La SCHUBERTÍADA 30a edició.
Santa Maria de Vilabertran
El Monestir de Sant Pere de Rodes
Dissabte 27 i diumenge, 28 d’agost del 2022
o DISSABTE:
 Sortida: a les nou (9.00 h) del C/Provença, 273 (entre Pau Claris i Pg. de
Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera). Actual parada oficial d’autocars.
 Breu parada, per esmorzar, en una àrea de servei, a càrrec de cadascú.
 Seguidament, arribarem al poble de Vilabertran, on es troba ubicat l’antic
monestir augustinià de Santa Maria de Vilabertran, situat al bell mig de la
plana empordanesa. Allí farem la visita, guiada i comentada, al nucli de
l’abadia, construïda a final de segle XI, principis del XII per l’Abat Rigau i
que s’organitza al voltant del claustre: les dependències monàstiques,
l’església de tres naus, amb un elegant campanar llombart, creant un conjunt
harmònic d’una sòbria bellesa. Ressalta l’exposició d’una bella creu
processional d’argenteria d’estil gòtic, amb incrustacions de pedres
semiprecioses d’època romana amb entalles d’iconografia pagana.
 Dinar: al restaurant de l’Hotel TRAVÉ de Figueres.
 Tarda: tornarem a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran,
concretament a la Sala Capitular, on assistirem a la conferència, sota el títol
de: “sonates i partites per a violí de BACH, entre el virtuosisme i la
hausmusik”, que anirà a càrrec del reconegut crític musical Sr. Joan
VIVES.
 Seguidament assistirem a un dels concerts que formen part d’aquesta 30a
edició de la SHUBERTÍADA d’aquest any i que ens oferirà el conjunt de
cambra, format per un sextet de violins, que ens interpretaran les sis sonates
i partites per a violí sol, de JOHANN SEBASTIAN BACH.
 Acabat el concert, assistència al SOPAR que tindrà lloc en el marc
incomparable del nominat; l’Hort del Prior, que forma part d’aquest preciós
recinte monacal.

 Allotjament i sopar: a l’Hotel TRAVÉ 3*
Ctra. d’Olot, s/n 17600 FIGUERES
Tel. 972.500.616 – www.hoteltrave.com
o DIUMENGE:


Matí: visita al conjunt monumental de l’antic MONESTIR de SANT
PERE de RODES (El Port de la Selva), que fou regit per monjos
benedictins de l’orde de Sant Benet i que s’aixeca en un dels cims de la Serra
de Rodes, concretament la Verdera, a uns 520 m d’altitud, formant part d’una
cadena a primera línia de mar al nord de l’Alt Empordà. És un dels grans
testimonis de l’arquitectura romànica catalana, degut a la seva sofisticada
edificació, composta de grans dimensions que formen aquest conjunt
monacal, amb dos claustres superposats, un preciós campanar d’estil
llombard i una bellíssima i singular església.
 Dinar: al restaurant de l’Hotel TRAVÉ.
 Després de dinar: retorn a BARCELONA.
* * *
PREU: 425,00 € en habitació doble
Suplement habitació individual: 28,00 €
Per a inscripcions Tel. 93-241.41.42 de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h.
Tarda: 616.958.009 ( Pere Costa )
1r PAGAMENT PREINSCRIPCIÓ abans del: DIJOUS 30 de juny. - 115,00
2n i ÚLTIM TERMINI PAGAMENT: DIJOUS 28 de juliol
CaixaBank “la Caixa” - ES-34 -2100·3017·0822·0064·1565
* * *
El preu inclou:
 Viatge en autocar amb la companyia PLENACOSTA S.A.
 Allotjament a l’HOTEL TRAVÉ de FIGUERES 3*, amb règim de pensió
completa.
 Vi, refrescos, aigua, cafè o infusions per dinar i sopar.
 Visites guiades als monestirs que consten en la programació (La Canònica de
Santa Maria de Vilabertran i el monestir de Sant Pere de Rodes).
 Entrada de 1a categoria per assistir al concert, d’aquest dia, de la 30a. edició
la SCHUBERTÍADA.

 Assistència al SOPAR que tindrà lloc, després del concert, en el marc
incomparable del claustre de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran.
 Acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona.
 Assegurança d’assistència i d’anul·lació.
El preu no inclou:
 Qualsevol cosa no especificada.
* * *
NOTA: Sortida de màxim 20 persones. Tanmateix, la sortida NO es realitzarà
sense un mínim de 10 persones.

