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Editorial
Aquest any ha portat molts canvis. D’entrada el Servei Comarcal de Joventut i 
el Servei de Joventut municipal de Casa Xorret de Sort s’integren en una única 
Oficina Jove amb la voluntat de coordinar i optimitzar els recursos i serveis 
respectius.

En segon lloc, plantegem un nou format per a la publicació que fins ara 
editàvem: l’agenda d’activitats “Fem Sobirà”. El nou format és una revista de 16 
planes mensual que ens permet ampliar els continguts donant una cobertura 
especial als eixos de treball de l'Oficina Jove i als projectes i serveis propis i 
afins.

En tercer lloc, donem a conèixer un nou portal social del Pallars Sobirà (i de 
l’Alt Pirineu) que té per objectiu promoure la visibilitat de tot allò que passa al 
nostre territori i afavorir el contacte entre persones, projectes... 

El concurs "D'on és aquesta imatge?"
Per participar heu d’enviar per email la vostra 
resposta especificant el poble on ha estat feta 
aquesta foto, el vostre nom i telèfon abans de 
l'octubre a l’adreça oficinajove@pallarssobira.
cat . Els encertants entrareu en un sorteig d’un 
dinar per a dues persones cortesia del restaurant 
"La Solana" de Burg.

AQUESTA REVISTA S'EDITA AMB EL SUPORT DE:

REVISTA I PORTAL WEB DEL PALLARS SOBIRÀ

Restaurant La Solana 
Cuina ecològica i de proximitat
Burg 25595 Pallars Sobirà
T. 635 163 263 A/e: info@lasolana.cat
Web: http://www.lasolana.cat

Obert els caps de 
setmana: Ds i dg. 
migdies, nits sota 
reserva

bit.ly/femsobiraConsulta el resultat del sorteig a: 
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Agenda de setembre
Divendres 4

 > Divendres Creatius  
| Farrera
A les 19h, al Centre d'Art i 
Natura de Farrera
973 622 106 • farrEraCan.Cat

 > Any Moragues: 
Conferència sobre el 
General |Sort
A càrrec de Antoni Pladevall, 
a l'Arxiu Comarcal del Pallars 
Sobirà.
SOrt.Cat

 > Festa Major  | València 
d’Àneu i Araós
Fins al 6

Dissabte 5

 > Aplec de Virós | Araós

 > Festa Major | Pujalt i 
Malmercat
Fins al  6

 > Fructicultura 
ecològica: "la poda en 
verd i el tractament de 
plagues i malalties en el 
cultiu de fruita dolça”  
| Esterri d'Àneu
Ecomuseu de les les Valls d'Àneu
973 622 335

 > Sardanes | Sort
Tots els ds. fins a finals d’octubre 
de 18 a 20h, al Carrer Major o a 
la Plaça Major
973 620 010

 > Mercat de pagès  
| Gerri de la Sal
Tots els ds. de 10 a 13h, fins al  5 
de setembre

 > V Enfilada | Refugi 
d’Amitges €€

Trobada  d’escaladors

www.amitgES.COm 

 > Festa Major | Anàs

Dimarts 8

 > Festa Major | Ribera 
de Cardós
També el 12

 > Segon Concurs 
Internacional de piano 
Romàntic antic ”Maria 
Calado” | Rialp
Fins al 12
méS infOrmaCió: www.
fEStivaLriaLP.COm

Divendres 11

 > Commemoració Diada 
Nacional de Catalunya 
i Homenatge al General 
Moragues | Sort
www.SOrt.Cat

Dissabte 12

 > Concert del Segon 
Concurs Internacional 
de piano Romàntic 
antic” Maria Calado”  
| Rialp €€

www.fEStivaLriaLP.COm

 > Excursió: “Pastors per 
un dia” | Llessui €€

973 621 798

 > Aplec de la Mare de 
Déu de la Roca  | Escart

 > Festa Major  | Lleret

 > Festa Major | Baro i Olp
Fins al  13

Dimecres 16

 > Exposició:" Els últims 
animals boreals als 
Pirineus davant el canvi 
climàtic" | Esterri d'Àneu
A l'Ecomuseu de les Valls 
d'Àneu, fins al 17 d'octubre
973 626 436

 > Dijous 17
17 de setembre  Projecció 
del documental “El visionari. 
L’home que preveia l’economia 
mundial”Documental Occitans- 
amb Eth Ostau Comengés i la 
pujada a Salau, a les 17.30h.

Divendres 18

 > Festa Major | Espot
Fins al 20. També el 22

Dissabte 19

 > Excursió: ”Camins 
d'aigua i gel” | Espot €€

617 413 869

 > VI Rialp Matxicots  
| Rialp €€

Cursa de diferents 
modalitats:Extrem, Marató i 
Popular. Fins al 20
973 620 365 • riaLPmatxi-
COtS.Cat

 > Festa Major |Unarre

 > Festa Major | Bresca, 
Enviny, Montcortès i 
Surp
Fins al  20

Dimarts 22

 > Aplec de Sant Maurici  
| Espot
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Divendres 25

 > Festa Major  
| Montesclado
Fins al  26

 > Festa Major |Llessui
Fins al  27

Dissabte 26

 > Sant Cosme i Sant 
Damià | Rialp
www.riaLP.Cat

 > Concert:”Clàssics dels 
clàssics” | Rialp €€

A l’església de Rialp, a les 19h
www.fEStivaLriaLP.COm

 > Documental: 
"Meravelles del món de les 
papallones”  | Pujalt €€

 PaPaLLOnES.Cat

 > Presentació del llibre 
de poesies : "Tan sols una 
ombra”  | Esterri d’Àneu
A càrrec de Jesús Maria 
Villafranca, a les 19h, a la Quadra 
de Casa Gassia
 973 626 436

 > Festa Major | Norís
Fins al  27
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D
EXCURSIONS I SORTIDES

 > Excursions: “Un passeig 
pel món de les papallones 
i els insectes del PNAP” | 
Massís de l’Orri €€

Durant tot el mes
973 620 743

 > Excursions: “Travessa 
dels refugis del Parc 
Nacional” |Port de la 
Bonaigua €€

Durant tot el mes
696 070 514

 > Excursions: “El Camí de 
l’últim càtar, Guillem de 
Belibasta”  
| Montenartró €€

Durant tot el mes
620 822 745

 > Observació de fauna 
salvatge | Tavascan €€

Tots els dies
692 578 798

 > Ruta interpretativa per 
la natura | Tavascan €€

Tots els dies
973 623 079 / 692 578 798

 > T’acompanyem a la 
brama del cérvol | Vall 
d’Isil €€

Tots els dies. Fins al 19 d’octubre
 619 938 267

 > Sortida de descoberta 
de bolets “A cop 
d’espora” | Vall d’Isil €€

Tots els dies. Fins al 13 de 
setembre
 619 938 267

 > Visita guiada als 
búnquers de Vilamur  
| Llagunes €€

Tots els dies
 649 257 884

 > Visita guiada al 

despoblat de Santa Creu 
de Llagunes | Llagunes €€

Tots els dies
 619 938 267

 > Excursió: ”A cavall per 
la muntanya” | Sort €€

Els dies 2, 3, 16 i 17
626 254 398

 > Excursió: ”Pic de 
Ratera” | Espot €€

Tots els dijous
629 591 614

 > Excursió: "Boscos de 
Montenartró"  
| Montenartró €€

Tots els divendres
620 822 745

 > Excursió: ”Un conte al 
bosc” | Montenartró €€

Tots els dissabtes
620 822 745

 > Taller pràctic d’iniciació 
a la fotografia de natura i 
paisatge  
| Esterri d’Àneu €€

Tots els dissabtes i diumenges
696 375 146

 > Excursió: ”Pesca, 
tradició extingida”  
| Espot €€

617 413 869

 > Excursió: ”A cavall 
Ribalera, Coma de Burg i 
Santa Magdalena” | Sort 
€€

Tots els dilluns i dimarts
626 254 398

 > Excursió: ”A cavall 
boscos de Sant Joan de 
l’Erm, Comes de Rubió i 
Montenartró” | Sort €€

Tots els dilluns i dimarts
626 254 398

 > Excursió: ”A cavall vall 
de Siarb port del Cantó” | 
Sort €€

Consulta l'agenda online  
i publica les teves 

activitats a:

agenda.femsobira.cat
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Tots els dilluns i dimarts
626 254 398

 > Excursió: ”A cavall 
tocats pel bolet i per la 
brama del cérvol” | Sort 
€€

Tots els dilluns i dimarts
626 254 398

 > Excursió: ”A cavall 
colors de tardor al Pla 
de Boavi” | Sort €€

Tots els dilluns i dimarts
626 254 398

 > Observació 
astronòmica amb 
telescopi i tastet de 
licors pirinencs | Port de 
la Bonaigua €€

Tots els dissabtes
 619 938 267

 > Excursió: ”Eguassers 
per un dia” | Sort €€

El dijous 10 i el dijous 24 de 
setembre
626 254 398

X
MUSEUS, EXPOSICIONS I 
VISITES

 > Museu de les 
Papallones | Pujalt 

• Visites guiades tots els dies de 
10 a 13.30h i de 17 a 20h. €€

• Exposició:  “La papallona de la 
seda “ €€

• Exposició permanent:" l'Ós 
Bru al Pirineu" €€

• Tots els dissabtes a partir 
de les 18h projecció d’un 
documental de les papallones. 
Gratuït per als visitants.

• Sortides de camp, itinerari 
d’interpretació món de les 
Papallones.Sortides sota 
demanda. Mínim 5 persones. 
€€

t. 973 620 743 / 655 475 661 
www.PaPaLLOnES.nEt 

 > Casa del Parc 
Nacional | Espot 
Exposició permanent: “ Els tres 
móns del Parc Nacional: roca, 
aigua i vida” audiovisual de 
presentació del parc.
XXII Concurs de fotografia. 
Termini lliurament obres el 31 
d’octubre.
El Parc organitza sortides 
guiades €€
t. 973 624 036 
ParCSnaturaLS.gEnCat.Cat

 > Parc Natural de l’Alt 
Pirineu | Llavorsí
De dl a dv de 9 a 14 h. Ds i dg de 
9:30 a 14:30 i de 15 a 17:30h.
t. 973 622 335 
ParCSnaturaLS.gEnCat.Cat

 > Ecomuseu | Esterri 
d’Àneu
Visites guiades a Casa Gassia i 

als radials de les Valls d’Àneu.
• Exposició:”Fogradia en relleu, 

la fotografia estereoscòpica 
a les comarques de Lleida 
(1895-1960), fins al 15 
setembre al Paller de Casa 
Gassia. €€

• Exposició contra l’oblit. 
Dibuixos de Jordi Jové 
i fotografies de Llorenç 
Melgosa del 15 al 3 fins al 30 
setembre1, a la Quadra de 
Casa Carma. €€

• Exposició la Festa Teixint com 
al segle XVIII: Visita Casa 
Gassia i trobareu a Rosa Maria 
Tejedor, teixidora artesanal de 
Ginestarre, que farà treballar 
el telerFia- Faia, fins al 30 set a 
la Quadra de Casa Gassia. €€

t. 973 626 436
www.ECOmuSEu.COm

 > MónNatura Pirineus  
| Planes de Son

• Fauna dels Pirineus (dl, dc, dj, 
ds, dg a 10h i dt i dv a16h) €€

• Descobreix l’edifici viu (dl a 
16h i ds a 12.30h) €€

• S’ha fet fosc... descobrim la 
fauna (dl i dv a 21.30h) €€

• Pel riu... descobrint 

l’almesquera (dt a 10h) €€
• Experiments al laboratori (dt 

a 16h) €€
• Viatja per les galàxies (dt, dc, 

ds, dg a 20h) €€
• Excursió al Parc Nacional (dc 

a 10h) €€
• Coneguem la fauna pels seus 

rastres (dj a 16h)
• La nit dels mussols (dj 21.30h) 

€€
• Excursió: l’Ós bru al Parc 

Natural Alt Pirineu (dv a 10h) 
€€

• El Sol la nostra estrella (dg a 
10h) €€

t. 973 626 722
mOnnaturaPirinEuS.COm

 > Espai Museístic del 
Ferro ”Casa Sintet”  
| Alins
Tots els dies de 11 a 14h i de 
16.30 a 20h. Resta de l’any 
concertar visites. €€
t. 658491312 / 973 62 43 64

 > Visites a les Salines  
| Gerri de la Sal
Concertar visita €€
t. 669 180 448 O 973 662 040 

 > Monestir de Santa 
Maria | Gerri de la Sal 
De l'1 al 13 de setembre de dl 
a dv visita guiada a les 13h. Dia 
11 tancat. Dia 12 de 17 a 18h 
visita lliure i a les18h guiada 
€€. Ds visita guiada a les 13 i a 
les 18h €€. Visita Lliure de 12 
a 13h i de 17 a 18h. Dg Visita 
guiada a les 13h €€. I visita lliure 
de 12 a 13h
t. 677701820 
mOnEStirDEgErri@gmaiL.COm

 > Museu de la Sal | Gerri 
de la Sal
Dl Tancat. De dt a dv de 10 a 
14h. Ds d'11 a 13h i de 17 a 
19h.I dg de 10 a 14h €€

 > Museu - Presó “El camí 
de la Llibertat” | Sort
Fins al 14 de setembre, dt i ds 
de 18 a 20h. I ds i dg de 12 a 14h 
Resta de l’any concertar visita €€
t. 973 620 010
www.CamiDELaLLibErtat.Cat 
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 > Despoblat de Santa 
Creu | Llagunes €€

• Visita als búnquers de 
Vilamur€€

• Visites guiades al despoblat els 
dimecres a les 10h. Resta de 
dies concertar visita. €€

infOrmaCió i rESErvES: 
649 25 78 84

 > Museu de la Fusta  
| Àreu €€

Ds 5 de setembre de 17 a 20h, 
dg 6 de 11 a 13h, dv 11 i ds 12 
de 17 a 20h i dg 13 de 11 a 13h.

t. 973 624 405

 > Centre d’Interpretació 
de l'aigua | Tavascan €€

Visites guiades al complex 
Hidroelèctric de l’Alt Cardós a 
les 17h
t. 656 814 557 (xaviEr)
www.tavaSCan.Org

 > Centre d’interpretació 
de la Guerra Civil  
| Ribera de Cardós
Amb dos itineraris:

• Itinerari “la Pau”
• Itinerari “lo Cuco”
Fins al 12 de setembre de dt a 
dv de 10.30 a 14h i de 17.30 a 
20.30h. Ds i dg de 10 a 14h i de 
17 a 20.30h
t. 973 623 122 – 973 623 239

 > Museu dels pastors de 
la Vall d’Àssua | Llessui

• Exposició permanent “Els 
Pastors de la Vall d’Àssua. De 
dl a dg de 9 a 14h i de 15.30 
a 18h

t. 973 621 798 

 > Era d’Ortega visites a 
la Vila Closa | Peramea

• Exposició: “La Mina Solita de 
Peramea”

• Visites concertades €€
t. 679 735 262

 > MUSEU DE L’ ÓS BRU 
| Isil €€

Obert de l'1 al 12 de setembre 
i també el 24, 25 i 26 de 
setembre de 10 a 14h i de 16 a 
19h. El 13, 20 i 27 de setembre 

obert de 10 a 14h
t.973083044 - 973626722 
a/E: CaSaDELOSbru@
gmaiL.COm

 > CEDPIR Centre de 
Documentació dels 
Pirineus | Son

• Punt d’Informació Món Rural
• Punt d’interpretació del 

Romànic €€
t. 606 873 126
EDifiCi DE LES ESCOLES, SOn 

 > La Mola | Son
Visites concertades €€
t. 628 009 639

G
EXTRAESCOLARS I 
LLEURE

 > AMPA de l’Escola 
Àngel Serafí Casanovas 
| Sort
Consulteu extraescolars €€
amPaESCOLaSOrt@gmaiL.COm

 > AMPA IES HUG 
ROGER III | Sort
Consulteu extraescolars €€
t. 620822745 
amPaiEShugrOgEr.
bLOgSPOt.COm

F
MÚSICA

 > Consorci Escola 
Itinerant de Música i 
Dansa del Pallars €€

t. 973 621 190 
a/E: COnSOrCimuSiCa@
PaLLarSSObira.Cat

 > Escola folk de música  
| Esterri d'Àneu
t. 973 626 436
www.ECOmuSEu.COm

V
BIBLIOTEQUES I ARXIU

 > Bibliobús Pere Quart
• Rialp (Matí 21 setembre)
• Ribera de Cardós (Tarda 21 

setembre)
• Llavorsí (Matí 22 setembre)
• Alins (Tarda 22 setembre)
• Esterri d’Àneu (Matí 23 

setembre)
• Espot (Tarda 23 setembre)
• Escaló (Matí 24 setembre)
• Gerri de la Sal (Tarda 24 

setembre)
t. 647 333 338
a/E: bibLiObuSPquart.
CuLtura@gEnCat.Cat

 > Biblioteca i Arxiu | 
Esterri d’Àneu
Horari: de dilluns a dijous  de 16 
a 20h i dc també de 10 a 13h
t.  973 626 532 
a/E: bibLiOtECa.EStErri@
gEnCat.Cat
PL. La CLOSa, 1

 > Biblioteca | Sort
Horari de 17 a 21h de dl a dv. 
Fins al 15 de setembre tancat 

per vacances
t. 973 621 066 
a/E: .bibLiOtECa.SOrt@
gEnCat.nEt
w. www.bibLiOSOrt.Cat
av. DiPutaCió,20

 > Arxiu Comarcal | Sort
Horari: Fins al 30 de setembre, 
de dl a dv, de 8 a 15h
t. 973 621 409
a/E: aCPaLLarSSObira.
CuLtura@gEnCat.Cat
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è
FORMACIÓ

 > Acadèmia Sanfeliu  
| Sort €€

t. 973 620 124
C/CarLES POL i aLEu, 26 biS
a/E: tSanfELiu@gmaiL.
COM

 > Acadèmia Rolang 
School | Sort €€

• Preparació cursos anglès, 
preparació Examens de 
Cambridge anglès i repassos. 
Inici de curs 14 setembre. 

t. 973 620 738 
a/E: rOLangSChOOL@
hOtmaiL.COm
C/ ESCOLES, 1 baixOS

 > Sortware aula de 
formació | Sort €€

t. 973 620 697 
a/E:  infO@SOrtwarE.nEt
C/ maJOr, 4  25560 SOrt

I
ACTIVITATS FÍSIQUES

 > Associació Esportiva 
Pallars | Sort
t.973 621 457 – 608 101 033
a/E: infO@aEPaLLarS.Org
w. www.aEPaLLarS.Org

 > Poliesportiu Els 
Til·lers | Sort
t. 973 621 457 / 973 620 010
a/E: ESPOrtS@SOrt.Cat

 > Espai Dansa Natura   
| Burg €€

t. 652 214 161 
DanSanatura.COm
infO@DanSanatura.COm

 > Associació Esportiva 
Rialp Matxicots | Rialp
www.riaLPmatxiCOtS.Cat

 > Club Excursionista  
| Rialp
a/E: CLubExCurSiOniStari-
aLP@gmaiL.COm 
www.CEriaLP.bLOgSPOt.COm

 > Club d’esports 
d’aventura | Valls d’Àneu
Sortides BTT tots els diumenges
973 626 568 - CEavaLLSDa-
nEu@gmaiL.COm

 > Consell Esportiu del 
Pallars Sobirà | Sort
t. 638 196 884
a/E: COnSELLESPOrtiu@
PaLLarSSObira.Cat
Camí DE La CabanEra 1

ļ
ART I CREACIÓ

 > Centre d’Art i Natura  
| Farrera
Els dc 5, 12, 19 i 26 a les 22.15h: 
Cicle Audiovisual de Farrera. 

• Curs d'escriptura  i natura | 
Farrera €€

Per Raquel Picolo. Fins al 20
973 622 106 • farrEraCan.Cat

 > Obrador Xisqueta
Experiències autèntiques 
entorn  els pastors, els ramats i 
la llanna Xisqueta

• Dilluns: Visita el Taller Tèxtil 
de Llaràs amb l’artesana Lina 
Ratia  i inicia’t al cardat i filat 
de la llana. €€

• Dimats, dimecres i divendres: 
Anem a buscar el ramat al prat 
i fem un taller a la Caravana 
Xisqueta. €€

• Dijous: Visita el Taller Tèxtil 
de Llaràs amb l’artesana Lina 
Ratia i inicia’t al tint natural. €€

• Dissabte: Anem a donar sal i 
a veure curar la ramada a la 
muntanya i fem un taller a la 

Caravana Xisqueta. €€
Horari de 9 a 15h de dl a dv. Fins 
al 15 de setembre
t. 973 620 977

Ź
ALTRES

 > Casa Xorret | Sort
• IOGA: Inici 15 de setembre dt 

de 9.15 a 10.30 i de 19.15 a 
20.30h. Dj de 17.30 a 18.45h i 
de 19.15 a 20.30h €€
Mònica Aloy (667 718 856)

t. 973 620 999
a/E: CaSaxOrrEt@SOrt.Cat

 > Ajuntament | Rialp
• Accés a internet: De dilluns a 

dv de 9 a 14h a l’Ajuntament.
• Ass. Cassigalls Patchwork els 

dimarts. T. 630 960 402 €€
• Inici a l’octubre :Taller de 

Salut tots els dl i dc a la Sala 
Polivalent de l'Ajuntament €€

t. 973 620 365 
aDminiStraCiO@riaLP.Cat

 > Casal de la gent gran 
| Sort
Horari: matí de 9.30 a 13h i a 
la tarda de 15.30 a 20h, ds i dg 
de 15 a 20h. Hi ha servei de bar 
cafeteria i perruqueria.
Més informació i inscripcions a 
partir del 7 de setembre.
t. 973 620 989
Cgg.SOrt@gEnCat.Cat

 > Creu Roja | Sort
t. 973 279 900 
a/E: fOrmaCiO-LLEiDa@
CrEurOJa.Org

mapes de senders i serveis  
turístics de la comarca en pdf  

(versions en ca, es, fr, en)
http://bit.ly/pallarspub
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InfoBreusB

U
PARTICIPA l RECOMANA

Aquesta secció vol ser una 
finestra on recollir coses 
que es fan o passen al 
Pallars Sobirà, així com un 
espai on recomanar con-
tinguts online d'actualitat 
recent interessants a 
difondre!

t @sobirajove
@ oficinajove@pallarssobira.cat

Prova pilot a l’agost d’ampliació del servei d’assessorament per 
whatsapp sobre sexe i afectivitat al Pallars Sobirà 
| +info: http://assexorat.pallarssobira.cat

acció artística-reivindicativa a l’ermita de farrera a càrrec de 
Dario Zeruto i hélène genvrin | +info: http://bit.ly/insitufarrera

La vida quotidiana al nepal vista a través dels ulls d’una mare i la seva 
filla; un llibre que val la pena llegir en un moment en què veïns i veïnes 
del Pallars, treballant amb l’associació Living nepal, col·laboren en la 
reconstrucció dels pobles del nepal arrassats pel terratrèmol del 25 d’abril

t @skaps

Primers resultats del nou 
servei de recollida de residus 
“Porta a porta” +info: 
http://residus.pallarssobira.cat

La diàspora
Judith Amores (Pobla de Segur) estudia i treballa al MIT de 
Boston | +info: http://bit.ly/ladiaspora1

K

K

K
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Guia de ServeisL

Serveis al/del Consell Comarcal

Consell Comarcal del Pallars Sobirà
c. Mig, 9  25560 Sort
Telèfon:  973 620 107 
A/e: consell@pallarssobira.cat
Web: www.pallarssobira.cat

Expedició i renovació del DNI
Cita prèvia trucant al Consell Comarcal
Oficina de recaptació de Tributs
Tots els dimarts de 10 a 13h al Consell
Oficina de treball al Pallars Sobirà
Els dimarts* de 10 a 13.30h (Joan)
973 653 302 • otg_tremp.soc@gencat.cat

Deixalleria de Sort
De dl a dv de 8 a 15h 
T. 973 620 310 / 666 408 002

Deixalleria d’Esterri d’Àneu
De dl a ds de 9 a 13.30h 
T. 652 894 458

Telecentre PuntTIC de Sort
Camí de la Cabanera, 2  25560 Sort
A/e: telecentre@pallarssobira.cat 
T. 973 62 91 74
De dl a dv de 10 a 13.30h

Oficina Comarcal de Turisme
Camí de la Cabanera, 1  25560 Sort
T.  973 62 10 02 
A/e: turisme@pallarssobira.cat
http://turisme.pallarssobira.cat 
Des del 14 de setembre. De dl a dg de 
10 a 14h i de dv i ds de 16 a 19h

Servei comarcal de Català
pallarssobira@cpnl.cat

Serveis Socials (Cal cita prèvia)
• Servei bàsic d'atenció social
• Servei d'ajuda a domicili
• Servei de Teleassistència
• Servei d'atenció precoç CDIAP
• Servei de transport adaptat
• Servei d'alfabetització bàsica
• Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones (SIAD)
• Assessorament jurídic gratuït en 
matèria d’estrangeria
serveissocials@pallarssobira.cat

Oficina de Benestar Social i Família
Camí de la Cabanera, 1 25560 Sort 
(3ª Planta)
T. 973 620 907
Dies visita: 8 i 15 setembre de 10 a 14h

CrP 973 621 348
Cda valls d’Àneu 973 626 304
 
Llars d’infants:
Sort 973 620 468
Esterri d’Àneu 973 626 174
Llavorsí 973 622 232
rialp 696 933 441

Escoles infantil i primària:
Sort 973 620 222
Esterri d’Àneu 973 626 048
alins 973 624407  
Llavorsí 973 622 125  
rialp 973 620 861
ribera de Cardós 973 623 093  
tírvia 973 622 077  

Secundària:
inS hug roger iii 973 620 888
SES morelló 973 626 174
 
Acadèmies:
rolang School 973 620 738
Sant feliu 973 620 124
Sortware 973 620 697

CaP Sort 973 621 465
hospital tremp 973 652 255 
 
Consultoris:
alins 973 624 405
baix Pallars 973 662 008
Espot 973 624 045
Esterri d’Àneu 973 626 060
La guingueta 973 626 067
Llavorsí 973 622 152
rialp 973 621 456
tírvia 973 622 074
vall de Cardós 973 623 265
 
Farmàcies:
Esterri d’Àneu 973 626 016
Espot 973 62 41 47
Llavorsí 973 622 218
rialp 973 621 217
Sort 973 620 065 
urgències farm. 973658885

Descarrega-te'ls 
en vcard
http://bit.ly/c_sal

Salut

Llistat online:
bit.ly/entitats

Entitats del Pallars S.

Educació / Formació
Consell Comarcal 973620107
 
Ajuntaments:
alins 973 624 405
alt Àneu 973 626 038
baix Pallars 973 662 040
Espot 973 624 045
Esterri d’Àneu 973 626 005
Esterri de Cardós 973 623 184
farrera 973 622 025
guingueta d’Àneu 973 623 037
Lladorre 973 623 037
Lavorsí 973 622 008
rialp 973 620 365
Soriguera 973 620 167
Sort 973 620 010
tírvia 973 622 073
vall de Cardós 973 623 122

agents rurals 973 621 100
DarP 973 62 08 04
Otg tremp 973 653 302
Of. turisme comarcal 973 621 002
Of. turisme Àneu 973 626 345
mossos 112  / 973 620 622
Correus Sort 973 62 02 41
EMERGÈNCIES 112 

Administració local

Descarrega-te'ls en 
vcard
http://bit.ly/c_adm

Descarrega-te'ls en 
vcard
http://bit.ly/c_edu

FemSobira.cat  •   setembre 2015 |  9 
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David Rodríguez

Testimonis vitals de persones que viuen al Pallars Sobirà

ARTESÀ DE LES CREPS • SORT • 29 ANYS

N

Explica com et despertes?
Últimament rient. Pel xic, perquè es lleva 
súper d’hora, jo em llevo súper cansat, perquè 
me’n vaig a dormir molt tard, i em fa gràcia que 
sigui capaç de despertar-me tot i que estigui 
cansadíssim, que a un altre col·lega li fotria un 
galleto, i en canvi me’l miro i ric; ric bastant al 
matí.

Com eres als 14 anys?
Buff!! Aquesta pregunta és complicada... 
perquè als 14 anys vam tenir certs 
problemes familiars. A ma mare la van haver 
d’hospitalitzar... i van ser turbulents. Van ser 
uns 14 anys bastants durs, la veritat. 

Què n’ha quedat?
Aprenentatge. Molt aprenentatge. Aprendre a 
valorar el dia a dia, a valorar la vida... Sobretot 
el que vaig aprendre és que ser feliç no t’ho 
regala ningú sinó que t’ho has de treballar i 
que t’has d’esforçar per estar orgullós dels 
teus actes. La veritat és que aquella època 
crec que és de les més dures i que més m’han 
aportat en ma vida. 

Què et mou? 
Em mou el fet de millorar. De millorar com a 
persona, de cara a mi, de cara als altres, el fet 
de saber gaudir cada dia més les petites coses, 
de necessitar cada cop menys coses, i de 
poder compartir-les amb la gent que realment 
m’estimo. 

Després hi ha altres coses que són més 
superficials que també em mouen, com és 
l’esport, que em fa viure i em dóna vida. Però 
bé, el que realment em mou és el fet de ser 
capaç de gaudir cada cop més del present 
sense grans ambicions i sense aspectes 
materials. 

Quines persones t’inspiren o t’han inspirat i 
per què?
Hi ha moltes persones que m’han inspirat 
perquè com que em considero un entusiasta... 
cada cop menys les agafo com a referents però 
sí que m’han entusiasmat actituds i maneres 
de ser, tant en l’àmbit esportiu com en l’àmbit 
social, de lluita. Les persones que més m’han 
entusiasmat i que s’han transformat en un 
referent són les de la lluita social, les persones 
que estan fent realment un canvi per als altres i 
que lluiten per la resta de gent. No tant les que 
en l’àmbit personal evolucionen com en l’àmbit 
esportiu, culinari o cultural. M’apassionen les 
persones que lluiten pels altres i que allò els fa 
sentir vius.

No perdis el Nord

L’únic que perdura és el canvi i 
no has d’intentar aferrar-te a 
les coses més que simplement 
agrair que puguis gaudir-les.
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Aquesta secció està inspirada en el projecte 
"No perdis el Nord". + Info: salut.pallarssobira.cat

Algú en concret?
Mon cosí, Mario. És un referent de la lluita, 
una persona que es preocupa realment per 
deixar un món millor que el que s’ha trobat. 
Que jo crec que això és el màxim al què pot 
aspirar algú.

Pensa en un fet que ha marcat un abans i un 
després a la teva vida... Què en vas treure?
La veritat és que he viscut bastants morts 
properes i malalties. Però em va marcar molt 
la separació de la primera companya de qui em 
vaig enamorar. I em va ensenyar que les coses 
no són per sempre, que s’han de gaudir, i l’únic 
que perdura és el canvi i que no has d’intentar 
aferrar-te a les coses més que simplement 
agrair que puguis gaudir-ne i el poder estar 
en el present al cent per cent. Perquè vivim 
molt en l’apego, en voler tenir les coses a prop 
i sota el nostre control i això només genera 
frustració.

Quins projectes tens?
Bàsicament el projecte que més em motiva 
és el projecte educatiu que és el projecte de 
construir-li al meu fill, a l’Aran, les possibilitats 
que almenys a mi em van ser concedides: el fet 
de donar-li llibertat, donar-li menjar, un bon 
llit, i una bona relació familiar amb la meva 
companya, la Mireia, que és excepcional.

En l’aspecte professional, mantenir la creperia 
al nivell de qualitat que estem donant. I bé, fer-
hi millores cada any.

A quina hora te’n vas a dormir?
Ara a l’estiu no hi ha cap dia que me’n vagi a 
dormir abans de dos quarts de dues, perquè 
plego bastant tard de la creperia entre que 
netejo i recullo. A l’hivern mos anem a dormir 
bastant d’hora.      

bit.ly/davidtopin

Mira l'entrevista en vídeo

Imatges populars etiquetades amb #femsobira, #pallars o #instafmsort15

#femsobira

@xavidetora

@mr_enricgb

@frankdeburg

@ana_sort

@pere_vilanova

@bernatbaylina

FemSobira.cat  •   setembre 2015 |  11 
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PROJECTES AMB VÈU PRÒPIA

PROJECTES AMB VÈU PRÒPIA

JAM PALLARS5

Qui sou?
L’Associació de Joves de 
Montardit de Baix, més 
coneguts com AJM, som 
un grup de nois i noies que 
pretenem dinamitzar activitats 
culturals i festives, a més 
d’incentivar una participació 
activa, sense cap ànim de lucre.

Què feu i perquè?
Ara per ara, el nostre focus 
d’atenció és la JAM PALLARS: 
una festa d’estiu que se celebra 
el segon o el tercer cap de 
setmana de juliol. La nostra idea 
era crear una festa organitzada 
per part del jovent del poble, 
que oferís un concepte 
alternatiu però, alhora, 
mantingués la part tradicional 
de les festes majors pallareses: 
sopar popular, activitats per al 
poble i els nens, rom cremat… 
D’aquesta manera, es combina 
la tradició amb noves ofertes 
musicals i festives: des de 
grups en directe de diferents 
gèneres i estils, fins a batucades 
i monòlegs. 

Com va sorgir la idea?
Vàrem néixer una nit d’estiu 
del 2010, amb la il·lusió 
d’intensificar la relació entre 
nosaltres i el vincle amb la resta 
del veïnat. El principal desig 
que ens va donar l’empenta que 
necessitàvem, era poder tirar 
endavant una gran festa d’estiu 
plena de música i activitats. La 
gran majoria del jovent érem, o 
famílies de segona residència, o 
estudiants que ja havíem marxat 

del Pallars. Les ganes de tornar 
a retrobar-nos i recuperar el 
vincle entre nosaltres i la resta 
del poble, va fer que portéssim 
endavant aquest projecte. Així, 
almenys una vegada a l’any, 
ens obliguem a reunir-nos i 
gaudir d’un cap de setmana tots 
plegats.

Com valoreu on heu arribat?
Fins ara, ha estat un camí 
ple d’esforços i obstacles. 
Ens ha costat trobar suport 
perquè és difícil, encara ara, 
començar quelcom nou amb 
caires considerats alternatius 
a la resta d’ofertes. Ara bé, 
deixant de banda que la 
meteorologia ens ha perjudicat 
i ens ha fet més difícil tirar 
endavant econòmicament, hem 
aconseguit assolir els nostres 
objectius: unir-nos com a poble 
i tenir una gran rebuda. Queda 
un llarg camí per endavant, però 
cada vegada hi ha més gent 
implicada i tenim les idees més 
clares.  

Quins projectes teniu?
A mesura que hem anat 

creixent, han crescut també 
les obligacions fora del que 
és l’Associació. Això fa que els 
objectius es replantegin per 
fer-los més factibles. Pretenem 
enfocar part del nostre temps a 
fer costat i ajudar amb la festa 
major d’octubre, Carnestoltes... 
i totes les activitats que formen 
part del poble. Ara mateix hi ha 
un salt generacional que no ens 
acaba de permetre derivar part 
de les nostres competències als 
més joves. D’altra banda, cada 
vegada tenim més recolzament 
(tant per part del poble com de 
fora) i això permet crear noves 
idees i reformular els objectius 
fins ara assolits.

Necessiteu col·laboradors?  
Evidentment, qualsevol ajuda 
és més que benvinguda. Com 
hem esmentat abans, el suport 
fins ara ha estat difícil, però 
cada vegada més gent creu 
en el projecte i s’hi implica 
directament, tant de forma 
econòmica (negocis de Sort i 
Montardit) com voluntària (el 
JAC -Joves Alcem Cànoves- i la 
resta del jovent del Pallars). 
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La Garantia Juvenil és 
una iniciativa a nivell 
europeu per reduir 
l’atur juvenil.

Des del passat 20 de 
maig d’aquest any, s’està 
implementant a la comarca el 
Programa de Garantia Juvenil. 

Què s’ofereix a les persones 
joves?
A la Garantia Juvenil s’hi poden 
apuntar totes les persones joves 
d’entre 16 i fins a 29 anys, amb o 
sense certificat de discapacitat, 
que no estiguin ni estudiant ni 
treballant. Independentment 
del nivell d’estudis que tinguin o 
de les condicions personals en 
les quals es trobi el/la jove, si es 
compleixen aquests requisits, 
s’hi poden inscriure.   

Un cop estiguin inscrits/es, 
s’acompanyarà el/la jove, 
a realitzar un itinerari 

personalitzat i en funció dels 
seus interessos i necessitats, 
amb l’objectiu final de realitzar 
un acompanyament per 
reprendre els estudis o per 
aconseguir una oferta de feina. 

Què s’ofereix a les empreses?
Existeixen bonificacions i 
incentius per a les empreses que 
vulguin contractar els/les joves 
inscrits/es en aquest Programa.  

Què s’ofereix a les empreses, 
associacions, entitats, 
organitzacions, etc., que 
treballen vinculats als/a les 
joves de la comarca?
Per a tothom que treballi o 
vulgui treballar per millorar 
l’ocupabilitat dels/de les joves 
de la comarca, el Serveis 
d’Ocupació de Catalunya 
anirà traient diferents ajuts i 
convocatòries per subvencionar 
aquest tipus d’iniciatives.

Per a més informació contacteu:
Mireia Giménez Marquès
Oficina Jove del Pallars Sobirà
C/ Dr. Pol i Aleu, 5 SORT 25560 

T. 973 620 999
A/e: mireia@pallarssobira.info
garantiajuvenil@pallarssobira.info 

Horari d’atenció: de dilluns a 
dijous de 9 a 14h i de 16 a 19h i 
divendres de 9 a 14h. 

 
Més informació per a les 
persones joves: http://.

Informació per a joves 
sobre el programa 
Garantia Juvenil:
http://bit.ly/gjove

Informació per a 
les empreses sobre 
bonificacions i altres 
beneficis: 
http://bit.ly/gempresa

Informació sobre les 
convocatòries d'ajuts a 
projectes de millora de 
l’ocupabilitat dels joves: 
http://bit.ly/gocupacio

FemSobira.cat  •   OfiCina JOvE // trEbaLL // PartiCiPaCió

ARTICLE TEMÀTIC DE L’OFICINA JOVE DEL PALLARS SOBIRÀ DE L’ÀMBIT DE TREBALL

La Garantia Juvenil al Pallars Sobirà
Nou projecte de foment de l’ocupació juvenil

TREBALL
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Serveis de la borsa: 
• Ajuts al lloguer
• Ajuts d'Especial Urgència
• Ajuts a la rehabitalitació
• Suport als propietaris per a la 

Borsa d'habitatges
• Suport als llogaters inscrits
• Mediació en contractes de 

lloguer i assegurança Aval-
lloguer

• Sol.licituds de cèdules 
d'habitabilitat

• Inscripció al Registre únic de 
sol.licitants de pisos

Fins al 30/10/2015 es pot 
demanar l'ajut al lloguer per a 
Col.lectius  Específics  
+ info: http://bit.ly/lloguer2015

Horaris:
Dilluns, dimecres* i divendres 
d’11 a 13.30h (a Sort al Consell 
Comarcal)
* El 1r dimecres de mes de 10 
a 13h  (Ajuntament d’Esterri 
d’Àneu) amb cita prèvia

Contacte:
Cal demanar cita prèvia trucant 
al 973 620 107
A/e: olh@pallarssobira.cat

Consulteu els habitatges a: 
habitatge.pallarssobira.cat
29 habitatges disponibles!

Què és la borsa de residus 
de la deixalleria?
Tot allò que arriba a les 
deixalleries de Sort o Esterri 
d’Àneu i pot tenir una segona 
vida, es publica al web 
pallarssobira.cat/residus 
perquè els interessats ho 
puguin demanar.

Com funciona?
Es demanen els objectes a 
través del web i s'entreguen 
per ordre de demanda 
i distribuint entre els 
demandants.

6 objectes esperen un nou ús! a la deixalleria de Sort
Una raqueta de tennis, un suport de TV, un porta-CD, una pilo-
ta de futbol, una balança digital, una secció de contes infantils 
i altres llibres...
• Pots fer la teva demanda a: pallarssobira.cat/residus

Recordeu que podeu visitar l'espai habilitat 
a la deixalleria de Sort on trobareu tots 
aquests articles i també una secció especial 
dedicada a l'intercanvi de llibres i contes! 

Deixalleria de Sort
De dl a dv de 8 a 15h Ctra. d’Enviny, s/n Sort Km 1
T. 973 620 310 / 666 408 002
Deixalleria d’Esterri d’Àneu
De dl a ds de 9 a 13.30h Camí riu de Son, s/n Esterri d’Àneu
T. 652 894 458

FemSobira.cat  •  EL GUST DE COMPARTIR
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La borsa de residus

Oficina local d’habitatge  
del Pallars Sobirà

Sort c/ Estanys de Pallars, 5

Baiasca Paller de Casa Joan

Esterri d'Àneu c/ Sebastià R., 13
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Associació de Taxistes del Pirineu 24h: 
619 078 273 . 
Veure llistat sencer de taxis a:  
http://bit.ly/mobilitatpallars 

FemSobira.cat  •  MOBILITAT

horaris d’autobÚs 
d’esterri dàneu- la pobla de segur - bCn - lleida

05.20
05.24
05.29
05.36
05.46
05.52
05.57
06.00
06.05
06.19
06.36

07.40  T
08.23

-

5.05
-
-
-
-

5.35
-
-
-

6.00
6.15

-
7.35*

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

08.45
-
-
-

12.50

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7.55
-

9.45

17.00
17.04
17.09
17.16
17.25
17.30
17.36
17.41
17.47
17.59
18.27

-
-

22.30

17.00
17.04
17.09
17.16
17.26
17.32
17.37
17.40
17.45
17.59
18.16

19.21  T
20.03

-

12 11 4 4 4
07.33
07.37
07.42
07.49
07.59
08.05
08.10
08.13
08.18

08.32 T
08.49

-
-
-

2
11.38
11.42
11.47
11.54
12.04
12.10
12.15
12.18
12.23

12.37**
-
-
-
-

1
13.00
13.04
13.09
13.16
13.26
13.32
13.37
13.40
13.45
13.59

-
-
-
-

15.30
15.34
15.39
15.46
15.56
16.02
16.07
16.10
16.15
16.29
16.46

-
18.33

-

1
14.30
14.34
14.39
14.46
14.55
15.00
15.06
15.11
15.17
15.35
15.57

-
-

20.00

3
16.50
16.54
16.58
17.04
17.14
17.20
17.25
17.28
17.33
17.49

-
-
-
-

esterri d’àneu
la guingueta
esCaló
llavorsí
rialp
sort
Montardit de baix
baro
gerri de la sal
la pobla de segur
treMp
balaguer
lleida
barCelona

anada

servei de taxi sort - seu d’urgell
viatges Matí  (689 495 777 / 973 620 733)
viatges tarda (610 477 157 / 973 620 802)

09.00
10.00

12.15
11.15

20.30
19:30

sort
la seu d’urgell

llegenda 2 De dll a dv feiners1 Diari 3 De dilluns a dissabte feiners 4 Diumenges i festius

Actualitzats a 16/05/2014. Aquests horaris poden variar segons criteri de l’empresa. Més info: a www.alsa.es, www.renfe.com, www.fgc.cat

barCelona 
lleida ***
balaguer
treMp
la pobla de segur
gerri de la sal
baro
Montardit de baix
sort
rialp
llavorsí
esCaló
la guingueta
esterri d’àneu

07.30
-
-

11.25
11.43
11.46
12.01
12.04
12.09
12.14
12.23
12.30
12.35
12.39

-
-
-
-

11.10**
11.24
11.29
11.32
11.37
11.43
11.53
12.00
12.05
12.09

-
16.35

-
18.27
18.44
18.58
19.03
19.06
19.11
19.17
19.27
19.34
19.39
19.43

-
-
-
-

15.55
16.09
16.14
16.17
16.22
16.28
16.36
16.41
16.45
16.59

-
-
-

14.00
14.19
14.32
14.39
14.47
14.51
14.56
15.05
15.12
15.18
15.21

3 14 112
14.30

-
-

18.19
18.35 T

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
18.00

-
-
-

21.40 T
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
12.50

-
14.42
14.59
15.13
15.18
15.21
15.26
15.32
15.42
15.49
15.54
15.58

4
-

20.35
-

22.25
22.42
22.56
23.01
23.04
23.09
23.15
23.25
23.32
23.37
23.41

2tornada

* Tenen enllaç amb AVANT BCN-Lleida, ** Tenen enllaç amb el tren de la Pobla *** Paren a l’estació de trens de Lleida 10 minuts després de la sortida   T Es pot fer un transbordament

* Tenen enllaç amb AVANT Lleida-BCN, ** Tenen enllaç amb el tren de la Pobla *** Paren a l’estació de trens de Lleida 10 minuts després de la sortida   T Es pot fer un transbordament
LLEIDA - BCN de 8 a 9.08h

BCN - LLEIDA de 18.05 a 19.13h

-
19.20* 

-
21.10
21.27
21.41
21.46
21.49
21.54
22.00
22.10
22.17
22.22
22.29

1

-
-
-
-
-
-
-
-
-

06.30
-
-
-

10.10

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

19.55
-

21.45

tren de pobla de segur - lleida **

12:56
14:46

17:30
19:20

la pobla de segur

lleida

11:00
09:10

12:30
10:40

3 34 4Més info: www.fgc.cat

targeta de 10 viatges a 16,50€ / viatge per a pallars s. - bCn
www.alsa.es / 902 42 22 42. Es compra a l’estació d’autobusos BCN Nord i a l’Oficina de Turisme de Sort.

Esterri d'Àneu c/ Sebastià R., 13
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ALSA (Autobusos) 902 422 242 

ITV de Sort 973 620 104

Bus de la festa: http://bit.ly/busfesta15



Anna Rubio (39 anys)
Artista del moviment • Farrera

+ info: 
bit.ly/annarubio

PRAT, ARBRE I FORMIGA 
SAÓ 2013
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