
Les Jornades 
Europees del 
Patrimoni de 2011

Dissabte 17 de setembre
Els Banys d’Arles 
Musée de la Poste - Visita lliure
Punt de trobada al museu, horari de 14:30 a 19:00 
T. 00 33 (0)4 68 39 34 90

Arles-sur-Tech
Abbaye Sainte Marie - Visita lliure | Visita guiada | Visita comentada  
« Le voyage d’Arnulfe et du muletier »
• Exposicions (sala capitular) : « Les traditions religieuses »
« Les hommes et le fer en montagne catalane : 2000 ans d’histoire »
• Calligrafies i illuminacions de Gérard Touzé
• Recorregut MP3  : « La vida dels miners d’Arles » (1h30, abadia, poble 
i voltants) FR / CAT / ES / UK / DE
• 17:00 - Projecció : Presentació del videodisc sobre l’abadia i el viatge 
d’Arnulfe (sala de la cripta)  
• 18:00 - Sardanes (plaça del convent)
Punt de trobada a l’abadia, horari de 9:00 a 12:00 i de 14:00 a 18:00
Visita guiada i comentada : informació a l’abadia (possible suspensió 
de les visites guiades en cas de cerimònies religioses) 
Recorregut MP3 : MP3 prestat gratuïtament a l’abadia
Activitats en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 83 90 66 – info@tourisme-haut-vallespir.com

Les Toiles du Vieux Moulin
Visita lliure dels antics tallers, exposició, botiga
Visita lliure du moulin : del molí : tallers d’artesans i galeria d’art
Punt de trobada al Molí, horari de 10 :00 a 12 :00 i de 14 :00 a 18 :00
T. 00 33 (0)4 68 83 90 66 – info@tourisme-haut-vallespir.com

El Voló 
Festa del millenari de Santa Maria de Panissars
• 9:00 - Caminada : per a aquesta festa, l’associació « Le Boulou en 
marche » organitza una caminada cultural del Voló a Panissars 
Punt de trobada a l’aparcament de la mediateca - Cal portar-se el menjar
Activitats  en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 83 47 32

Ceret
Maison du Patrimoine F. Claustre - Visita lliure
• Exposició : « Pierre Joubert illustre la Préhistoire »
• 10:30 - Visita guiada del monument : « D’une rive à l’autre du Tech : 
le Pont du Diable de Céret » No gratuïta
• 18:00 - Visita guiada de la ciutat : « Les secrets du vieux Céret » 
No gratuïta
Punt de trobada a la casa del patrimoni, horari de 10:00 a 12:00 i de 
14:00 a 19:00
Visites guiades : 3€, punt de trobada a la casa del patrimoni, a excepció 
de la visita del Pont du Diable (cita al pont)
Activitats en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 87 31 59 - contact@maisondupatrimoine-ceret.fr

Dissabte 24 de setembre
Els Banys d’Arles
Musée de la Poste - Visita lliure
Punt de trobada al museu, horari de 14:30 a 19:00
T. 00 33 (0)4 68 39 34 90

Camprodon
• 17:00 - Visita guiada « Recorregut pels búnquers de Camprodon » : 
itinerari pels fortins de Camprodon i visita de l’exposició permanent 
de La Retirada 
Punt de trobada a l’Oficina de turisme de la Vall de Camprodon (rotonda)
Activitat en català excepte indicació contrària
T. 00 34 972 740 936 

Setcases
• 10:00 - Caminada guiada « Records de la segona guerra mundial » : 
excursió al Puig de les Agudes 
Punt de trobada a l’Ajuntament de Setcases
Activitat en català excepte indicació contrària
T. 00 34 972 740 936 

Sant Joan de les Abadesses
Monestir i Palau de l’Abadia
• 11:00 - Visita guiada « El Monestir de Sant Joan de les Abadesses i 
la Vila històrica »
• 19:00 - Concert de música clàssica a càrrec del « Trio Comte Arnau » 
(Maria  Teresa Monclús, piano, Josep M. Trias, flauta i Tomàs Espanyó, 
violoncel)
Punt de trobada al Palau de l’Abadia
Activitat en català excepte indicació contrària
T. 00 34 972 720 599

Diumenge 25 de setembre
Els Banys d’Arles
Musée de la Poste - Visita lliure
Punt de trobada al museu, horari de 10:00 a 12:00 i de 14:30 a 19:00
T. 00 33 (0)4 68 39 34 90

Beget (Camprodon)

• 10:00 - Visita guiada « Descobrir Beget »
Punt de trobada a l’aparcament de l’entrada del poble 
Activitat en català excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 83 99 49 - aurelia.g@payspyreneesmediterranee.org

Cortsaví
• 14:00 - Visita guiada « Descobrir Corsatví »
Punt de trobada a  la plaça a l’entrada del poble
Activitat en català excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 83 99 49 - aurelia.g@payspyreneesmediterranee.org

Molló
• 9:00 - Caminada guiada « El Camí de la Retirada de Molló al 
Coll d’Ares »
Punt de trobada a l’Ajuntament de Molló
Activitat en català excepte indicació contrària
T. 00 34 972 740 936 

Sant Joan de Pladecorts 

• 18:00 - Visita guiada « Descobrir Sant Joan Pla de Corts »
Punt de trobada davant de l’ajuntament
Activitat en català excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 83 99 49 - aurelia.g@payspyreneesmediterranee.org

Sant Joan de les Abadesses
• 11:00- Visita guiada « El Centre d’Interpretació del Mite del 
Comte Arnau »
Punt de trobada al Palau de l’Abadia
Activitat en català excepte indicació contrària
T. 00 34 972 720 599

Setcases
• 11:00 - Visita guiada « El Pas del Temps a Setcases »
Punt de trobada a l’Ajuntament de Setcases
Activitat en català excepte indicació contrària
T. 00 34 972 740 936

País d’Art i 
d’Història 

Transfronterer 
Les Valls Catalanes 

del Tec i del Ter

Butlletí especial, 2 caps de 
setmana en lloc d’1 !

gratuït

Renseignements

Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier 
Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter 
Aurélia Greiveldinger, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine
Courriel : valls.catalanes@orange.fr
T. 0033 (04) 68 83 99 49m
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cap de setmana català



Beget (Camprodon) - 18:00 - Visita guiada « A la découverte de Beget »
Punt de trobada a l’aparcament de l’entrada del poble
Activitats en francès excepte indicació contrària. La mateixa visita guiada 
en català es farà el 25 de setembre.
T. 00 33 (0)4 68 83 99 49 - aurelia.g@payspyreneesmediterranee.org

Ceret
Maison du Patrimoine F. Claustre - Visita lliure
• Exposició : « Pierre Joubert illustre la Préhistoire »
• 10:30 - Visita guiada del monument : « D’une rive à l’autre du Tech : 
le Pont du Diable de Céret » No gratuïta
• 18:00 - Visita guiada de la ciutat : « Les secrets du vieux Céret » No gratuïts
Punt de trobada a la casa del patrimoni, horari de 10:00 a 12:00 i 
de 14:00 a 19:00 - Visites guiades : 3€, punt de trobada a la casa del 
patrimoni, a excepció de la visita del Pont du Diable (cita al pont)
Activitats en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 87 31 59 - contact@maisondupatrimoine-ceret.fr

Les Cluses
Eglise Sainte Marie - « Circuit des peintures murales romanes » 
(CRMH) - Visita lliure
Punt de trobada a l’esglesia, horari de 9:00 a 12:00 i de 14:00 a 17:00
T. 00 33 (0)4 68 87 77 20

Cortsaví
• 14:00 - Visita guiada « A la découverte de Corsavy »
Punt de trobada a la plaça de l’entrada del poble
Activitats en francès excepte indicació contrària. La mateixa visita guiada 
en català es farà el 25 de setembre.
T. 00 33 (0)4 68 83 99 49 - aurelia.g@payspyreneesmediterranee.org

Morellàs
Chapelle Saint Martin de Fenollar - « Circuit des peintures murales 
romanes » (CRMH) - Visita lliure
Punt de trobada a la capella, horari de 10:30 a 12:00 i de 15:30 a 19:00
T. 00 33 (0)4 68 83 73 82

Musée du liège - Visita lliure
Punt de trobada al museu, obertura de 10:30 a 12:00 i de 15:30 a 19:00
T. 00 33 (0)4 68 83 15 41

El Pertús
Fort de Bellegarde - Visita lliure | 11:30 - 14:30 - 16:00 - Visita 
guiada No gratuïta
Festa del millenari de Santa Maria de Panissars (organisada per 
l’ASPAVAROM)
• 15:00 - Conferència « Histoire du Trophée de Pompée : de la via 
Domitia à l’Eglise Sainte-Marie » per Georges Castellvi
• 16:00 - Conférència « Sainte-Marie de Panissars : des moines sur un 
lieu stratégique » per Antoine Guerrero
• 17:00 - Concert : Cants sacres per « Sacré chœur » sota la direcció de 
Jean Roux (a la capella)
Punt de trobada al fort, horari de 10:30 a 18:30
Visita guiada  : 4€ adults ; 2€ nens entre 6-12 anys
Activitats en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 54 27 53

Prats de Molló
Ciutat forti�cada
• « Camins de les fonts » : itinerari per les fonts decorades segons el tema 
del viatge, organitzada pel Foyer rural i les associacions locals
• Recorregut MP3 : « Les històries de Prats de Molló » (1h30) FR / 
CAT / ES / UK / DE
• Exposició de photos : « Mosaïques du monde : survol de 4 continents, 20 
pays et 4 îles » per Jojo Dunyach (Cave pratéenne, de 9:00 à 18:00)
Lliure accés a la ciutat

Recorregut MP3 : MP3 prestat gratuïtament a l’Oficina de turisme
Activitats en francès excepte indicació contrària 
T. 00 33 (0)4 68 39 70 83 - info@pratsdemollolapreste  
Ermitage Notre Dame du Coral - Visita lliure
Punt de trobada al retir, horari de 9 :00 a 18 :00
T. 00 33 (0)4 68 39 70 83 - info@pratsdemollolapreste  

Chapelle Saints Côme et Damien (La Presta) - Visita lliure
Punt de trobada a la capella, horari de 9:00 a 12:00
T. 00 33 (0)4 68 39 70 83 - info@pratsdemollolapreste  
Chapelle Saintes Juste et Ruf�ne - Visita lliure
• 17:00 - Concert de la coral La Barretina
Punt de trobada a la capella, horari de 9 :00 a 18 :00
T. 00 33 (0)4 68 39 70 83 - info@pratsdemollolapreste  
Eglise Saintes Juste et Ruf�ne - Visita lliure
• Exposició « Prats de Mollo 2009-2012, préfiguration d’un trésor » per 
el Centre départemental de conservation et de restauration du patrimoine 
des Pyrénées Orientales
Punt de trobada a la casa del patrimoni, horari de 14 :00 a 18 :00
Activitats en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 39 70 83 - info@pratsdemollolapreste  
Fort Lagarde - Visita lliure | 14:30 et 16:00 - Visita guiada « Voyage(s) 
au cœur du Fort Lagarde » : l’història del monument i les vàries fases de 
restauració i de valorització del lloc INCERT
Punt de trobada al fort, horari de 10:00 a 12:00 i de 14:00 a 18:00
Activitats en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 39 70 83 - info@pratsdemollolapreste  

Sant Joan de Pladecorts
• 10:00 - Visita guiada « A la découverte de Saint-Jean-Pla-de-Corts »
Punt de trobada davant de l’ajuntament
Activitats en francès excepte indicació contrària. La mateixa visita guiada 
en català es farà el 25 de setembre.
T. 00 33 (0)4 68 83 99 49 - aurelia.g@payspyreneesmediterranee.org

Sant Llorenç de Cerdans
Maison du Patrimoine et de la Mémoire A. Abet - Visita lliure 
de l’antiga fàbrica i del conservatori de la memòria de Sant Llorenç
• Exposició « Les transports à Saint-Laurent à travers les âges : du mulet 
aux voyages par « Tram » et autobus »
• 15:00 - Visita guiada
• 16:00 - Visita guiada CAT
Punt de trobada a la casa del patrimoni, horari de 10:00 a 12:00 i de 
14:00 a 17:00 - Activitats en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 39 55 75 - contact@ville-saint-laurent-de-cerdans.fr  

Tellet
Chapelle Notre Dame de la Roure - « Circuit des peintures murales 
romanes » (CRMH) - Visita lliure
Punt de trobada a la capella, obertura permanent
T. 00 33 (0)9 64 11 28 32 (dijous i divendres)

Les Cluses
Eglise Sainte Marie -  « Circuit des peintures murales romanes » 
(CRMH) - Visita lliure | 15:00 - Visita guiada
Punt de trobada a l’esglesia, horari de 9:00 a 12:00 i de 14:00 a 17:00
Activitats en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 87 77 20 i 00 33 (0)4 68 83 99 49
valls.catalanes@orange.fr (visita guiada)

Morellàs
Chapelle Saint Martin de Fenollar - « Circuit des peintures murales 
romanes » (CRMH) - Visita lliure | 17:00 - Visita guiada
Punt de trobada a la capella, horari de 10:30 a 12:00 i de 15:30 a 19:00
Activitats en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 83 73 82 i 00 33 (0)4 68 83 99 49
valls.catalanes@orange.fr (visita guiada)

Musée du liège- Visita lliure
Punt de trobada al museu, horari de 10:30 a 12:00 i de 15:30 a 19:00
T. 00 33 (0)4 68 83 15 41

El Pertús
Panissars (El Pertús – La Jonquera)
Festa del mil.lenari de Santa Maria de Panissars (organitzada per 
l’ASPAVAROM)
• 15:00 - Visita guiada pels vestigis de la Via  Domitia, el trofeu de 
Pompeu per Georges Castellvi i les ruïnes de l’església de Santa Maria 
per Antoine Guerrero
Punt de trobada a Panissars, lliure accés
Activitats en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 54 27 53
Fort de Bellegarde - Visita lliure | 11:30 – 14:30 – 16:00 - Visita 
guiada No gratuïta
Punt de trobada al fort, horari de 10 :30 a 18 :30
Visita guiada  : 4€ ; 2€ nens entre 6-12 anys
Activitats en francès excepte indicació contrària

T. 00 33 (0)4 68 54 27 53

Prats de Molló
Ciutat forti�cada
• « Camins de les fonts » : itinerari   per les fonts decorades segons el 
tema del viatge organitzat pel Foyer rural i les associacions locals
• Recorregut MP3 : « Les històries de Prats de Molló » (1h30) FR / 
CAT / ES / UK / DE
• Des de 15:30 – Degustació i animació musical, organitzada per 
l’associació de comerciants als carrers de la ciutat
• Exposició de fotos : « Mosaïques du monde : survol de 4 continents, 20 
pays et 4 îles » per Jojo Dunyach (Cave pratéenne, de 9 :00 à 18 :00)
• 17:30 – Diaporama : « Mosaïques du monde : survol de 4 continents, 
20 pays et 4 îles » per Jojo Dunyach  (Foyer rural) tot seguit, aperitiu 
obsequiat pel Foyer Rural
Lliure accés a la ciutat
Recorregut MP3 : MP3 prestat gratuïtament a l’Oficina de turisme
Activitats en francès excepte indicació contrària 

T. 00 33 (0)4 68 39 70 83 - info@pratsdemollolapreste  
Ermitage Notre Dame du Coral - Visita lliure
Punt de trobada al retir, horari de 9 :00 a 18 :00

T. 00 33 (0)4 68 39 70 83 - info@pratsdemollolapreste  

Chapelle Saints Côme et Damien (La Presta) - Visita lliure
Punt de trobada a la capella, horari de 9:00 a 18:00

T. 00 33 (0)4 68 39 70 83 - info@pratsdemollolapreste  

Chapelle Saintes Juste et Ruf�ne - Visita lliure
Punt de trobada a la capella, horari de 9:00 a 18:00

T. 00 33 (0)4 68 39 70 83 - info@pratsdemollolapreste  

Eglise Saintes Juste et Ruf�ne - Visita lliure
• Exposició « Prats de Mollo 2009-2012, préfiguration d’un trésor » 

per el Centre départemental de conservation et de restauration du 
patrimoine des Pyrénées Orientales
Punt de trobada a la casa del patrimoni, horari de 10:00 a 12:00 i de 14:00 
a 18:00 - Activitats en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 39 70 83 - info@pratsdemollolapreste  

Fort Lagarde - Visita lliure | 14:30 et 16:00 - Visita guiada « Voyage(s) 
au cœur du Fort Lagarde » : la història del monument i les diverses fases 
de restauració i de valorització del lloc INCERT
• Exposició de fotos : « Des hommes et des paysages »  de Jean Dieuzaide
Punt de trobada al fort, horari de 10:00 a 12:00 i de 14:00 a 18:00
Activitats en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 39 70 83 - info@pratsdemollolapreste  

Sant Llorenç de Cerdans
Maison du Patrimoine et de la Mémoire A. Abet - Visita lliure 
de l’antiga fàbrica i del conservatori de la memòria de Sant Llorenç
• Exposició « Les transports à Saint-Laurent à travers les âges : du mulet 
aux voyages par « Tram » et autobus »
• 15 :00 - Visita guiada | 16 :00 - Visita guiada CAT
Punt de trobada a la casa del patrimoni, horari de 10:00 a 12:00 i de 
14:00 a 17:00 - Activitats en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 39 55 75 - contact@ville-saint-laurent-de-cerdans.fr  

Taller de vigatanes « Création Catalane » - Visita lliure
Punt de trobada al taller, horari de 10:00 a 12:00 i de 14:00 a 17:00
T. 00 33 (0)4 68 54 08 68 

Tellet
Chapelle Notre Dame de la Roure - « Circuit des peintures 
murales romanes » (CRMH) - Visita lliure | 11:00 - Visita guiada
Punt de trobada a la capella, obertura permanent
Activitats en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)9 64 11 28 32 (dijous i divendres) i 00 33 (0)4 68 83 99 49 
aurelia.g@payspyreneesmediterranee.org (visita guiada)

Diumenge 18 de setembre
Els Banys d’Arles
Musée de la Poste - Visita lliure
Punt de trobada al museu, horari de 10:00 a 12:00 i de 14:30 a 19:00
T. 00 33 (0)4 68 39 34 90

Arles de Tec
Abbaye Sainte Marie - Visita lliure | Visita guiada | Visita comentada 
« Le voyage d’Arnulfe et du muletier »
• Exposicions (sala capitular) : « Les traditions religieuses »
« Les hommes et le fer en montagne catalane : 2000 ans d’histoire »
• Calligrafies i illuminacions de Gérard Touzé
• Recorregut MP3 : « La vida dels miners d’Arles » (1h30, abadia, poble 
i voltants)  FR / CAT / ES / UK / DE
• 16:00 - Projecció : Presentació del videodisc sobre l’abadia i el viatge 
d’Arnulfe (sala de la cripta) 
• 17:00 - Presentació de l’orgue i recital d’orgue a l’Abadia Santa Maria 
amb Jean Spelle i Claudia Pujade
Punt de trobada a l’abadia, horari de 14 :00 a 17 :00
Visita guiada i comentada : informació a l’abadia (possible suspensió 
de les visites guiades en cas de cerimònies religioses) 
Recorregut MP3 : MP3 prestat gratuïtament a l’abadia
Activitats en francès excepte indicació contrària
T. 00 33 (0)4 68 83 90 66 - info@tourisme-haut-vallespir.com

Les Toiles du Vieux Moulin
Visita lliure dels antics tallers, exposició, botiga
Visita lliure del molí : tallers d’artesans i galeria d’art
Punt de trobada al Molí, horari de 10:00 a 12:00 i de 14:00 a 18:00
� T. 00 33 (0)4 68 83 90 66 - info@tourisme-haut-vallespir.com


