Experiències autèntiques
entorn els pastors, els ramats
i la llana Xisqueta
Durant els mesos de JULIOL,
AGOST I PRIMERA QUINZENA
DE SETEMBRE
Preu adults: 12 €
Preu infants: 6 € (de 6-10 anys)
Gratuït (fins a 5 anys)

DILLUNS
Visita el Taller Tèxtil
de Llaràs amb l’artesana Lina Ratia i inicia’t
al cardat i filat de la
llana
Horari: TARDA 16-19 hores
(possibilitat matí)

VIVÈNCIES
XISQUETA
DIMARTS, DIMECRES
I DIVENDRES
Anem a buscar el
ramat al prat i fem un
taller a la Caravana
Xisqueta
Horari: TARDA 16:30-20:30 hores
Lloc: Llessui (La Vall d’Àssua)
Descripció: Anirem a veure el
ramat com pastura als prats del
voltant de Llessui i el portarem cap
al corral on passarà la nit. Després
farem un taller d'iniciació al feltre a
la Caravana Xisqueta al

DIJOUS

DISSABTE

Visita el Taller Tèxtil
de Llaràs amb l’artesana Lina Ratia i inicia’t
al tint natural

Anem a donar sal i a
veure curar la ramada
a la muntanya i fem un
taller a la Caravana
Xisqueta

Horari: TARDA 16-19 hores (possibilitat matí)
Lloc: Masies de Llaràs

Mínim: 6 persones (adults)

Mínim: 6 persones (adults)

Descripció:Coneixerem com és el
taller d’una artesana del tèxtil. Al
seu taller la Lina us ensenyarà la
màgia que s’amaga darrera de
moltes plantes i hortalisses que
tenim a l’abast i com podem
extreure’n tints per tenyir la llana
Xisqueta.

Màxim: 15 persones

Màxim: 10 persones

Mínim: 6 persones (adults)

Idiomes: Català, Castellà, Anglès,
Francès i Alemany

Màxim: 10 persones

Lloc: Masies de Llaràs (Baix
Pallars)
Descripció: Volem que vinguis a
conèixer com és un taller d’una
artesana del tèxtil i alhora que
puguis iniciar-te en la tècnica del
filat de la llana.

Idiomes: Català i Castellà.

mateix poble de Llessui.

Idiomes: Català i Castellà.
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+ Informació i reserves: 973 620977
(Horari: 9-15 hores de dilluns a divendres)
o bé al mail info@obradorxisqueta.cat
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Durant les activitats es podran comprar productes i llana Xisqueta.

Pallars
Sobirà

Horari: MATÍ 8-14 hores
Lloc: Llessui (La Vall d’Àssua)
Descripció: Veurem pasturar un
ramat d'unes 4.000 ovelles Xisquetes al peu de la muntanya del
Montsent. A l'estiu les ovelles de
diferents pastors s'agrupen a la
muntanya amb la guarda d'un sol
pastor, els dissabtes els propietaris
d'aquests ramats pugen per
donar-los-hi sal i curar-les. Podrem
veure con es realitza aquesta
activitat mil·lenària gaudint d'un
itinerari interpretat on parlarem de
la pagesia de muntanya, els ramats
i la seva interacció amb el medi. Un
cop al poble de Llessui farem un
taller d'iniciació al feltre a la Caravana Xisqueta.
Imprescindible!: A causa de
l'accés (pista de terra),
és
necessari disposar d'un tot terreny
o cotxe alt (aprox. 1 hora de pujada
i 1 hora de baixada). Possibilitat de
servei de taxi (min.6 persones,
preu: 12,50 euros/persona)
Mínim:6 persones (adults)
Màxim: 15 persones
Idiomes: Català, Castellà, Anglès,
Francès i Alemany

