Estiueja a l’Ecomuseu!
Del 15 de juliol al 31 d’agost 2020
L’Ecomuseu aquest any tampoc es queda en un sol edifici! Els nostres radials seran l’antic
monestir de Sant Pere del Burgal; les esglésies de Sant Joan d’Isil, Sant Pere de Sorpe,
Santa Maria d’Àneu, Sant Just i Sant Pastor de Son; el Castell de València d’Àneu; la
formatgeria la Roseta de Gavàs i la Torre de guaita d’Espot. A més hi haurà les activitats
estivals que es facin a Casa Gassia.

COM HO FEM?

COM ES FAN LES RESERVES I ELS PAGAMENTS?

La COVID19 ens ha obligat a fer alguns
canvis i a prendre totes les precaucions
que calen. Per poder gaudir de les
experiències, les visites guiades, les
teatralitzades i el servei d’obertura serà
obligatori l’ús de mascareta, la higiene
de mans i guardar la distància de
seguretat. En tot moment caldrà seguir
les indicacions del personal.
Farem les activitats en grups reduïts i
moltes són majoritàriament en exterior.
Es faran només amb reserva prèvia,
excepte els serveis d’obertura. En
alguns casos el pagament només podrà ser
online. Si cal, des de la recepció de casa
Gassia us ajudaran.
Us recomanem també que actualitzeu la
informació entrant al nostre web o trucant
al 973626436.

Hi ha dos sistemes diferents de reserves, segons les activitats. En cada
una trobareu les indicacions que us calguin.

Per a les activitats on s’ha de fer la reserva online:

-Les reserves per a una activitat de matí es tanquen quan hi hagi el grup màxim
de persones apuntades o a les 19.30 h. del dia anterior.
-Les reserves per a una activitat de tarda es tanquen quan hi hagi el grup màxim
o a les 13.30 h. del mateix dia.
-La reserva només queda formalitzada quan s’ha efectuat el pagament online,
seguint les indicacions que sortiran en pantalla.

Per a les activitats amb reserva telefònica

-Les reserves per a una activitat de matí es tanquen quan hi hagi el grup màxim
de persones apuntades o a les 19.30 h. del dia anterior.
-Les reserves per a una activitat de tarda es tanquen quan hi hagi el grup màxim
o a les 13.30 h. del mateix dia.
-El pagament s’efectuarà directament a l’inici de l’activitat a la persona encarregada.
Als serveis d’obertura no caldrà reserva i el pagament es realitzarà en efectiu a
cada església. Es prega que feu tot el possible per dur l’import just.

QUÈ US PROPOSEM?
Les experiències
Experiència històrica amb visió de gènere:
JOC DE DAMES
Les dones van jugar molt fort la partida del segle XI al Pallars,
però abans i després també. De cada edifici t’ho explicarem tot
(història, art, política, arquitectura...) i tindràs una fitxa més
per jugar tu. Es recomana fer les visites en el següent ordre:

Monestir de Sant Pere del Burgal
Lloc: Escaló (la Guingueta d’Àneu)
Punt de trobada: al mateix monestir. Des del pàrquing d’Escaló s’ha de creuar
la Noguera Pallaresa i caminar 20 minuts per sender (està indicat).
A tenir en compte: Cal dur calçat adequat, aigua i protecció solar.
Dia i hora: dimarts i dijous a les 10:30 h.
Preu: 4,5€. Menors de 9 anys, gratuït. Durada: 2h
Reserva i pagament:
https://booking.aranexperience.com/es/monestir-de-sant-pere-delburgal_a_164.html?afi=9
A més, està Obert dijous de 17:15 h a 19:45 h.

Església de Santa Maria d’Àneu
Lloc: entre Esterri d’Àneu i Escalarre (la Guingueta d’Àneu)
Punt de trobada: a la mateixa església
Dia i hora: dimarts i dijous a les 13:15 h.
Preu: 4€. Menors de 9 anys, gratuït.
Durada: 45’
Reserva i pagament: https://booking.aranexperience.com/es/esglesiasanta-maria-d--aneu_a_163.html?afi=9
A més, està Oberta dilluns d’11:15 h. a 11:45 h., divendres de 17:15 a 18:45 i
dissabtes de 17:15 h a 19:45 h.

Castell de València d’Àneu
El castell s’afegeix al Joc i n’adopta la visió!

NOVETAT

Lloc: València d’Àneu.
Punt de trobada: Capella de St. Cosme
https://goo.gl/maps/EWsFKqaTFtEDukBQ7
A tenir en compte: S’ha de caminar una mica; cal dur calçat adequat, aigua i
protecció solar.
Dia i hora: dimarts i dijous a les 18:30 h.
Preu: 4,5€. Menors de 9 anys, gratuït. Durada: 1:30h
Reserva i pagament: https://booking.aranexperience.com/es/castellde-valencia-daneu_a_166.html?afi=9

Experiència novel·lesca nocturna
“JO CONFESSO, Burgal la nuit”
Llegirem uns fragments clau del llibre JO CONFESSO de Jaume Cabré, al monestir
de Sant Pere de Burgal… i ho farem de nit! Sentireu la Guerxa de Salt, Fra Julià,
Jachiam de Pardac, etc.
No cal haver llegit el llibre abans! Però després en tindreu ganes...
Lloc: Monestir de Sant Pere del Burgal (Escaló)
Punt de trobada: al mateix monestir
Des del pàrquing d’Escaló s’ha de creuar la Noguera Pallaresa i caminar 20
minuts per sender (està indicat).
A tenir en compte: Cal dur calçat adequat, aigua i llanterna o frontal.
Edat: No recomanat a menors de 16 anys
Dia i hora: divendres a les 20:30 h. Durada: 2h Preu: 8 €
Reserva i pagament: https://booking.aranexperience.com/es/joconfeso-burgal-la-nuit_a_167.html?afi=9

Experiència d’història i paisatge

NOVETAT

d’Àneu ja hi era: muntanyes i persones es van condicionar mútuament.
Lloc: Castell de València d’Àneu (València d’Àneu)
Punt de trobada: Capella de Sant Cosme i Sant Damià
A tenir en compte: S’ha de caminar una mica; cal dur calçat adequat, aigua i
protecció solar.
Dia i hora: dimecres i divendres a les 10:30 h
Durada: 1.30h
Preu: 4,5€. Menors de 9 anys, gratuït.
Reserva i pagament:
https://booking.aranexperience.com/es/experiencia-d-historia-ipaisatge_a_169.html?afi=9

Experiència familiar “Pastorada a Gavàs”
Anirem a pasturar una estona amb l’Àlex i les seves cabres al voltant de Gavàs.
Veureu com es condueix un ramat i què fan els gossos. Ha canviat gaire aquesta
feina durant el segle XXI? En acabar podreu anar a la formatgeria a fer un tast!
Lloc: Gavàs (La Guingueta d’Àneu).
Punt de trobada: Al com de l'entrada del poble.
A tenir en compte: Abstenir-se de dur gossos. S’ha de caminar una mica; cal
dur calçat adequat, aigua i protecció solar
Edat: Totes les edats. Màxim dos menors de 6 anys per persona adulta.
Dia i hora: dimarts, dijous i divendres a les 18 h.
Durada: 1h 30 min
Preu: 5€. De 3 a 12 anys, 3€. Menors de 3 anys gratuït
Reserva i pagament: al tel. 973 62 64 36 (en horari de casa Gassia)

Experiències botàniques
Les Plantes de les Bruixes (nova ruta)
Passejada-taller en què descobrirem plantes de les bruixes: aquelles que protegien,
guarien, enamoraven, però també plantes que enverinaven!
Lloc: ruta per Esterri d’Àneu
Punt de trobada: Casa Gassia (seu de l’Ecomuseu)
A tenir en compte: S’ha de caminar una mica; cal dur calçat adequat, aigua i
protecció solar. Edat: Totes les edats.
Dia i hora: dimecres i dissabtes a les 10.30 h. (fins el 2 de setembre
Durada: 1 h. i 30 minuts aprox. Preu: 7€, menors de 12 anys 4,5€
Reserva: al tel. 973 62 64 36 (en horari de casa Gassia)

Tallers d’Etnobotànica
Lloc: Casa Gassia (seu de l’Ecomuseu)
Edat: totes les edats Dia i hora: diumenges a les 10 h.
Durada: 1 h. i 30 minuts aprox.
Preu: de cada taller: 9€ per persona (6€ per a menors de 12 anys)
Reserva: al tel. 973 62 64 36 (en horari de casa Gassia)

Taller Plantes protectores del Pirineu: remeis
populars i màgics contra les epidèmies.
Descobrirem les plantes que s’havien emprat com a protecció contra malalties i
pestilències al llarg de la història a les comunitats de muntanya i elaborarem un
vinagre medicinal amb plantes del Pirineu.
Juliol: 5 i 19. Agost: 2, 16, 30

Taller Plantes afrodisíaques del Pirineu: filtres
d’amor des de l’Edat Mitjana fins avui.
Descobrirem les plantes afrodisíaques del Pirineu, els seus usos populars i folklore
i elaborarem la nostra pròpia barreja d’herbes afrodisíaques amb allò que
popularment es coneixia com a filtre amorós.
Juliol: 12 i 26. Agost: 9 i 23

El castell és on és perquè des d’allà es veu tot, fins el que passava abans que hi
fos. Vine a mirar i veure. Tindràs 11.000 anys d’història als teus peus! La gent

Les visites teatralitzades
Totes amb reserva al tel. 973 62 64 36 (en horari de casa Gassia)

“Esperanceta”

Experiència 100% pallaresa, sense edulcorants i DO qualificada
La cultura i l’humor van de la mà amb la pubilla de casa Gassia. Una
dona de grotesques formes i de delicat fons que amb el Cabaret Pagès et
descobrirà l’Ecomuseu, reducte inexpugnable de la idiosincràsia pallaresa.
De nit…ofereix altres possibilitats i vosaltres escolliu. La zona de confort
es desdibuixa i la impermanència s’instal·la.
Lloc: Casa Gassia (seu de l’Ecomuseu) Dia: dimarts i dijous
Sessió familiar 19:30 h / Preu: 8€, de 3 a 11 anys 5€
Sessió picant 20:45 h (recomanat a partir de 16 anys) Preu: a partir de 10€

“El cul del poble”

L’Àrnica s’assembla a l’Esperanceta, però no ho és. És una neorural
afincada al Pallars que us descobrirà els senyals amagats en les pedres
i els racons més insòlits del poble.
Lloc: ruta per Esterri d'Àneu
Punt de trobada: Casa Gassia (seu de l’Ecomuseu)
Dia i hora: dimecres a les 17:30 h.
Durada: 1 h
Preu: 8€, de 3 a 11 anys 5€

“Joana la Gascona.
Vespre de bruixes”

“Esperanza de la Pampa”
castellano-argentino

Sabies que la primera llei europea contra la bruixeria va ser redactada
a Àneu? Vols conèixer-ne més? Joana torna al Pallars per ajudar la seva
cosina Esperanceta. Hi ha gent que li vol mal. Joana li ensenyarà a
protegir-se i també ho farà amb tu.
Lloc: Casa Gassia (seu de l’Ecomuseu)
Dia i hora: dimecres a les 19:30 h.
Preu: 10€. De 3 a 11 anys 5€

La prima argentina toma el mando de la casa para adentrarse en el modus
vivendi del Pallars. ¡Risa y conocimientos asegurados!
Lugar: Casa Gassia (sede de l’Ecomuseu)
Día: viernes
Sesión familiar 19:30 h.
Precio: 8€, de 3 a 11 años 5€

Les visites guiades i les obertures dels Radials
INFORMACIÓ:

VISITES I OBERTURES

VISITES GUIADES:
Durada:1 hora,
Preu: 4€. Menors de 9 anys gratuït.
Reserva i pagament online

Conjunt Monumental de Son - Església dels Sants Just i Pastor

OBERTURES:
Preu:2€
Accés: segons aforament de cada edifici.
Respecteu les indicacions. No toqueu res
a l’interior.
Pagament: en efectiu a l’entrada. Es
prega que feu tot el possible per dur
l’import just.
RECOMANACIONS:
A les guiades arribeu amb suficient
antelació per a poder comprovar les
reserves.
A guiades i obertures recordeu les normes
de seguretat: ús de mascareta, higiene
de mans i distància de seguretat.
Gràcies!

Lloc: Son (Alt Àneu) Visites guiades: dimarts i dissabte a les 11:15, dimecres a les 13 h.
Reserva i pagament:
https://booking.aranexperience.com/es/conjunt-monumental-de-son---esglesia-dels-sants-just-i-pastor_a_170.html?afi=9
Obertura: dimarts de 12:15 h a 13:45 h i de 17:15 h a 19:45 h: dimecres de 11:15 a 13 i de 17:15 h a 19:45 h;
dijous de 11:15 h. a 13:45 h; divendres de 11:15 h. a 13:45 h i de 17:15 h a 19:45 h; dissabtes de 12:15 a 13:45
h. i de 17:15 a 19:45 h.
*excepte el dissabte 29 d’agost en motiu del Dansàneu

Església de Sant Pere de Sorpe
Lloc: Sorpe (Alt Àneu). Visites guiades: dilluns a les 13 h. i divendres a les 11:15 h. *excepte el dilluns 24
d’agost en motiu del Dansàneu
Reserva i pagament:
https://booking.aranexperience.com/es/esglesia-de-sant-pere-de-sorpe_a_171.html?afi=9
Obertura: dilluns d’11:15 h a 13 h., dijous d’11:15 h a 13:45 i divendres de 12:15 h. a 13:45 h.
*excepte el dilluns 24 d’agost en motiu del Dansàneu

Església de Sant Joan d’Isil
Lloc: Isil (Alt Àneu). Visites guiades: dimarts i dijous a les 13 h. i dimecres a les 11:15 h.
Reserva i pagament:
https://booking.aranexperience.com/es/esglesia-de-sant-joan-d-isil_a_172.html?afi=9
Obertura: dimarts i dijous d’11:15 h. a 13 h., dimecres de 12:15 h a 13:45 h. i diumenge d’11:15 h a 13:45 h.

Torre de Guaita d’Espot
Lloc: Espot. Punt de trobada: davant de l’església de Santa Llogaia d’Espot
A tenir en compte: S’ha de caminar una mica; cal dur calçat adequat, aigua i protecció solar
Visita guiada: dimecres a les 18 h.
Reserva i pagament:
https://booking.aranexperience.com/es/torre-de-guaita-d-espot_a_173.html?afi=9

CLUB DE FANS
DELS “DESPERTA HOLMES!”
Aquest any hem hagut d’aparcar les Experiències Detectivesques
(si no sabeu què són, pregunteu a les guies). Fins i tot hem ajornat
l’estrena d’un nou cas! Així i tot, l’esperit de Holmes us enyora
i rondarà en algunes de les visites.

CLUB DE FANS
DE LES DIMÒNIES I &
Les altes temperatures no han estat suficients
i alguns edificis seguiran confinats un temps
més. Per conèixer les dimònies i altres
meravelles d’Àneu haureu d’esperar que es
puguin tornar a obrir Sant Julià d’Unarre,
Sant Pere de Jou o Sant Llorenç d’Isavarre.

HO PATROCINEN

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

HO ORGANITZEN
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Ajuntament de la Guingueta d’Àneu
Ajuntament d’Alt Àneu
Ajuntament d’Espot
Ajuntament d’Esterri d’Àneu
Parròquia de les Valls d’Àneu
Bisbat d’Urgell
Consorci Turisme Valls d’Àneu

MÉS INFORMACIÓ:

Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Carrer del Camp, 22-24
25580 Esterri d’Àneu
Tel. 973 626 436
www.ecomuseu.com

