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L'estiueig i el patrimoni termal a les Valls Catalanes
El País d'Art i d'Història i l’Universitat de Perpinya continuaren el 2019 amb la seva associació
científica i amb el màster de valorització del patrimoni amb motiu d’un projecte tutoritzat.El País d’Art i
d’Història i la Universitat de Perpinyà han continuat durant el 2019 amb la seva associcació científica i
de col.laboració amb el màster de valorització del patrimoni a través d’un projecte tutoritzat. El
projecte d’aqeust curs 2018-2019 s’està realitzant sobre el patrimoni termal i d’estiueig. El projecte
compta així mateix amb l’associació científica del servei d’inventari de la Regió Occitanie.
Els objectius del projecte són:

La creació d’un projecte d’exposició,
La creaci?ó d’una eina digital,
L’escriptura d’un llibret/focus temàtic

El Patrimoni Cultural Immaterial a les Valls Catalanes
En el marc de la nova competència adquirida en matèria de patrimoni cultural immaterial, i amb el
suport del Ministeri de Cultura, el PAHTparticipa en la missió "PCI" des de gener 2018 amb l'objectiu
de contribuir a l'inventari nacional :

Les fetes_de l'ours en haut-Vallespir
Les savoir-faire et usages constructifs de la terre cuite : le cayrou de la
briqueterie de Saint-Jean-Pla-de-Corts

Inventari d'indumentària litúrgica
La tècnica en documentació d’indumentària litúrgica, especialitzada en teixits, va començar un
inventari de teixits litúrgics a les esglésies del territori francès del PAHT durant 3 setmanes. Aquest
inventari va ser iniciat el juny de 2018 en col·laboració amb el Centre Departamental de Conservació
del Patrimoni dels PO.
S’estendrà al 2019 i continuarà amb accions de valorització:
El 2019 : Formació sobre la conservació preventiva de tèxtils i d’orfebreria
El 2020 : Formació en reconeixement tèxtil
El 2021 : Publicació d’un llibre bilingüe francès-català sobre el territori transfronterer a la
col·lecció « Imatges del patrimoni » de la
Region Occitanie.

El patrimoni industrial
La digitalització dels arxius privats
El 2014 va començar una col?laboració científica i tècnica per tal d’engegar un projecte de recopilació
i de digitalització dels arxius privats referents al patrimoni industrial en el territori. El projecte havia de
començar en 2015, amb l’inici de les col?laboracions i la preparació tècnica (sobretot la formació dels
guies a l’arxiu departamental) al setembre 2014. Malauradament, el projecte s’ha retardat a causa de
la transferència d’aquesta feina a l’AECT PAHT i la necessitat de sol?licitar també la transferència de
la subvenció corresponent (ja que inicialment va ser atorgada a l’organismePays Pyrénées
Méditerranée). Aquesta transferència va ser efectiva a la primavera de 2017.
Els fons digitalitzats en 2019 son:
L’arxiu privat de la família propietària de la Bòbila Sainte-Marcelle a Saint-Jean-Pla-de-Corts
L’arxiu privat d’unafàbrica de suro, propietat de la Gabriela Rodríguez, a Maureillas-Las-Illas
L’arxiu privat de la família Guiu, referent una antiga fàbrica de Prats-de-Mollo-La-Preste
El llibre de comandes de l’empresa Bô i el llibre de comptes d’un taller de serralleria a
Prats-de-Mollo-La-Preste

El projecte tuturitzat amb la Universitat de Perpinyà
El País d'Art i Història i la Universitat de Perpinyà s’han associat per tal de realitzar projectes tutelats
en el marc del màster professional de valorització del patrimoni.El 2019, el projecte tutoritzat tractarà
l’estiueig i el termalisme.
Obtenció de la marca Any Europeu del Patrimoni Cultural: El treball realitzat durant tot l'any pels
estudiants es va unir a les activitats proposades pel País d'Art i Història per desenvolupar un
programa d’activitats. Aquest programa ha obtingut la marca Any Europeu del Patrimoni Cultural
concedida pel Ministeri de Cultura francès.
Estada dels estudiants:
Jornada a Prats-de-Mollo, el 26 de gener de 2018
Estada a Prats-de-Mollo, del 05 de març al 9 de març de 2018
Documents creats:

Missió Inventari:
Buidatge bibliogràfic
Inventari col·laboratiu de Patrimoni industrial
Inventari del fons privat Guix
Inventari dels arxius consultats
Llistat de contactes
Informe sobre el potencial de la recerca
Missió Exposició:
Especificacions
Concepte d’exposició
Llistat de sol·licituds de préstec
Guió de l’exposició
Textos de l’exposició
Dossier iconogràfic
Dossier audiovisual
Propostes d’activitats educatives (dibuix, trencaclosques, joc)
Missió llibrets « Focus » :
Guió del llibret « Focus » sobre La Bernède
Llibret del recorregut de patrimoni industrial

L'inventari del patrimoni industrial
El 2019 es va iniciar una primera missió preparatòria per fer un inventari del patrimoni
industrial amb el servei d’inventaris de la regió Occitanie.Les accions abans de l'inventari es
duran a terme el 2020, l'inventari com a tal començarà el 2021.

