
 
 

[FeMAP. Festival de Música Antiga dels Pirineus] 
De l’1 de juliol al 27 d’agost 

 
NOTA DE PREMSA 

 

La Cerdanya acollirà una desena de concerts 
del FeMAP entre l’1 de juliol i el 27 d’agost  

 
6 poblacions de les comarques de la Cerdanya i l’Al ta Cerdanya seran 

escenaris de concerts de primer nivell 
 

El FeMAP aplega enguany un total de 34 municipis qu e acolliran els 49 concerts 
del festival de música antiga més gran d’Europa 

 
El Govern de la Generalitat Valenciana col·labora a mb el Festival amb una extensa 

presència de músics i repertoris valencians 
 

Cants i Danses del Llibre Vermell de Montserrat inaugurarà el FeMAP 2017 al 
Claustre de la Catedral de La Seu d’Urgell 

 
Puigcerdà, 21 de juny de 2017 · El Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FeMAP, arrencarà 
el proper divendres 1 de juliol la setena edició. El certamen proposa un programa ambiciós tant 
pel que fa al nombre de municipis que abraça com al nivell artístic de les formacions musicals. 
Amb 49 actuacions, que transcorreran arreu del Pirineu de Catalunya, Andorra i sud de 
França, el FeMAP esdevé el festival de música antiga de major magnitud de tot Europa. 
 
Enguany, el festival continua creixent amb una oferta variada que combinarà música, patrimoni 
i turisme, i que tornarà a mesclar els concerts amb  altres activitats, com ara visites 
guiades a l’entorn o al patrimoni dels llocs on es realitzen els concerts, degustacions o 
actes culturals . De la mateixa manera, tornarà a acostar la música a tots els col·lectius a través 
del FeMAP Social. 
 
Els músics valencians, protagonistes el 2017  
 
Igual com l’any 2012 es va fer amb Euskadi i el 2013 amb Polònia, l’any 2017 el FeMAP i la 
Generalitat Valenciana han arribat a un acord perqu è una nodrida presència de músics 
valencians representi el seu territori . Així, dels 49 concerts del Festival, 17 corresponen a 
aquesta Comunitat Autònoma, encapçalats pel Cor de la Generalitat Valenciana , que com a 
cor estable del Palau de les Arts de València no es prodiga gaire fora de la seva seu i menys 
encara fora del seu territori. Es tracta del desplegament territorial extern més gran que s’ha f et 
mai en la història del FeMAP . 
 
Cants i Danses del Llibre Vermell de Montserrat inaugurarà el FeMAP 2017  
 
El FeMAP inaugurarà la seva setena edició amb una harmoniosa combinació de cant i dansa 
que desvetlla l’interior del Llibre Vermell de Mont serrat, un manuscrit del segle XIV amb 
cants i danses oferts a la Mare de Déu de Montserra t. Les danses presenten signes 
coreogràfics dels més antics d’Europa. El Cor Francesc Valls , precursor de la recuperació del 
Cant de la Sibil·la, Magister Petrus , dedicat a la reconstrucció  i  interpretació  de  la  música  
dels  períodes  romànic  i  gòtic  i l’Esbart Dansaire de Rubí , especialista en la representació de 
danses tradicionals catalanes, ens endinsaran en el món musical del s. XIV a partir del cant i la 
dansa. 
 
La inauguració del Festival tindrà lloc l’1 de juliol al Claustre de la Catedral de La Seu 
d’Urgell. La producció es repetirà, l’endemà, a l’església de Sant Joan de Berga. 
 



Els concerts i activitats a la Cerdanya 
 
Sis municipis de la Cerdanya seran protagonistes d’aquesta edició, acollint una desena de 
concerts. Els municipis implicats són Puigcerdà, Llívia, Alp, Fontanals i Urús  de la Cerdanya i 
Bourg Madame de l’Alta Cerdanya.  
 
CERDANYA  
 
PUIGCERDÀ 
 
FeMAP CONCERTS 
09/07 · 22.00 h · Orquestra Barroca Catalana · Església de Sant Domènec 
11/08 · 22.00 h · Capella de Ministrers · Església de Sant Domènec 
FeMAP SOCIAL 
11/08  de 18.30 h a 19.30 h · Taller impartit per un professional previ al concert de Capella de 
Ministers · Església de Sant Domènec 
11/08 · 22.00 h · Acompanyament amb monitors al concert de Capella de Ministers · Església de 
Sant Domènec 
Centre: Fundació ADIS de Puigcerdà 
VISITES 
09/07 i 11/08 · 18.30 h · Petjades culturals 
 
LLÍVIA  
 
FeMAP CONCERTS 
16/07 · 18.00 h · Alfred Fernández i Èlia Casanova · Ermita de Sant Guillem 
23/07 · 18.00 h · The Rose Ensemble · Església de la Mare de Déu dels Àngels 
VISITES 
16/07 de 10.00 h a 13.30 h i 23/07 de 10.00 h a 19.30 h · Visita lliure al Museu Municipal de Llívia 

 
ALP 
 
FeMAP CONCERTS 
26/08 · 19.30 h · Núria Rial i Accademia del Piacere · Auditori – Palau de Congressos 
VISITES 
26/08 · 17.30 h · Visita guiada pels jardins romàntics de Torre de Riu i la capella de la Mare de 
Déu de l’Ovella 
 
ESTOLL (FONTANALS)  
 
FeMAP CONCERTS 
20/08 · 20.00 h · Juan de la Rubia i Lixsania Fernández · Església de Santa Eulàlia 
VISITES 
20/08 · 18.00 h · Excursió a peu a Santa Eulàlia d’Estoll i Sant Miquel de Soriguerola 
 
URÚS  
 
FeMAP CONCERTS 
13/08 · 20.00 h · Mara Aranda · Església de Sant Climent  
 
NIU DE L’ÀLIGA  
 
FeMAP CONCERTS 
12/08 · 19.00 h · Fantasiant · Refugi del Niu de l’Àliga  
VISITES 
12/08 · Visita lliure al Niu de l’Àliga  
 
ALTA CERDANYA  
 
BOURG MADAME  
 
FeMAP CONCERTS 
25/08 · 21.00 h · Lina Tur Bonet i Dani Espasa · Església de Saint Martin d'Hix 
VISITES 
25/08 · 20.00 h · Visita guiada a l’Església de Saint Martin d'Hix 



El FeMAP Social I el FeMAP Gastrofilm  
 
El festival torna a repetir enguany el projecte FeMAP Social per acostar la música  als 
col·lectius amb risc d'exclusió . Serà la segona edició d'aquest programa que continuarà els 
tallers i els concerts en col·laboració amb el Conservatori de Música dels Pirineus. D'aquesta 
manera, buscarà tornar a consolidar-se com a servei públic i fomentar la imp licació de tots 
els col·lectius en el coneixement de la música anti ga, amb l'objectiu d'aprofitar aquest 
vehicle com a element de cohesió social i aprenenta tge musical integrador . 
 
 
També es farà una nova edició de la secció FeMAP Gastrofilm amb la pel·lícula El silenci abans 
de Bach de Pere Portabella. La projecció es combinarà amb la degustació de productes 
alimentaris elaborats artesanalment en diferents ll ocs del Pirineu : vins, embotits, galetes, 
formatges, cerveses, etc.Cadascuna d'aquestes sessions aniran acompanyades per les 
explicacions dels productors. 
 
Increment de les activitats complementàries als con certs  
 
Vist l’èxit que van assolir l’any passat, en l’edició de 2017 hi haurà un total de 42 activitats 
culturals incloses en l’entrada al concert . Es tracta bàsicament de visites guiades a museus, 
monuments, jaciments i entorns naturals . 
 
El festival organitza una sèrie de packs turístics que permeten, amb un sol clic, comprar 
l’entrada al concert i l’allotjament amb un sol clic, a uns preus impossibles de trobar més 
econòmics per separat. 
 
Tota la informació del festival, així com la venda d’entrades per a cada concert i packs turístics es 
pot consultar a través de les pàgines web www.femap.cat i www.packsturisticsfemap.cat 
 
 

El FeMAP 2017 en xifres  
 

7a. edició 
34 municipis participants 

49 concerts (és el major festival de música antiga d’Europa)  
5 sessions Gastrofilm amb degustació de productes locals  

49 packs turístics entrada més hotel 
42 activitats complementàries gratuïtes incorporades amb l’entrada al concert (visites guiades 

a monuments, museus, jaciments) 
1 curs de divulgació 

1 exposició de fotografies 
1 concurs d’aparadors 

5  tallers previs més assistència als concerts amb col·lectius en risc d’exclusió 
450.000€  de pressupost 

 
 
 

SERVEI DE PREMSA 
 

Sala de premsa aquí 
Dossier de premsa aquí 

 
 

PREMSA LOCAL  
Aida Morales 
M. 680 54 29 51 
aida@femap.cat 
www.femap.cat 

PREMSA NACIONAL  
Núria Olivé (Comèdia) 
T. 933 10 60 44 · 932 95 56 34 
M. 691 836 408· nolive@comedianet.com 
www.comedia.cat l @fescomedia 

 


