Estiueja a l’Ecomuseu!
Del 15 de juliol al 31 d’agost 2022
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 i la Torre
de guaita d’Espot. A més hi haurà les activitats estivals que es facin a Casa Gassia.

COM PARTICIPAR
A LES VISITES
I ACTIVITATS?

COM ES FAN LES RESERVES
I ELS PAGAMENTS?

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.

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.

Hi ha dos sistemes diferents de reserves, segons les activitats. En cada una trobareu les indicacions que us calguin. Algunes
activitats es podran suspendre si no hi ha grup mínim per fer-les. En aquest cas se us avisarà per telèfon.

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/ca/monestirde-sant-pere-del-burgal_a_164.html?afi=9
A més, està obert dijous de 17:00 h a 20:00 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/ca/esglesiasanta-maria-d--aneu_a_163.html?afi=9
*excepte el dia 26 de juliol en motiu del Dansàneu
I a més a més, està oberta els dilluns,
de 17:00 a 20:00 h.
*excepte el dia 25 de juliol en motiu del Dansàneu

Castell de València d’Àneu
Lloc: València d’Àneu. Punt de trobada: Capella de Sant
Cosme. https://goo.gl/maps/EWsFKqaTFtEDukBQ7
A tenir en compte: S’ha de caminar una mica; cal dur

EXPERIÈNCIES BOTÀNIQUES
Les Plantes de les Bruixes
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.
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 11:30 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: 17. Agost: 7

calçat adequat, aigua i protecció solar. Dia i hora: dimarts
i dijous a les 18:00 h. Preu: 4,5€. Menors de 9 anys, gratuït.
Durada: 1:30h. Reserva i pagament:
https://booking.aranexperience.com/ca/castell-devalencia-daneu_a_166.html?afi=9

Experiències detectivesques:
DESPERTA, HOLMES!
Les esglésies de Sant Pere de Sorpe i Sant Pere de Jou són
úniques al món. Uns edificis excepcionals, carregats d’intrigues
i trencaclosques.
Convertiu-vos en detectius i investigueu en equip! (no
recomanat a menors de 8 anys).

Desperta, Holmes! Sant Pere de Sorpe
Punt de trobada: a l’església. Dia i hora: dimecres a les
18h Preu: 5€. Durada: 1h 30’ aprox. Reserva i pagament:
https://booking.aranexperience.com/ca/experienc
ies-detectivesques-desperta-holmes-a-sant-pere-desorpe_a_537.html?afi=9

Desperta, Holmes! Sant Pere de Jou
Punt de trobada: a l’església. Dia i hora: divendres a les
18h Preu: 5€. Durada: 1h 30’ aprox. Reserva i pagament:
https://booking.aranexperience.com/ca/experienc
ies-detectivesques-desperta-holmes-a-sant-pere-dejou_a_550.html?afi=9

Experiència barroca: SANT JULIÀ D’UNARRE
Ara el que està de moda és el barroc. Quin impacte! Si ja heu
anat a Sant Pere de Jou segurament us ha quedat clar. El que
us espera dins de Sant Júlia té banyes, unglots i fa una mica
de por. Però està envoltada per més d’un centenar d’angelets
encantadors!
Punt de trobada: a l’església. Dia i hora: divendres a les
12h Preu: 4’5€, menors de 9 anys gratuït. Durada: 1h 15’
aprox. Reserva i pagament:
https://booking.aranexperience.com/ca/esglesiasant-julia-dunarre_a_536.html?afi=9
NOVETAT

Taller. Plantes protectores del Pirineu (nou taller): descobrirem les
plantes i amulets protectors del Pirineu i elaborarem un encens amb
plantes de muntanya.
Juliol: 24. Agost: 14

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: 31. Agost:21

LES VISITES TEATRALITZADES
Totes amb reserva prèvia al tel. 973 62 64 36 (en horari de
casa Gassia) o a reserves@ecomuseu.com. Places limitades!
Podeu trobar més informació a www.esperanceta.cat o
@esperancetadecasagassia

*ESPERANCETA Experiència 100% pallaresa,
sense edulcorants i D.O. qualificada
La cultura i l’humor van de la mà amb la pubilla de casa Gassia.
Una dona sense pèls a la llengua, de grotesques formes i de delicat fons
que, amb el seu estil Cabaret Pagès, us farà riure al mateix temps que
us descobrirà l’etnografia i la idiosincràsia pallaresa. Una experiència
única i irrepetible.
Lloc: Paller de Casa Gassia. Ecomuseu
Dia: els dimarts i els dijous
Hora: 19:00 h / Durada: 1h
Preu: 10€. De 3 a 11 anys 5€
Places limitades! S’ha de reservar al T. 973 626 436 o
reserves@ecomuseu.com

*ÀRNICA. Ruta per Esterri “EL CUL DEL POBLE”
S’assembla físicament a l’Esperanceta, però les seves maneres difereixen
de lluny. L’Àrnica és una neorural afincada al Pallars que us descobrirà
els senyals amagats en les pedres i els racons més insòlits del poble.

Totes amb reserva al tel. 973 626 436
(en horari de Casa Gassia)

Una ruta on les informacions culturals es barregen amb les experiències
místiques i on el més rellevant no sempre es veu a simple vista, sinó
amb els ulls tancats.
Punt de trobada: Ecomuseu
Dia: els dimecres
Hora: 17:15 h / Durada: 1 h
Preu: 10€. De 3 a 11 anys 5€
Places limitades! S’ha de reservar al T. 973 626 436 o
reserves@ecomuseu.com
*La ruta consta d’alguna pujada. Es recomana dur motxilla per al nadó
en comptes de cotxet.

JOANA LA GASCONA “VESPRE DE BRUIXES”
Sabies que la primera llei europea contra la bruixeria va ser redactada
a les Valls d’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 el públic visitant. Els temps
que corren requereixen Art.
Lloc: Ecomuseu
Dia: els dimecres
Hora: 19:00h / Durada: 1h
Preu: 10€. De 7 a 11 anys: 5€. Recomanat a partir de 7 anys.
Places limitades! S’ha de reservar al T.973 626 436 o
reserves@ecomuseu.com

LES VISITES GUIADES I LES OBERTURES DELS RADIALS
INFORMACIÓ:
VISITES GUIADES:
Durada:1 hora.
Preu: 4€. Menors de 9 anys gratuït.
Reserva i pagament online.
Recomanació: A les visites guiades
arribeu amb suficient antelació per a
poder comprovar les reserves.
OBERTURES:
Preu: 2€. Accés: segons aforament
de cada edifici. Respecteu les
indicacions. Pagament: en efectiu a
l’entrada.
Es prega que feu tot el possible per dur
l’import just.

Conjunt Monumental de Son - Església dels Sants Just i Pastor
Lloc: Son (Alt Àneu). Visites guiades: dimarts, divendres i dissabte a les 11:00; dimecres a les
13 h. Reserva i pagament: https://booking.aranexperience.com/ca/conjunt-monumental-de-son--esglesia-dels-sants-just-i-pastor_a_170.html?afi=9
Obertura: dimarts de 12h a 14h i de 17h a 20h; dimecres de 11h a 13h i de 17h a 20h; dijous de
11h a 14h; divendres i dissabtes de 12h a 14h i de 17h a 20h.
*excepte el dijous 28 de juliol en motiu del Dansàneu

Església de Sant Pere de Sorpe
Lloc: Sorpe (Alt Àneu).
Obertura: dilluns i divendres d’11h a 14h

Església de Sant Joan d’Isil
Lloc: Isil (Alt Àneu). Visites guiades: dijous a les 13h.
Reserva i pagament: https://booking.aranexperience.com/ca/esglesia-de-sant-joand-isil_a_172.html?afi=9
Obertura: dimecres i diumenge d’11h a 14h; dijous d’11h a 13h.
*excepte el diumenge 24 en motiu del Dansàneu

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.

HO PATROCINEN

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

HO ORGANITZEN

Unarre

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

Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Creu de Sant Jordi 2020 de la Generalitat de Catalunya

