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ESCAPADA MUSICAL A ANDORRA I LA SEU D'URGELL
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

23 i 24 d'agost Escaldes-Engordany i la Seu d'Urgell

Eduardo Paniagua

Arianna Savall i Peter Johansen. Hirundo Maris
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Llangonissa 

Xarcuteria Obach 

Organyà

198,41 € 
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  

hores a Caldea (Andorra)

Visita i degustació a un celler (Andorra)

Ruta de la Seu medieval (la Seu d'Urgell)
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INCLOU:

Visites guiades a monuments romànics

Espai Ermengol (la Seu d'Urgell)

3



Hotel amb encant situat a pocs minuts del centre 
d’Andorra la Vella, on es pot gaudir de les millors 
vistes panoràmiques de la zona, tant del nucli urbà 
com de les majestuoses muntanyes.
Prat del Verdú. Carretera general d'Arinsal.
La Massana, Andorra
www.xaletverdu.com
+376 737 140

Celler integrat dins la propietat agrícola Casa Au-
vinyà. Consisteix en una visita a les vinyes i a la 
bodega i on es podrà fer una degustació dels vins 
de la casa.
Carretera de la Rabassa. Auvinyà, Sant Julià de Lòria
www.casaauvinya.com

Les aigües termals són un dels recursos naturals 
més valorats del Principat d’Andorra. Aquestes 
aigües minerals emanen a la superfície a una 
temperatura elevada i amb multitud de propietats
medicinals. El seu ús natural produeix en el cos 
efectes antial·lèrgics, guaridors i descongestius.
Parc de la Mola, 10. Escaldes - Engordany
www.caldea.com

Es van unir el 2009 per formar el conjunt Hirundo 
Maris, especialitzat en música antiga des de 
l'edat mitjana fins al barroc. El seu nucli creatiu 
és la música mediterrània i nòrdica, passant 
d'un continent a l'altre, d'una època a l'altra, tot 
alternant la música tradicional amb composicions 
pròpies, creant per a cada peça una atmosfera 
de mil reflexos perfectament definida, amb el 
constant caliu mediterrani i nòrdic que forma part
del patrimoni musical irreductible d'Hirundo 
Maris. En aquesta ocasió, La Rosa dels Vents 
simbolitza els quatre grans punts cardinals 
musicals explorats pel conjunt: música antiga, 
música tradicional, composicions pròpies i 
improvisació lliure.
Sala Artalroc
Av. Carlemany, 8. Escaldes – Engordany
Intèrprets: Arianna Savall, soprano, arpa medieval 
i arpa barroca triple; Petter Udland Johansen, tenor, 
hardingfele i císter; Miquel A. Cordero, colascione 
i contrabaix; David Mayoral, percussions.
Programa: Obres de J. Masefield, R. Alberti, T. 
O’Carolan, C. Monteverdi, L. Ruiz de Ribayaz, H. 
du Bailly, S. de Murcia i obres tradicionals.
www.ariannasavall.com

Matí: Check in a l’Hotel Xalet Verdú

12h Visita – degustació al Celler Casa Auvinyà

16:30-19:30h Aigües termals Caldea

21h Concert d’Arianna Savall i Petter Johansen. Hirundo Maris

23/08/18

12h Visita guiada: Ruta de la Seu Medieval

17h Visita a l’Espai Ermengol

19:30h Visita guiada a la Capella de Sant Miquel i el Claustre de la 
Catedral

24/08/18

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

Edifici patrimonial obert, dinàmic i innovador 
que té l’objectiu de conservar i exposar la col·lecció 
municipal, difondre el patrimoni i promoure la 
cultura i el turisme de l’Alt Urgell i els Pirineus. 
L’exposició permet descobrir i conèixer la història, 
el paisatge, l’art i la gastronomia de la zona.
Carrer Major, 8. La Seu d’Urgell
www.espaiermengol.cat

L'església de Sant Miquel, d'estil romànic, es 
troba adossada al claustre de la Catedral de la Seu 
d'Urgell. És l'únic edifici conservat del conjunt 
monumental que erigí el bisbe Sant Ermengol 
abans del 1035. La Catedral és un temple catòlic 
dedicat a Santa Maria. Part del claustre es va 
enderrocar l'any 1603, concretament la galeria 
oriental, i es va substituir per grans ares de pedra, 
formant unes grans arcades d'estil neoclàssic amb 
arcs de mig punt realitzats pels mestres d'obra 
Francisco Bolet i Pedro Boria.
www.cataloniasacra.cat/llocs/catedral-desanta-maria-
d-urgell/5/l_ca
Sortida des de la Capella de Sant Miquel
Pl. del Deganat. La Seu d’Urgell

El programa es basa en el ric repertori medieval del 
segle XIII de les Cantigues d'Alfons X el Savi, una 
selecció dins de la col·lecció més rica de la lírica 
europea medieval, escrita entre 1275 i 1284. Els 
seus compositors ens són desconeguts, però sabem, 
a part de l'obra personal del rei poeta i músic, que 
va comptar amb nombrosos col·laboradors de 
l'àmbit dels trobadors i dels clergues de la seva 
cort. Els textos en poesia són en l'idioma galaico-
portuguès, proper al castellà antic i amb paraules 
del món català i occità. 
Capella de Sant Miquel
Pl. del Deganat. La Seu d’Urgell 
Intèrprets: Luis Antonio Muñoz, cant i fídula; 
María José Gómez, cant i percussió; Eduardo 
Paniagua, saltiri, flautes, cor i direcció.
Programa: Cantigues de Catalunya i la Cort 
d’Alfons X el Savi

21h Concert d'Eduardo Paniagua. Música Antigua


