V Vall de Boí Trek Festival
10,11 i 12 d’octubre de 2020
PROGRAMA:
DISSABTE DIA 10 D’OCTUBRE
9:30 h.- “ Colors de Tardor “ al Parc Nacional d’Aigüestortes.
Recorregut per la ribera de Sant Nicolau, des de l’aparcament de la Palanca de la Molina,
direcció a l’estany de Llebreta. Descoberta de les espècies que hi conviuen.
Lloc de trobada: Aparcament de la Palanca de la Molina.
Duració: Fins a les 13:30h
Idioma: Català
Preu: 6€ (adults) i 3€ (menors de 12 anys i jubilats)
Mínim participants: 5 persones
Màxim participants: 10 persones
Aforament limitat. Reserva prèvia al Patronat de la Vall de Boí al telèfon 973 694 000 o
bé vallboi@vallboi.com

11.30 h Taüll, un poble i tres esglésies (CASTELLANO)
Tipus de activitat: Visita guiada exterior (no inclou entrada a l’església)
Durada: 1 hora
Inici: Església de Sant Climent
Idioma: Castellano
Descripció: Sabíeu que Taüll tenia tres esglésies romàniques? Per descobrir-les iniciarem
el nostre recorregut a l’església de Sant Climent i passejarem fins l’església de Santa Maria.
Durant el recorregut us explicarem aquesta excepcionalitat. Les mirarem per fora per
explicar les seves particularitats però també us explicarem el que hi ha dins, i segur que
sortiran més preguntes que haurem de respondre!
Preu: 3€
*Nens/nenes fins a 10 anys gratuït.
Empresa de Guiatge: Centre de Romànic de la Vall de Boí
Aforament limitat. Reserva prèvia http://www.centreromanic.com/es/servei-de-visitesguiades-2020

17.00 h Durro, L’herència del passat medieval (CASTELLANO)
Tipus de activitat: Visita guiada exterior (no inclou entrada a l’església)
Duració: 1 h
Inici: Església de la Nativitat de Durro
Idioma: Castellano
Descripció: Quan avui en dia arribem a Durro amb cotxe tenim la sensació que Durro és un
poblet allunyat de tot, perdut en mig de la muntanya... però com era Durro en època medieval?
quins vestigis en queden d'aquest passat mil•lenari? Evidentment l'església és el més
important d'aquest patrimoni medieval que ha arribat fins els nostres dies, una església que
ens sorprèn per les seves grans dimensions i característiques arquitectòniques una mica
diferents de les de la resta del romànic de la vall, però no és l'únic vestigi medieval de Durro,
en descobrirem d'altres tot passejant pels carrers de la població.
Preu/Precio: 3€
*Nens/nenes fins a 10 anys gratuït.
Empresa de Guiatge: Centre de Romànic de la Vall de Boí
Aforament limitat. Reserva prèvia http://www.centreromanic.com/es/servei-de-visitesguiades-2020

19.00 h Xerrada a càrrec d’Òscar Alemán – Director de Free Flocs
“Caminar per plaer, una història de mapes, paisatges, camins i sentiments, a través de
les muntanyes de la Vall de Boí”
Lloc: 3a planta Ajuntament de la Vall de Boí
Idioma: Català
Aforament limitat. Reserva prèvia
Gratuïta
Reserva prèvia al Patronat de la Vall de Boí al telèfon 973 69 40 00 o bé per correu
electrònic a vallboi@vallboi.com

21.00 h Com és el cel de la Vall de Boí?

EXHAURIDES!!

Activitat d’observació del cel a càrrec de Quique Herrero de l’empresa CELISTIA
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici declarat Destinació Starlitgh per la
UNESCO
Lloc. Sant Quirc de Durro
Hora: 21 h
Durada: 2 h (inclou 30 min per la xerrada prèvia a l’observació del cel)
Idioma: Català
Gratuïta
Aforament limitat. Reserva prèvia al Patronat de la Vall de Boí al telèfon 973 69 40 00 o
bé vallboi@vallboi.com

DIUMENGE 11 D’0CTUBRE
9.15 h “Sortida pràctica d’orientació i cartografia de perfeccionament”. A
càrrec d’Òscar Alemán de l’empresa Free Flocks
Tipus de activitat: Pràctica/orientació
Durada: 4 h (matí)
Dificultat: física baixa, activitat als voltants del poble de Boí i el mirador de la Vall de Boí.
Punt d’inici: Aparcament de Boí – Davant l’església de Sant Joan
Descripció: Pràctica d'orientació amb mapa i brúixola per a senderistes que ja tinguin un
mínim coneixement que vulguin perfeccionar la interpretació del relleu amb una lectura fina
del mapa i introduir-se en tècniques més avançades com el càlcul de rumbs, coordenades,
etc., així com en aspectes tàctics i estratègics per ser més eficients i segurs durant les
sortides a muntanya.
Material i equipament: Cal portar el necessari per una curta excursió, motxilla, jaqueta,
calçat adequat, aigua i esmorzar. L’organització aportarà el mapa individual necessari per a
la pràctica, però seria interessant que cada participant portés brúixola de placa base
transparent i llapis, tot i que també n’hi haurà per qui no en tingui.
Idioma: Català
Preu: 25€/persona (grup màxim 10 persones)
Aforament limitat. Reserva prèvia a Free Flocks (Òscar Alemán) telèfon 630 20 35 55 o
per correu electrònic a info@freeflocks.com

11.30 h Taüll, un poble i tres esglésies (CATALÀ)
Tipus de activitat: Visita guiada exterior (no inclou l’entrada a l’església)
Durada: 1 h
Inici: Sant Climent
Idioma: Català
Descripció: Sabíeu que Taüll tenia tres esglésies romàniques? Per descobrir-les iniciarem
el nostre recorregut a l’església de Sant Climent i passejarem fins l’església de Santa Maria.
Durant el recorregut us explicarem aquesta excepcionalitat. Per què es van construir tres
esglésies a Taüll durant l’Edat Mitjana? Quina finalitat tenien? On es la tercera església de
Taüll? Com han arribat les esglésies fins als nostres dies? Les mirarem per fora per
explicar les seves particularitats però també us explicarem el que hi ha dins, i segur que
sortiran més preguntes que haurem de respondre: Com és que la majoria de pintures són a
Barcelona? Quan les van arrencar? I per què? Com s'arranca una pintura mural?
Empresa de Guiatge: Centre de Romànic de la Vall de Boí
Preu: 3€ (nens/nenes fins a 10 anys gratuït)
Aforament limitat. Reserva prèvia http://www.centreromanic.com/ca/servei-de-visitesguiades-2020

17.00 h Boí , recinte emmurallat (CATALÀ)
Tipus de activitat: Visita guiada exterior (no inclou l’entrada a l’església)
Durada: 1 hora
Inici: Sant Joan de Boí
Idioma: català
Descripció: Us heu fixat que Boí conserva restes de muralla? De qui es protegien? Sabíeu
que inclús hi havia una fortificació? Però aquest no són els únics elements defensius que
tenia el poble, l’església també complia amb aquesta funció! En aquest itinerari veurem per
què l’església de Sant Joan es troba a fora del poble, us explicarem com és que tenia
pintures murals a l' exterior i a l' interior i quin és el seu significat? Voleu conèixer a que
responen els canvis que podem observar en la seva arquitectura? A més caminarem fent
un recorregut pels carrers del poble, baixant fins al pont que travessa el riu de Sant Martí
i descobrirem algunes solucions constructives adaptades a un relleu difícil.
Empresa de Guiatge: Centre de Romànic de la Vall de Boí
Preu: 3€ persona (nens/nenes fins a 10 anys gratuït)
Aforament limitat. Reserva prèvia http://www.centreromanic.com/ca/servei-de-visitesguiades-2020

DILLUNS 12 D’0CTUBRE
9.30 “Colors de Tardor” a la Ribera de Caldes

EXHAURIDES!!

Tipus de activitat: Senderisme/ excursionisme
Durada: Fins les 13.30 h
Lloc de trobada: Aparcament de Cavallers
Dificultat: moderada
Idioma: Català
Descripció: Itinerari d’alta muntanya, amb sortida des de l’embassament de Cavallers que
discorre per un camí de roca i planells envoltat dels més alts i esvelts cims de la Vall de Boí
i un paradís per als amants de l’alta muntanya i l’escalada.
Guiatge: Parc Nacional d’Aigüestortes
Preu: 6€ (adults) i 3€ (menors de 12 anys i jubilats)
Mínim participants: 5 persones
Màxim participants: 10 persones
Aforament limitat. Reserva prèvia al Patronat de la Vall de Boí al telèfon 973 69 40 00 o
bé vallboi@vallboi.com

10.30 h ITINERARI BOTÀNIC AMB VISITA AL CAMP D'ÀRNICA I FLOR DE NEU DE
TAÜLL ORGÀNICS

Tipus d’activitat: Senderisme interpretatiu
Durada: 2 h (fins les 12.30 h)
Lloc de trobada: Absis de l'església de Sant Climent - Taüll, La Vall de Boí
Preu per persona: Adult 10€ - Nens 5€

Descripció: recorregut pel l'entorn del poble de Taüll on descobrireu diferents plantes i la
seva utilitat, acabarem al camp de conreu ecològic de Taüll Orgànics on coneixereu l'àrnica i
flor de neu, com es conrea, les seves propietats i els seus usos.
Grup mínim 8 y màxim de 20 persones, obligatori l’ús de mascaretes.
Reserves i informació: Judith Mira judithmiraguiatges@gmail.com –
WhatsApp: 620 816 184

11.30 h Taüll, un poble i tres esglésies (CASTELLANO)
Tipus de activitat: Visita guiada exterior (no inclou l’entrada a l’església)
Durada: 1 hora
Inici: Església de Sant Climent
Idioma: Castellano
Descripció: Sabíeu que Taüll tenia tres esglésies romàniques? Per descobrir-les iniciarem
el nostre recorregut a l’església de Sant Climent i passejarem fins l’església de Santa Maria.
Durant el recorregut us explicarem aquesta excepcionalitat. Les mirarem per fora per
explicar les seves particularitats però també us explicarem el que hi ha dins, i segur que
sortiran més preguntes que haurem de respondre!
Preu: 3€
*Nens/nenes fins a 10 anys gratuït.
Empresa de Guiatge: Centre de Romànic de la Vall de Boí
Aforament limitat. Reserva prèvia http://www.centreromanic.com/es/servei-de-visitesguiades-2020

17.00 h Erill la Vall, el poble que porta el nom dels senyors (CASTELLANO)
Tipus de activitat: Visita guiada exterior (no inclou l’entrada a l’església)
Durada: 1 hora
Inici: Església de Santa Eulàlia
Idioma: Castellano
Descripció: Voleu saber d' on eren el Senyors d'Erill? I quina era la relació que tenien amb
la Vall de Boí i les seves esglésies?. Us explicarem d' on prové l'estil constructiu de l'
església de Santa Eulàlia, I dels esvelts campanars, us contarem les funcions que tenien.
Ens fixarem en quins materials van utilitzar per construir l' església i les cases, pujarem fins
al cap del poble i observant el relleu veurem d' on els podien obtenir. Potser us pregunteu
quina era la relació de l'església amb el poble: que representava per la gent, quins usos en

feien? Volem respondre en aquestes preguntes i a les que sorgiran durant el recorregut de l'
itinerari.
Preu: 3€
*Nens/nenes fins a 10 anys gratuït.
Empresa de Guiatge: Centre de Romànic de la Vall de Boí
Aforament limitat. Reserva prèvia http://www.centreromanic.com/es/servei-de-visitesguiades-2020

*La dificultat dels itineraris s’ha calculat segons el mètode Sendif

Més informació: vallboi@vallboi.com

