JORNADES DE PORTES OBERTES

DIA DE CELEBRACIÓ,
20 ANYS DE PATRIMONI MUNDIAL

DEL 28 AL 30 DE NOVEMBRE (*)

DILLUNS 30 DE NOVEMBRE

De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 h
Sant Climent de Taüll, Sant Joan de Boí i Santa Eulàlia d‘Erill la Vall

10.00 h
Inici de la jornada amb un repic de campanes a totes les esglésies de la Vall de Boí,
com es va fer fa vint anys.

De 10.00 a 14.00 h
Sant Feliu de Barruera
De 16.00 a 19.00 h
La Nativitat de Durro
Recomanem fer reserva prèvia a: www.centreromanic.com
(*) El dilluns 30 de novembre per la tarda les esglésies estaran tancades.

EL CEL DES DE SANT QUIRC DE DURRO
DIUMENGE 29 DE NOVEMBRE
18.15 h
Observació en directe de la sortida de la Lluna, Júpiter i Saturn
en un cel Starlight des del mirador astronòmic de Sant Quirc de Durro.
(*) Activitat en directe a través del canal d’Instagram
del Parc Nacional (@pnaiguestortes)

El programa d'activitats pot variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

11.30 h
Per què som patrimoni mundial?
Visita guiada a Taüll per descobrir els valors universals excepcionals del conjunt romànic
i us convidem a visitar Sant Climent de Taüll amb la projecció del vídeo mapping narrat.
(*) Activitat gratuïta, aforament limitat, reserva prèvia a www.centreromanic.com
15.30 h – Recinte de l'església de Sant Joan de Boí
ACTE DE CELEBRACIÓ 20È ANIVERSARI
Parlaments de commemoració dels 20 anys de patrimoni mundial i presentació de la
nova imatge corporativa del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.
ACTIVITATS:
• Actuació del grup d'acordionistes “Ribatònics”
Amb la presentació d'una cançó especial pel 20è aniversari.
• Recull de testimoniatge “Com vivim el nostre patrimoni”
Volem conèixer com vàreu viure la declaració de la Unesco del conjunt romànic,
on éreu? Què en recordeu? Què signiﬁca per vosaltres? Ens ho expliqueu?
• Projecció audiovisual a l'interior de l'església de Sant Joan de Boí
Recordem amb imatges aquests 20 anys!
• Tastet
Tastet de productes Torrons Alemany acompanyat de cava. Presentació de les Caixes
d'Art d'Alemany edició limitada "Art cru" amb motiu del reconeixement de la Unesco.

