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On trobaran el  llac més gran dels Pirineus,  el  llac 

de Certascan; el pic més alt de Catalunya, la Pica 

d’Estats; el poble habitat més  alt  de  Catalunya, 

Rubió,  i  finalment,  la Noguera Pallaresa, el millor 

riu d’Europa per a  la pràctica d’esports en aigües 

braves.    Tot  això,  dins  un  entorn  natural, 

incomparable  i    ben  custodiat  per  la  xarxa  de 

parcs de  interès nacional, el Parc Natural de  l’Alt 

Pirineu,  el  Parc  Nacional  d’Aigüestortes  i  Estany 

de  Sant  Maurici  ,  zones  PEIN    i  la  reserva  de 

Boumort. 
 
 
Fascinats  per  la  bellesa  dels  seus  paisatges,  no 
deixin  de  considerar  la  gran  possibilitat  de  bons 
records  als   allotjaments  i  restaurants  que  els 
proposaran  serveis  i  una  exquisida  gastronomia 
amb una magnífica   i càlida acollida. 



 
L’equip de  l’Oficina de Turisme del Pallars Sobirà posa a  la vostra  
disposició material publicitari de  la nostra zona, com per  exemple 
pòsters,  publicacions  de  fullets,  material  per  imprimir  els  seus 
programes  i  fotografies,  entre  altres.  I  també  suggerències  i 
informacions detallades per ajudar‐vos a vendre millor  les valls de 
l’Alt Pirineu.  
 
Per  facilitar el seu treball es facilita: 
∙  Assistència als operadors turístics i minoristes 
∙  Fires professionals i  de públic en general 
∙  Viatges de familiarització 
∙  Jornades de formació 
∙  Visites i contactes amb els proveïdors turístics. 
∙  Enviament de newsletter amb les novetats del sector 
∙  Presentacions dels diferents productes/destinacions 
∙ Enviament de material informatiu. 
∙ Lloguer de sales de formació i sales de conferències a l’Oficina de 
Turisme. 

Arxiu fotogràfic 
 
 
Disposem  de  gran  varietat  de 
motius,  que  representen 
paisatges,  pobles  amb  encant, 
art  i  cultura,  tradició  i  folklore, 
arquitectura,  gent,  esport  i  oci, 
salut,  gastronomia,  hostaleria, 
entre altres. 
 
 
El  propòsit  de  la  fototeca  és 
promoure  el  turisme  cap  al 
Pallars  Sobirà  i  reforçar  les 
imatges  dels  Pirineus  en 
general. Aquest material  està  a 
disposició  gratuïtament  per  a 
qualsevol  empresa  que 
produeixi fullets, diaris, revistes, 
catàlegs,  anuncis,  llibres, 
conferències,  publicacions 
genèriques i altres. 
 
Per  a  més  informació  podeu 
posar‐vos  en  contacte  amb 
l’Oficina de  Turisme del Pallars 
Sobirà. 

Els nostres serveis 
per a les agències 

Per a qualsevol tipus d’ajuda addicional, no dubteu a posar‐vos en 
contacte. 

 

Oficina de Turisme del Pallars Sobirà 
C/ Cabanera, s/n; 25560 SORT  

 
Tel. 973 621 002– Fax: 973 621 003 

Web: http://turisme.pallarssobira.cat/ 
www.facebook.com/OT.PALLARSSOBIRA 

Twitter:@visitPallars  



 
 
CIF.B25586009 
Av. Flora Cadena, 5 local 3 
25594 Rialp (Lleida)  
Tel. 973620668;  Fax. 973620669 
 
www.assuaviatges.com 
 
Especialitzats en viatges d’esquí, aventura, cultura  i relax, tant per a 
particulars com per a grups d’adults, estudiants, famílies i altres. 
 
Per a  la  temporada d’hivern / primavera 2014 hi ha preparats nous 
programes amb novetats  en allotjaments, activitats de neu,  visites, 
programes d’esquí, etc. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Av.  St.  Miquel  del  Pui,  43   
25500  LA  POBLA  DE  SEGUR (Lleida) 
Tel  973681518 ‐  Fax 973681519 

 
www.pirineuemocio.com 
 

 
Des  de  PIRINEU  Emoció    posen  al  seu  abast,  tant  de  particulars  com 
d’empreses, una gestió global  turística de serveis segons  les necessitats  i els 
gustos, combinats per a crear un immillorable producte singular. 
 
Assessorament  sobre  allotjaments  rurals,  hotels,  activitats,  excursions, 
transports,  restaurants,  etc.  I  facilitar  reserves  individuals  o  combinades  en 
paquets turístics. 
 
Com a bons  coneixedors dels  recursos en  cada destinació  i dels encants del 
Pirineu, s’aproximaran tant als aspectes com als  llocs que millor defineixin el 
caràcter d’un país estranger o de la nostra pròpia terra, visites als monuments 
i a les poblacions més significatives. 
 

Agències receptives 
 
 
 
 
 
 
 

Dates professionals i 
assistència a fires 
 
Per  facilitar  el  treball  pels 
professionals  la  Marca  Pirineus 
organitza anualment un Workshop. 
En  aquests Workshops  acostumen 
a  venir  al  voltant  de  60  empreses 
turístiques  pirinenques,  entre 
agències de viatges, hotels, oficines 
de turisme i institucions. 
 
Si estan  interessats a participar en 
aquests  Workshops,  es  poden 
posar en contacte amb nosaltres a 
través del nostre  E‐mail:  
 turisme@pallarssobira.cat 
 

Material de promoció 
 
Per  a  un  millor  coneixement  tant 
per a  la vostra agència  com per als 
vostres  clients  l’Oficina  de  Turisme 
del Pallars Sobirà disposa de fullets, 
plànols  i  materials  diversos  de 
difusió  de  les  diferents  valls  i 
recursos  de  la  zona.  També ofereix 
cartells per decoració  i promoció de 
la  seva  agència  que  ens  podeu 
so l ∙ l i c i ta r   i   que   rebreu 
aproximadament en una setmana. 



Sobre el Pallars 
Sobirà 

2014 
 
 

 
 
S’estén de  sud  a nord, des del  congost de Collegats  fins  al poble d’Alós d’Isil,  seguint  el  curs del  riu Noguera 
Pallaresa. És la quarta comarca amb més extensió de Catalunya i té una de les densitats més baixes del país, amb 
tan sols 4 habitants per km2. En total hi ha uns 7.500 habitants (dades descat 2012). 
 
A  la  comarca  s’hi  troba el  llac més gran dels Pirineus, el de Certascan,  i el  cim més alt de Catalunya,  la   Pica 
d’Estats. 
 
La major part del  Pallars  Sobirà  està  protegida.  Existeixen diferents zones  PEIN  (Pla  d'Espais d'Interès Natural 
de Catalunya), el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc  Natural de l’Alt Pirineu, la Reserva 
Natural  Parcial  de  la  Noguera  Pallaresa,   Collegats,  amplis   espais   de   la   Red   Natura   2000,  la Reserva 
Natural de Caça del Boumort, etc. 
 
Museus, exposicions, seus culturals i obradors 
La  comarca  del  Pallars  Sobirà  disposa  d’una  bona  oferta  cultural:  museus  i  ecomuseus  etnològics,  centres 
d’interpretació, gestors culturals, artesans agroalimentaris i altres artesans. Totes aquestes visites es realitzen dins 
un marc paisatgístic inigualable.  
 
Ermites, ponts romànics i santuaris 
El  romànic pallarès és  tan  apreciat que  hi  ha moltes  peces  representatives  en  els museus  d’arreu  del 
món.  
Més  de  seixanta‐quatre  esglésies,  monestirs,  pobles  medievals,  ponts  d’estil  medieval,  pintures 
murals  i  retaules  són  llegats  del  passat  conservats  fins  a  l’actualitat  pels  més  amants  de 
l’arquitectura romànica. 
Les pintures de Baiasca son  les úniques que es conserven  in situ en  la seva pròpia església  i es creu 
que són del mateix autor que les famoses esglésies romàniques de la vall de Boí, propera a la zona.  
 
Castells, despoblats i torres de guaita 
El  Pallars Sobirà ha  es ta t   hab i t a t   des   de   temps   ances t ra l s   i   pe r   donar ‐ne   f e   i   demos t ra r ‐ho  
s ’ han   t roba t  d i ve r se s   re s t e s  a rqu i tec tòn iques   i  a rqueo lòg iques .  
 
Pobles  pintorescos 
Encara que a  tots els pobles del Pallars Sobirà, de pedra,  fusta  , pissarra, ..., tenen un magnífic encant  , alguns 
destaquen per la seva situació o la configuració dels seus carrers.  
 
Regals de la natura 
El Pallars Sobirà  és de  les comarques que tenen un major nombre de zones: l’únic Parc Nacional de Catalunya, el 
Parc Natural de  l’Alt  Pirineu, diverses  zones PEIN  (Plan d’Espais  d’Interès Natural  de  Catalunya)  i  la  Reserva 
Nacional de  Caça  del  Boumort. A més  a més,  té  el  llac més  gran dels Pirineus, Certascan,  i  el pic més  alt del 
principat, la Pica d’Estats.  



Com planificar el viatge 
 
 
Amb avió 
 
La  comarca  del  Pallars  Sobirà  està  connectada  a  la  xarxa 
internacional  de  vols  mitjançant  la  majoria  de  companyies 
aèries  estrangeres  gràcies    a  la  proximitat  amb  Barcelona, 
Girona, Reus, Toulouse i Lleida. 
 
 
Aeroport Km 
 
Barcelona                                                                         210 km 
Girona                                                                              301 km 
Reus                                                                                 240 km  
Lleida                                                                              120 km  
Toulouse                                                                          235 km 
 
Amb ruta 
 
Les millors rutes i circuits per diferents entorns i possibles per 
a diferents tipus de vehicles. Per carreteres de muntanya, per 
llacs,  per  ciutats  històriques,  amb  bicicleta,  amb moto,  amb 
cotxe, ...  Aquí, el propi itinerari pot ser el seu viatge! 
 
Per a dubtes com: Com arribar amb el mínim temps possible?, 
quants  quilòmetres  hi  ha?...i  altres  dubtes,  adreceu‐vos  a 
l’Oficina de Turisme del Pallars Sobirà, on  l’informarem de  les 
rutes  més  habituals,  i  els  suggerirem  les  diferents  opcions 
segons la procedència. 
 
Amb tren 
 
La  xarxa  de  ferrocarrils  nacionals  permet  uns  desplaçaments 
còmodes  i  ràpids a qualsevol  lloc del  territori  i, en  cas de no 
existir  connexió  directa  amb  algun  punt,  els  autobusos  el 
traslladaran en el mínim temps possible.  
Un dels màxims atractius per arribar a  les valls de l’Alt Pirineu 
és el Tren dels Llacs, amb l’estació a 20km de Sort, capital de la 
zona. Es tracta d’un bon recorregut per paratges insòlits que hi 
ha des de Lleida fins a l’estació més pròxima a la comarca. Més 
de  20.000  persones  poden  gaudir  cada  any  d’aquesta 
sensacional  experiència.  Per  a més  informació  sobre  el  tren: 
www.trendelsllacs.cat 
 

Les millor ofertes 
per esquiar al 
Pallars Sobirà 

 
El  Pallars  Sobirà    suposa  un 
atractiu  turístic durant  tot  l’any. 
La  regió  s’ha  consolidat  com  un 
dels  destins  líders  en  esports 
d’aventura  i  esport  d’hivern.  En 
menys  de  30minuts  s’accedeix  a 
un total de cinc estacions d’esquí 
de variada oferta de modalitats. 

 
 
de 

 

Estacions 
 

 de 
Espot Esquí  Alpí 
Port Ainé  Alpí/Nòrdic 
Virós-Vallferrera  Nòrdic 
Tavascan  Alpí/Nòrdic 
Baqueira/
Bonaigua  Alpí/Nòrdic 

 



 

 

 

 

‐ Promocionar de  la  zona  com a  destí  turístic d’alta 
muntanya. 
‐ Informar sobre els llocs d’interès del Pallars Sobirà. 
‐  Despertar  l’interès  dels  visitants  per  passar  les 
seves vacances en un lloc sostenible, autèntic i molt 
a prop de les grans ciutats 
∙ Ampliar  el  nombre   de  visitants  als  Pirineus de 
Catalunya especialment a la zona  del Pallars Sobirà, 
valls de l’Alt Pirineu. 
 
Horari d’atenció de l’Oficina de Turisme: 
 
HORARI  D’HIVERN  :  Del 14 de  setembre  al 23 de 
juny. 
De dilluns a dijous de 10.00h a 14.00h. 
Divendres  i dissabtes de    10.00h    a    14.00h    i     de  
16.00h  a 19.00h. 
Diumenge de 10.00h a 14.00h. 
 
HORARI D’ESTIU: De 24 de juny al 13 de setembre, 
Setmana Santa, ponts i festius. 
De  dilluns  a  dissabtes  de  9.00h  a  15.00h  i  de 
16.00 a 19.00h. 
Diumenges de 9.00 a 15.00h 

Els principals objectius de l’Oficina de Turisme del 
Pallars Sobirà són: 
 

Per contactar amb 
nosaltres: 

 
Pepita Cecília  i/o Jordi Mentuy 
Tel. 973 621 002  
Fax. 973 621 003  
pepa@pallarssobira.cat 
turisme@pallarssobira.cat 
 

 
Oficina de Turisme del  

Pallars Sobirà 
C/ Cabanera, s/n‐ 25560 SORT 

Tel. 973 621 002– Fax: 973 621 003 
Web:  

http://turisme.pallarssobira.cat/ 
www.facebook.com/
OT.PALLARSSOBIRA 
Twitter: @visitpallars  

Oficina de 
Turisme 



La marca “Pallars Sobirà, valls de l’Alt 
Pirineu” 
 
 
Molta  gent  associa  unes  vacances  als  Pirineus  amb 
senderisme  i esquí, però el Pallars Sobirà és molt més. La 
marca “Les valls de l’Alt Pirineu”, us revela l’essència d’una 
terra  plena  d’encant  propi,  amb  valls  precioses  que 
s’uneixen  entre  si  per  muntanyes  i  llacs,  una  joia  per 
descobrir. 
La marca va dirigida a persones acostumades a viatjar, que 
quan decideixen on passar les seves vacances, també tenen 
en compte  la història  i  la  identitat del seu destí  turístic. A 
més a més, també volen viure noves experiències  i gaudir‐
les  intensament.  El Pallars  Sobirà és un destí  turístic únic 
pels següents motius: 
És  el  lloc  de  pas  per  la  seva  situació  estratègica,  té 
influències de moltes èpoques. És l’entorn idoni per a l’art i 
la  cultura,  on  s’uneixen  sorprenentment  la  tradició  i  la 
modernitat. 
Resulta igualment singular la manera de vida agradable i el 
caràcter hospitalari dels pallaresos. Sobretot, en el moment 
de compartir el seu entorn. 
Gràcies als seus variats paisatges  i el seu clima tranquil, el 
Pallars Sobirà és un important destí turístic de tradició. 
Descobreix  la naturalesa: boscos,  llacs,  famosos paisatges, 
els  parcs  del  Pirineu,  el  riu  d’aigües  braves  el  Noguera 
Pallaresa  ...  l’ampli  ventall  de  possibilitats  que  es  poden 
explorar,  gaudir  o  practicar  esports  en  plena  natura.  La 
gent del lloc invita els visitants que recorrin, descobreixin i 
coneguin el seu país a fons.  
El llegat cultural i històric, sobretot de l’alta edat mitjana, li 
dóna  el  gust  del  misteri  del  passat,  i  permet  viure 
experiències que formen part de la nostra història. 
La  gent  ve  de  vacances  al  Pallars  Sobirà  en  busca  de 
tranquil∙litat, amb ganes de trobar‐se a si mateix i de viure 
noves  experiències  que  amplien  els  seus  horitzons.    La 
barreja entre tranquil∙litat i adrenalina li renovarà l’energia 
i l’estimularà.  
El  desig  de  la  gent  del  Pallars  Sobirà  és  que  els  visitants 
gaudeixin  d’unes  vacances  inoblidables  que  sempre 
recordaran. 

 

Pallars Sobirà, Valls de 
l’Alt Pirineu 
 

 
 
On  podrà  respirar  aire  pur  i 
relaxar‐se  en  els millors  hotels 
familiars,  cases  rurals, 
càmpings,  albergs,  refugis  i 
qualsevol altre allotjament. 
 
Podrà  gaudir  dels  excel∙lents 
restaurants,  tast  de  vins 
autòctons  i  degustar  la  gran 
diversitat  de  productes 
ecològics.  La  cuina pallaresa és 
rica,  d’alta  qualitat  i  molt 
creativa, gràcies a  l’entusiasme 
i innovació dels seus cuiners i al 
compromís  dels  seus 
restauradors  que  s’uneixen  en 
una  associació  “La  Xicoia”  per 
seguir creant amb la tradició de 
la cuina autèntica. 



 

 

 

 
 
 
 
CONSORCI TURISME VALLS D’ÀNEU  
 
Les  Valls  d’Àneu  han  rebut  la 
certificació  de  DTF,  sent  la  primera 
destinació  d’interior  que  rep  aquest 
segell. 
El territori de  les Valls d’Àneu consta 
de  gairebé  400  km²,  i  ofereix  al 
visitant  determinats  serveis  i 
equipaments  adaptats  a  les 
necessitats de les famílies amb nens.  
En el seu entorn natural hi ha el Parc 
Nacional  d’Aigüestortes  i  Estany  de 
Sant Maurici  i el Parc Natural de  l’Alt 
Pirineu, on  les  famílies poden gaudir 
de rutes de baixa dificultat.  L’estació 
d’Espot  Esquí  i  altres  activitats  com 
l’hípica, passejades amb canoa, BTT, ...també estan adaptades a famílies 
El festival de teatre Esbaiola’t, se celebra anualment cada 4t cap de setmana de juliol, és la festa 
de les famílies a les valls d’Àneu. 
Destaca en l’oferta cultural la Casa de l’Ós Bru a Isil i Casa Gassia a Esterri d’Àneu.  
Al  llarg  del  municipi  es  troben  diferents  tipus  d’allotjaments:  hotels,  càmpings,  apartaments, 
albergs, casa rural  i restaurants que compleixen els requisits que demana el manual de  l’ACT per 
formar part de la marca.  

NOVETATS  
2014 

Consorci turisme  
Valls d’Àneu  

 

C/ MAJOR, 42 BIS 
25580 ESTERRI D’ÀNEU 

TELÈFONS: 
973626568/973626345 
www.vallsdaneu.org 
info@vallsdaneu.org  



 

 

 

 
 
 
Obertura del Museu de 
Gerri de la Sal 
 

Per  a  la  temporada  2013  –  2014 
s'obrirà el Museu de Gerri de la Sal, en 
el  qual  es  pot  descobrir  com  es 
treballava  la sal en un  lloc tan allunyat 
del mar. 

 
Dins  del  Museu  descobriràs  la  feina 
que  es  feia  al  Magatzem  de  la  Sal, 
quins  tipus  de  sal  es  feia  i  com 
s'empaquetava.  També  podràs  veure 
tot  el  procés  de  producció  de  sal,  des 
de que  l'aigua surt del brollador fins que es transforma en sal  i els mecanismes de reparació del 
salí. 

 
Finalment, a través d'un audiovisual, podràs saber una mica més de la història dels Salins de Gerri, 
des de quan sabem que es produeix Sal a Gerri  i perquè es va abandonar. Aquí també hi ha una 
petita part dedicada a  la memòria oral, on els antics saliners ens expliquen  les seves vivències  i 
experiències, un petit homenatge als nostres saliners. 
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Consorci de Gerri de la Sal   
 

C/ Sant Sebastià, 1 
25590 Gerri de la Sal ‐ Lleida 

Telf. 973662040 i fax: 973662183 
consorcigerri@gmail.com 
http://baixpallars.ddl.net 



Info: 

 www.laportadelcel.com  

i 
www.muntanyesdellibertat.com 

Reserves: info@laportadelcel.com , 
info@muntanyesdellibertat.com 

tel. 704.101.106 

 

La Porta del Cel i Muntanyes de Llibertat 
 
 

 

De  la mà de  la travessa  la Porta del Cel, el 2013 ha nascut un 
nou  recorregut  fantàstic de 4 dies de duració: Muntanyes de 
Llibertat. 

Caminant  pel  Parc Natural  de  l'Alt  Pirineu  i  el  dels  Pyrénées 
Ariégeoises,  retrem homenatge a  totes  les persones que  van 
haver de patir persecucions  i penúries econòmiques, que els 
van  portar  a  creuar  la  frontera,  tant  durant  la  guerra  civil 
espanyola  com  a  la  Segona  Guerra  Mundial  fugint  de  la 
barbàrie nazi. 

Seguirem  els  seus  passos  pels  colls  de  Guiló  i  de  Tavascan, 
descobrirem  els  fantàstics  llacs  i  cascades,  els  immensos 
boscos  atlàntics,  avetoses,  pinedes  i  prats  alpins  on  potser 
podrem veure  les marmotes, els  isards  i el trencalòs, però on 
s'amagaran els galls fers i els óssos. 

I  un  any més  caminar  pot  tenir  premi,  ja  que  gràcies  a  les 
botigues Aresta.com  i Gore‐tex®,  organitzem  un  sorteig  amb 
2.000  euros  en  premis  entre  tots  els  inscrits  que  portin  la 
targeta segellada amb els 4 refugis del circuit que facin. 
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Per a fer la travessa es pot trucar 
al refugi o bé enviar un correu a: 

 
   infocamidelsol@gmail.com;  

Telf: 605 64 59 56 
 http://

www.refugipletadelprat.com/
camidelsol.html 

 

Ruta Camí del Sol 
 

El Camí del Sol és una travessa circular de dues etapes per  la 
Vall de Cardós que uneix els refugis d'Estaon i la Pleta del Prat 
de  Tavascan.  Transcorre  totalment  dins  del  Parc  Natural  de 
l'Alt Pirineu, al Pallars Sobirà. 
 
És una travessa que ofereix tots els atractius de  la muntanya: 
caminarem per boscos de pins  i avets, bordejarem els estanys 
del  Diable  i  els  estanys  de  Soliguera,  ens  trobarem  bordes 
antigues  formant  importants  nuclis  com  les  de  Nibrós  i 
Perafita,  gaudirem  de  les  vistes  panoràmiques  del  nostre 
Pirineu des del cim del Campirme i ens sentirem com ocells per 
tota  la  carena  amb  les  Valls  d'Àneu  a  un  costat  i  la  Vall  de 
Cardós  a  l'altra...  Tot  plegat  acompanyats  de  la  flora  i  fauna 
única del Parc Natural de l'Alt Pirineu. 
 
‐ 34km  
‐ 4.800m acumulats  
‐ 2.631m alçada màxima 
‐ 2 Refugis  
‐ 2 Dies de ruta  
 
Inclou  samarreta  de  qualitat  fabricada  amb  drytech  per 
Tugawear,  forfet impermeable, descripció i mapa de la ruta. 
 
També es possible fer‐ho sense la inscripció. 
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Per a més informació: 

 
www.sherpatour.com 

trackspallars@gmail.com 

TRACKS PALLARS 
 
 

Una nova proposta de ruta autoguiada amb GPS per bicicleta 
tot  terreny arriba al Pallars Sobirà de  la mà de SHERPATOUR, 
empresa que ja compta amb 10 rutes tracks per tot el territori 
espanyol. 
 
L’itinerari,  de  180  quilòmetres  i  6.000  metres  de  desnivell 
positius, ens permet recórrer en 3, 4 o 5 dies, gran part de  la 
comarca  pirinenca  i  endinsar‐nos  al  cor  del  Parc  Natural  de 
l’Alt  Pirineu  a  través  de  diversos  colls  a  més  de  2.000  m 
d’alçada. El punt de partida de la ruta és la població de Sort. 
 
Seguint  fidels a  la  filosofia Tracks,la  ruta enllaça una  infinitat 
de  corriols de  totes  les mides  i dificultats, algun de  fins a 12 
quilòmetres  i  1.200 metres  de  baixada,  que  faran  gaudir  als 
bikers més intrèpids i posaran a prova la tècnica i coratge dels 
més fanàtics d’aventura sobre dues rodes. 
 
Aquest  repte diari es combina amb una oferta gastronòmica, 
artesanal  i  cultural  típicament pallareses  i ens permet gaudir 
de la grandiositat dels paisatges i de la flora i la fauna que ens 
acompanyen en tot moment.  
 
L’organització gestiona el  transport de  l’equipatge,  la  reserva 
dels  allotjaments  i  tota  l’assistència  dels  participants  perquè 
només es preocupin de pedalar. 
 
TRACKS PALLARS obrirà  la  temporada  l’1 de maig del proper 
2014 i es tancarà durant l’octubre, depenent de l’arribada de la 
neu. 
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Parc Natural de l’Alt Pirineu 

C/ de la Riba, 1 
25595 Llavorsí 
Tel. 973 62 23 35 
Fax. 973 62 20 70 

Web: www.gencat.cat/parcs/
alt_pirineu 

 
 
 

 
El 2013 es presenta una edició renovada, de publicació quadrimestral, amb 
un recull de totes les activitats de les empreses i associacions que compten 
amb guies‐interpretadors acreditats del Parc, així com activitats populars 
vinculades als recursos naturals del territori, com fires i aplecs, i també un 
bon grapat d’activitats pròpies repartides per totes les grans valls del Parc. 
Es preveu la continuïtat al llarg del 2014 amb publicacions quadrimestrals. 
 
Rutes de descoberta del Parc Natural de l’Alt Pirineu a Port‐Ainé i Pic de 
l’Orri 
Fruit  del  conveni  signat  entre  l’estació  d’esquí  de  Port‐Ainé  i  el  Parc 
Natural de l’Alt Pirineu s’han creat 2 itineraris de descoberta: 
Un itinerari per al públic familiar amb continguts interpretatius 
Un  itinerari  per  pujar  fins  al  Pic  de  l’Orri  on  s’ha  adequat  senyalització 
interpretativa. 
 
Borda de Llosaus (Ginestarre) 
Adequació d’un  itinerari que porta  fins a Borda Llosaus de Casa Bringué, 
única al Pirineu català per la seva coberta vegetal restaurada amb palla de 
sègol,  i que permet conèixer com eren antigament part de  les bordes del 
Parc Natural. 
 
Passaport “Explora el Parc”  
Iniciativa  dirigida  al  públic  infantil.  La  realització  d’activitats  incloses  al 
programa  d’activitats  del  Parc,  la  visita  a  diferents  equipaments  com 
museus  o  refugis  i  miradors  panoràmics  del  Parc  Natural,  permeten 
segellar el passaport “Explora el Parc”. 
 
Aplicacions per a mòbil per visitar el Parc Natural 
Una aplicació amb  informació  turística  i una aplicació per a  la  realització 
d’itineraris  autoguiats  permetran  la  descoberta  del  Parc  mitjançant  el 
mòbil. 
 
Nous itineraris interpretatius per a públic familiar a Alins  
Un  itinerari  al  voltant  de  la  temàtica  de  les  falles  i  un  altre  sobre  les 
fargues  i  el  ferro  permetran  aproximar  el  públic  familiar  al  patrimoni 
cultural i immaterial d’aquesta zona del Parc Natural. 
 
Ampliació  de  l’itinerari  de  la Mollera  d’Escalarre,  apte  per  a  persones 
amb mobilitat reduïda, i creació d’un nou aguait. 
 
Mirador panoràmic de Sant Jaume d’Arestui 
Adequació d’un nou mirador a la Vall de Baiasca, concretament a l’ermita 
de Sant Jaume d’Arestui. 
 
Mirador panoràmic d’Arboló 
Adequació d’un nou mirador panoràmic a l’emblemàtic indret d’Arboló. 
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Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici 

 
Casa del Parc  d’Espot 
C/ de Sant Maurici, 5 

25597 Espot 
Webs: 

www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
www.magrama.gob.es/es/red‐parques‐

nacionales/nuestros‐parques/aiguestortes/ 
A/e: pnaltpirineu@gencat.cat 

 
 
 
 
 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
Al  llarg  de  tot  l’any  el  Parc organitza  un  seguit d’activitats  de descoberta  de  la 
natura  entre  les  quals  destaquen  les  sortides  hivernals  amb  raquetes  neu 
realitzades  pels  guies  interpretadors,  així  com  sortides  monogràfiques  sobre 
diferents temes del seu patrimoni natural, cultural i immaterial. També es realitzen 
cursos  dirigits  al  públic  en  general  ,  així  com  jornades  i  activitats  lúdiques    en 
col∙laboració amb altres entitats locals. 
Per  tal  de  conèixer  quines  són  aquestes  activitats  i  el  seu  calendari,  podeu 
consultar el web del Parc on les podreu descarregar. També les trobareu als punts 
d’informació  24  hores  que  es  troben    a  Espot,  Sort,  Esterri  d’Àneu  i  València 
d’Àneu. 
 
Cartells informatius als aparcaments del Gerber i de la Mainera 
Nous  cartells informatius completament renovats, on l’element més destacable és 
un mapa  en  tres  dimensions  amb    els  principals  recorreguts  i  travesses  que  es 
poden fer  des d’aquests  aparcaments. 
Nova activitat didàctica a l’Ecomuseu Els Pastors de la Vall d’Àssua (Llessui) 
A més de les activitats que ja s’estan duent a terme des d’aquest centre per tal de 
donar a conèixer les feines que realitzen els pastors a les nostres muntanyes,  com 
són:    les   sortides amb el ramats a  l’hivern  i primavera pel   volants del poble de 
Llessui o  anar a donar sal als ramats a l’estiu  a les saleres del Montsent;  el Parc 
posa a  la disposició de  les escoles un nou dossier pedagògic  : “Estirem  lo  fil...els 
secrets de la llana” i uns tallers associats a les funcions i característiques d’aquest 
material. 
 
Accessos a l’aparcament del Prat de Pierró 
L’adequació dels accessos fins a aquest aparcament situat a l’entrada del Parc per 
la vall del  riu Escrita  (Espot) amb el nou asfaltat dels punts més conflictius de  la 
carretera, permetrà accedir amb molta més facilitat i seguretat fins a aquest punt 
de partida del camí que va fins a l’estany de Sant Maurici. 
 
Camí de Jou al Refugi del Pla de la Font 
S’han acabat els darrers arranjaments del camí tradicional que puja des del poble 
de  Jou  fins  al  refugi  del  Pla  de  la  Font,    des  d’on  es  poden  realitzar  diverses 
passejades entre les quals destaca la que va fins al mirador del Coll de Fogueruix. 
 
Informació del Parc mitjançant codis QR 
De nova  instal∙lació, permeten ampliar  la  informació  sobre el Parc,  les activitats 
organitzades    i  les novetats. Es poden trobar en els punts d’informació 24 hores  i 
en alguns cartells informatius. 
 
Guia de visita del Parc 
Nova  edició  revisada  i  molt  econòmica  de  la  guia  del  Parc  amb  cartografia 
renovada dels itineraris.  Demaneu‐la a la Casa del Parc d’Espot. 
 
Bus del Parc.  
Funciona durant  l’estiu, entre  finals   de  juny    i el 30 de setembre. Aquest servei 
uneix,  dos  cops  cada  dia,  les  dues  entrades  principals  del  Parc Nacional:  Boí,  a 
l’Alta Ribagorça, i Espot, al Pallars Sobirà, passant per la Val d’Aran. 
És molt útil sobretot per a aquelles persones que volen fer alguna travessa llarga i 
després han de tornar al seu punt d’origen. El preu del viatge depèn de la parada 
d’inici  i  d’arribada.  Hi  ha  descomptes  per  als  bitllets  d’anada  i  tornada.  No  es 
permet  l’accés d’animals de companyia ni de bicicletes. Per a grups nombrosos es 
recomana trucar prèviament a l’empresa concessionària ALSA . 
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25568 Pujalt (Sort) 
973620743  

http://www.papallones.net 
museu@papallones.net 

 
 
 
 
 

 
Museu de les Papallones de 
Catalunya 
 

La  novetat  és  la  vitrina  amb  exemplars  i  informació  per  a  la 
correcta  determinació  de  la  vespa  invasora  coneguda  com 
vespa asiàtica de nom científic Vespa velutina. És un flagell per 
a  les  instal∙lacions  apícoles  perquè  és  una  gran  devoradora 
d’abelles.  

 
També s’ha de destacar  la  incorporació a  l’exposició  fixa d’un 
exemplar  del  insecte  cavernícola  recentment  descobert  a  la 
zona. Aquest  insecte és un endemisme  lleidatà  ja que només 
es  troba  a  les  comarques  del  Solsonès,  Alt  Urgell,  Pallars 
Sobirà,  Pallars  Jussà  i  Alta  Ribagorça.   Mes  informació  a  la 
pàgina web http://www.papallones.net. 

 
També és de destacar l’exposició temporal sobre Alfred Rusell 
Wallace  en  el  centenari  de  la  seva  mort.  A.R.Wallace  va 
presentar  la  seva  teoria  de  l’evolució  al  mateix  temps  que 
C.Darwin i amb les mateixes conclusions. Malgrat tot és el gran 
oblidat de la teoria de l’evolució. 
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SORT, DESTINACIÓ DE TURISME  
ESPORTIU DE CATALUNYA 
 
Experiència ecoturística pels escenaris literaris i televisius de  
“LES VEUS DEL PAMANO” 
 

Camina pels escenaris de la novel∙la ‘Les veus del Pamano’, de Jaume Cabré, ajudat 
per tecnologia mòbil per reviure ‘in situ’ l’emoció de la lectura i descobrir els llocs 
en els que s’inspirà l’autor i es rodà la mini‐sèrie, de la mà d’Emprende‐Camins de 
novel∙la. 
La  ruta  de  dos  dies  inclou:  aplicació  per mòbil  amb  continguts  geo‐posicionats 
relacionats,  guia  literari  que  acompanya  als  caminants,  dinar  literari  de  cuina 
pallaresa,  sopar,  dormir  i  esmorzar  ,  picnic  en  ruta  de  productes  artesanals  i 
trasllat Rialp‐Sort. 
Es  poden  realitzar  rutes  adaptades  a  la  demanda.    El  període  de  realització  és 
d'abril a octubre de 2014 .  
 

XARXA NATURA LOCAL: Rutes autoguiades per a conèixer la 
natura dels nostres pobles, a peu o en BTT. www.naturalocal.net 
 

"Entre assolellats murs de pedra seca", 13 km. 
Fantàstic itinerari a peu que volta el Batlliu de Sort  per camins de bast, empedrats 
i vorejats de murs de pedra  seca. Veurem com  l’home  s’adaptava al medi, no  fa 
tant  de  temps.  Resseguirem  els  principals  pobles  del  vessant   solell  de  la  vall, 
penjats a sobre de Sort, Gaudirem de la seva arquitectura i les seves espectaculars 
vistes. A  més  tindrem  ocasió  de  visitar  un  dels  museus  de  papallones  més 
importants d’Europa i passejar per pobles de novel∙la.  
“Ruta per la Vall de Siarb”, 21 km. 
Aquesta ruta en BTT és curta però intensa. Fortes pujades y baixades per pista, un 
tram d’asfalt per recuperar,  i per acabar, el fantàstic corriol de baixada, a  l’obaga 
d’Embonuí  que  ens  retorna  a  Sort. Gaudirem  d’hàbitats  de  bosc  de  ribera,  de 
pinedes  de  pi  roig  i  alzinars  de muntanya,  combinats  amb  espectaculars  vistes 
sobre  les  valls  properes. Vilamur,  és  un  agradable  poblet  on  fer  una  estona  de 
repòs abans de  tornar a Sort. 
 
“51 Ral∙li  Internacional de  la Noguera Pallaresa  i Copa del Món 
de Caiac Freestyle” 
 

Torna el Ral∙li més  tradicional, al  juliol,  la 51a edició de  l’esdeveniment d’aigües 
braves més antic de l’estat. Sort és el bressol dels esports d’aigües braves en totes 
les  seves  modalitats  a  l’estat  espanyol  i  pionera  a  nivell  internacional  en  la 
realització  d’espectacles  i  competicions  nocturnes  com  l’Open  internacional  de 
ràfting,  l’esquimotatge  i  les  finals de Freestyle. 51 anys desprès de  la descoberta 
del  piragüisme  d’aigües  braves  podreu  assistir  enguany  a  la  Copa  del món  de 
Freestyle, el  caiac més espectacular que  reunirà els millors palistes de  casa  i els 
millors del món realitzant acrobàcies a l’aigua, amenitzats per la música, les llums i 
la màgia de la nit d’estiu. 
 

“I  Congrés  Internacional  de  creació  i  comercialització  de 
producte turístic” 
 

La  voluntat  de millorar  i  la  responsabilitat  com  a  destí  turístic  pel  que  fa  a  la 
formació,  la recerca  i  la  innovació en el sector ens ha portat a  la signatura d’un 
conveni amb la Universitat Formàtic Barna i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà 
i a  la realització de tres seminaris de turisme en els darrers anys fins arribar a  la 
realització  pel  maig  del  2014  del  “I  Congrés  internacional  de  creació  i 
comercialització  de  producte  turístic”,  una  oportunitat  d’intercanvi  de 
coneixements, experiències  i negoci al bell mig de  l’Alt Pirineu, de  la Catalunya 
d’interior i muntanya més emblemàtica. 
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Activitats temporada d’hivern ‐ Novetats 
 
Per als debutants 
Nou forfet “Debutant” a un preu de 16 € per a aquelles persones que es vulguin iniciar en la pràctica de l’esquí. Aquest 
forfet donarà accés a les zones de debutants tant d’Espot esquí com de Port Ainé.  
Productes que inclouen tot el necessari per a l’inici en la pràctica de l’esquí, com són el “Pack Bateig de Neu” i el “Pack 
Debutant”, que inclouen el forfet, el lloguer i classes d’esquí. 
 
Per al públic no esquiador i nens 
• Jardí de neu amb monitoratge, un lloc on els més petits podran passar una bona estona jugant i aprenent tutelats per 
personal qualificat mentre els pares gaudeixen esquiant. 
• Parc Lúdic, l’objectiu del qual és crear totes les alternatives per a fer gaudir a esquiadors, no esquiadors, petits i grans 
de  la seva estada a  les estacions d’SkiPallars. Noves zones per a nens, activitats alternatives a  l’esquí  i de divulgació de 
l’espai natural que ens envolta i recorreguts d’interpretació pel Parc Natural de l’Alt Pirineu són els atractius. 

o Pista de tubbing, única al Pirineu de Lleida 
o Pista de trineus d’ús específic amb material 
o Instal∙lacions de multiaventura a la neu 
o Excursions guiades amb raquetes de neu al Parc Natural de l’Alt Pirineu 

• Circuit de Disc Golf, una activitat que es juga com el golf tradicional, però en lloc de pals i boles s’utilitza un disc volador 
i cistelles. Aquesta activitat està dissenyada per a ser gaudida per persones de  totes  les edats  independentment de  la 
seva capacitat econòmica 
• Itineraris senyalitzats amb raquetes de neu. 

o  Itinerari Port Ainé: Ruta familiar curta per descobrir els boscos de pi negre del Parc Natural de  l’Alt Pirineu. 
Recorregut circular d’1.5 km 
o  Itinerari del Pic de  l’Orri: Ruta  llarga  al  voltant de  l’estació de Port Ainé per  accedir  fins  als dos miradors 
panoràmics del Pic de l’Orri, amb una vista en 360º del Pirineu. Recorregut circular de 6.9 km.   

 
Altres activitats 
• Busseig sota el gel, l’activitat es realitza sota el gel al llac de “Jabalí”,a més de 2.200 metres d’altura. Aquesta activitat 
està dirigida a submarinistes experimentats i titulats PADI, que vulguin obtenir un valor afegit amb immersions d’altura 
amb l’atractiu de fer‐ho amb unes pressions atmosfèriques completament diferents a les que es podrien trobar a nivell 
de mar. 
 
Calendari d’esdeveniments 
GENER 
• 5 de gener � Benvinguda als Reis Mags a Espot i Port Ainé 
• 11 de gener � 10è Trofeu Floquet de neu a Espot Esquí 
• 11 de gener � Festa Viu Rialp al Màxim a Port Ainé 
• 18 de gener � Trobada un espai únic a Espot 
• 25 de gener � Tast de vins amb batlliu de Sort a Port Ainé 
FEBRER 
• 8 de febrer � Cronoescalada 
• 14 al 16 de febrer � Copa Espanya a Espot Esquí 
• 15 de febrer � Competició Freestyle a Port Ainé 
• 22 de febrer � Festa de la Família a Espot Esquí 
MARÇ 
• 1 i 2 de març � Festa de Carnaval a Espot i Port Ainé 
• 8 de març � Festa Moritz a Espot 
• 15 de març �Festa de l’snowboard (paral∙lel) a Port Ainé 
• 21 de març � Campionat de Catalunya Absoluts 
• 22 i 23 de març � Campionat de Catalunya Absoluts 
• 29 de març � VI Espot Tamarro Race 
Aquest calendari és provisional i està subjecte a possibles canvis o modificacions. 
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Agenda Anual de Actividades, 2013/2014 
 
GENER/ENERO 
4 i 5 PARC DE NADAL  
RIBERA DE CARDÓS. El Pallars Sobirà 
El Parc de Nadal és un seguit d’activitats diverses de tot ti‐
pus dirigides a infants de diferents edats, que durant els dos 
dies  de  durada  del  Parc  podran  realitzar  tot  un  seguit 
d’activitats diferents a les que estan acostumats i innovado‐
res, aconseguint que els infants retinguin en la seva vivència uns dies de Nadal especials i inoblidables.  
Telèfon: 973 62  31 22 ‐ Web: http://www.vallcardos.org  
 
11 10è TROFEU FLOQUET DE NEU 
ESPOT. El Pallars Sobirà 
Telèfon: 902 190 192‐ Web: www.skipallars.cat  
 
25 TAST DE VINS 
PORT‐AINÉ. El Pallars Sobirà 
Telèfon: 902 190 192‐ Web: www.skipallars.cat  
 
25 enero, 6 y 22 de febrero , 8 y 22 de marzo; 5 y 19 de abril. EXCURSIONS AMB RAQUETES DE NEU/ 

EXCURSIONES CON RAQUETAS DE NIEVE  
ESPOT. El Pallars Sobirà 
Excursió pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici amb raquetes de neu./ Escursio‐
nes por el Parque Nacional de Aigüestortes i Esta‐
ny de Sant Maurici con raquetas de nieve. 
Telèfon:   973  62  40  36‐  Web:http://
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes  
 
FEBRER/FEBRERO 
15 febrero, 1, 15 i 29 de marzo y 12 de abril. EX‐
CURSIÓ  “AVIEM  EL  BESTIAR”/EXCURSIÓN 
“SOLTEMOS EL GANADO” 

LLESSUI. El Pallars Sobirà 
Excursió que consisteix a acompanyar i ajudar un dels pastors de Llessui a aviar el bestiar i pasturar‐lo, tot 
contemplant els paisatges de la vall. 
Excursión que consiste en acompañar y ayudar a uno de los pastores de Llessui en las tareas de pastoreo, 
a la vez que se contemplan los paisajes del valle. 
Telèfon: 973 62 40 36‐ Web:http://www.gencat.cat/parcs/aiguestortes  
 
8  CRONOESCALADA  
ESTACIÓ PORT‐AINÉ. El Pallars Sobirà 
Rialp 
Telèfon: 973620365‐ web: http://www.rialpmatxicots.cat  



  
 
15 COMPETICIÓ FREESTYLE 
PORT‐AINÉ. El Pallars Sobirà 
Telèfon: 902 190 192‐ Web: www.skipallars.cat  
 
14– 16 COPA D’ESPANYA 
ESPOT. El Pallars Sobirà 
Telèfon: 902 190 192‐ Web: www.skipallars.cat  
 
23 V MARXA DE RAQUETES FOC DE NEU / V MARCHA DE RAQUETAS FOC DE NEU  
ISIL. El Pallars Sobirà 
Prova puntuable per al Circuit Català de raquetes de neu.  Inclou un menjar pallarès/Prueba puntuable 
para el Circuito Catalán de raquetas de nieve. Incluye una comida pallaresa. 
Telèfon: 973 62 65 68 ‐ Web: www.focdeneu.cat 
 
MARÇ/MARZO 
 
1, 2, 3 y 4 CARNAVAL I BALL DE LA PASSA/ CARNAVAL Y BAILE DE LA PASSA 

ÀREU, ESPOT, ESTERRI D’ÀNEU, GERRI DE LA SAL, LLADO‐
RRE, LLAVORSÍ, RIALP, RIBERA DE CARDÓS  i SORT. El Pa‐
llars Sobirà  
Vianda,  ball de la Passa, disfressa del llençol i calderada 
popular. Es  recomana  la degustació del  farcit de  carna‐
val, plat típic d'aquest dia, i gaudir del ball de nit. 
“Vianda”, baile de  la Passa, disfraz de  la sábana y calde‐
rada popular. Se  recomienda  la degustación del  relleno 
de carnaval, plato típico de este día, y disfrutar del baile 
de noche. 
Telèfon: 973 62 10 02 ‐ Web: turisme.pallarssobira.cat 

 
8 FESTA MORITZ 
ESPOT. El Pallars Sobirà 
Telèfon: 902 190 192‐ Web: www.skipallars.cat  
 
21‐23 CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT 
ESPOT. El Pallars Sobirà 
Telèfon: 902 190 192‐ Web: www.skipallars.cat  
 
A determinar. PRESENTACIÓ TEMPORADA D’ESPORTS 
D’AVENTURA 
Associació Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars  
Sobirà. Telèfon: 973 62 10 02;  
web: http://turisme.pallarssobira.cat 
 
29 VI ESPOT TAMARRO RACE   
ESPOT‐ Pallars Sobirà 
Competició per a tots els públics i nivells d’esquí, on en els quatre quilòmetres de recorregut i 800 m 
de desnivell hauran de sortejar tots els obstacles com ho  fan els grans esquiadors/Competición para 
todos  los públicos y niveles de esquí, donde en  los cuatro kilómetros de recorrido y 800 m de desnivel 
deberán sortear todos los obstáculos como lo hacen los grandes esquiadores. 
Telèfon: 902 190 192‐ web: www.skipallars.com 



 
ABRIL/ABRIL 
A  determinar  RAL∙LI  GASTRONÒMIC  “LA  XICOIA”  /  RALLY 
GASTRONÓMICO “LA XICOIA” 
Un ral∙li per degustar tots els plats típics de la comarca i els bolets 
de primavera, i un sopar  d’ entrega de les  Xicoies d'Or, organitzat 
per l’Associació Gastronòmica La Xicoia.  
Un rally para degustar todos los platos típicos de la comarca y las 
setas  de  primavera,  y  una  cena  de  entrega  de  las  Xicoies  d'Or,  organizado  por  la  Asociación 
Gastronómica La Xicoia. 
Telèfon: 973 621 002 ‐ web: http://turisme.pallarssobira.cat 
 
18 PROCESSÓ DELS ARMATS/ PROCESIÓN DE LOS ARMADOS 
ESTERRI D’ÀNEU‐ Pallars Sobirà 
(10h matí‐ 10h nit)La tradicional processó/ (10h mañana‐10h noche)La tradicional procesión.  
Telèfons: 973 62 60 05 / 973 62 65 68 – Web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 
 
13 al 21 SEMANA SANTA, VIA CRUCIS I LA PASSIÓ 
LLOC: SORT, RIALP, ESTERRI D’ÀNEU, RIBERA DE CARDÓS, TÍRVIA 
 Telèfon: 973 62 10 02; web: http://turisme.pallarssobira.cat 
 
18 PROCESSÓ DELS ARMATS/ PROCESIÓN DE LOS ARMADOS 
TÍRVIA‐ Pallars Sobirà 
(10.30h nit)La tradicional processó/ (10.30h noche)La tradicional procesión 
Telèfon: 973 62 10 02; web: http://turisme.pallarssobira.cat 
 

18  i 19   VIII MOSTRA DE FORMATGES ARTESANS CATALANS/
VIII MUESTRA DE QUESOS ARTESANOS DE CATALUNYA 
SORT‐ El Pallars Sobirà 
Motiu/  motivo:Formatges  artesans/  quesos  artesanales‐ 
Telèfon : 973 621 220 Web :htt:// ww.sort.cat  
 
27 FIRA DE LA PASQÜETA / FERIA DE LA PASCUETA 
ESTERRI D'ÀNEU. El Pallars Sobirà. 
Mercat on s'exposa  i ven artesania típica del Pirineu, embotits, 
formatges  i menjar  en  general/ Mercado  donde  se  expone  y 
vende artesanía típica del Pirineo, embutidos, quesos y comida 
en  general.  Telèfon:  973  626  345/  973  626  568;  
www.vallsdaneu.org  

 
A determinar. FIRA NATURA/FERIA DE LA NATURALEZA 
SORT. El Pallars Sobirà 
Fira natura orientada als més petits, jocs , concursos, exposicions, xerrades, demostracions... Totes 
les  activitats  són  gratuïtes, menys  el  dinar  popular.  Feria  de  la  naturaleza  orientada  a  los más 
pequeños  con  juegos,  concursos,  exposiciones,  charlas, demostraciones  ...  Todas  las  actividades 
son gratuïtas menos la comida popular. 
‐ Telèfon: 973 620 010– 696 535 199 – Web: http://www.sort.cat 
 
 
 



 
 
 
MAIG/MAYO 
 
25 VIII MARXA DE LA VALL DE SIARB / VIII MARCHA 
DEL VALLE DE SIARB 
LLAGUNES i SORIGUERA. El Pallars Sobirà. 
VII Marxa popular pel  Parc Natural de  l'Alt  Pirineu. 
Apta per a  tots els públics amb sortida  i arribada al 
poble de Llagunes.‐  Apta para todos los públicos. 
Telèfon:  973  62  01  67  ‐  Web:  http://wifillag.no‐
ip.info/marxa/  
 
30 IV MARATÓ DE MUNTANYA “ LA FORESTAL” 
SORT. El Pallars Sobirà. 
Telèfon: 973 62 00 10 ‐ Web: http://laforestalsort.blogspot.com.es/  
 
JUNY/JUNIO 
 
 
1   IV CURSA POPULAR VILA COMTAL DE SORT  i V CROSS COMARCAL/ IV CARRERA POPULAR DE 
LA VILA CONDAL DE SORT– VCROSS COMARCAL 
Carrera popular a l’entorn de Sort/ Carrera popular por el entorno de Sort. 

SORT.  El  Pallars  Sobirà‐  Telèfon:  973  620  010–  Web:http://
www.sort.cat 
 
7 i 8 V FIRA DELS D’OFICIS I MENESTRALS DE RIALP/  
FERIA DE OFICIOS Y MENESTRALES DE RIALP 
RIALP. El Pallars Sobirà 
Fira recuperada de l’antiga que es feia al poble. Al voltant de la 
Fira  hi  ha  altres  activitats:  conferències,  tallers,  concerts,…  / 
Feria  recuperada  de  la  antigua  que  se  hacía  en  el  pueblo. 
Alrededor  de  la  feria  hay  otras  actividades:  conferencias, 
talleres, conciertos…  
Tel: 973 620 365; Web: http://www.rialp.cat/ 
 
7 CUITA AL SOL. PERSEGUINT LO SOL AL MONTEIXO/ 
CUITA AL SOL. PERSIGUIENDO EL SOL EN EL MONTEIXO 
ÀREU. El Pallars Sobirà. 
Prova excursionista basada en el  conte d’en Pep Coll  L’home 
que  corria més  que  el  sol. Mercat  de  productes  tradicionals 

pallaresos i música tradicional. Exhibició de gossos i oques de pastor i, al Bar Pujades, projecció 
contínua de les imatges dels anys anteriors. Per als menors de 18 anys hi ha la "Cuita el Sol Jove", 
amb arribada al Jespedil amb quasi 1.000 mts de desnivell.  
Prueba excursionista basada en el cuento de Pep Coll El hombre que corría más que el sol.Mercado 
de productos tradicionales pallareses y música tradicional. Exhibición de perros y ocas de pastor, y 
proyección contínua de las  imágenes de los años anteriores. Para los menores de 18 años está la 
“Cuita el Sol Jove”, con llegada al Jespedil con casi mil metros de desnivel. Telèfon: 973 242 329 – 
Web: http://www.cuitaelsol.org 
 



Dates a determinar. III FIRA DE PRODUCTORS DEL PARC 
NATURAL DE L’ALT PIRINEU I DE L’OVELLA ARANESA. ARRÓS 
DE CARDÓS. El Pallars Sobirà 
Segona edició de la “Fira dels productes artesans i activitat 
tradicional del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Concurs de Xolla 
i Mostra d’ovella Aranesa” a Arrós de Cardós.  
Tel: 973 623 185; Web: http://esterricardos.ddl.net 
 
14 i 15 .  FIRA DE L’AIGUA 
ESPOT. Pallars sobirà 
Una fira lúdicofestiva on s’agrupen els diversos sectors que 
tenen com a element  característic principal l’aigua.  

Tel: 973 626345; Web: www.vallsdaneu.org 
A determinar. FESTA DELS VEÏNATS / FIESTA DE LOS VECINDARIOS 
ESTERRI D'ÀNEU. El Pallars Sobirà  
Esterri d' Àneu evoca any rere any la singular tradició de "L'octava de Corpus“/ Esterri d'Àneu evoca año 
tras año la singular tradición de "La octava de Corpus". Telèfons: 973 62 60 05 / 973 62 65 68 – Web: http://
esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org  
 
21 FIRA CALIU, FIRA ARTESANA DE LA CASA PIRINENCA. /  
ESTERRI D'ÀNEU. El Pallars Sobirà. 
Demostració i tallers per part dels artesans, mostra de productes relacionats amb la llar. 
Telèfon: 973 626 345 ‐ Web: http://esterrianeu.cat  
 
23 FALLES DE SANT JOAN D'ISIL / FALLAS DE SAN JUAN DE ISIL 
ISIL. El Pallars Sobirà. 
És la festa més emblemàtica del Pallars Sobirà reconeguda com a Festa d’Interès Nacional. Aquesta nit, al 
bell mig de la plaça hi ha plantada la falla gran, que serà el senyal que esperen els fallaires per iniciar la 
baixada des del Faro.  
Es  la  fiesta más emblemática del Pallars Sobirà reconocida como Fiesta de  Interès Nacional. La noche de 
San Juan se bajan troncos encendidos desde lo alto de la montaña y, al llegar al pueblo, se baila alrededor 
de la hoguera hasta entrada la madrugada. 
Telèfons: 973 62 60 05 / 973 62 65 68 – Web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 
 
23 FALLES DE SANT JOAN / FALLAS DE SAN JUAN 
ALINS. El Pallars Sobirà. 
La nit de Sant Joan es baixen troncs encesos des de dalt de la muntanya i, una vegada al poble, es balla al 
voltant de la foguera. 
La noche de San Juan se bajan troncos encendidos desde lo alto de la montaña y una vez en el pueblo, se 
baila alrededor de la hoguera.  
Telèfon: 973 62 44 05 – Web: alins.ddl.net  
 
24  FIRETA  DE  SANT  JOAN  I  25ª  XOLLADA  D'OVELLES 
AMB TISORA / 25 º FERIA DE SAN  JUAN Y ESQUILADA 
DE OVEJAS 
SORT. El Pallars Sobirà  
Xollada d’ovelles amb  tisora  i activitats  tradicionals de 
la vida del pastor, al parc del Riuet/ Esquilada de ovejas 
con  tijeras  y  actividades  tradicionales  de  la  vida  del 
pastor, en el parque del Riuet. 
Telèfon: 973 62 00 10 – Web: http://www.sort.cat  



 
 
29  II CURSA LA RIBALERA 
TÍRVIA/BURG‐FARRERA/OS DE CIVÍS. Pallars Sobirà/Alt Urgell 
Cursa a peu d’alta muntanya d’uns 39km i amb 2.800m de desnivell positiu/ Competición de alta montaña 
de unos 39km y con 2.800m de desnivel positivo. Telèfons: Tel. 93 302 45 29‐ Web: http://www.aec.cat  
 
28 I 29 V FIRA MEDIEVAL D’ ESCALÓ  
ESCALÓ. Pallars Sobirà  
Fira ubicada a la vila closa del poble d’Escaló, on s’hi poden trobar productes principalment gastronòmics i 
artesanals elaborats al Pirineu.  
Feria situada en la vila closa del pueblo de Escaló, donse se puede encontrar productos principalmentE 
gastronómicos y elaborados artesanalmente.  
Telèfons: 973 25 06 10  ‐ Web: lorebostdescalo.blogspot.com.es  

 
JULIOL/JULIO 
 
Dates  a  confirmar.  OPEN  DE  PESCA  A  MOSCA  “LA 
TORRASSA”/  ABIERTO  DE  PESCA  CON  MOSCA  “LA 
TORRASSA” 
LA GUINGUETA D’ÀNEU. El Pallars Sobirà 
Open  internacional  de  pesca  a  mosca,  des  de  terra  i 
embarcació/ Open internacional de pesca con mosca, desde 
tierra y embarcación. 
Telèfon: 973 626 588 / 648091893 – 
 Web: www.pescaguinguetaespot.com  

 
 1r. O 2n. Dissabte. MARXA ROMÀNIC A LA CLAROR/MARCHA   
VALL DE CARDÓS. El Pallars Sobirà 
Recorregut per  la Vall de Cardós de  42 quilòmetres que  s’ha de  fer  en menys de dotze hores,  amb  un 
desnivell de 2.500 metres. 
Recorrido por el Valle de Cardós de 42 kilómetros que  se  tiene que hacer en menos de 12 horas,  con un 
desnivel de 2.500 metros. Web: http://esquivallcardos.wordpress.com/ 
 
8 al 13  COPA DEL MÓN DE CAIAC D’ESTIL LLIURE. 
SORT. El Pallars Sobirà. 
Telèfon: 973 62 00 10 ‐ Web: www.sort.cat 
 
12 i 13 FIRA DEL FERRO ALS PIRINEUS /FERIA DEL HIERRO EN LOS PIRINEOS. ALINS. El Pallars Sobirà 
Feria  de  artesanos  forjadores  y  productores  locales  del  ámbito  del  Pallars  Sobirà.Exposiciones  de 
forja,realización de otras actividades relacionadas con la explotación y uso artesanal del hierro. 
Telèfon: 973 62 44 05 – Web: alins.ddl.net  
 
Dates a confirmar. DANSÀNEU.  ESTERRI D’ÀNEU 
És un curs de danses tradicionals catalanes. A les Nits a la Carpa la música en directe hi és present i per 
tancar el curs, el dissabte es fa una cercavila ballant per tot el poble i a la nit música en directe per a 
tothom. 
Telèfon: 973 62 64 36 – Web: www.ecomuseu.com  
 

Dates a confirmar. PEDALADA NOCTURNA “LO PAMANO” 
SORT. El Pallars Sobirà. 
Telèfon: 973 62 00 10 ‐ Web: www.sort.cat 



 
 
 
 
Juliol  al  setembre  FESTIVAL  DE MÚSICA  DE  RIALP/  FESTIVAL  DE 
MÚSICA DE RIALP  
RIALP. El Pallars Sobirà (de julio a octubre) 
Concerts de música /Conciertos de música  
 Telèfons: 973 62 03 65 ‐ Webs: www.rialp.cat  
 
20  MARXA  POPULAR  VALLS  D’ÀNEU  “Memorial  Edu,  Just  i 
Quique”/MARCHA POPULAR. ESTERRI D’ÀNEU. Pallars Sobirà  
Marxa excursionista de  resistència que es  realitza, en  gran part, per  camins  tradicionals  (ferradura, 
carro i corriols ) i pobles de les Valls d'Àneu. Diferents recorreguts i dificultats/ Marcha excursionista de 
resistencia  que  se  realiza,  en  gran  parte,  por  caminos  tradicionales  y  pueblos  del  valle  de  Àneu. 
Diferentes recorridos y dificultades. 
Telèfons: 973 62 60 05 / 973 62 65 68 – Web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 
 
Dates a confirmar. 51 RAL•LI INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA / 51RALLY INTERNACIONAL 
DE LA NOGUERA PALLARESA SORT. El Pallars Sobirà 
Competicions  d’aigües  braves,  espectacles  nocturns,  sopar  popular,  etc.  al  camp  de  regates 
“L’Aigüerola”.  Competiciones de aguas bravas, espectáculos nocturnos, cena popular, etc. en el campo 
de regates. Telèfon: 973 62 00 10 ‐ Web: www.kayaksort.cat   
 

25 al 27 ESBAIOLA’T  
ESTERRI D’ÀNEU. El Pallars Sobirà 
Circ,  teatre,  jocs,  titelles  i comediants es donen cita a Esterri d’Àneu 
per omplir els carrers de rialles  i bon humor. Un festival per a tota  la 
família. Circo, teatro,  juegos, marionetas y comediantes se dan cita en 
Esterri d’Àneu para  llenar  las calles de  risas y buen humor. Un  festival 
para  toda  la  familia.    Telèfon:  973  62  65  68  ‐  Web:  http://
esbaiolatfestival.blogspot.com/  
 
26  FIRA  D’ARTESANIA  DE  PERAMEA  /  FERIA  DE  ARTESANÍA  DE 
PERAMEA 
PERAMEA. El Pallars Sobirà 
Espai de promoció del nucli de Peramea  i de  tot el municipi del Baix 
Pallars a partir de la presentació de productes artesans que recuperen 
les antigues formes i materials, però també aporten nous productes.   
Espacio de promoción del núcleo de Peramea y de todo el municipio del 

Baix  Pallars  a  partir  de  la  presentación  de  productos  artesanos  que  recuperan  las  antiguas  formas  y 
materiales, pero también aportan nuevos productos.   
Telèfon: 973 66 20 40 ‐ Web: http://baixpallars.ddl.net  
 

AGOST/ AGOSTO 
 
3 PUJADA AL PORT DE SALAU / SUBIDA AL PUERTO DE SALAU 
SALAU. El Pallars Sobirà 
Trobada  popular,  d’agermanament  occitanocatalà,  amb  música  tradicional  i  un  dinar/  Encuentro 
popular, de hermanamiento occitano‐catalán, con música tradicional y una comida.  
Telèfon: 973 62 63 45  ‐ Web: www.caoc.cat   
  
A determinar. OBERT TURÍSTIC D’ESCACS NOCTURN / ABIERTO TURÍSTICO DE AJEDREZ NOCTURNO 
SORT. El Pallars Sobirà 
Obert turístic d’escacs nocturn que es desenvolupa a l’aire lliure, a l’avinguda Comtes de Pallars, a les 
21.30 h. /Abierto turístico de ajedrez nocturno que se desarrolla al aire  libre, en  la avenida Comtes de 
Pallars, a las 21.30 h. 
Telèfon: 973 620 010 ‐ Web:  http://www.sort.cat 



15 FESTES DEL SETGE D’OLP / FIESTAS DEL ASEDIO DE OLP 
OLP. El Pallars Sobirà  
Representació teatral per commemorar que el 15 d’agost del 1485 el poble d’Olp va resistir un terrible 
setge de set dies. La població i altres viles del Pallars van fer costat a Hug Roger III tot plantant cara al 
rei Ferran el Catòlic. 
Representación  teatral para  commemorar que  el  15 de  agosto del  1485  el  pueblo de Olp  resistió un 
terrible  asedio  de  siete  días.  La  población  y  otros municipios  del  Pallars  apoyaron  a  Hug  Roger  III 
plantando cara al rei Fernando el Católico. 
 Telèfons: 973 62 00 10 ‐ Web: http://www.sort.cat 
 
16 XVI FIRA D’ARTISTES I ARTESANS DE LES VALLS D’ÀNEU /FERIA DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE LAS 
VALLS D’ÀNEU 
ESTERRI D’ÀNEU. El Pallars Sobirà 
Fira en la qual els artistes de les valls exposen i venen les seves obres d’art a la plaça de Bon Consell. 
Feria en la que los artistas de los valles exponen y venden sus obras de arte en la plaza de Bon Consell. 
Telèfon: 973 62 63 45 ‐ Web: www.vallsdaneu.org   
 
16 II FIRA DE BRUIXES I ENCANTADES DEL PALLARS.  
VALL DE CARDÓS. El Pallars Sobirà 
Celebració  d’una  trobada màgica  on  es  barregen  la  tradició  pagana  i  la  història  documentada.  Actes 
socials  com    jocs  i  cercaviles, música  “celta”,  contacontes; botiguers  i paradistes;  actes  culturals  com 
teatre i escenificacions diverses. 
Telèfon: 973 623 122 Web:  www.vallcardos.org 
 
16  i  17  FIRA  DE  L’OVELLA  I  CONCURS  DE  GOSSOS  D’ATURA  DEL  PALLARS/FERIA  DE  LA  OVEJA  Y 
CONCURSO DE PERROS DE PASTOREO DEL PALLARS 
LLAVORSÍ. El Pallars Sobirà 
Campionat internacional en què els gossos, acompanyats dels seus amos, han de demostrar al jurat la 
seva obediència i habilitat per guiar el ramat d’ovelles. 
Campeonato  internacional  en  el  que  los  perros,  acompañados  por  sus  amos,  deben  demostrar  su 
obediencia y habilidad para guiar el rebaño de ovejas. 
Telèfon: 973 62 20 08 ‐ Web: http://llavorsi.ddl.net  
17 BALL DE LA MORISCA / BAILE DE LA MORISCA 

GERRI DE LA SAL. El Pallars Sobirà  
Ball típic de Gerri que es balla el diumenge de  la Festa Major. Es 
representa  la  llegenda que envolta aquest ball amb  l’ajuda d’en 
Pep Coll, que en va fer l’adaptació. Després, comença el Ball de la 
Morisca. 
Baile típico de Gerri que se baila el domingo de la Fiesta Major. Se 
representa  la  leyenda que envuelve el baile  con  la ayuda de Pep 
Coll,  que  hizo  la  adaptación  de  la misma.  Después,  comienza  el 
Baile  de  la  Morisca.    Telèfon:  973  66  20  40  ‐  Web:  htt://
baixpallars.ddl.net   

SETEMBRE/ SEPTIEMBRE 
11‐ HOMENATGE AL GENERAL MORAGUES / HOMENAJE AL GENERAL MORAGUES 
SORT. El Pallars Sobirà 
La  població  de  Sort  dedica  un  homenatge  al  General Moragues,  heroi  de  la  guerra  de  Successió  i 
defensor de la identitat del poble català.  
La población de Sort dedica un homenaje al general Moragues, héroe de la guerra de Sucesión y defensor 
de la identidad del pueblo catalán.   
Telèfon: 973 62 00 10 / 973 62 05 44 ‐ Web: http://www.sort.cat   



 

SETEMBRE/ SEPTIEMBRE 
11‐ HOMENATGE AL GENERAL MORAGUES / HOMENAJE AL GENERAL MORAGUES 
SORT. El Pallars Sobirà 
La població de Sort dedica un homenatge al General Moragues, heroi de la guerra de Successió i defensor de 
la identitat del poble català.  
La población de Sort dedica un homenaje al general Moragues, héroe de la guerra de Sucesión y defensor de la 
identidad del pueblo catalán.   
Telèfon: 973 62 00 10 / 973 62 05 44 ‐ Web: http://www.sort.cat   
 
20 i 21 V RIALP MATXICOTS 
RIALP. El Pallars Sobirà 
Cursa  popular  d’uns  70km  i  desnivell  positiu  d’uns  7.000m  pel  Pallars  Sobirà,  amb  espectaculars  vistes 
panoràmiques. 
Carrera popular de unos 70km i desnivel positivo de unos 7.000m por el Pallars Sobirà, con espectaculares vis‐
tas panorámicas del Pirineo. 
Telèfon: 973 620 365 – Web: http://www.rialpmatxicots.cat/  
 

OCTUBRE/OCTUBRE 
Dates a confirmar. FIRA DE LLESSUI / FERIA  DE LLESSUI 
LLESSUI. El Pallars Sobirà 
Activitats de recuperació de l'antiga Fira de Llessui, amb tallers d'artesania i productes locals./Actividades de 
recuperación de la antigua Feria de Llessui, con talleres de artesanía y productos locales.  
Telèfons: 973 62 00 10 ‐ Web: http://www.sort.cat  
 

 
11 i 12 III FIRA DE PRODUCTES I PRODUCTORS D’ESCALÓ  
ESCALÓ. Pallars Sobirà  
Fira ubicada a la vila closa del poble d’Escaló, on s’hi poden trobar productes principalment gastronòmics i 
artesanals elaborats al Pirineu.  
Feria situada en la vila closa del pueblo de Escaló, donde se puede encontrar productos principalmente 
gastronómicos y elaborados artesanalmente.  
Telèfons: 973 25 06 10  ‐ Web: lorebostdescalo.blogspot.com.es  
 
18 I 19 FIRA DE SANTA TERESA / FERIA DE SANTA TERESA /ESTERRI D’ÀNEU. El Pallars Sobirà 
Fira  ramadera. El dissabte es destina al  sector vaquí, amb una  subhasta de  raça bruna dels Pirineus  i una 
exhibició en un concurs de morfologia. En finalitzar es premia els assistents amb una degustació de carn de 
vedella IGP vedella dels Pirineus Catalans. El diumenge, els protagonistes són els equins de raça Hispà‐Bretó, 
amb un concurs de raça, un tast de poltre criat a la zona i el sorteig d'una poltra. 
Feria ganadera. El sábado se destina al sector vacuno, con 
una subhasta de raza bruna de los Pirineos y una exhibición 
en un concurso de morfología. Al  finalizar se premia a  los 
asistentes  con  una  degustación  de  carne  de  ternera  IGP 
Vedella  dels  Pirineus  Catalans.  El  domingo,  los 
protagonistas  son  los  equinos  de  raza  Hispano‐  Bretona, 
con  un  concurso  de  raza,  una  cata  de  potro  criado  en  la 
zona y el sorteo de un potro. 
Telèfon: 973 62 60 05 ‐ Web: www.esterrianeu.cat  
 

 
 
 



 
25 I 26 FIRA DE TARDOR TÍRVIA / FERIA DE OTOÑO DE TÍRVIA 
TÍRVIA. El Pallars Sobirà 
Una de  les  fires amb més  tradició del Pirineu. Venda d'artesania  i productes agroalimentaris  locals: 
bolets,  formatges,  confitures,  xocolate,  licors,  etc.  Demostracions,  activitats  i  tallers  per  a  grans  i 
petits. 
Una de las ferias con más tradición del Pirineo. Venta de artesanía y productos agroalimentarios locales: 
setas, quesos, mermeladas, chocolate, licores, etc. Demostraciones, actividades y talleres para mayores y 
pequeños.  Telèfon: 973 62 20 73 ‐ Web:http://tirvia.ddl.net  
 
NOVEMBRE/NOVIEMBRE 
8 i 9  FIRA DE LA TARDOR / FERIA DEL OTOÑO 
SORT. El Pallars Sobirà 
Fira multisectorial a l’aire lliure amb tota classe de productes de la zona i Mostra d’ovella “Xisqueta”. 
Feria multisectorial al aire libre con toda clase de productos de la zona y Muestra de oveja “Xisqueta”.  
Telèfons: 973 62 00 10 / 973 62 05 44 ‐ Web: http://www.sort.cat  
 
15 FIRA DE SANTA CATERINA / FERIA DE SANTA CATALINA 
ESTERRI D’ÀNEU. El Pallars Sobirà 
Fira que se celebra anualment al municipi d’Esterri d’Àneu on es pot trobar gran varietat de productes: 
roba, productes alimentaris i artesanals, etc. 
Feria  que  se  celebra  anualmente  en  Esterri  d’Àneu  donde  se  pueden  encontrar  gran  variedad  de 
productos como ropa, productos alimentarios y artesanales, etc.   
Telèfon: 973 62 60 05 ‐ Web: www.esterrianeu.cat  
 
DESEMBRE/DICIEMBRE 
 
30 SANT SILVESTRE. CURSA POPULAR. 
RIALP. El Pallars Sobirà 
Cursa popular  
Telèfon: 973 620 365 – Web: http://www.rialpmatxicots.cat/ 
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Oficina de Turisme del Pallars 

Sobirà 
C/ Cabanera, s/n‐ 25560 SORT 

Tel. 973 621 002– Fax: 973 621 003 

Web: http://turisme.pallarssobira.cat/ 
www.facebook.com/OT.PALLARSSOBIRA 

Twitter: @visitpallars  
Bloc: http://otpallarssobira.wordpress.com/ 

 

Suport tècnic: AODL de turisme (Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i amb el finançament del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal i el  Fons Social Europeu). 


