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E L  R E T A U L E  D E 
S A N TA  M AG DA L E NA 
D E  N OV E S  (C a m ó s )

V i S i T E S  G U i A D E S
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L’església de Santa Magdalena de Noves, tot i que ha patit diverses 
reformes, conserva alguns elements del seu origen romànic, com ara 
els murs o part de la façana principal. 

A la capçalera s’ubica el retaule de Santa Magdalena de Noves, que té 
una gran importància dins el patrimoni artístic de la nostra comarca. 
Aquesta obra, del segle XVI, és un bon exemple per mostrar com s’in-
terpreten  les  noves tendències artístiques del renaixement italià a la 
tradició local. Part del seu interès rau en què és un dels pocs exemples 
que es conserven de l’art que es feia al segle XVI.

El retaule, que es divideix en setze compartiments, ens presenta esce-
nes de la vida de Santa Magdalena, Sant Valeri i la Verge Maria.

L’objectiu d’aquestes visites és fer difusió d’aquest retaule, per tal que 
la gent de dins i fora la comarca el conegui.

Horari de les visites: El recorregut per l’interior de l’església es 
realitzarà a les 11 h i a les 12 h.
Les visites guiades tindran lloc els diumenges del 8 de febrer al 5 
d’abril (ambdós dies inclosos).

No cal fer reserva prèvia i les visites són gratuïtes.

Punt de trobada: Església de Santa Magdalena de Noves.

Per a més informació:
Ajuntament de Camós. Tel: 972 57 31 92
Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Tel: 972 57 35 50
Associació Cultural Atzagaia. A/e: atzagaia@gmail.com

Està previst de lliurar un fulletó del retaule als assistents a les visites.


