
Descobrir el medi natural i cultural que ens envolta és l’objectiu principal dels itineraris amb els guies interpretadors. Recordeu que cal 
efectuar la reserva prèvia als telèfons de contacte ja que les places són limitades. Consulteu descomptes especials per a grups, nens i 
jubilats. Per a més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

Exposicions 
• Recull d’obres presentades al XXI Concurs de fotografia del Parc
Del 2 de gener al 28 de febrer. Casa del Parc de Boí (Alta Ribagorça)
De l’1 de març fins el 30 d’abril. Casa del Parc d’Espot (Pallars Sobirà)
De l’1 de maig fins el 30 de juny. Centre d’Informació de Senet (Alta 
Ribagorça)
• Imatges d’Aigüestortes i Sant Maurici 
Del 2 de gener al 30 de juny. Centre de Fauna del Pont de Suert
• El Parc i Ramsar: la importància de les zones humides per a la 
vida a la terra
De l’1 de febrer al 30 juny. Centre de Fauna del Pont de Suert

Cursos i jornades
• Dia Mundial de les Zones Humides 
2 de febrer. Centre de Fauna del Pont de Suert
Xerrades d’educació ambiental amb les escoles i centres 
d’ensenyament de la zona d’influència. Visita guiada de l’exposició: 
El Parc i Ramsar. Primera setmana de febrer
• Dia Europeu dels Parcs 
24 de maig
Coincidint amb la data de creació del primer parc europeu, se 
celebra aquesta diada en la que aprofitem per organitzar activitats 
d’educació i interpretació ambiental. Segona quinzena de maig i 
primera de juny.
• Jornada tècnica sobre el Distintiu de garantia de qualitat 
ambiental i la Etiqueta ecològica de la Unió Europea per 
allotjaments turístics i refugis del Parc Nacional 
26 de maig. Vall de Boí
Cursos del Pla Anual de Transferència Tecnològica (DAAM).
Consulteu programa a part

ALTRES ACTIVITATS
• Curs d’informadors turístics 
3 de juny. Casa del Parc de Boí
Per a professionals relacionats amb el sector turístic que 
treballen, preferentment, a la zona d’influència del Parc Nacional.
Consulteu programa a part
• Jornada tècnica sobre el cultiu de l’àrnica i altres plantes 
medicinals 
6 de juny. Vall de Boí
Cursos del Pla Anual de Transferència Tecnològica (DAAM)
Consulteu programa a part
• Ecologia i conservació dels estanys d’alta muntanya 
27 i 28 de juny. Casa del Parc de Boí.
Professor: Àlex Miró i Pastó, biòleg del Centre d’Estudis 
Avançats de Blanes i tècnic del projecte LIFE+LimnoPirineus.
Preu del curs: 62 €. 
Socis ICHN, guies interpretadors i habitants de l’àmbit del 
Parc: 38 €
Consulteu programa a part
• XXIII Curs de Guies Interpretadors
Període d’inscripcions: del 15 de juny al 15 de juliol
La Torre de Capdella (Pallars Jussà) 
Dates del curs: del 14 de setembre al 6 d’octubre
Lloc: Ajuntament de la Torre de Capdella
Preu del curs: : 75 €
Més informació: Cases del Parc de Boí i Espot / Centre de 
Capacitació Agrària del Pallars

XXII Concurs de fotografia 
Data màxima de lliurament de les obres el 31 d’octubre.
Consulteu el fulletó amb les bases del concurs.

X Concurs de dibuix naturalista
Concurs de dibuix dirigit als centres d’ensenyament de 
Catalunya i Espanya. Les obres es podran enviar o lliurar 
a les Cases del Parc de Boí o d’Espot fins el 5 de maig de 
2015. Més informació al fulletó amb les bases del concurs.

Voluntariat Júnior Ràngers
Programa europeu adreçat als joves d’entre 13 i 16 anys de 
l’Alta Ribagorça amb diverses activitats de caire periòdic. 
Aquest projecte esta desenvolupat sota el paraigua de la 
Federació EUROPARC.

Visites guiades a les exposicions permanents
de les Cases del Parc i Centres d’informació 
Es poden efectuar les reserves per telèfon o bé en línia a 
www.reservasparquesnacionales.es

Audiovisuals
Projeccions diàries gratuïtes de l’audiovisual del Parc.

Visites guiades al Centre de Fauna del Pont de 
Suert
Consulteu els horaris de visita trucant als telèfons de con-
tacte o adreçant-vos a infocentredefauna.daam@gencat.cat 
Recordeu que solament es pot accedir al centre amb visita 
guiada concertada.

Visites guiades al conjunt romànic de la Vall de Boí
Horaris d’obertura i tarifes al telèfon 973 696 715  i 
info@centreromanic.com
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A la web del Parc trobareu la descripció corresponent a cadascuna de les activitats facilitada  per l’Associació de Guies Interpretadors, amb els serveis que inclouen així com la referència a l’empresa, associació o ens 
local responsable tant de l’organització com de la informació i inscripcions. Les activitats poden ser anul·lades per condicions meteorològiques adverses o altres factors que ho justifiquin. El Parc no es fa responsable de 
les activitats en què no figuri com a organitzador directe. Els preus no inclouen les tarifes de transport o altres serveis.

 

Activitat Dia/es Durada
Lloc

Preu
pax Contacte

Coneix la neu i les allaus I
Curs dirigit a persones que surtin a 
la muntanya amb raquetes de neu o 
esquis de muntanya
Certificat ACNA 

23, 24 i 25 de 
gener
20, 21 i 22 de 
febrer
13,14 i 15 de març

Dia sencer
Barruera

75 € Guies de 
muntanya 
de Taüll  
Tel. 676 225 072

Caminem per la neu
Viu l’hivern i la primavera al Parc, 
passejant amb unes raquetes de neu

24 de gener
7 i 21 de febrer
7 i 21 de març
4 i 18 d’abril

Dia sencer
Boí

25 € Parc Nacional 
(Boí)
Tel. 973 696 189
Parc Nacional 
(Espot)
Tel. 973 624 036

Els Banhs de Tredós amb raquetes
Disfruta de la gran bellesa paisajística  
de la vall d’Aiguamòg a l’hivern

Tots els dies Dia sencer
Vielha

45 € Camins 
Tel. 616 335 691

Inicia’t a les raquetes de neu
Sant Maurici amb raquetes, per a tots 
els públics

Tots els dissabtes 
i diumenges de 
gener a abril

Mig dia (matí)
Espot

25 € Obaga 
Tel. 619 938 267

Raquetes de neu amb la llum de la lluna
Excursió nocturna per viure el paisatge 
amb un to fascinant

5 i 31 de gener 
3 i 4 d’abril

Nocturna
Son

35 € Obaga 
Tel. 619 938 267

Aviem el bestiar
Acompanyarem i ajudarem a un dels 
pastors de Llessui a aviar el bestiar. 
Ho vols provar? 

8 i 22 de febrer
8 i 22 de març

Mig dia (matí)
Llessui

6 € Parc Nacional 
(Llessui)
Tel. 973 621 798

Caminem pel romànic amb raquetes
Visitarem les esglésies i ermites de 
la Vall de Boí, declarades Patrimoni 
Mundial, seguint els camins històrics 
nevats

22 de febrer
8 de març

Mig dia (matí)
Durro

16 € Parc Nacional 
(Boí)
Tel. 973 696 189
Centre Romà-
nic Vall de Boí 
(Erill la Vall)
Tel. 973 696 715

Raquetes de neu per les comarques 
del Parc Nacional
Descobreix el món hivernal dels pai-
satges d’alta muntanya

Tots els caps de 
setmana fins el 
12 d’abril

Mig dia (matí)
Barruera

30 € Guies de 
muntanya 
de Taüll  
Tel. 676 225 072

Fotografiant la neu
Taller d’iniciació a la fotografia de 
paisatge i natura hivernals

Tots els 
dissabtes de 
gener fins a 
finals de març 

Mig dia (matí)
Esterri d’Àneu

30 € Pirineu Perdut
Tel. 696 375 146

Sobreviure a l’hivern
Taller de nivologia i seguretat en medi 
hivernal

Tots els 
diumenges de 
gener fins a 
finals de març

Mig dia (matí)
Esterri d’Àneu

35 € Pirineu Perdut
Tel. 696 375 146

El romànic del cor del Parc Nacional
Ermites romàniques del cor del Parc: 
l’exemple de Sant Nicolau

Tots els 
diumenges

Mig dia (matí)
Boí

12 € Pirineus 
Experience
Tel. 686 286 282

Flors i encantàries del Parc
Flors i llegendes tot caminant per un 
tram de Camins Vius del Parc

Tots els 
dissabtes

Mig dia (matí)
Vilaller

10 € Pirineus 
Experience
Tel. 686 286 282

Romànic amb botes per la Vall de Boí
Descobrim els senders medievals

Tots els dissabtes 
d’abril a juny 

Mig dia (matí)
Erill la Vall

12 € La Petjada
Tel. 620 816 184

Taller infantil 
Vine a conèixer la llúdriga!  Descober-
ta pedagògica d’un dels animals més 
simpàtics dels nostres rius i estanys

3 i 4 d’abril Tarda 
(17 - 18.30 h)
El Pont de 
Suert

4 € Centre de 
Fauna del Pont 
de Suert
Tel. 973 691 213 
675 781 875

Passejant per Sant Maurici
Sortida pels voltants d’un dels estanys 
més emblemàtics

18 i 25 d’abril 
2, 9, 16 i 30 de 
maig
6,13, 20 i 27 de juny

Mig dia (matí)
Espot

20 € Guies de 
muntanya de 
l’Alt Pallars
Tel. 629 591 614

Les mil i una formes del desgel
Taller d’iniciació a la fotografia de 
paisatge i natura

Tots els dissabtes 
d’abril a finals 
de juny

Mig dia (matí)
Esterri d’Àneu

25 € Pirineu Perdut
Tel. 696 375 146

Natura viva
La vida de moltes espècies desperta 
amb l’arribada de la primavera a l’alta 
muntanya

2 de maig Dia sencer
Boí

14 € Parc Nacional 
(Boí)
Tel. 973 696 189

Casa del Parc Nacional de Boí
Ca de Simamet · C/ de les Graieres, 2
25528 Boí (Alta Ribagorça)
Tel. 973 696 189 · Fax 973 696 154

Casa del Parc Nacional d’Espot
C/ de Sant Maurici, 5
25597 Espot (Pallars Sobirà)
Tel. /Fax 973 624 036

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/aiguestortes/
Correu electrònic: info.aiguestortes@oapn.es · Si voleu rebre més informació periòdica del Parc adreceu-vos a: pnaiguestortes@gencat.cat

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Activitats

Centre d’Informació de Llessui
Ecomuseu dels Pastors de la Vall d’Àssua
Antigues escoles, s/n · 25567 Llessui (Pallars Sobirà)
Tel. 973 621 798 · Fax 973 621 803 

Centre d’Informació de Senet
La Serradora · C/ del Port, 10
25553 Senet (Alta Ribagorça)
Tel. 973 698 232 · Fax 973 698 229

Centre d’Informació d’Estany Gento
25515 La Torre de Capdella 
(Vall Fosca, Pallars Jussà) · Tel. 618 957 726
(Solament a l’estiu)

Centre de Fauna del Pont de Suert
Cruïlla de les carreteres N-230 i N-260
25525 El Pont de Suert (Alta Ribagorça)
Tel. 973 691 213 / 675 781 875
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Activitat Dia/es Durada
Lloc

Preu
pax Contacte

Les veus del Pamano
Sortida literària pels escenaris natu-
rals del llibre d’en Jaume Cabré

17 de maig Mig dia (matí)
Llessui

6 € Parc Nacional 
(Llessui) 
Tel. 973 621 798

Curs-taller d’orientació i cartografia
Curs teòric i pràctic  de cartografia i 
tècniques d’ orientació

23 i 24 de maig Activitat 
de cap de 
setmana
Esterri d’Àneu

50 € Guies de 
muntanya de 
l’Alt Pallars
Tel. 629 591 614

Bordes de pastor
Camins empedrats, parets de pedra 
seca i altres construccions ens acom-
panyaran pels camins de la vall d’Àssua

24 de maig Mig dia (matí)
Llessui

6 € Parc Nacional 
(Llessui) 
Tel. 973 621 798

Caminant sota l’ombra del Tèsol
Des dels boscos de Son pujarem al 
panoràmic cim del Quartiules 

3, 10, 17, 24 i 31 
de maig
7, 14, 21 i 28 de 
juny

Dia sencer
Son

30 € Guies de 
muntanya de 
l’Alt Pallars
Tel. 629 591 614

On són les marmotes?
Recorregut per conèixer i observar les 
simpàtiques marmotes de Riumalo

Tots els 
dissabtes des 
del 15 de maig 
fins al 30 juny

Mig dia (tarda)
Aparcament 
gran de la 
presa de 
Cavallers 
(Vall de Boí)

15 € Pirineus 
Experience
Tel. 686 286 282

El mirador de Corilha
Itinerari pel Camin Reiau que enllaça 
Unha i Gessa

Tots el dies de 
l’1 de maig al 30 
de juny

Mig dia (matí)
Vielha

16 € Camins 
Tel. 616 335 691

Pobles del Naut Aran
Coneixereu la cultura i el patrimoni del 
Naut Aran a través dels seus pobles

Tots el dies de 
l’1 de maig al 30 
de juny

Mig dia (matí)
Vielha

16 € Camins 
Tel. 616 335 691

Eth jardin de Colomèrs
Taller pràctic de fotografia i paisatge

Tots els 
diumenges de 
maig i juny

Mig dia (matí)
Salardú

25 € Pirineu Perdut
Tel. 696 375 146

Herbes remeieres i els seus usos
Herbes que curen, camins que ensenyen

Tots els dissabtes 
de juny

Mig dia (tarda)
Taüll

12 € La Petjada
Tel. 620 816 184

Jocs per a ser un bon naturalista
Jocs familiars per esdevenir un bon 
naturalista

6, 14 i 22 de juny 

7, 13 i 23 de juny

Mig dia (matí)
Refugi del 
Gerdar 
(Àlt Àneu)
Mig dia (matí)
Banhs de 
Tredós 
(Naut Aran)

15 € Obaga 
Tel. 619 938 267

De flor en flor
És temps de parlar de les flors de 
muntanya i dels seus secrets

13 de juny Dia sencer
Boí

14 € Parc Nacional 
(Boí)
Tel. 973 696 189

Quan les pedres parlen... 
Vols conèixer quines roques podem 
trobar caminant pel Parc?

14 de juny Dia sencer
Espot

14 € Parc Nacional 
(Espot)
Tel. 973 624 036

Caminem pel romànic
Visitarem les esglésies i ermites de 
la Vall de Boí, declarades Patrimoni 
Mundial, seguint els camins històrics

14 de juny Mig dia (matí)
Boí

12 € Parc Nacional 
(Boí)
Tel. 973 696 189
Centre del 
Romànic de 
la Vall de Boí 
(Erill la Vall)
Tel. 973 696 715

La farmaciola del pastor
Plantes i usos medicinals dels pastors 
de la vall d’Àssua

14 de juny Mig dia (matí)
Llessui

6 € Parc Nacional 
(Llessui) 
Tel. 973 621 798

Dia de Xolla
Vine amb nosaltres per conèixer com es 
talla la llana de les ovelles. Et sorprendrà!

Durant el mes 
de juny

Mig dia (matí)
Llessui

6 € Parc Nacional 
(Llessui) 
Tel. 973 621 798

Flors i papallones del Parc
Recorregut per a conèixer les flors i les 
papallones apte per a tothom 

21 i 27 de juny

20 i 28 de juny

Mig dia (matí)
Son
Mig dia (matí)
Banhs de 
Tredòs 
(Naut Aran)

15 € Obaga 
Tel. 619 938 267

Dia sencer
Espot

Mig dia (matí)
Banhs de 
Tredós 
(Naut Aran)

Mig dia (matí)
Banhs de 
Tredós 
(Naut Aran)

parc nacional d’aigüestortes 
i estany de sant maurici

PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI
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Centre de Fauna del Pont de Suert


