
  

 
 
 

 
    · DESCOBERTA de la CATALUNYA NORD · 

 
   El VALLESPIR, el CONFLENT i el ROSSELLÓ 

 
CERET (Museu d’Art Modern) – Abadia de Santa Maria 
d’ARLES – Santa Maria de SERRABONA – PRIORAT 

de MARCÈVOL – MUSEU de TALTEÜLL - Centre Europeu 
de Prehistòria – PRIORAT de Santa Maria d’ESPIRÀ de 

l’AGLÍ –  CELLERS BYRRH (TUÏR)  
Sant Martí de FONOLLAR  

 
   Del dimarts 13, al divendres 16 de setembre del 2022  

 
 

 DIMARTS  · 13  · BARCELONA – CERET - ARLES  

 

 Sortida: a les set (7.00 h) C/Provença, 273 (entre Pau Claris i Pg. de Gràcia, 
a tocar de l’edifici de la Pedrera). Actual parada oficial d’autocars 

 Breu parada per esmorzar, en una àrea de servei, a càrrec de cadascú.  
 Tot seguit:  farem camí cap a  la població de CERET, capital del Vallespir, 

on farem la visita, guiada i comentada, al recent obert i renovat Museu d’Art 
Modern, després d’haver estat tancat durant força temps per reformes. També 
hi podrem veure una exposició temporal molt interessant de pintors de l’Escola 
de París.  

 Dinar:  al restaurant “Al Català”, situat al centre de Ceret. 
 Tarda: anada fins a la població d’ARLES, situada a la riba esquerra del riu 

Tec i a tocar dels contraforts del massís del Canigó. Allí visitarem l’ABADIA 
de SANTA MARIA, la més antiga de la Catalunya del Nord, fundada al 
voltant de l’any 778, de planta basilical de tres naus, amb la nau central 
notablement més alta que les laterals, amb diversos fragments de pintures 
murals que formaven part de la decoració pictòrica originària de l’església. un 
claustre gòtic de tipus llenguadocià, únic a les terres catalanes del nord de 
l’Albera,  una torra campanar massissa i un magnífic orgue tipus G. Schmidt 
del s. XVIII. En definitiva, l’església abacial de Santa Maria d’Arles és una 
obra d’una gran singularitat,      



  

 
 
 

 Seguidament, anirem fins a la ciutat de PERPINYÀ, municipi del Rosselló i 
capital de la Catalunya del Nord. 

 Allotjament en règim de mitja pensió a: 
HOTEL IBIS STYLES PERPIGNAN CENTRE GARE 3* 
16, Cours Lazare Escarguel 
66000 PERPINYÀ 
Tel. +33 4 68 35 62 62      
https://all.accor.com/hotel/1045/index.es.shtml  

 
 
 DIMECRES  ·  14  ·  PRIORAT de SERRABONA  

 PRIORAT de MARCÈVOL (ARBOÇOLS). 
 
 

 Matí:  anada fins al Priorat Canonical de Santa Maria de 
SERRABONA, situat al municipi de BULA d’AMUNT (Rosselló), un 
conjunt escultural preciós amb l’església que comprèn; el portal, els capitells 
de la galeria i, sobretot, la tribuna o cor sobre voltes de nervadures, de marbre 
rosa, sostinguda per columnes i capitells i amb una façana, tot ornat amb temes 
d’influència oriental.  

 Dinar:  al restaurant Le Petit Auberge de Marie de Vinça. 
 Tarda:  anada fins al municipi d’ARBOÇOLS (Conflent), on hi trobarem, 

situat en un planell enlairat, l’antic PRIORAT de MARCÈVOL, dedicat a 
Santa Maria. Lloc des d’on es domina la vall del riu Tet i el gran massís del 
Canigó. L’any 1128 el bisbe d’Elna donà la seva església als canonges del Sant 
Sepulcre, ordre fundat a Jerusalem el 1114 i els fundadors d’aquest priorat. 

 
 

 DIJOUS  ·  15  ·    TALTEÜLL (TAUTAVEL) – PRIORAT de  
Santa Maria d’ESPIRÀ de l’AGLÍ 
 
 

 Matí:  anada fins a la petita població de TALTEÜLL (TAUTAVEL), 
situada al municipi del Rosselló i al bell mig del massís de les Corberes, on es 
troba el MUSEU de TALTEÜLL-CENTRE EUROPEU de 
PREHISTÒRIA, on anualment s’organitzen jornades sobre el Patrimoni 
Prehistòric. Allí podrem contemplar, després de les excavacions realitzades, 
unes reconstruccions de diferents objectes trobats, fòssils originals que els 
nostres avantpassats van utilitzar i l’explicació de l'ús específic de cada un 
d’ells. 
 



  

 
 
 

 
L’anomenada Cauna o Cova de l'Aragó, cavitat situada a 3 km del poble de 
TALTEÜLL i del seu museu, lloc on es porten a cap les excavacions 
científiques que van començar l’any 1964 i on van viure els primers ocupants 
prehistòrics, ara fa més de 450.000 anys d'antiguitat. Aquesta està situada en 
un punt d'observació estratègic i en aquests moments tancada al públic, però 
podrem veure una reproducció molt ben realitzada al museu. 

 Dinar:  en un restaurant d’aquesta població de TALTEÜLL.  
 Tarda:  de tornada a la ciutat de PERPINYÀ,  ens aproparem al petit veïnat 

d’ESPIRÀ de l'AGLÍ, situat a llevant de la comarca de les Corberes, a la vall 
de l'AGLÍ. En aquest lloc hi trobarem el PRIORAT de Santa Maria 
d’ESPIRÀ de l’AGLÍ, antic priorat canonical augustinià de construcció 
rectangular, amb un creuer molt obert i cinc travesses, més o menys, 
quadrades, amb dues portes que s’obren al migdia: una més petita a sobre els 
edificis del convent avui desapareguts i l’altre a la portalada principal amb 
volta de mig punt. Tres precioses columnes de marbre emmarquen la portalada 
de banda a banda i a sobre els capitells, temes i històries diferents que 
vesteixen la pedra i, a dins de l’església, unes columnes amb capitells 
ornamentats amb fulles. 
 

 

 DIVENDRES   · 16 ·   CELLERS BYRRH (TUÏR) –  SANT MARTÍ de 
FONOLLAR. 
 
 

 Matí:   visita guiada al CELLERS BYRRH, ubicats a la petita població de 
TUÏR al municipi de la plana del Rosselló, cellers que actualment es dediquen 
a la producció del vi aperitiu BYRRH i que disposen d’un dels cellers més 
grans del món, juntament amb la més gran bota de roure. També aprofitarem 
per fer una visita al casc medieval fortificat d’aquesta població, actual capital 
econòmica i vitícola de l’Aspre, subcomarca del Rosselló. Cal dir que aquesta 
subcomarca, per les seves peculiaritats històriques i culturals, es considera una 
comarca més de la Catalunya Nord. 

 Dinar: en un restaurant d’aquesta bonica població de TUÏR. 
 Tot seguit: per finalitzar la nostra ruta, farem una breu visita a SANT MARTÍ 

de FONOLLAR, antiga església parroquial del mateix nom. Una petita joia 
preromànica formada per una capella de nau única, llarga i estreta, i amb restes 
de pintures murals romàniques a l’absis. 

 Seguidament: retorn a BARCELONA. 
 
 



  

 
 
 

 
* * * 

NOTA: Durant el nostre recorregut per terres de la Catalunya Nord,  
estarem  acompanyats per la guia professional Sra. Nati ZORZO, de 

l’Associació de Guies Professionals Turístics de Perpinyà. 
 

* * * 
PREU: 745  €  per persona en habitació doble  

Suplement individual:  95  € 
 

Per a inscripcions Tl. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h.  
Tarda:  616.958.009  (Pere Costa). 

 
Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans  

del DIMECRES 31 d’agost al número de compte següent: 
 

 CaixaBank –  “la Caixa” –  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 

 
* * * 

 NOTES:  
 La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones  

 
* * * 

El preu inclou: 
 

 Viatge en autocar amb la companyia PLENACOSTA S.A. 
 Allotjament en regim de ½ pensió a l’HOTEL IBIS STYLES 

PERPIGNAN CENTRE GARE 3*. 
 Dinars, en ruta (dimarts, dimecres, dijous i divendres). 
 Vi, refrescos, aigua, cafè o infusions per dinar. 
 Entrades a museus o indrets de pagament que consten en la 

programació. 
 Guia oficial, durant tot el recorregut, des de Perpinyà. 
 Acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona. 
 Assegurança d’assistència i d’anul·lació. 

 
El preu no inclou: 
 

 Qualsevol cosa no especificada. 
 

* * * 



  

 
 
 

 


