
TRESORS ROMÀNICS DEL 
CONFLENT I  ROSSELLÓ

DEL 25 AL 27 DE MARÇ DE 2022

Especialista acompanyant:
Mercè Riera
Historiadora de l’art i divulgadora cultural

VIATGES CULTURALS - ESCAPADES D’ART
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Als segles X i XI es van consolidar els comtats més septentrionals de la Marca Hispànica, la 
Cerdanya, el Conflent i el Rosselló. De forma paral·lela a la seva formació, es portarà a terme 
una gran xarxa de poblament del territori i en aquestes nombroses viles —algunes de nova 
creació—, en les que es construeixen desenes d’esglésies. Reforçant aquest poblament, 
també es donarà la fundació de cenobis benedictins, alguns d’ells amb gran rellevància com 
Sant Miquel de Cuixà i Sant Martí del Canigó.  
L’orde benedictina va comptar ràpidament amb la protecció comtal. Així, Sant Miquel de Cuixà 
es vincularà des dels seus orígens al segle IX amb Miró el Vell, fill del comte Sunifred I de 
Barcelona, Urgell, Cerdanya i Besalú, i d’Ermessenda de Carcassona.  
Al llarg del segle X, les possessions de Cuixà van créixer considerablement, tant pel que fa a 
terres i dominis com a esglésies que en depenien. D’aquesta manera, si per una banda els 
dominis llunyans adquirits estenien la resplendor espiritual de l’abadia, les seves possessions 
del Conflent, la Cerdanya i el Rosselló li asseguraven la puixança territorial indispensable per 
a un progrés continuat.  

La culminació d’aquesta protecció arribarà el 1008, quan Oliba, tercer fill del comte Oliba 
Cabreta, és escollit abat de Ripoll i de Cuixà, i el 1017 serà nomenat bisbe de Vic. Oliba fou 
durant els primers quaranta anys del segle XI, un dels grans introductors de les formes 
romàniques a Catalunya, sobretot de les principals novetats a nivell arquitectònic i tècnic, 
fruit dels seus viatges a Roma i amb ell s’inicia una gran activitat constructora tant a Vic i Ripoll 
com també a Sant Miquel de Cuixà. 

La seva forta personalitat també es deixa sentir a Sant Martí del Canigó, un cenobi documentat 
per primera vegada l’any  997, ho fa com a iniciativa de Guifré II de Cerdanya, comte de 
Cerdanya i del Conflent. Oliba fou l’encarregat de consagrar l’església inferior mentre que les 
donacions dels comtes de Cerdanya impulsaren ràpidament, el creixement de l’abadia.  
A finals del segle XI i al llarg del XII es donarà una segona onada constructiva, moment en el 
que es formaren escoles de picapedrers, entre ells els tallers rossellonesos, que integraren 
als edificis i claustres l’escultura, inspirant-se en els teixits orientals, miniatures de les bíblies, 
bestiaris o escenes quotidianes, al mateix temps que l’arquitectura es feia més complexa i 
s’utilitzaven carreus tallats finament. És el que coneixem com a segon romànic o romànic ple. 
A la zona del Conflent i Rosselló, aquest tallers foren molt actius i conservem d’ells les tribunes 
del priorat de Serrabona i Cuixà, així com el claustres de Sant Genís de Fontanes, Sant Miquel 
de Cuixà i una de les ales del claustre de la Catedral d’Elna, així com molts altres motius 
escultòrics amb els que s’embelliran les esglésies i els monestirs de la zona.   
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DIVENDRES 25 DE MARÇ 

Sortida a les 7,00 h. del matí. Punt a
determinar.
Tot just arribar a França, visitarem el Priorat de 
Serrabona, situat en el cor de la serralada dels 
Aspres sobre un promontori sobre la vall del 
Bolès. L’edifici actual data del segle XII, moment 
en què també es va aixecar la tribuna que es 
troba al bell mig de la  nau i que constitueix una 
de les joies del romànic rossellonès,. Realitzada 
amb marbre rosa, la tribuna servia per separar 
l’espai ocupat pels religiosos del poble fidel i 
ens ofereix uns magnífics capitells historiats 
que són únics en aquesta tipologia de peces.
Després de la visita ens traslladarem a Prades 
del Conflent per dinar. 
Ja a la tarda, visitarem Sant Miquel de Cuixà, 
el monestir benedictí que es troba al peu del 
Canigó, al Conflent.

 Claustre. Sant Miquel de Cuixà

BARCELONA - PRIORAT DE SERRABONA - SANT MIQUEL DE CUIXÀ - PERPINYÀ

Fundat en aquest indret l’any 879, va ser amb els 
abats Garí i Oliba als segles X i XI que el monestir 
es va convertir en un dels centres espirituals i 
culturals més importants de la Catalunya comtal 
en temps feudals, portant a terme la construcció 
de l’església, i els campanars així com la capella 
de la Trinitat, de la qual només en queda la 
cripta dedicada al Pessebre. L’extens patrimoni 
del monestir, va permetre aixecar una de les 
construccions més esplendoroses del romànic 
català, que va culminar amb la construcció 
del claustre i la tribuna del segle XII, i que 
testimonien el treball  dels tallers d’escultura 
rossellonesa.
Un cop acabada la visita, retornarem a Prades 
per fer una passejada per la població i visitar 
l’església parroquial de Sant Pere, on podrem 
veure admirar un dels retaules barrocs més 
grans de França, obra del mestre manresà 
Josep Sunyer.
Sopar i allotjament a l’hotel Novotel Suites 
Perpignan Centre. 



SANT MARTÍ DEL CANIGÓ – VILAFRANCA 
DEL CONFLENT

PERPINYÀ – ELNA -  BARCELONA
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De bon matí, ens dirigirem fins a la població de 
Casteil per pujar en 4x4 fins a l’abadia de Sant 
Martí del Canigó. Fundada el 1009 per Guifré 
II, comte del Conflent i de la Cerdanya, la vida 
monacal s’hi mantingué fins al segle XVIII, quan 
va ser abandonada i va patir els efectes de la 
Revolució. No va ser fins al segle XX que  s’inicia 
la seva reconstrucció i restauració. Actualment, 
és la Comunitat de les Beatituds qui s’encarrega 
de la seva conservació així com de l’acolliment 
espiritual i turístic. Visitarem el conjunt monacal 
amb les esglésies inferior i superior, el campanar 
llombard així com alguns testimonis escultòrics 
(capitells i laudes sepulcrals) d’època romànica.
Acabada la visita, ens traslladarem a Vilafranca 
del Conflent per dinar. Ja a la tarda, farem 
una passejada per aquesta població d’origen 
medieval considerada avui un dels “pobles més 
bells de França”. La seva ubicació geogràfica li 
va conferir des d’antic un gran valor estratègic 
i de control: es troba situada al fons de la vall 
del riu Tet, en el pas natural entre el Rosselló 
i la Cerdanya. A les muralles i torres d’època 
medieval s’hi afegeixen les fortificacions del 
segle XVII impulsades per Vauvan, enginyer al 
servei de Lluís XIV, esdevingudes l’any  2008 
Patrimoni de la Humanitat.

DIUMENGE 27 DE MARÇ

Sant Martí del Canigó

Destaca també l’església de Sant Jaume, que 
tindria els seus orígens en la fundació de la 
població a finals del segle XI, tot i que el conjunt 
actual es pot datar al segle XII.  
Destaca la portalada romànica amb arquivoltes i 
capitells treballats en marbre rosa del Conflent.
Sopar i allotjament a l’hotel.

DISSABTE 26 DE MARÇ 

Després d’esmorzar farem una passejada per 
Perpinyà, capital del departament francès dels 
Pirineus Orientals i que ha estat històricament, 
la capital del comtat del Rosselló i del regne de 
Mallorca. La ciutat fou fortificada al segle XIV tal 
com testimonia la porta del Castillet, emblema 
de la ciutat i on es guarda la Flama del Canigó. 
El moment de major esplendor de la vila se 
situa entre 1276 i 1344, quan esdevé capital 
del Regne de Mallorca, i s’inicia la construcció 
de la nova catedral de Sant Joan, d’estil gòtic i 
de planta saló i el Palau dels Reis de Mallorca. 
També del segle XIV és l’edifici de la Llotja, espai 
de transaccions comercials i seu del Consolat 
de Mar. 
 



Acabada la visita, posarem l’atenció en l’escultura 
romànica tot traslladant-nos a Sant Genís de 
Fontanes, on en la façana del que fou un antic 
monestir del segle X, hi observarem el treball 
escultòric de la llinda de la porta, datada entre 
1019-1020, i treballada en marbre blanc de 
Ceret, amb un Crist en Majestat envoltat de sis 
apòstols.

Un altre exemple molt semblant el trobarem 
al monestir de Sant Andreu de Sureda, avui 
esdevingut església parroquial, on a la façana, 
a més a més de la llinda, es conserven altres 
relleus romànics.

Dinarem a Elna, i en acabat visitarem la catedral, 
testimoni del temps en què la població fou seu 
bisbal, entre el segle VI i el 1602, fins que el 
bisbe va traslladar la càtedra a Perpinyà.

L’edificació romànica data del segle XI, amb 
l’esvelt campanar, que presenta arquivoltes de 
pedra i basalt negre.  L’altre element destacat 
del conjunt és el claustre, executat entre el 
darrer terç del segle XII i el segle XIV així com 
el seu claustre. Únicament la galeria sud seria 
romànica, hereva dels tallers de Serrabona i 
Cuixà. 
Acabada la visita, iniciarem el camí de tornada 
a Barcelona.
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Llinda Sant Genís de Fontanes

Catedral d’Elna

XERRADES DURANT EL VIATGE A CÀRREC DE MERCÈ RIERA:
• Un diplomàtic d’església. Els temps de l’Abat Oliba. 
• Història de dos comtats, el Rosselló i el Conflent



Intentem minimitzar la petjada de carboni

i viatjar de manera solidària amb el medi

ambient.

En el següent gràfic podem observar la

classificació d’emissió dels grams de CO2

per passatger i kilòmetre en els diferents

tipus de transport.
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FITXA TÈCNICA HOTEL:

Novotel Suites Perpignan Centre 4*

Situat al centre de Perpinyà, a 600 mts. de la catedral.

Amb habitacions confortables i totes les comoditats 

per fer més agradable l’estada a la ciutat.

SOLIDARIS AMB EL MEDI AMBIENT

ANADA I TORNADA EN AUTOCAR

Sortida:
Divendres 25 de març.
Barcelona – 7,00 h. 
Punt a concretar

Tornada: 
Diumenge 27 de març.
Barcelona – Arribada 
aprox. 20 h. 
Punt a concretar

TRANSPORT

Preu per persona en habitació
doble: 750€
Suplement individual: 125€

Grup mínim necessari: 20 persones.
Grup màxim: 25 persones.
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EL VIATGE INCLOU
- Confortable autocar amb aire condicionat.
- Hotel 4* a Perpinyà.
- Esmorzars a l’hotel.
- Mitja pensió segons especificació en el    
programa.
- Aigua i 1 beguda en els àpats.
- Assessorament cultural, explicacions i xerrades 
durant el viatge a càrrec la historiadora de l’art 
Mercè Riera.
- Xerrada prèvia al viatge: Les formes del romànic a 
Catalunya
- Guia local en les visites que ho requereixin.
- Entrades als monuments i visites especificades al 
programa.
- Assegurança de viatge i cancel·lació,  especial 
Covid.
- Tot l’especificat al programa.
- Transmissors amb auriculars per escoltar  les 
explicacions amb bona qualitat.
- City Tax.
* Material de protecció COVID-19:
- Pack de mascaretes 
- Ampolleta de butxaca de gel hidroalcohòlic.
- Dispensador de gel hidroalcohòlic a l’autocar.

EL VIATGE NO INCLOU
- Extres en els hotels tal com minibar, bugaderia, 
telèfon, …
- Àpats no especificats.
- Tot allò no especificat en el programa.

NOTES
- El programa queda supeditat a canvis segons 
restriccions que puguin sorgir en cada comunitat, 
degudes a la situació sanitària.
- En algunes visites, a causa de les restriccions, és 
possible que el grup s’hagués de dividir en dos.
- És aconsellable que les persones s’asseguin sempre 
amb el mateix grup a l’hora dels àpats.

INSCRIPCIONS I RESERVES
Les reserves no es consideraran confirmades 
fins que es formalitzi el pagament del dipòsit.
En el cas de viatges amb rutes d’autocar,  els inscrits 
tindran preferència d’escollir seient per ordre 
d’inscripció.

PAGAMENTS
Al compte
ES63 0182 4619 61 0200392538 
D.OPERATRAVELLER.

1. Consultar disponibilitat de plaça:    culturals@
doperatraveller.net
(Degut a la pandèmia els grups són més reduïts i 
disposem de menys places)
 2. Dipòsit de 300 € (en habitació doble) / 350 € 
(en habitació individual)
 Abans del 15 de desembre de 2021 
  Resta de 450 € (en habitació doble) / 525 € (en 
habitació individual)
Abans del 25 de febrer de 2022
IMPORTANT
· Indicar Nom complet de la / les persones 
inscrites. 
· DNI (enviar escanejat o foto per mail) 
· Mòbil de contacte

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
Els següents percentatges sobre l’import total.
De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5%
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15%
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25%
Després = 100%

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència 
retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, si 
s’escau, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions.
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ASSEGURANÇA DE VIATGE
- Tots els assistents tenen inclosa en el preu 
l’assegurança AON VIP 2021 d’AXA amb cancel·lació 
de viatge per una causa mèdica (no preexistents) 
o emergència familiar justificada abans del viatge 
(inclòs malaltia COVID). 
- Ens poden sol·licitar la pòlissa per conèixer les 
cobertures amb detall.

MESURES COVID I PROTOCOLS DE SALUT
L’ORGANITZACIÓ GARANTEIX LES SEGÜENTS MESURES:
- Grups que no superin les 25 persones.
- Autocars amb places suficients per poder garantir 
un seient lliure al costat de les persones que 
viatgen soles.
- Dispensador de gel hidroalcohòlic en tots els 
desplaçaments.
- Pack de mascaretes (FPP2) i ampolleta de gel 
hidroalcohòlic per cada assistent.
- Selecció d’hotels que apliquen protocols Covid de 
desinfecció i higiene en totes les instal·lacions.
- Distribució en grups petits per les visites si els 
espais ho requereixen.
- Assegurança que contempla els casos positius de 
Covid (veure l’apartat d’Assegurança).

REQUISITS PER VIATJAR AMB ELS GRUPS DE TE 
DE TERTÚLIA / D.OPERA.TRAVELLER
- Portar el Certificat COVID Digital o COVID de la 
UE com acreditació de tenir la pauta completa de 
vacunació vigent.
*En el cas de no portar-ho, l’organització no   es   fa   
responsable   de   quarantenes o repatriacions que 
puguin imposar les autoritats de cada país.
- DNI o Passaport vigent.
- Assumir la responsabilitat personal de portar la 
mascareta (recomanada FPP2) en els espais tancats 
i durant tots els desplaçaments i visites.
- Mantenir-se en contacte només amb les per-
sones del grup del viatge (grup bombolla), intentant 
guardar les distàncies de seguretat sempre que 
sigui possible.
- Ser molt acurat amb les normes d’higiene, rentat 
de mans, gel hidroalcohòlic, etc.
- Estar atent a qualsevol símptoma que es pugui 
presentar durant el viatge i comunicar- ho als re-
sponsables del grup. 

NORMATIVA I MESURES COVID PER VIATJAR 
DINS LA UE
EXTRET DEL CANAL SALUT GENCAT
Des del passat 1 de juliol, es va aprovar al Parla-
ment Europeu una normativa unificada per viatjar 
entre els estats de la Unió Europea (UE) obtenint el 
Certificat Covid Europeu.
El certificat COVID digital de la UE és un docu-
ment que acredita la situació d’una persona re-
specte a la COVID-19 i que facilita la mobilitat entre 
els estats membres de la Unió Europea.
El Certificat digital el podeu descarregar a: La Meva 
Salut (dins les seccions Informes i resultats i de 
Vacunes i certificat COVID digital UE)
- De forma presencial, es pot obtenir als centres 
d’atenció primària. També el podeu sol·licitar en el 
centre de vacunació quan acudiu a vacunar-vos.
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EXTRET DE LA WEB OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
El Reglament sobre el certificat COVID digital de la UE va entrar en vigor l’1 de juliol de 2021. Els ciutadans i 
residents de la UE podran ara expedir i verificar els seus certificats COVID digitals en tota la Unió.
 La versió digital pot emmagatzemar-se en un dispositiu mòbil. Els ciutadans també poden sol·licitar una 
versió en paper. Tots dos tindran un codi QR que contindrà informació essencial, així com una signatura 
digital per assegurar-se que el certificat és autèntic.
 El Certificat COVID Digital de la UE serà acceptat en tots els Estats membres de la UE. Contribuirà a garantir 
que les restriccions actualment en vigor puguin suprimir de manera coordinada.
Al viatjar, el titular del Certificat COVID Digital COVID de la UE ha, en principi, quedar exempt de les restriccions 
a la lliure circulació: els Estats membres hauran d’abstenir d’imposar restriccions addicionals de viatge a les 
persones titulars d’un certificat COVID Digital de la UE, llevat que aquestes restriccions siguin necessàries i 
proporcionades per salvaguardar la salut pública.

ORGANITZACIÓ CULTURAL
Te de Tertúlia 
 www.tedetertulia.com 

info@tedetertulia.com

 tel. 93 757 81 01

mòb. 600470077

ORGANITZACIÓ TÈCNICA
D.Opera.Traveller
www.doperatraveller.net

culturals@doperatraveller.net

Rambla Catalunya, 125, 3r.-2a. 08008-Barcelona

Núria García – mòb. 617385799


