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ESCAPADA MUSICAL A LLÍVIA
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

21 i 22 de juliol Llívia, Alp i la Molina

Emilio Moreno

Cor de Cambra Auditori Enric Granados

  nits d’hotel en règim d’allotjament i esmorzar 

  concerts  

Telefèric de la Molina

Niu de l'Àliga

Visita al Museu Municipal i la Farmàcia històrica

2

2

INCLOU:

Mercat setmanal de Llívia

162,05 € 
Preu per persona en habitació doble 

Consulta els suplements per habitació 
individual 

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

Vi Bord Negre 

Celler Batlliu 

de Sort
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Situats al mateix centre de Llívia, en una casa 
pairal del S. XVIII, totalment restaurada, i en 
un entorn ideal per a estar en contacte amb la 
natura i realitzar activitats a l’aire lliure.
www.aparthotellescorts.com
Carrer Cana, 7-9. Llívia.
972 146 256

Amb productes de proximitat, el mercat de 
Llívia és punt de trobada dels vilatans de l'alta 
i la baixa Cerdanya i, amb el bon temps, també 
dels estiuejants.
Av. Catalunya. Llívia.

Passeig per la història, des del neolític fins als 
nostres dies, de la vila de Llívia a través de les 
peces arqueològiques i documentals que s’han 
conservat, alguna de ben sorprenent i curiosa. 
A l’espai dedicat a la farmàcia Esteva, una de 
les més antigues i de més renom internacional 
d’Europa, els seus materials ens transporten 
a les apotecaries dels segles XVII, XVIII, XIX 
i principis del XX i ens permeten conèixer 
l’evolució d’aquestes oficines de farmàcia.
Carrer dels Forns, 10, 17527 Llívia
www.llivia.org/museu-municipal

Cançons Populars Antigues del Pirineu és 
el resultat d’un nou projecte de recuperació 
de la cançó popular pirinenca, a partir de la 
documentació de l’Obra del Cançoner Popular 
de Catalunya (1920-1936). S’han encarregat les 
reelaboracions als millors compositors actuals 
per a cor i conjunt instrumental de música 
antiga. És una producció que pretén donar vida 
a les cançons populars dels nostres avantpassats 
i recuperar aquella tradició oral perduda. I 
també una invitació als compositors actuals a 
treballar en la temàtica popular.
Intèrprets: Anaïs Oliveras, soprano; Santi 
Mirón, viola de gamba; Joan Izquierdo, flauta de 
bec; Rafael Bonavita, tiorba; Oriol Casadevall, 
violone; Marc Clos, percussions; Xavier Puig, 
direcció. 
Programa: Obres de tradició oral arranjades per
X. Sans, J. Vila, X. Pastrana, B. Vivancos, J. 
Magrané, J. Castellà, R. Humet, X. Puig, B. 
Giribet, J. M. Guix, J. L. Guzmán-Antich i C. 
Prat.
Església de la Mare de Déu dels Àngels
C/ dels Forns, 11. Llívia
www.ccaeg.org

Matí: Check in a l’Aparthotel Les Corts

Matí: Visita lliure al Mercat Setmanal

15-16:30h Visita lliure al Museu Municipal i Farmàcia de
Llívia

21/07/18

17:30h Concert del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados 

10h Pujada al Niu de l’Àliga amb telefèric

17:30h Concert d’Emilio Moreno

22/07/18

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-niu-aliga

Considerat com un dels músics espanyols de 
més projecció internacional en el món de la 
música antiga i un dels millors especialistes en 
la música hispànica, ens presenta Al Centre 
de l’Harmonia, una petita i representativa 
selecció d’obres per a violí i viola senza basso 
accompagnato dels “vells” mestres Baltzar, Biber 
i Westhoff, que tan decisivament van influir en 
els “moderns” Bach i Telemann, juntament 
amb peces d’aquests dos darrers, algunes amb 
versions inèdites.
Ermita de Sant Guillem
Passeig de Sant Guillem, Llívia.
Intèrprets: Emilio Moreno, violí i viola
Programa: Obres de T. Baltzar, J. P. von 
Westhoff, H. I. F. von Biber, G. P. Telemann, J. 
S. Bach


