 
sues tradicions. Lo Museu és dividit en dues 
sessions: la sessió de la història de la propie-
tat, que propon un suggestiu itinerari històric 
d’aquella que és estada l’activitat pionera de 
Sella i Mosca; la secció arqueològica, que re-
cupera la història de la necròpoli prehistòrica 
d’Anghelu Ruju i de la sua gent i de la sua 
cultura, descoberta al 1903 a dins de l’àrea 
de la propietat Sella&Mosca.

Visites guiades a cura dels operadors de la cantina 
i del Liceu Clàssic G.Manno
Horari de les visites: 
Dissabte 11 Visites guiades al Museu i a l’Iglesieta: 
9-17; 
visita guiada a les cantines: a les 10, 11.30, 15.30 
i 17; 
Diumenge 12 visites guiades al Museu i a l’Igle-
sieta: 9-12.30;
Visita guiada a les cantines: a les 10 i a les 11.30.

Aeroport Militar 
Regió Nuraghe Bianco snc 

Los treballs de construcció de l’aeroport, situat 
en la zona de la Nurra, són escomençats lo 10 
de juliol del 1937; l’aeroport és estat inaugu-
rat lo 28 de març del 1938. Los edificis, encara 
visibles en l’estil originari, presenten l’arquitec-
tura típica de l’època “estandarditzada deno-
minada tipo Balbo” que encara avui és pos-
sible notar en altros aeroports. L’aeroport és 
estat sempre operatiu durant la guerra, sigui 
primer sigui després del 8 de setembre 1943, 
també si era estat també minat de l’exèrcit 
tedesc. És pròpio en aquell període que a l’e-
squadrilla del grup de recognició de les For-
ces Aliades que teniva com a sede l’aeroport, 
és estat assignat, després de la reintegració, 
lo pilota-escriptor francés Antoine De Saint-
Exupéry al qual és dedicada la sala transits. 

Visites guiades a cura del Liceu Clàssic G.Manno i 
de l’Associació nel Vivo della Storia
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13 
/16-20

Iglésia de Santa Maria 
La Palma
Santa Maria La Palma

La iglésia parroquial de Santa Maria La Pal-
ma, de la qual pren lo nom tota la fracció, 
té orígine del títol marià que s’és volgut 
donar a tots los edificis de culte al centre 
dels aglomerats rurals nats amb la reforma 
agrària de la Nurra als anys ‘50. Inaugu-
rada al 1953, és estada realitzada de l’ET-
FAS, (Ente per la trasformazione fondiaria e 
agraria in Sardegna).  

Visites guiades a cura de l’Associació Impegno Rurale
Horari de les visites: Dissabte 10-12.30/15-17; 
Diumenge 16-20
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leu i tres grans finestres rectangulars. Lo 
portal ligni és arquitravat i, a damunt del 
portal, és present un bassorilievo de marbre 
que refigura l’Anunciació. Als laus de la nau 
central tapada amb bòveda amb llunetes, hi 
són tres capelles per part amb intradossos 
decorats amb motius en relleu; a damunt de 
l’encreuament amb el transsepte hi és una 
cúpula octagonal, decorada externament 
amb rajoles polícromes disenyades d’Antoni 
Simon Mossa i de Filippo Figari a la meitat 
del 1900. 
Visites guiades a cura de l’Institut Comprensiu núm.2 
- Escola Secundària
Horari de les visites: Dissabte 10.30-13/15-18; Diu-
menge 10-13/15-18

Iglésia de Sant Francesc
Carrer de Sant Francesc

La iglésia és estada construïda en formes go-
ticocatalanes a la fi del sècul XIV, dels Frares 
Menors Conventuals, presents en ciutat dels 
primers anys del Tres-cents. Al 1593 l’edifici 
subeix un crol·lo i ve parcialment reedificat al 
1598. De la fase originària, la iglésia conserva 
el presbiteri, les capelles adjacents i les prime-
res dues capelles en contrafatxada. De la ma-
teixa fase gòtica és lo claustre. 
Visites guiades a cura del Liceu Artístic F.Costantino
Horari de les visites guiades: Dissabte de les 9 a les 
19.30
Diumenge de les 09.15 a les 10.45 - de les 12 a les 
19.30

Torre de Sant Joan
Llarg de Sant Francesc

Avisada també Torre de Mig, teniva una im-
portant funció estrategicomilitar i defensiva, ja 
que permitiva un ràpid col·legament, mediant 
muralles, amb la torre del Portal i amb aquella 
de l’Esperó Reial. Situada a redós de l’impo-
nent Fort de Montalbà, la massissa construcció 
presenta una bòveda a cúpula amb nervadures 
radials.
Visites guiades a cura de l’Institut Comprensiu 
núm.2 - Escola Primària
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20

Lo Quarter
Llarg Lo Quarter

La zona és ocupada d’un vast complex ar-
quitectònic pluriestratificat que durant los 
sèculs ha subit diverses transformacions. 
Los treballs de requalificació i els excavos 
arqueològics escomençats al 2006, han de-
mostrat que, a partir del 1589, a damunt 
de l’àrea ocupada del campsant medieval de 
Sant Miquel, és estat construït lo complex 
arquitectònic del Col·legi Jesuític. Consisti 
en un cos dúplice a planta longitudinal. La 
volumetria de l’estructura se conserva per 
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aproximadament dos terços del sou esvilup, 
per degradar en l’extremitat que dóna a la 
marina, amb un contrafort a arc: segons 
alguns estudiosos en aquí se pogueriva in-
dividuar una torre que feva part de la mu-
ralla medieval, de la qual no hi ha restos. Lo 
Col·legi és estat tancat al 1773, quan los 
Jesuïtes han deixat l’Alguer i entre els usos 
successius de la construcció se té de senya-
lar aquell com a Caserma dels Carabiners (al 
1800), que ha dat orígine al nom, Lo Quar-
ter (la caserma), utilitzat també avui per tota 
aquella àrea.
Visites guiades a cura de l’Institut Comprensiu núm.2 
- Escola Secundària
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20

Museu del Corall
Carrer de XX de Setembre

Lo Museu del Corall representa la primera 
“pedra” d’un sistema articulat de llocs cul-
turals denominat Museus l’Alguer, part inte-
grant d’un modern i ajornat instrument de 
coneixença i valorització de la història de la 
ciutat i del sou territori. Lo Museu ufri al visi-
tador una visió de la riquesa de la nostra Mar 
Mediterrànea representada, en aqueix cas 
específic, del Corallium Rubrum íntimament 
lligat a l’Alguer i al sou territori.
Visites guiades a cura de l’Associació Corallium Ru-
brum i de l’Associació Laboratorio di Strategie
Horari de les visites: Dissabte i Diumenge 10-13/16-20

Casa de Reclusió Giuseppe 
Tommasiello
Carrer de Vittorio Emanuele II, 28

Instituït amb Regi Decret del 1889, lo “Bany 
Penal” de l’Alguer pren forma en una loca-
litat extraurbana, lo montillo de Sant Joan, 
solament al 1893. En aqueix lloc ha pas-
sat los últims anys de la sua llonga deten-
ció Alessandro Serenelli, l’assassí de Santa 
Maria Goretti, del 1924 al 1929. Al 1945 
és estat teatre d’una tràgica evasió d’erga-
stulans, entre els quals los germans Farina, 
i durant aqueixa acció han perdut la vida 
quatre guàrdies de la presó. Després d’a-
queix episodi, les parets de xinta són esta-
des renforçades i són estades construïdes 
les torres perimetrals. Actualment, a dins de 
l’institut penitencial, són en funció una tipo-
grafia, en substitució del vell laboratori per 
relligar, un laboratori de mestre de llenya, i 
són estats activats diversos cursos d’instruc-
ció professional.
Visites guiades a cura dels Operadors de la presó i 
del Liceu Artístic F.Costantino
Horari de les visites: Dissabte 11 de les 14 a les 
19.30 / Diumenge 12 de les 10 a les 19.30
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