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El Festival de Música Antiga dels
Pirineus oferirà 8 concerts en
diversos municipis del Berguedà
Aquest divendres, 2 de juliol, ha arrencat la seva 10a edició amb 48 concerts
repartits en 33 municipis pirinencs de Catalunya, Andorra i França

Concert de l'Ensemble O Vos Omnes a Berga, l'any 2019 | FeMAP

Aquest divendres, 2 de juliol, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha
arrencat la seva 10a edició amb 48 concerts repartits en 33 municipis pirinencs de Catalunya,
Andorra i França. Després de la cancel·lació que va patir l'any passat a causa de l'emergència
sanitària, el FeMAP retorna amb el 90% dels concerts previstos per l'any 2020 i que no es van
poder dur a terme. Enguany es podrà gaudir de 20 programes diferents amb la participació de
més de 150 intèrprets de grups i solistes de renom.
El FeMAP tornarà a omplir de música de qualitat els escenaris més emblemàtics de les
comarques pirinenques essent el festival de música antiga més extens de tot Europa. Per
desè any, el FeMAP oferirà propostes musicals de forma transversal a tot el Pirineu, amb
concerts en diferents municipis de la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Berguedà, el Ripollès, el Solsonès,
la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Noguera, el Roselló i Andorra.
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Compra d'entrades
Als punts de venda oficials. Es pot consultar el llistat de punts de venda anticipada al web
del festival: FeMap. També a la taquilla el dia del concert i només en enefectiu. La taquilla obrirà
40 minuts abans del concert. I venda on-line a través del web del festival: FeMap.
Concerts a la comarca del Berguedà
Al Berguedà s'oferiran un total de 8 concerts des del divendres, 16 de juliol, fins al dilluns, 16
d'agost:
Pasacalle | 16 de juliol | 21 h. | Bagà | Església de Sant Esteve
Cor de Cambra de Granollers | 18 de juliol | 21 h. | Berga | Església de Sant Joan
Dolce Rima | 24 de juliol | 18 h. | Berga | Sant Quirze de Pedret
La Sonorosa | 25 de juliol | 19 h. | Avià | Església de Sant Martí
Cor Jove Nacional de Catalunya | 31 de juliol | 21 h. | Berga | Església de Sant Joan
Aria Antiqua | 5 d'agost | 21 h. | Berga | Església de Sant Joan
Lore Binon i Jurgen Debruyn | 12 d'agost | 19 h. | Alp-Bagà | Refugi del Niu de l'Àliga
Il Gesto Armonico | 16 d'agost | 20 h. | Maçaners (Saldes) | Església de Sant Sadurní
FeMap Social
El festival torna a refermar la seva aposta més transversal i integradora, amb el projecte del
FeMAP Social. Aquesta iniciativa busca facilitar el dret d'accés a la cultura als col·lectius
més vulnerables oferint activitats i propostes socioeducatives i lúdiques per garantir el gaudi
de la música antiga. Aquest any, el FeMAP Social pren més protagonisme arran de la
complicada situació viscuda durant el 2020 per aquests col·lectius, oferint activitats en algunes
de les residències de gent gran on la pandèmia ha causat més estralls.
Des del FeMAP social es llancen dues propostes socioeducatives per apropar la música
antiga als diferents col·lectius: gent gran, salut mental i diversitat funcional. La primera
proposta és la Via inclusiva, que oferirà un concert amb un taller explicatiu i orientatiu previ
per poder gaudir més a fons de la música. Aquesta edició, tres entitats diferents assistiran a
tres concerts a la Seu d'Urgell, Tremp i Sort.
L'altra iniciativa és Música a domicili, on un quintet format al Conservatori de Música
dels Pirineus actuarà arreu del territori pirinenc tot oferint un concert proper, dinàmic i
didàctic a aquells col·lectius de perfil residencial i/o amb dificultats de mobilitat. Aquest grup
realitzarà 19 actuacions en 19 centres assistencials diferents de la Seu d'Urgell, Camprodon,
St. Joan de les Abadesses, Ripoll, Avià, Berga, Bagà, Pesillà de la Ribera, Puigcerdà, Sort, Esterri
d'Àneu, Tremp i la Pobla de Segur.
Activitats complementàries al Berguedà incloses en l'entrada
16/07 | Bagà | 19 h.
Visita guiada inclosa Descobrim el passat medieval de la vila de Bagà. Recorregut pel centre
històric i les entranyes d'una vila medieval del segle XIV. Carrers i racons on es respiren aires del
que fou anys enrere.
18/07 | Berga | 19 h.
Visita guiada inclosa La Berga medieval. Ruta guiada per conèixer el passat medieval de Berga
per mitjà de l'evolució urbanística i comprovar, alhora, com vivien els nostres avantpassats.
24/07 | Sant Quirze de Pedret | 16.30 h.
Visita guiada inclosa: Sant Quirze de Pedret. Sant Quirze de Pedret és una obra cabdal de la
nostra arquitectura preromànica. S'hi conserva part del formidable conjunt de pintures murals
romàniques d'alt nivell artístic.
31/07 | Berga | 19 h.
Visita guiada inclosa Espais de la Patum. Ruta pel barri vell de Berga i pels escenaris de la festa.
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12/08 | Niu de l'Àliga (Alp-Bagà) | Visita lliure
Situat a 2.537 metres, al cim de la Tossa d'Alp, el refugi del Niu de l'Àliga és un magnífic balcó des
d'on observar el Pirineu central.
16/08 | Maçaners (Saldes) | 18 h.
Visita guiada inclosa: Dolmen de Molers. Petita excursió fins al Dolmen de Molers (1500 aC), un
dels monuments megalítics més emblemàtics del Berguedà. Des d'allà gaudirà d'una bona
perspectiva del Pedraforca.
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