ESCAPADA MUSICAL AL BERGUEDÀ
VINE,

VIU

I

ESCOLTA

13, 14 i 15 de juliol

ELS

PIRINEUS

Berga, Bagà, Saldes i Avià

Quartet Teixidor

Cor Lieder Càmera

The Illyria Consort

INCLOU:
3

nits d’hotel en règim d’allotjament i esmorzar

3

concerts

Visites guiades als nuclis històrics de Berga i de Bagà
2

hores de canoa al pantà de la Baells

Visita guiada a Sant Vicenç d'Obiols
Visita a una cerveseria artesana (Saldes)
Visita a una explotació lletera (Avià)

207,44 €
Consulta els suplements per habitació
individual
Es pot personalitzar l’escapada amb nits
complementàries d’hotel

LAGER

Preu per persona en habitació doble

Licor de Cassís
Licors Portet

EBE1

13/07/18
Matí: Check in a l’Hotel HCC Ciutat de Berga

21h Concert The Illyria Consort

Hotel de 3 estrelles situat al centre de la ciutat de
Berga, des d’on es pot contemplar i recórrer a peu
el bonic paisatge que l’envolta.

Tresors vienesos, un programa de música de la
Viena del segle XVII que mostra el seu ampli llegat
de compositors italians, austríacs i bohemis.
Intèrprets: Tom Foster, clave; Alex McCartney,
tiorba; Reiko Ichise, viola da gamba; Bojan Cicic,
violí.

Passeig de la Indústria, 11. Berga
www.hcchotels.com/hcc-ciutat-de-berga
93 821 44 22

Església de Sant Joan
Plaça de Sant Joan. Berga
www.bojancicic.com

12h Visita i degustació a la Cervesera del Pedraforca
Petit fabricant de cervesa artesana fundat l’any
2012, a Saldes. La qualitat d’aquesta cervesa es deu
a l’aigua de la font de Sant Andreu de la muntanya
del Pedraforca, al peu de la qual és on es troba
aquesta cervesera.
www.lacerveseradelpedraforca.cat
Plaça Pedraforca, 3. Saldes

18:30h Visita guiada a la vila medieval de Bagà
Fundada el 1233 pels senyors de Pinós, com a vila
franca, amb illes de cases completament regulars a
la falda del seu castell. Caminant pels seus racons,
es pot descobrir el seu passat medieval.

21h Concert del Cor Lieder Càmera
Els vespres a la Mare de Déu de Joan Cererols
són un clar exemple de polifonia i policoralitat.
Tres plans sonors –solista i dos cors a quatre veus
mixtes-, amb el suport del baix continu, conformen
l’espectre sonor de l’obra.
Església de Sant Esteve
Carrer Mossèn Jaume. Bagà
Intèrprets: Elena Copons, soprano; Marc de la
Linde, viola de gamba; Roger Azcona, contrabaix;
Joan Seguí, orgue; Eduard Vila i Perarnau, director.
Programa: Obres de J. Cererols
www.corliedercamera.cat

14/07/18
11h Activitat aquàtica
2h de passeig amb canoa pel pantà de la Baells.
La canoa oberta de tipus canadenca no requereix
cap coneixement previ per a la navegació i la seva
estabilitat és absoluta.
www.indomit.net
Sortida des del Pont de la Baells, Carretera C-26, km
152,55 (En aquest punt hi ha uns aparcaments molt
grans. Cal deixar el cotxe aquí i seguir els indicadors
d’INDÒMIT per sota el pont).

19h Visita guiada per Berga
Recorregut circular pel barri antic de la ciutat que
permet conèixer la ciutat de més a prop i fer-se
una idea de la seva història i de les característiques
urbanístiques i arquitectòniques.
Sortida des de l’Oficina de Turisme
Carrer dels Àngels núm. 7. Berga

15/07/18
12h Visita i degustació a Cal Serrador
Explotació lletera familiar amb més de tres
generacions dedicades a la producció de llet fresca.
Més de 50 anys que els han permès de perfeccionar
tots els àmbits de la cadena. Disposen d’una granja
i unes instal·lacions d’elaboració situades al costat
de la casa pairal. Actualment tenen capacitat per
a 200 vaques.
www.calserrador.cat
Casa Cal Serrador, s/núm. Avià

18:30h Visita guiada a l’Església de Sant Vicenç d’Obiols
Temple preromànic situat a l’est del terme
municipal d’Avià. Tot el conjunt, l’església, la
necròpoli, una petita esplanada i tres edificis més,
està construït sobre una plataforma de pedra
sorrenca a la riba dreta del riu Llobregat.
Camí Obiols s/núm. Avià.

19:30h Concert del Quartet Teixidor
El Quartet Teixidor és el punt on es creuen
les trajectòries professionals de quatre músics
que, complementant el seu treball orquestral i
pedagògic, desitgen aprofundir en el món de la
música de cambra. Un dels seus principals objectius
és donar a conèixer partitures desconegudes i
interpretar-les al costat de les grans obres del
repertori per a quartet de corda.
Cobert de Sant Vicenç d’Obiols
Camí Obiols s/n. Avià.

Intèrprets: Irantzu Zuasti, violí; Joan Marsol, violí;
Jordi Armengol, viola; Xavier Roig, violoncel.
Programa: Obres de W.A. Mozart i J. Haydn.
www.teixidorquartet.com

