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ESCAPADA MUSICAL AL CADÍ
V I N E ,  V I U  I  E S C O L T A  E L S  P I R I N E U S

17 i 18 d'agost Bellver, Fontanals, la Molina, la Seu d'Urgell i Estamariu

Locus Desperatus

Joan Bosch i Isabel Félix
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Llangonissa 

Xarcuteria Obach 

Organyà

146,16 € 
Preu per persona en habitació doble 

Consulta els suplements per habitació 
individual 

Es pot personalitzar l’escapada amb nits 
complementàries d’hotel 

  nits d’hotel en règim d’allotjament i esmorzar 

  concerts  

Telefèric al Niu de l'Àliga (la Molina)

Mercat setmanal a la Seu d'Urgell

Passejada guiada pel romànic de Fontanals de Cerdanya. 
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INCLOU:

Visita guiada a Sant Vicenç d'Estamariu

Ruta de la seu Medieval (la Seu d'Urgell)



Hotel familiar i acollidor amb boniques 
vistes sobre el riu i el barri antic del poble.
Carretera de Puigcerdà. Bellver de Cerdanya.
www.bellavistabellver.cat
973 510 000 

El telefèric que a l’hivern puja els 
esquiadors serveix per transportar-nos 
en un desnivell de 700 m i observar unes 
vistes aèries espectaculars. Un cop deixat 
el telefèric encara podem caminar uns 20 
min, sense cap esforç, per arribar al cim 
de la Tosa d’Alp, on hi ha el refugi. Estem a 
més de 2.500 m d’alçada. Des d’aquest punt 
es pot contemplar mitja Catalunya i, si hi 
ha sort, diverses espècies d’animals, com 
ara els isards. És imprescindible portar 
roba d’abric, encara que sigui en ple agost. 
Estació d’esquí La Molina
www.lamolina.cat/estiu/estacio/refugi-niualiga

L’excursió ens permetrà gaudir de l’entorn 
natural de Fontanals de Cerdanya, tot 
visitant les esglésies romàniques de Santa 
Eulàlia d’Estoll i Sant Miquel de Soriguerola, 
d’on és originària la Taula de Sant Miquel.
Sortida des de l’Església de Santa Eulàlia
C/ de l’Església (Estoll).

Ens endinsarem en el repertori polifònic 
religiós que ressonava a l’entorn de les 
capelles dels darrers monarques de la 
dinastia reial catalana. El repertori polifònic 
ordinari de la missa del s. XIV i inicis del XV 
conservat als territoris de la corona catalana 
es troba en 12 manuscrits. En general, es 
tracta d’obres a tres veus i tenen una estreta 
relació amb l’estil musical que es practicava 
al voltant de la cort papal avinyonesa.
Església de Santa Eulàlia
C/ de l’Església (Estoll).
Intèrprets: Anaïs Oliveras, soprano; Irene
Mas, soprano; Aniol Botines, tenor; 
Meritxell Genís, mitja viola; Pepe Luna,
llaüt i llaüt guitarrenc; Oriol Casadevall,
viola.
Programa: Obres eclesiàstiques anònimes
de la capella reial de Martí l’Humà.
www.locusdesperatus.net

Matí: Check in a l'Hotel Bellavista

10h Pujada al Niu de l’Àliga

17:30h Excursió a peu guiada a Santa Eulàlia d’Estoll i Sant 
Miquel de Sorigerola

17/08/18

20h Concert de Locus Desperatus 

9-12h Visita al Mercat Setmanal de la Seu d’Urgell

12h Visita guiada Ruta de la Seu Medieval

19h Visita guiada a l’Església de Sant Vicenç d’Estamariu

18/08/18

Mercat a l’aire lliure pels carrers del centre 
històric de la ciutat. La meitat de les parades 
són d’alimentació, on el producte de l’hort 
i de proximitat té una especial rellevància. 
La resta de parades ofereixen productes 
dels sectors tèxtil, calçat, complements i 
artesania.
Centre històric. La Seu d’Urgell

La seva posició estratègica i la potència 
política del bisbat van consolidar la 
Seu d’Urgell com una de les ciutats més 
importants de la Catalunya medieval.
Sortida des de l’Espai Ermengol
Carrer Major, 8. La Seu d’Urgell

Forma part de l'Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya. Va ser un lloc 
de culte fins després de la guerra civil, on 
se celebraven els oficis de difunts. Es va 
conservar acceptablement fins cap al 1950, 
moment en què es va esfondrar la coberta 
i van començar a créixer les bardisses. La 
construcció d'un cementiri nou, allunyat 
del poble, va accelerar la seva decadència, 
però sortosament ha estat reconstruïda i 
conserva unes pintures originals úniques. 
Carretera d’Estamariu, abans de l’entrada al 
nucli d’habitatges.

A la tarda de qualsevol dia del segle XVIII, 
a Hamburg, després de finalitzar la jornada
laboral, el públic es dirigia a la Drillhaus 
per escoltar un concert. L’inventor d’aquest
entreteniment va ser el gran Telemann, a 
qui C.Ph.E. Bach va succeir en el càrrec de 
Kapellmeister l’any 1768. Ein Weißbier, bite! 
és un concert de dos grans compositors que 
s’admiraven. Música fresca, dotada de certa 
pirotècnia i presentació de l’instrument 
que acabava de néixer: el pianoforte.
Església de Sant Vicenç d’Estamariu 
Intèrprets: Joan Bosch, traverso de sis 
claus; Isabel Fèlix, fortepiano.
Programa: Obres de C.Ph.E Bach i W.A. 
Mozart
www.isabelfelix.com

20:30h Concert de Joan Bosch i Isabel Félix 


