
JORNADES EUROPEES
delPATRIMONI
12, 15, 16 i 17 de setembre del 2012



Dimecres 12 de setembre

19 h: conferència a càrrec de Mireia Mestre Campà, 
cap de l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva 
del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), 
sobre la conservació del patrimoni andorrà ubicat al 
MNAC, i conferència de l’investigador Jordi Alcobé 
Font sobre el retaule de Sant Miquel de Prats de 
Miquel Ramells i Gui Borgonyó. 

Edi�ici Crèdit Centre (av. Meritxell, 80 d’Andorra la 
Vella). 

Dissabte 15 de setembre 

De 10 a 13 h i de 16 a 19 h: visita de la predel·la i de 
les taules La caiguda dels àngels rebels i L’aparició al 
mont Gàrgan del retaule de Sant Miquel de Prats 
(segle XVI), i visita del fons d’art de Crèdit Andorrà 
(col·lecció de pintura catalana dels segles XVIII-XX, i 
col·lecció de rellotges domèstics catalans del segle 
XVIII).

Edi�ici Crèdit Centre (av. Meritxell, 80 d’Andorra la 
Vella). 

Hi haurà visites guiades per a grups d’un màxim de 
10 persones cada hora en punt. Es demana que feu 
una reserva prèvia al telèfon 88 88 80  abans del dia 
14 de setembre (Crèdit Andorrà).

De 10 a 14 h: visita a la biblioteca de la casa 
d’Areny-Plandolit per descobrir el patrimoni biblio-
grà�ic que ha estat declarat bé d’interès cultural.

Hi haurà visites guiades per a grups d’un màxim de 
15 persones cada ¾ d’hora. Es recomana que feu una 
reserva prèvia al telèfon 839 760 (central de reser-
ves dels museus).

De 10 a 14 h i de 16 a 18 h: visita de les pintures 
murals de Santa Coloma.

Sala d’exposicions del Govern (c/ Bonaventura
Riberaygua, 5 d’Andorra la Vella. Telèfon: 828 704).

Diumenge 16 de setembre 

De 10 a 13 h: portes obertes a l’església de la casa 
Colat i visita del retaule de la Mare de Déu del Roser 
del segle XVI. El Pui, la Massana.

Dilluns 17 de setembre
 
19 h: lliurament de premis i diplomes als guanyadors 
i �inalistes de l’Experiència fotogrà�ica internacional 
dels monuments (EFIM), al vestíbul de l’edi�ici del 
telecabina de Canillo.

Instal·lacions culturals que participen en les Jornades 
europees de patrimoni: Museu de la Moto, Casa 
Cristo, Museu de l’Electricitat MW, Museu Nacional de 
l’Automòbil, Centre d’Interpretació de la Natura, Casa 
d’Areny-Plandolit, Museu Postal, Casa Rull, Farga 
Rossell, Andorra Romànica, Museu del Perfum, 
Museu del Tabac, Centre d’Art d’Escaldes-Engordany 
(CAEE), Centre d’Interpretació de l’Aigua i de la Vall 
del Madriu (CIAM).
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15 i 16set

DURANT TOT EL CAP DE SETMANA
ELS MUSEUS I ELS CENTRES 
D’INTERPRETACIÓ D’ANDORRA 
OBRIRAN DE FORMA GRATUÏTA
EN ELS HORARIS HABITUALS 

+ informació a
www.museus.ad i www.andorra.ad 



+ informació a:
www.museus.ad
www.andorra.ad

Hi col·laboren

Casa Colat
de la massana


