
DEL 3 AL 6 DE MARÇ DE 2022

Especialista acompanyant: 
Mariona Millà, pintora i Àngel Morillas,
historiador i coordinador del Patrimoni 
de la UNESCO.



Art, llum, paisatge, patrimoni... tot això és la 
Serra de Tramuntana de l'illa de Mallorca. 
Melodia compassada de mar i muntanya, 
simbiosi d'allò primitiu i allò que ha trans-
format la mà de l'home; marges i construc-
cions de pedra seca i aigües cristal·lines i 
profundes amb denominació UNESCO.
Un marc incomparable que van saber 
copsar amb els seus pinzells artistes com 
Joaquim Mir, a qui Mallorca va fer canviar 
la seva mirada sobre el paisatge o Santia-
go Rusiñol, qui hi va trobar la pau i el con-
trast cromàtic. 

També Anglada Camarasa, que hi va fer 
esclatar el color i Joaquín Sorolla, qui 
magistralment en va traduir la seva llum. 
Petits llogarets, tarongers i oliveres penjant 
dels marges, una atmosfera brillant i un 
mar en calma seran amfitrions d’aquests 
paisatges, com també ho seran el profund 
coneixement i estima per l’illa de l’Àngel 
Morillas i la Mariona Millà. L’un, de la mà del 
patrimoni, la cultura i la gastronomia, l’altre 
captant-la amb els pinzells i endinsant-nos 
en l’expressió artística… ambdós faran 
d’aquest viatge a l’illa de Mallorca, un viatge 
d’autor(s), únic i inoblidable.
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DEIÀ-SERRA DE TRAMUNTANA



DIJOUS
3 DE 
MARÇ
– 
BARCELONA 
– 
PALMA DE
MALLORCA 
– 
PORT DE
SOLLER

CAPELLA DEL SANTÍSSIM. 
MIQUEL BARCELÓ. 

CATEDRAL DE PALMA

Arribats a l’illa ens traslladarem a Palma, 
dedicant les darreres hores del matí a 
descobrir el  centre històric, protegit fins 
a començaments del segle XX per les anti-
gues muralles renaixentistes, de les que 
se’n conserven restes al Baluard del Prín-
cep, davant de la Seu i al Baluard de Sant 
Pere, avui majoritàriament convertides en 
amples avingudes que separen el casc 
antic de l’eixample. Entre les edificacions 
més destacades hi ha el Palau Episcopal, 
començat a construir immediatament des-
prés de la creació de la diòcesi mallorqui-
na el 1238. Tot i que la seva concepció és 
gòtica, al llarg de la història ha patit impor-
tats reformes. A la mateixa Plaça del Mira-
dor hi trobarem l´Oratori de Sant Pau, de 
principis del segle XV i d´estil gòtic. També 
destaca la porta de l´Almudaina, una de les 
portes de la muralla romana que en època 
musulmana donava accés a la zona resi-
dencial al-Mudayna, d´on prové el seu 
nom. 
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El Palau de l’Almudaina ens permet fer 
un viatge per la història de la ciutat: fundat 
en època romana, convertit en residència 
dels emirs mallorquins, i finalment adaptat 
com a alcàsser (vila fortificada) per consti-
tuir-se com a palau reial, funció que 
encara conserva avui.

Des de l´època musulmana i durant la 
major part del segle XIII prop de l’Almudai-
na hi hagué el Call Major fins que es va 
traslladar  al sud-est de la ciutat antiga.  

Emmirallant-se en les aigües del Medite-
rrani i dominant un entorn privilegiat, 
trobem la Catedral, una elegant cons-
trucció gòtica definida exteriorment pels 
contraforts i els arcs boterells. Construïda 
sobre una antiga mesquita, les obres s’ini-
ciaren a finals del segle XIII, incorporant a 
mitjans de la següent centúria un disseny 
atribuït al mestre d’obres Berenquer de 
Montagut que defineix un interior llumi-
nós i diàfan on hi destaquen les interven-
cions de Gaudí en el lampadari-baldaquí i 
de Miquel Barceló a la capella del Santís-
sim, amb un mural que gira temàticament 
entorn del tema de l’eucaristia partint del 
miracle de la multiplicació dels pans i els 
peixos. Miquel Barceló també és  l'autor 
del mobiliari litúrgic.

Dinar en grup.
A la tarda, visitarem Es Baluard, el Museu 
d´Art Modern i Contemporani de Palma. 
Situat sobre les restes de la muralla 
renaixentista de la ciutat, el baluard de 
Sant Pere, és des del 2004 el principal 
espai per a la conservació i difusió de l’art 
contemporani a les Balears. 

Amb una col·lecció de gairebé 800 obres 
datades entre el final del segle XIX i l’actuali-
tat i que recorren des dels paisatges de l’illa 
dels pintors modernistes i post-modernis-
tes com Joaquim Mir, Santiago Rusiñol, 
Hermen Anglada-Camarasa, Joaquín Soro-
lla, Antoni Gelabert i Tito Cittadini, passant 
pels diversos moviments d’avantguarda 
dels primers anys del segle XX que van 
qüestionar l’hegemonia de l’art figuratiu 
fins a les dècades dels anys 40-50, amb 
obres de María Blanchard, Wifredo Lam, 
Fernand Léger, André Masson, Roberto 
Matta, Jorge Oteiza, Picasso, Juli Ramis i 
Antoni Tàpies, entre d’altres.

També hi són representades algunes de 
les tendències sorgides a partir dels 
seixanta com la Nova figuració, l’art pop, el 
minimalisme o l’art conceptual amb artis-
tes com Joan Brossa, Hans Hartung, 
Rebecca Horn, Pablo Palazuelo, Antonio 
Saura fins a Miquel Barceló, Miguel Ángel 
Campano, Maria Carbonero, Juan Uslé… 
per acabar abordant la gran diversitat de 
llenguatges configuren l’escena artística 
actual.

Acabades les visites ens traslladarem al 
Port de Sóller on ens allotjarem. 

Al vespre, podrem gaudir de la xerrada  
“La Serra de Tramuntana i el Patrimo-
ni Mundial” a càrrec d’Àngel Morillas. 

Sopar lliure i allotjament a l’hotel Los 
Geranios 4*.
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Esmorzar a l’hotel
i sortida en autocar.

La Serra de Tramuntana serà la prota-
gonista al llarg de tota la jornada. Situada 
al llarg del litoral, al costat nord-occidental 
de l’illa, la Serra de Tramuntana s’estén al 
llarg d’uns 90 quilòmetres i sobre el terri-
tori de vint municipis, des d’Andratx fins a 
Pollença, amb una gran una varietat de 
paisatges i impressionants vistes, i amb 
una dotzena de pics de més de 1.000 
metres.
La Serra de Tramuntana va ser declarada 
Patrimoni Mundial per la UNESCO en la 
categoria de Paisatge Cultural l’any 2011, 
reconeixent així la simbiosi quasi perfecta 
entre l’acció de l’ésser humà i la natura de 
la qual ha resultat una monumental obra 
en la qual es mesclen cultura, tradicions, 
estètica, espiritualitat i identitat.
Descobrirem la part oriental de Serra de 
Tramuntana, traslladant-nos a Biniaraix, 
tot visitant la Finca de Can Det, propietat 
d’una família vinculada a la pagesia de 
Sóller on es manté el conreu d’oliveres 
mil·lenàries i horts de tarongers amb 
sistemes de regadiu ancestrals. 
És en aquest indret tant vinculat a la terra 
on tindrà lloc l’Acció Artística de la 
jornada amb llum de dia: Pintura en 
directe de l’artista Mariona Millà. 

DIVENDRES 

4 DE 
MARÇ 
Acció artística diürna a biniaraix. 
Visita a la part oriental de la serra 
de tramuntana. 

MARIONA MILLÀ 
PINTANT A BINIARAIX
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Més tard, tindrem l’oportunitat de visitar 
Sa Tafona de Can Det, el molí d’oli fami-
liar  documentat des del segle XVI.  És la 
tafona més antiga en funcionament de les 
que resten a l’illa que manté el procés 
tradicional de premsat de l´oliva. Podrem 
gaudir d’un tast-degustació del seu oli, de 
color groc daurat i textura vellutada, de 
sabor fi i afruitat que s’obté d’ olives 
negres de la varietat Empeltre o Mallor-
quina.

Dinar en grup.
Ja a la tarda, els paisatges impressionants 
de la zona oriental de la Serra com el Puig 
Major, el Gorg Blau, el Torrent de Pareis o 
Sa Calobra ens seduiran de la mateixa 
manera que van seduir als nombrosos 
artistes que en el tombant de segle van 
fer llargues estades a l’illa: Santiago Rusi-
ñol, Joaquim Mir, Hermen Anglada Cama-
rasa o Joaquín Sorolla.
Sopar lliure i allotjament.

PORT DE SA CALOBRA
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DISSABTE
5 DE 
MARÇ 
Visita a la part occidental de la serra 
de tramuntana. Ació artística nocturna 
al port de soller.  

Esmorzar a l’hotel i sortida amb autocar.
De nou ens endinsarem a la Serra de 
Tramuntana, posant l’atenció ara a la zona 
occidental de la serra que ens portarà fins 
a Deià, una de les poblacions més cosmo-
polites de l’illa que s’assenta a redós del 
Puig del Teix, on des d’antic, es van anar 
creant marges i parcel·les que s’adapta-
ven al pendent per al conreu i que comp-
taven amb un sofisticat sistema de reg i 
drenatge que encara s’utilitza avui. L’en-
cant d’aquest petit llogaret ha atret a 
nombrosos romàntics, bohemis i artistes 
que hi han trobat la seva font d’inspiració. 
També formen part del municipi uns cinc 
quilòmetres de costa escarpada i platges 
així com paisatges com Sa Foradada i la 
Casa-Museu  i mirador de Son Marroig, 
una propietat agrícola i ramadera que 
data del segle XV i que va ser adquirida a 
finals del segle XIX per l’Arxiduc Lluís Salva-
dor d’Àustria. 

Dinar en grup.
Acabades les visites retorn a Sóller, per 
gaudir a la zona del port de l’Acció Artística 
de la jornada amb llum de nit: Pintura en 
directe de l’artista Mariona Millà. 
Sopar lliure i allotjament.

També visitarem Valldemossa, amb els 
seus característics carrers empedrats, on 
ressona encara l’esperit musical i literari 
de Chopin i George Sand, il·lustres inqui-
lins de la cartoixa.
Finalment ens traslladarem a Banyalbu-
far abocat al mar i envoltat de les marja-
des esglaonades que caracteritzen el seu 
paisatge on tindrem l’oportunitat de 
visitar i gaudir d’un tast de malvasia al 
Celler de Can Picó, un dels productors 
d’aquesta varietat de vi, dolça i aromàtica, 
que troba la seva màxima expressió en els 
bancals de Banyalbufar.
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Dinar de comiat.
Després de dinar podrem gaudir d’un 
espai de temps lliure. A l’hora indicada, 
ens traslladarem en autocar fins l’Aero-
port Palma. Retorn a Barcelona.

DIUMENGE
6 DE 
MARÇ  
Visita a la fundació pilar i joan miró. 
Tornada a barcelona

Després d’esmorzar ens traslladarem de 
nou a Palma per visitar la Fundació Pilar 
i Joan Miró. La relació de Joan Miró amb 
Mallorca es remunta als seus avis, mallor-
quins i per tant, als viatges a l’illa des que 
era petit. Més tard, l’artista es casarà amb 
una mallorquina, Pilar Juncosa i entre 
1940 i 1943, en el context de la II Guerra 
Mundial, es refugiarà a l’illa. 

És així com l’any 1956, el pintor s’hi 
instal.la de forma definitiva, establint el 
seu estudi al taller que Josep Lluís Sert va 
dissenyar pel pintor, al que més tard hi 
afegirà Son Boter, una casa mallorquina 
de la segona meitat del segle XVIII i que 
l’artista va emprar com a segon estudi de 
pintura i escultura.
El 1981 el pintor arriba a un acord amb 
l’Ajuntament de Palma per cedir part de la 
seva obra i crear una fundació a l’illa. Neix 
així la Fundació Pilar i Joan Miró que 
permet conèixer i estudiar el procés crea-
tiu i l’obra de Joan Miró en el lloc on l’artis-
ta va residir i treballar durant gairebé 30 
anys.

El llegat de l’artista està integrat per pintu-
res, dibuixos, escultures i obra gràfica, així 
com per un ric fons documental i una part 
de la seva biblioteca personal.
La riquesa de la col·lecció permet copsar 
la varietat de tècniques, materials i proce-
diments que Miró va utilitzar alhora que 
ens apropa al seu procés creatiu, testimo-
niant la inexhaurible creativitat de Miró a 
la darrera etapa de la seva vida. 
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PALMA DE MALLORCA



Les habitacions són còmodes, àmplies, 
elegants… i la majoria tenen vistes excepcio-
nals al mar oferint una proposta d'allotja-
ment que assegura el descans i la relaxació. 
L'Hotel Los Geranios té una completa oferta 
de serveis i instal·lacions on destaca una 
zona wellness i de massatges i un elegant 
restaurant a la carta amb terrassa que asse-
gura unes experiències inoblidables durant 
la seva estada a l'hotel.

DIUMENGE 6 DE MARÇ
SORTIDA PALMA
DE MALLORCA: 19:45 H
VUELING

ARRIBADA 
BARCELONA: 
20:40 H.

DIJOUS 3 DE MARÇ 
SORTIDA BARCELONA: 08.40 H
VUELING

ARRIBADA PALMA
DE MALLORCA: 
09.30 H.

PREU PER PERSONA
 
EN HABITACIÓ DOBLE:  
910 €
SUPLEMENT INDIVIDUAL: 
150 € 
GRUP MÍNIM NECESSARI:
20 PERSONES
GRUP MÀXIM: 
25 PERSONES
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Hotel Los Geranios
Port de Soller  4****
https://www.hotellosgeranios.com/

Els viatgers que busquen el millor hotel de 
platja de 4 estrelles al Port de Sóller 
troben l'allotjament perfecte a Hotel Los 
Geranios. Ubicat en una zona tranquil·la al 
costat de la platja, l'hotel ofereix vista 
sobre la bella badia i un fàcil accés a les 
muntanyes dels voltants, així com als prin-
cipals llocs d'interès de la bonica illa de 
Mallorca.

FITXA TÈCNICA HOTEL



EL VIATGE NO INCLOU
- Extres en els hotels tal com minibar, bugaderia, telèfon, …
- Àpats no especificats.
- Tot allò no especificat en el programa.

EL VIATGE INCLOU

VOL DIRECTE BARCELONA-PALMA / PALMA-BARCELONA, 
AMB LA COMPANYIA VUELING.

TRASLLATS EN AUTOCAR PRIVAT DURANT TOT 
EL RECORREGUT PER LA ILLA.

HOTEL 4* PORT DE SOLLER

Esmorzars a l’hotel.
Mitja pensió (dinars) amb aigua i vi inclosos.
Taxes d’aeroport.

Assessorament cultural, explicacions i xerrades durant el 
viatge a càrrec de la pintora Mariona Millà i l’historiador 
Àngel Morillas.
- Sessions de pintura en directe a càrrec de Mariona Millà.
-Guia local en les visites que ho requereixin.
-Entrades als monuments i visites especificades al programa.

City Tax.
Propines a guies locals i conductors.
Transmissors amb auriculars per escoltar les explicacions 
amb bona qualitat.

Assegurança de viatge i cancel·lació,  especial Covid.
MATERIAL DE PROTECCIÓ COVID-19:
Pack de mascaretes
Ampolleta de butxaca de gel  hidroalcohòlic.
Dispensador de gel hidroalcohòlic a  l’autocar.
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NOTES
- El programa queda supeditat a canvis 
segons restriccions que puguin sorgir en 
cada comunitat, degudes a la situació 
sanitària.

- En algunes visites, a causa de les restric-
cions, és possible que el grup s’hagués de 
dividir en dos.

- És aconsellable que les persones s’asse-
guin sempre amb el mateix grup a l’hora 
dels àpats.

INSCRIPCIONS I RESERVES
Les reserves no es consideraran con-
firmades fins que es formalitzi el 
pagament del dipòsit.
En el cas de viatges amb rutes d’autocar,  
els inscrits tindran preferència d’escollir 
seient per ordre d’inscripció.

PAGAMENTS
Al compte
ES63 0182 4619 61 0200392538      
D.OPERATRAVELLER.

1. Consultar disponibilitat de plaça:
culturals@doperatraveller.net (Degut 
a la pandèmia els grups són més reduïts i 
disposem de menys places).
Disposem de poques habitacions indi-
viduals. Recomanem consultar.

2. Dipòsit de 365 € (en habitació doble) /
425 € (en habitació individual) Abans 
del 25 de gener de 2022.

3. Resta de 545 € (en habitació doble) /
635 € (en habitació individual) Abans 
del 15 de febrer de 2022.

IMPORTANT
-Indicar Nom complet de la / les per-
sones inscrites.
- DNI (enviar escanejat o foto per mail).
- Mòbil de contacte.

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
A partir del pagament de la reserva, el 
100€ del bitllet d’avió, més els següents 
percentatges sobre l’import total.

De 15 a 11 dies abans de la data de sorti-
da = 5% De 10 a 3 dies abans de la data de 
sortida = 15% Dins de les 48 prèvies a la 
sortida = 25%. Després = 100%

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agèn-
cia retornarà al consumidor les quantitats 
que hagués d’abonar, deduides les despe-
ses de gestió i, si s’escau, les despeses 
d’anul·lació
justificades i les penalitzacions.

ASSEGURANÇA DE VIATGE
- Tots els assistents tenen inclosa en el 
preu l’assegurança AON VIP 2021 d’AXA 
amb cancel·lació de viatge per una causa 
mèdica (no preexistents) o emergència 
familiar justificada abans del viatge (inclòs 
malaltia COVID).

- Ens poden sol·licitar la pòlissa per 
conèixer les cobertures amb detall.

MESURES COVID I PROTOCOLS DE 
SALUT

L’ORGANITZACIÓ GARANTEIX LES 
SEGÜENTS MESURES:

- Grups que no superin les 25 persones.

- Autocars amb places suficients per 
poder garantir un seient lliure al costat de 
les persones que viatgen soles.

- Dispensador de gel hidroalcohòlic en 
tots els desplaçaments.

- Pack de mascaretes (FPP2) i ampolleta 
de gel hidroalcohòlic per cada assistent.

- Selecció d’hotels que apliquen protocols 
Covid de desinfecció i higiene en totes les 
instal·lacions.

- Distribució en grups petits per les visites 
si els espais ho requereixen.

- Assegurança que contempla els casos 
positius de Covid (veure l’apartat d’Asse-
gurança).
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TE DE TERTÚLIA D.OPERA TRAVELLER

REQUISITS PER VIATJAR AMB ELS 
GRUPS DE TE DE TERTÚLIA / D.OPERA. 
TRAVELLER
- Portar el Certificat COVID Digital o 
COVID de la UE com acreditació de tenir 
la pauta completa de vacunació vigent.
*En el cas de no portar-ho, l’organització 
no   es   fa   responsable   de   quarante-
nes o repatriacions que puguin imposar 
les autoritats de cada país.

- DNI o Passaport vigent.

- Assumir la responsabilitat personal de 
portar la mascareta (recomanada FPP2) 
en els espais tancats i durant tots els 
desplaçaments i visites.

- Mantenir-se en contacte només amb 
les persones del grup del viatge (grup 
bombolla), intentant guardar les distàn-
cies de seguretat sempre que sigui pos-
sible.

- Ser molt acurat amb les normes d’higie-
ne, rentat de mans, gel hidroalcohòlic, 
etc.

- Estar atent a qualsevol símptoma que 
es pugui presentar durant el viatge i 
comunicar- ho als responsables del 
grup.

NORMATIVA I MESURES COVID PER 
VIATJAR DINS LA UE
EXTRET DEL CANAL SALUT GENCAT
Des del passat 1 de juliol, es va aprovar 
al Parlament Europeu una normativa 
unificada per viatjar entre els estats de la 
Unió Europea (UE) obtenint el Certificat 
Covid Europeu.
El certificat COVID digital de la UE és 
un document que acredita la situació 
d’una persona respecte a la COVID-19 i 
que facilita la mobilitat entre els estats 
membres de la Unió Europea.
El Certificat digital el podeu descarregar 
a: La Meva Salut (dins les seccions 
Informes i resultats i de Vacunes i certifi-
cat COVID digital UE)

- De forma presencial, es pot obtenir als 
centres d’atenció primària. També el 
podeu sol·licitar en el centre de vacuna-
ció quan acudiu a vacunar-vos.

EXTRET DE LA WEB OFICIAL DE LA 
UNIÓ EUROPEA
El Reglament sobre el certificat COVID 
digital de la UE va entrar en vigor l’1 de 
juliol de 2021. Els ciutadans i residents 
de la UE podran ara expedir i verificar els 
seus certificats COVID digitals en tota la 
Unió.
La versió digital pot emmagatzemar-se 
en un dispositiu mòbil. Els ciutadans 
també poden sol·licitar una versió en 
paper. Tots dos tindran un codi QR que 
contindrà informació essencial, així com 
una signatura digital per assegurar-se 
que el certificat és autèntic.
El Certificat COVID Digital de la UE serà 
acceptat en   tots   els   Estats   membres 
de la UE. Contribuirà a garantir que les 
restriccions actualment en vigor puguin 
suprimir de manera coordinada.
Al viatjar, el titular del Certificat COVID 
Digital COVID de la UE ha, en principi, 
quedar exempt de   les   restriccions   a la 
lliure circulació: els Estats membres 
hauran d’abstenir d’imposar restriccions 
addicionals de viatge a les persones titu-
lars d’un certificat COVID Digital de la UE, 
llevat que aquestes restriccions siguin 
necessàries i proporcionades per salva-
guardar la salut pública.
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ORGANITZACIÓ CULTURAL
Te de Tertúlia 

info@tedetertulia.com
 tel. 93 757 81 01
mòb. 600470077

ORGANITZACIÓ TÈCNICA
D.Opera.Traveller

culturals@doperatraveller.net

Núria García – mòb. 617385799



Recomanació pràctica
de la pintora Mariona Millà

Per observar les obres d’art als museus 
convé fer-ho o bé a ull nu o amb ulleres 
adequades per veure-hi a totes les 
distàncies. A l’aire lliure i per mirar els 
paisatges i indrets on s’inspiraren els 
artistes, convé també fer-ho o bé a ull nu 
o ulleres adequades per totes les distàn-
cies. Les ulleres de sol només per al des-
cans dels ulls. No per observar, doncs, 
ens canvien i tenyeixen els colors. És 
imprescindible el barret o gorra sobretot 
que tingui bona ala o visera! Això prote-
geix els ulls i pot substituir les ulleres de 
sol durant les estones d’observació.


