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ESCAPADA MUSICAL AL PALLARS
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

13 i 14 d'agost La Pobla de Segur, Sort i Salàs de Pallars

Johanna Rose i Josep M. Martí Duran

María Hinojosa i Ludovice Ensemble
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Llangonissa 

Xarcuteria Obach 

Organyà

150,63 € 
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  

Visita guiada al Museu de la Presó (Sort)

Visita a les Botigues-Museu (Salàs de Pallars)

Visita al Centre de visitants del Pallars Jussà (Tremp)

2

2

INCLOU:

Visita a la fàbrica centenària Licors Portet (la Pobla de Segur)

Excursió al Celler del Batlliu i tast de vins i formatges (Sort)



Antiga pensió envoltada de carrers estrets 
i enllosats, i davant d’una de les places més 
emblemàtiques del poble, la plaça del Daldo. 
Tant la plaça com la pensió gaudeixen d’unes 
vistes privilegiades de l’embassament de Sant 
Antoni, de la Reserva Natural de Boumort i 
de la muntanya de Sant Corneli, coneguda 
per les moltes trinxeres de la Guerra Civil que 
encara s’hi conserven.
C/ Major, 4. La Pobla de Segur
www.canfasersia.com
695 169 181

Fundada el 1884, s’hi elaboren artesanalment 
tot un seguit de licors tradicionals del Pirineu. 
Disposa de dos alambins de destil·lació (un 
de molt antic) per aromatitzar alcohols amb 
les diverses plantes i una bona quantitat de 
bótes de fusta per envelliment. 
Av. Sant Miquel del Pui, 4. La Pobla de Segur 
www.licorsportet.cat

A la part forana del nucli antic trobem el 
conjunt modernista de la Casa o Torre Mauri, 
feta construir a començament del segle XX 
per Ramon Mauri i Arnalot, fill de la Pobla i 
paleta de professió. 
Mossèn Cinto Verdaguer, 39. La Pobla de Segur

La Presó-Museu Camí de la llibertat exposa 
el costat més humà d'una part de la història 
del segle passat, l'experiència dels fugitius del 
nazisme a la vila de Sort. 
Plaça de Sant Eloi. Sort 
www.camidelallibertat.cat

Ens acompanyaran a una visita propera a 
l’ambient de la fastuosa cort de Versalles del 
Rei Sol i ens portaran ressons d’aquest món 
majestuós alhora que íntim i decadent, que 
va aconseguir la seva màxima lluentor en la 
vigília de la seva extinció.
Església de Santa Maria de Bernui
Lloc Bernui, 9. Bernui
Intèrprets: Johanna Rose, viola da gamba; 
Josep M. Martí, tiorba
Programa: Obres de R. de Visée i M. Marais
www.johannarose.net
www.josepmariamartiduran.com

Matí: Check in a la Fonda Can Fasèrsia

11:30h Visita guiada a la Fàbrica centenària Licors Portet

13h Visita guiada al Conjunt Modernista Casa Mauri

19h Visita guiada a la Presó-Museu Camí de la Llibertat

13/08/18

22h Concert de Johanna Rose i Josep M. Martí Duran

Desplaçament en vehicle de l’organització fins 
al celler del Batlliu, on es visitaran les seves 
vinyes. La ruta permetrà descobrir racons 
emblemàtics i desconeguts del Pallars alhora 
que s’assaboriran vins i formatges de la terra.
Sortida des de la Formatgeria Tros de Sort
Camí de les Vernedes s/n. Sort
www.trosdesort.cat
www.batlliudesort.cat

Una proposta museística singular que 
consisteix a recrear botigues i espais d’època 
a partir de l’exposició i divulgació dels béns 
de consum quotidians. 
Escoles, 2. Salàs de Pallars 
www.botiguesmuseusalas.cat

María Hinojosa, que s’ha consolidat com un 
dels talents lírics més destacats dels últims 
anys per la seva intensa activitat als principals 
festivals i sales d’Europa i Amèrica, juntament 
amb la formació portuguesa Ludovice 
Ensemble, ens presenten un compendi de 
peces creades a la cort de Lisboa.
Església Parroquial Mare de Déu del Coll
Sant Ciprià, 23. Salàs de Pallars
Intèrprets: María Hinojosa, soprano; Diana 
Vinagre, violoncel; Manuel Minguillón, 
tiorba i guitarra; Miguel Jalôto, clave i 
direcció
Programa: Obres d’E. d’Astorga, G. Giorgi, J. 
A. Carlos de Seixas, J. de la Té i Sagáu i L. F. 
Laurenti.
www.ludoviceensemble.com

11:30h Excursió Biu un Tros de Sort

18h Visita guiada a les Botigues-Museu

20h Concert de María Hinojosa i Ludovice Ensemble

14/08/18


