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Jornades Europees de Patrimoni a
Catalunya 2019
Ajouter dans mon panier
Description

Activité
Commune:
Camprodon

Thème:
Patrimoine XXe

Type activité:
Visite ludique

Public concerné:
Adulte, Famille, Jeune Public 4-6 ans, Jeune Public 6-12 ans, Jeune Public 13-17 ans

Niveau scolaire:
6-12 ans, 13-17 ans
Infos pratiques

Cliquer sur les onglets ci-dessous pour afficher l'information
correspondante
Infos générales

Langue(s) :
Catalan
Réservation:
Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier : 0033 (0)6 77 58 03 49
Courriel de contact:
Contact

Avec un guide ou un médiateur
Activité: Gratuite
Date et horaires

Langue(s) :

Samedi 12 Octobre 2019 - 11 h 30

Langue(s) :

Samedi 12 Octobre 2019 - 16 h 30

Langue(s) :

Dimanche 13 Octobre 2019 - 12 h 00

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI A CATALUNYA

12 i 13 d’octubre
Dissabte 12 d'octubre
L'arquitectura d'estiueig a la Vall de Camprodon
A les 11.30 hores.
Conferència d’Agustí Dalmau
Agustí Dalmau, historiador local, ens parlarà de l'arquitectura d'estiueig de la Vall, des
de les primeres cases al Passeig de la Font Nova, fins a les torres del Passeig
Maristany passant per les residències fora de la vila de Camprodon. Seguidament, es
farà una visita guiada per les primeres zones on els burgesos, arribats a Camprodon
per recomanació del Dr. Robert, van instal·lar-se: el passeig de la Font Nova i el Carrer
Freixenet.
Es presentarà també el llibret « Focus » sobre l’estiueig i el termalisme.
? Espai Cal Marquès (Centre d’Interpretació de la Vall de Camprodon).
?Les Valls Catalanes

Camprodon al llarg dels segles
A les 16:30 hores.
Visita guiada
Descobriu la història de la vila de Camprodon, segle darrere segle, des de l’edat
mitjana fins a l’actualitat. Farem aquest bonic viatge a través dels seus edificis més
emblemàtics.
?Oficina de turisme de Camprodon
?Oficina de turisme de Camprodon

VISITA A MOLLÓ AMB ELS PETITS DETECTIUS: Una festa ben divertida
A les 16:30 hores.
Joc de pistes / A partir de 6 anys.

Vols formar part de l’equip dels Petits Detectius? Acompanya la Laia, en Pol i en Ruc i
resol els misteris de Molló. T’explicaran tots els secrets i t’ensenyarà com ha canviat tot
al llarg del temps.
Activitat d’1 hora amb l’acompanyament d’un mediador.
? Ajuntament de Molló
?Les Valls Catalanes

Diumenge 13 d'octubre
Sant Joan de les Abadesses, la joia del romànic
A les 12 hores.
Visita guiada
Visitareu un dels monuments més importants del romànic català i descobrireu la vila de
Sant Joan de les Abadesses tot resseguint la seva història, llegendes i tradicions.
? Palau de l’Abadia
? Oficina de turisme de Sant Joan de les Abadesses

Camprodon al llarg dels segles
A les 12 hores.
Visita guiada
Descobriu la història de la vila de Camprodon, segle darrere segle, des de l’edat
mitjana fins a l’actualitat. Farem aquest bonic viatge a través dels seus edificis més
emblemàtics.
?Oficina de turisme de Camprodon
?Oficina de turisme de Camprodon

En autonomie
Activité:
Gratuite
Outil d'aide à la visite:

non
Langue des visites:
français
catalan

Activités liées
Localisation
Adresse:
17867 Camprodon
Espagne

