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On és aquesta imatge?
participa al concurs i guanya un àpat per a dues persones | + info a pàg. 2 

ENTREVISTA “NO PERDIS 
EL NORD!” A 
YASMINA FRANCESC

ENTREVISTA “PROJECTES 
AMB VEU PRÒPIA” A 
XARXA D’INTERCANVI 
DE LLAVORS

Edita Oficina Jove del Pallars Sobirà • http://oficinajove.pallarssobira.cat
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I El concurs "On és aquesta imatge?"

Per participar heu d’enviar per email el nom del poble 
on creieu que ha estat feta aquesta foto, el vostre 
nom i telèfon abans d'acabar aquest mes a l’adreça:  
oficinajove@pallarssobira.cat. Els encertants 
entrareu en un sorteig el 1r dilluns d'abril d’un 
dinar o sopar de menú tancat per a dues persones 
cortesia del restaurant Albus de Rialp.

Sobre la revista
Revista amb continguts del portal 
web femsobira.cat i de l'Oficina 
Jove del Pallars Sobirà.

Edita: Oficina Jove del Pallars Sobirà

Exemplars: 1.000 mensual

DL: L 1294-2015 

Distribució: Gasolineres, forns, 
bars, punts d’informació, farmàcies, 
llibreries, biblioteques i oficina jove.

Contacte: 
A/e: oficinajove@pallarssobira.cat

http://oficinajove.pallarssobira.cat

t @sobirajove

f joventutPallarsSobira

T. 973 620 999 / 638 723 950

De dl a dv de 10 a 14h i de dl a dj 
de 16.30 a 19h
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Editorial

AQUESTA REVISTA S'EDITA AMB EL SUPORT DE:

Restaurant Albus

Cuina tradicional i moderna
C/Rentadores, 6, 25594 Rialp
T. 973 620 542 Consulteu horaris

bit.ly/femsobiraConsulta el resultat del sorteig a: 

Un dia sense somriure és 
un dia perdut
Charles Chaplin (1889-1977) Actor, director, 
compositor i productor

K https://ca.wikipedia.org/wiki/Charles_Chaplin



Agenda de març

Dimarts 1

 > Xerrada “Aprèn 
a modificar … les 
emocions” | Esterri 
d'Àneu
A les 17.30 a la Biblioteca 
d’Esterri d’Àneu
MéS infO:OfiCinaJOvE@
PaLLarSSObira.Cat

dijous 3

 > Taller de cura de la pell 
i automaquillatge | Sort
A les 14h a Casa Xorret taller 
pràctic
MéS infO: 607920406 
(PAULA)

divendres 4

 > Ball de les 1001 raons 
| Sort
A les 22.30h a Discoteca Rock 
Dur. Celebrem el Dia de les 
Dones i tantes altres coses..
Troba la teva reó per ballar amb 
la teva música. Entrada gratuïta
MéS infO: 973 620 010

 > Curs "Click into the 
Nature" | Farrera
Taller de fotografia hivernal per 
Jordi Oliver fins al 6 de març €€
973 622 106 • farrEraCan.Cat

 > Divendres Creatiu  
| Farrera
Presenta l'artista  dissenyadora 
Valença Castells
973 622 106 • farrEraCan.Cat

dissabte 5

 > El Parc Nacional amb 

raquetes de neu | Espot €€

MéS infO: 973 624 036 / 
infO.aiGuEStOrtES@OaPn.ES

 > Porta les teves llavors! 
| Sort
A les 10.30h taula d'intercanvi 
llavors, a les 11h taller de 
reproducció i conservació, 
a les 13h presentació Xarxa 
intercanvi de llavors, a les 14h 
dinar (portar estris i dinar 
per compartir), cafè i te. Taula 
oberta "cap a on volem anar"
PLantErGErri@GMaiL.COM

 > Sopar de la Dona 
Treballadora | Rialp €€

MéS infO:973 620 365 / 
aJuntaMEnt@riaLP.Cat

diumenge 6

 > Dia Inclusiu de la neu  
| Tavascan €€

MéS infO:tavaSCan@
tavaSCan.nEt

dilluns 7

 > XXII Curs de 
restauració | Esterri 
d'Àneu
També el dia 14 €€
MéS infO:973 626 436 / ECO-
MuSEu@ECOMuSEu.COM

dimarts 8

 > Dia de la dona | Sort
12h Acte Intitucional de 
l'Alt Pirineu i Aran a l’Oficina 
Comarcal de turisme
MéS infO: CaSaxOrrEt@
SOrt.Cat 

 > Xerrada “La creativitat 
un pas cap a la felicitat”  
| Llavorsí
A les 17.30h al Centre Cívic
MéS infO:OfiCinaJOvE@
PaLLarSSObira.Cat

divendres 11

 > Campionat Catalunya 
Absoluts | Espot
MéS infO:973 621 199 / 
infO@SkiPaLLarS.Cat

 > Representació teatral 
"RUMORS" | Sort
Teatre Tarambanes de Sort 
representa la comèdia 
"RUMORS”. També els dies 12, 
13, 19 i 20 de març al Cinema-
teatre Els Til·lers de Sort. 
VENDA ANTICIPADA els dt 1, 
8 i 15 al mercat de Sort. De l'1 
al 18 de març al Poliesportiu de 
Sort. €€
MéS infO:658 183 384

dissabte 12

 > Cursa Popular Gall Fer 
| Rialp
MéS infO:973 621 199 / 
infO@SkiPaLLarS.Cat

dimarts 15

 > FORMACIÓ DE 
CONEIXEMENTS 
LABORALS (Part 1)  
| Esterri d'Àneu
A la Sala de Plens de 
l’Ajuntament d'Esterri d'Àneu de 
15 a 18h. Normativa en matèria 
d’estrangeria; normativa laboral 
i sociolaboral. Règim jurídic 
laboral: drets laborals bàsics, 
sistema de contractació, drets 
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i deures
MéS infO:iMMiGraCiO@
PaLLarSSObira.Cat

divendres 18

 > Campionat de 
Catalunya Infantils  
| Espot
MéS infO:973 621 199 / 
infO@SkiPaLLarS.Cat

 > Cursa Social AEP  
| Rialp
MéS infO:973 621 199 / 
infO@SkiPaLLarS.Cat

 > Xerrada “Creus que 
el teu fill s'està passant 
(amb les pantalles)?”  
| Rialp
A les 18.30h a la Sala de plens
MéS infO:OfiCinaJOvE@
PaLLarSSObira.Cat

dissabte 19

 > 52 Edició de la Cursa 
Bassiero | Esterri d'Àneu
Una travessa d’esquí de 
muntanya per equips que 
organitza la FEEC
MéS infO: 
infO@vaLLSDanEu.OrG 

 > Cursa Social CEPS  
| Rialp
MéS infO: 973 621 199/ 
infO@SkiPaLLarS.Cat

diumenge 20

 > Excursió:"Aviem el 
bestiar" | Llessui
Acompanyarem i ajudarem 
un pastor de Llessui a aviar 
el bestiar, mentre ens explica 
curiositats del món ramader €€
MéS infO:973 621 798 / infO.
aiGuEStOrtES@OaPn.ES 
 

 > III Mercat de segona 
mà | Sort
De 9 a 14h a la Plaça Major 
de Sort. Per paradistes cal 
inscripció prèvia
MéS infO: 
CaPDECaSaSOrt@GMaiL.COM

dilluns 21

 > Campionats Espanya 
Alpí Infantil | Espot
MéS infO:973 621 199 / 
infO@SkiPaLLarS.Cat

dimarts 22

 > FORMACIÓ DE 
CONEIXEMENTS 
LABORALS (Part 2)  
| Sort
Els dies 22 i 29 de març de 
15 a 18h a l'Oficina Comarcal 
de Turisme a Sort. Informació 
sindical, afiliació, representació 
legal dels treballadors i les 
treballadores a l’empresa, 
la negociació col·lectiva. El 
mercat laboral i la recerca 
d’ocupació, les polítiques actives 
per l’ocupació, la cartera de 
serveis del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
MéS infO:iMMiGraCiO@
PaLLarSSObira.Cat

dijous 24

 > Sky & Swing a l'Alt 
Pirineu | Burg
Consulteu programa €€
MéS infO: httP://bit.Ly/
DANSANATURA

divendres 25

 > Processó dels Armats  
| Esterri d'Àneu
A les 10h i a les 22h
MéS infO:973 626 568 / 
infO@vaLLSDanEu.OrG 

 > Processó dels Armats 
| Tírvia
A les 22.30h
MéS infO:973 622 073 / 
aJuntaMEnt@tirvia.DDL.nEt

 > 13ª Mostra de 
Formatges Artesans 
Catalans | Sort
MéS infO:973 620 010 / 
aJuntaMEnt@SOrt.Cat

dissabte 26

 > End of Season | Rialp
MéS infO: 973 621 199 / 
infO@SkiPaLLarS.Cat

diumenge 27

 > Espot Tamarro Race  
| Espot
Competició per a tots els públics 
i nivells
MéS infO: 
infO@SkiPaLLarS.Cat

Recorda que només publiquem 
aquelles activitats que es 
pengen al portal FemSobira.cat!

Més info:
http://bit.ly/agenda_femsobira
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D
EXCURSIONS I SORTIDES

 > Expedició: "Observació 
de l’Ós Bru" | Tavascan
Tots els dies €€
MéS infO: 692 578 798

 > Ruta interpretativa 
per la natura | Tavascan
Tots els dies €€
MéS infO: 973 623 079 / 692 
578 798

 > Visites guiades al 
mirador de Corbiu (Pleta 
del Prat) en Snow-retrac 
| Tavascan
Tots els dies amb reserva €€
MéS infO: 656 535 492

 > Circuits inclusius 
“Sumant capacitats”  
| Tavascan
Circuits d’esquí nòrdic i raquetes 
de neu adaptats. Tots els dies 
amb reserva €€
MéS infO: 656 535 492

 > Sortides guiades amb 
raquetes de neu: "Boscos 
de Montenartró i Port- 
Ainé" | Montenartró
Tots els ds i dg €€
MéS infO: 620 822 745

 > Descoberta dels 
rastres damunt la neu  
| Bosc de Virós
Cada dia sota demanda €€
 MéS infO: 619 938 267

 > El Parc Nacional amb 
raquetes de neu | Espot
Cada dia sota demanda €€

 MéS infO: 619 938 267

 > Observació 
astronòmica amb 
telescopi i tastet de 
licors pirinencs | Esterri 
d’Àneu
Tots els ds €€
 MéS infO: 619 938 267

 > Taller de fotografia 
hivernal | PNAP i PN
Tots els ds i dg €€
 MéS infO: 696 375 146

 > Caps de setmana 
de raquetes de neu i 
astronomia | Son
Data 25 i 26 de març €€
MES infO: 696 375 146

 > Curs d'esquí alpinisme 
| Refugi El Gerdar
Dates: 19 i 20 de març €€
infO: rEfuGiDELGErDar.
COM / 619 044 476

 > Curs d'esquí Freeraide 
| Refugi El Gerdar
Dates: 5 i 6  de març €€
infO: rEfuGiDELGErDar.
COM / 619 044 476

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 ds a partir de les 18h 
projecció d’un documental de 
les papallones. Gratuït per als 
visitants

• Sortides de camp  on 
s'interpreta el món de les 
papallones,  sota demanda. 
Mín. 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

• Exposició:”Recull d’obres 
presentades al XXII Concurs 
de fotografia” del 2 de febrer 
al 30 d’abril

• 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
t. 973 626 436
www.ECOMuSEu.COM

 > MónNatura Pirineus  
| Planes de Son

• Ds 10h Recorregut Naturalista €€
• Ds 19.45h Viatja per les 

galàxies €€
• Dg 10h Visita Fauna €€
t. 973 626 722
MOnnaturaPirinEuS.COM

 > Espai Museístic del 
Ferro ”Casa Sintet” | Alins
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 €€

Visites els dies  5, 6 i 28 a les 
13h. També visita els dies 25, 26 
i 27 a les 13h i a les 18h
t. 677701820 
MOnEStirDEGErri@GMaiL.COM

 > Museu de la Sal | Gerri 
de la Sal €€

Obert els dies 25 , 26 i 27 març 
de 10 a 14h
infO: 669 180 448 / 973 662 040

 > Museu - Presó “El camí 
de la Llibertat” | Sort €€

Horari caps de setmana: ds de 
12 a 14h i de 18 a 20h i dg de 
12 a 14h. Setmana santa obert 
tots els dies de 18 a 20h, menys 
dg de rams, dg de pasqua i dl de 
pasqua
t. 973 620 010
www.CaMiDELaLLibErtat.Cat 

 > Despoblat de Santa 
Creu | Llagunes

• Visita als búnquers de Vilamur €€
• Visites guiades al despoblat €€
infOrMaCió i rESErvES: 
649 25 78 84

 > Museu de la Fusta  
| Àreu
Concerteu visites €€
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”
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 ds de 9 a 14h i de 15.30 a 18h 
i dg de 9 a 14h

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 €€

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

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

F
MÚSICA

 > Consorci Escola 
Itinerant de Música i 
Dansa del Pallars
Consulteu activitats €€
t. 973 621 190 
a/E: COnSOrCiMuSiCa@
PaLLarSSObira.Cat 
w: bit.Ly/MuSiCaPaLLarS

 > Escola folk de música  
| Esterri d'Àneu €€

Consulteu horaris i preus. 
Tallers de: Percussió tradicional,  
acordió diatònic, gralla, danses 
tradicionals, violí folk, bot de 
gemecs, Esterri folk orquestra
t. 973 626 436
www.ECOMuSEu.COM

V
BIBLIOTEQUES I ARXIU

 > Bibliobús Pere Quart
• Gerri de la Sal (Matí dl 14)
• Ribera de Cardós (Tarda dl14)
• Llavorsí (Matí dt 1 i 15)
• Alins (Tarda dt 1 i 15)
• Esterri d’Àneu (Matí dc 2 i 16)
• Espot (Tarda dc 2 i 16)
• Escaló (Matí dj 3 i 17)

• Rialp (Tarda dj 3 i 17)
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  
PL. La CLOSa, 1
a/E: bibLiOtECa.EStErri@
GEnCat.Cat

 > Biblioteca | Sort
Horari de 16 a 20.30h de dl a dv
t. 973 621 066  
av. DiPutaCió,20
a/E: bibLiOtECa.SOrt@
GEnCat.nEt
www.bibLiOSOrt.Cat

 > Arxiu Comarcal | Sort
Horari: de dl a dv de 8 a 15h
t. 973 621 409
a/E: aCPaLLarSSObira.
CuLtura@GEnCat.Cat
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è
FORMACIÓ I REPÀS

 > Acadèmia Sanfeliu  
| Sort €€

Domini del teclat i informàtica, 
anglès (exàmens Cambridge), 
francès, classes de conversa 
d'anglès i francès per a adults 
(professors nadius), repassos 
(matemàtiques, física, química, 
llengües), reforç de lectura 
i escriptura per a adults 
subvencionat pel Consell 
Comarcal
t. 973 620 124
C/CarLES POL i aLEu, 26 biS
a/E: tSanfELiu@GMaiL.COM

 > Acadèmia Rolang 
School | Sort €€

• Cursos anglès per a nens, 
adults i preparació, preparació 
Exàmens de Nivell B1 i B2 i 
Classes de conversa.

• Alemany per a nens i adults.
• Repassos Física Química 

castellà català.
• Cursos FORCEM d’anglès 

subvencionats per a 
treballadors i aturats

• Atenció turística en anglès 
30h (subvencionat) 

t. 973 620 738 / 646 779 970
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

 > Classes de repàs €€

• Júlia Novellas. Llengües 
i humanitats a primària i 

secundària (618 436 345)

 > Cursos de català 
per a persones no 
catalanoparlants

• Els dijous de 14.30 a 15.45h 
a l'Oficina de Turisme de Sort 
(3a planta)

• I els dimecres de 14.30 a 
15.45h als Locals Socials  (c/ 
St. Vicenç) d'Esterri d'Àneu

inSCriPCiOnS: 973 620 107 
iMMiGraCiO@PaLLarSSObira.Cat

 

I
ACTIVITATS FÍSIQUES

 > FC Rialp
Dg 6  RIALP F.C. "A" - 
ALCARRAS F.C. "A".
Dg 13 ANGULARIA 
D'ANGLESOLA C.F. "A" - RIALP 
F.C. "A"
Dg 20  RIALP F.C."A" - POBLA 
DE SEGUR C.F. "A"
MéS infO: 973 620 365 / 
riaLP.Cat

 > Associació Esportiva 
Pallars | Sort
Cursos:

• Equip de competició
• Dissabtes (a partir de 3 anys), 

Perfeccionament freestyle (a 
partir de 7 anys)

• Diumenges (a partir de 3 
anys), Iniciació al freestyle (a 
partir de 7 anys), snow i adults

• Cursets
t.973 621 457 – 608 101 033
a/E: infO@aEPaLLarS.OrG
www.aEPaLLarS.OrG

 > Poliesportiu Els 
Til·lers | Sort €€

Activitats per a infants fins al juny
• Ioga divertit (1r, 2n i 3r)
• Ioga divertit (3r, 4t i 5è)

• Psicomotricitat i emocions
• Futbol sala femení (1r a 6è)
• Dansa creativa (1r a 6è)
• Balls populars i tradicionals 

(a partir de gener de 1r a 6è)
• Esport i salut (1r a 6è)
• Iniciació i perfeccionament a 

l’”skate” (A partir de 1r)

Activitats adults fins al juny
• Zumba. Contacteu al poliesportiu
• Pilates. Contacteu al poliesportiu
• Tai-txi. Contacteu al poliesportiu
• Ciclo Indoor Dirigit. Contacte 

directe amb el Pavelló 
d'Esports

• Meditació i Relaxació. Pedro 
González (631 037 339)

• Arts Marcials. Pedro 
González (631 037 339)

• Teles. Jus Ergüin i Vanessa 
Lloret (650 952 269)

• Curs de dansa Vertical : Anna 
Rubio (652 214 161) dc de 
18.30 a 20.30h

t. 973 621 457 / 973 620 010
a/E: ESPOrtS@SOrt.Cat

 > Espai Dansa Natura   
| Burg €€

• Del 24 al 27 de març Stage 
Sky and Swing (Taller de Lindy 
Hop amb Bigpotters, 3 nivells). 
24 i 26 festa a la nit. 25 
Concert de swing per escoltar 
i ballar. 25 al matí excursió per 
La Coma de Burg

• Estiraments i dansa per adults
• Teràpia a través del moviment 

i la dansa
A la Sala bauret de Llavorsí
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 
CEriaLP.bLOGSPOt.COM

 > Club d’esports 
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d’aventura | Valls d’Àneu
Sortides BTT tots els diumenges
973 626 568 
CEavaLLSDanEu@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
Del 4 a 6 de març "Click into 
the Nature" taller de fotografia 
hivernal conduit per Jordi Oliver
973 622 106 • farrEraCan.Cat

 > Obrador Xisqueta
Experiències autèntiques 
entorn  els pastors, els ramats 
i la llana Xisqueta. Informació 
i reserves dels tallers i 
experiències a 
www.ObraDOrxiSquEta.Cat
t. 973 620 977

Ź
ALTRES

 > Casa Xorret | Sort
• Ioga: 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)

• Meditació: dc de 9 a 10h €€ 
Marita (631 163 045) 

• Txi-kung: dj de 9 a 10h €€ 
Annabel (615578444) 

• Pintura: dj de 18 a 20h €€ 
Concha Candelas (649 154 737) 

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 €€
• 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.

• Gimnàs: dl i dc de 16.30 a 17.15h 
i de 17.15 a 18h. I dt i dj de 16.30 
a 17.15h

• Ioga: dj 10 a 11h
• Pilates: dc i dv de 10 a 11h
• Estimulació de la memòria: dt 

d'11 a 12 i 12 a 13 h
• Manualitats: dj de 10 a 12h
• Labors: dc de 17.30 a 19h
• Balls en línia: dv de 17 a 18h
• Informàtica: dl i dc de 10 a 12 i de 

17.30 a  19.30h 
• Punta al coixí * dc de 17.30 a 19h
• Riallateràpia * dt de 17.30 a 

18.45h
• Taller en família * dj de 17.30 a 19h
Les activitats marcades amb * 
estan obertes a tots els públics.
t. 973 620 989
CGG.SOrt@GEnCat.Cat

 > Creu Roja | Sort
• Banc d'ajuts tècnics per a 

gent gran: Podeu col·laborar 
aportant material (cadires 
de rodes, crosses, etc) per a 

ser reaprofitat. També podeu 
sol·licitar-ne si compliu els 
requisits.

t. 973 620 164
a/E: PaLLarS_SObira@
CruzrOJa.ES

 > Sardanes | Sort
Tots els ds de 18 a 20h, al Casal 
de Gent Gran de Sort
MéS infO: 973 620 010

Ź
EXTRAESCOLARS AMPA

 > Consulteu extraescolars
• AMPA ALINS ampa-alins@

googlegroups.com €€
• AMPA Esterri d'Àneu - CP LA 

CLOSA I SES MORELLÓ ampa.
closa.morello@gmail.com €€

• AMPA Llavorsí ampallavorsi@
gmail.com €€

• AMPA Rialp - Montsent de 
Pallars amparialp@yahoo.
es €€

• AMPA INS Sort  - Hug Roger 
III ampaieshugroger@gmail.
com €€

• AMPA Sort  - Àngel Serafí 
Casanovas ampaescolasort@
gmail.com €€

• AMPA Vall Cardós 
ampaminairons@hotmail.
com €€

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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El servei de la Borsa de 
Mediació per al lloguer 
social és un servei gratuït 
que dóna garanties i 
prestacions perquè tant el 
llogater com el propietari 
llogueu amb tranquil·litat

BUSQUES UN PIS O CASA PER 
LLOGAR A UN PREU JUST?

Serveis gratuïts al llogater/a: 
• Ajuts al lloguer
• Suport i mediació en 

contractes de lloguer i 
assegurança Aval-lloguer

Requisits del llogater/a: 
• Inscriure's al Registre únic 

de sol.licitants d'habitatge 
protegit (ho fem nosaltres)

ETS PROPIETARI D'UN PIS O 
CASA I EL VOLS LLOGAR?

Serveis gratuïts al 
propietàri/a:
• Acompanyament en la redac-

ció i signatura del contracte
•  Aval-lloguer: garantia de 

cobrament de rendes impa-
gades en cas que s'arribi al 
desnonament

•  Assegurança multirisc: inclou 
desperfectes en el continent 
de l'habitatge

•  Assegurança de defensa jurí-
dica: en cas d'impagaments 
de rendes de lloguer

• Suport i mediació en 
contractes de lloguer

Requisits del propietari/a:
Disposar de la cèdula 
d'habitabilitat i del certificat 
d'eficiència energètica vigents

Altres serveis de l'oficina Local 

d'Habitatge:
• Ajuts d'Especial Urgència
• Ajuts a la rehabitalitació
• Tramitar cèdules 

d'habitabilitat

Horaris:
Dilluns, dimecres* i 
divendres d’11 a 13.30h 
(a Sort al Consell amb cita 
prèvia)

* 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

Oficina local d’habitatge  
del Pallars Sobirà

Consulteu els habitatges disponibles a la Borsa Online: 

http://habitatge.pallarssobira.cat
10 habitatges disponibles! a 01.03.2016

[Escaneja el codi QR 
amb el teu smartphone i 
visita la borsa online]
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InfoBreusB PARTICIPA l RECOMANA

t @sobirajove  @ oficinajove@pallarssobira.cat

L’estació d’esquí de Tavascan estrena un sistema de recomanació 
d'itineraris hivernals per millorar la seguretat  | http://bit.ly/tavascan

una jove adolescent de família rica, va patir un accident durant l'estiu que 
no recorda. La novel·la va desvelant secrets i mentides amb subtilesa i 
intel·ligència | http://bit.ly/lec_mar

La diàspora
Míriam Fort Gasia (1983), una jove gastroenteròloga de Sort que 
des del juliol de 2012 viu al Canadà | http://bit.ly/ladiaspora6

K

INSCRIPCIONS 
OBERTES A 
LA 7ª RIALP 
MATXICOTS

S’obren inscripcions per 
a la 7a edició de la rialp 
matxicots que se celebrarà 
el dies 17 i 18 de setembre 
de 2016
 
Més informació:  
http://bit.ly/matxicots

VIII ESPOT 
TAMARRO RACE

Cursa popular oberta a 
tothom que se celebrarà 
el diumenge 27 de març a 
Espot. Les inscripcions es 
poden fer el mateix dia de la 
cursa a Pista Solana, mentre 
preneu una xocolata calenta 
per agafar forces, o a les 
taquilles de l'estació (de 
9.30 a 10h)

Més informació:
http://bit.ly/tamarro2016

Mentiders, Elisabeth Lockhart

Aina Orteu B.
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Consulteu els premiats al concurs de Fotografia Instagram 
#carnavalsort2016  | http://bit.ly/carnavalsort16

#carnavalsort2016



K

Imatges populars i/o recents etiquetades amb #FemSobira

#FemSobira

@inuksgarden @inuksgarden @inuksgarden
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@inuksgarden@inuksgarden

@m_saboya_

@inuksgarden @pallarssobira @cjoglars
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Yasmina Francesc

Testimonis vitals de persones que viuen al Pallars Sobirà

Aquesta secció està inspirada en el projecte "No perdis el Nord". + Info: salut.pallarssobira.cat

Acròbata de Circ • Mencui • 33 ANYS

N

No perdis el Nord

Explica com et despertes?
Em desperto súpercontenta, normalment. No 
em fico mai de mala llet, la veritat, em costa molt 
enfadar-me als matins. I normalment em desperta 
el Guillem perquè no sortiria mai del llit. 

Com eres als 14 anys?
No tenia res a veure amb el que sóc ara, em penso. 
Perquè, en aquell moment, no tenia ni idea del que 
acabaria fent i vivia a Barcelona. No m'imaginava 
que acabaria vivint aquí als Pirineus, els meus 
pares estaven junts... així que tot va fer un gir entre 
els 14 i els 15 anys; va canviar tot bastant. I va ser 
a partir dels 15, 16, que sí que vaig començar a 
agafar el rumb cap a aquí, i a dirigir-me cap al que 
més m'agradava fer i el que volia fer. 

I què n'ha quedat d'aquella dels 14 anys? 
Res. Ni les amistats, ni res. 

Què et mou? Quines són les teves motivacions, 
passions...?
L'snowboard i el circ. És el que més m'agrada fer, 
però a vegades no trobo tot el temps que voldria 
per a fer-ho. M'agradaria tenir més temps per a 
crear i fer més esport. M'agrada estar activa. 

Quines persones t'inspiren o t'han inspirat  
i per què?
No sóc fan de cap esportista, no tinc cap cantant 
favorit, ni cap persona que m'agradi més. Suposo 
que les persones que més m'inspiren són les que 
tinc a prop meu meu dia a dia, les que són el meu 
referent. Segons l'època de la meva vida serien 
diferents amistats i algun familiar també, com els 
cosins grans, que eren com els meus germans i 
era amb qui et fixaves. Però que et pogués dir un 
personatge que tothom conegués, que em pugués 
haver inspirat, no en tinc cap. Són les persones del 
meu voltant, a qui jo puc tocar, i palpar, i veig com 
es comporten, les que m'inspiren. 

Pensa en un fet que ha marcat un abans i un 
després a la teva vida. Què en vas treure?
Doncs, quan vaig decidir marxar de Barcelona. Em 
va costar una mica perquè no coneixia ningú d'aquí 
dalt tot i que sí que havia vingut als estius al poble. 
Vaig decidir pujar aquí dalt i dedicar-me plenament 
a estar el major temps possible a la neu i fent 
snowboard. I d'aquí ja vaig començar a conèixer les 
amistats que tinc ara, que són les persones amb les 
quals m'identifico.
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Quins projectes tens?
Que l'escola de circ tiri endavant, tinc la meva 
família com a projecte i tinc algun altre projecte 
més petit que m'omple el dia a dia; però ara mateix 
el que més em motiva, més que la neu, és l'escola 
de circ. 

A quina hora te'n vas a dormir?
Si pogués, m'encantaria anar a dormir a les deu, o 
llegir el conte amb els meus fills i ja quedar-me allí 
dormint. Però normalment se'm fan les onze o les 
dotze de la nit fent coses. 

bit.ly/yascirc
Mira l'entrevista en vídeo

Playlist "No perdis el Nord"
Cançons per viatjar escollides 
pels entrevistats 

YASMINA FRANCESC ha triat...
On & On de Erykah Badu

4

http://bit.ly/nordonroad
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El terme “Crowdfunding” (en 
anglès) o “Micromecenatge” 
(en català) fa referència a les 
diverses formes de finançament 
col·lectiu que s’han popularitzat 
en la darrera dècada sobretot a 
través d’internet. 

Es tracta, en poques 
paraules, d’un grup de 
persones que donen suport 
econòmic (amb aportacions 
individuals) a un projecte. 

El finançament col·lectiu 
es pot duu a terme amb 
diversos objectius, des d'ajuda 
humanitària, a projectes de 
creació i/o artístics, periodisme 
ciutadà, campanyes, projectes 
emprenedors, etc.

El micromecenatge s’està 
consolidant com una font de 
finançament alternativa i 
paral·lela als canals tradicionals 
i  davant també de la reducció 
de les aportacions econòmiques 
dels governs autonòmics i locals.

Les primeres plataformes de 
finançament col·lectiu a l’Estat 
espanyol van aparèixer a finals 
del 2010 amb la creació de 
Verkami (nascuda a Mataró) i 
Lánzanos (nascuda a Toledo). 
Totes dues van seguir el model 
de micromecenatge basat en la 
recompensa, inspirat en iniciatives 
com la nord-americana 
Kickstarter, apareguda el 2009. 

Catalunya és la comunitat de 
l’Estat que concentra una major 
activitat de micromecenatge, 
tant pel que fa a les plataformes 

com als projectes que s’hi 
presenten. En l’actualitat, hi ha 
nombroses plataformes a l'Estat 
(unes 90) que funcionen segons 
diferents models de recaptació 
de fons, i des del 2010 cada any 
n’han anat apareixent de noves

Destaquem tot seguit tres 
plataformes catalanes que 
acullen campanyes de categories 
diferents, però hi predominen 
les que estan relacionades amb 
projectes de cultura i creació. 

K Verkami.com

És avui la plataforma principal 
de l’Estat espanyol. Defineixen 
la seva iniciativa com a 
“crowdfunding per a amants de 
la creació”.

K Goteo.org 

És una plataforma de 
finançament col·lectiu i 
col·laboració distribuïda 
(col·laboracions no monetàries) 
per a projectes que, a més 
d'oferir recompenses individuals, 
generin retorns col.lectius. El 
més interessant doncs és com 
promouen la cultura del bé 
comú incorporant el requisit 
que els projectes fomentin la 

utilitat pública, el codi obert i/o el 
coneixement lliure.

K Totsuma.cat

És una plataforma de 
finançament col·lectiu que té 
com a fet diferencial la seva 
vocació social i compromís amb 
la construcció nacional catalana.

Podeu consultar un llistat 
exhaustiu en aquesta guía:  
K Crowdacy.com/crowdfunding-
espana

Si bé en un inici era un 
sistema minoritari al qual 
solien recórrer artistes i 
creadors, avui la pràctica 
s’ha estès i hi recorren una 
gran varietat de petits/es 
emprenedors/es

Els quatre models de 
micromecenatge actius en 
l’actualitat són els següents: 
Recompensa, donació, inversió i 
préstec

1. Micromecenatge basat en 
recompenses:  

FemSobira.cat  •  EL GUST DE COMPARTIR

Què és el micromecenatge?

Un exemple de campanya per un projecte artístic vinculat a 
Farrera "Projecte In-Situ" | http://bit.ly/insitucrowd
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És el model més habitual, 
en què l’emprenedor que 
necessita finançament per al 
seu projecte ofereix, a canvi, 
una recompensa material, 
sovint la primera edició del 
mateix producte finançat.  
És molt freqüent en projectes 
d’àmbit cultural, ja que a més 
d’oferir un retorn en forma de
recompensa, crea un vincle 
directe entre el creador i el 
seu mecenes, qui pot seguir el 
desenvolupament de tota la 
campanya i de la producció.

La plataforma líder a l'Estat 
d’aquest model és Verkami, 
seguida de Goteo.

2. Micromecenatge basat en 
donacions 
És el model en què els 
particulars fan una aportació 
econòmica a un projecte o 
a una causa, sense esperar 
rebre’n res a canvi. Es fa servir 
principalment en projectes 
d’àmbit social sense ànim de 
lucre. És el model més popular 
als Estats Units.

En l'àmbit de la solidaritat 
destaquen plataformes com 
K Elmeugradesorra.org, 
K Teaming.net i 
K worldcoo.com

3. Micromecenatge basat en 
la inversió
És el model en què 
l’emprenedor que necessita 
finançament ofereix accions a 
canvi d’aportacions de capital. 
Els mecenes, en comptes 
de rebre una recompensa 
material, esdevenen inversors 
del projecte.  

A Catalunya, una de les noves 
plataformes d’aquest model és 
Bihoop.

4. Micromecenatge basat en 
préstecs
És el model en què 
l’emprenedor que necessita 
finançament rep un préstec 
format per diverses 
aportacions de particulars. 
El mecenes es converteix en 
prestador a canvi de rebre 
uns interessos, i de recuperar 
l’import sencer del seu préstec 
al final de l’operació. També es 
coneix com a crowdlending.

A l’Estat espanyol, dues de les 
plataformes de crowdlending són 
K Arboribus.com i 
K Comunitae.com

Actualment, la majoria de 
plataformes aposten per obrir-
se al mercat internacional i 
ajudar a finançar campanyes 
d’arreu del món. Així, 
plataformes com Kickstarter 
o Verkami, tot i operar des 
dels Estats Units i Catalunya, 
respectivament, acullen 
projectes de tots els països.

Garanties per als mecenes
La majoria de les plataformes 
de finançament contenen un 
mecanisme de seguretat que 
fa que si l'objectiu econòmic 
del projecte no s'assoleix en el 
termini requerit les donacions 
es retornen als donants.

Marc legal i beneficis fiscals
Els avantatges fiscals per 
als donants depenen de la 
naturalesa jurídica de l’entitat 
que hi ha el darrera de la 
plataforma. En el cas de Goteo, 

Aquesta secció s'alimenta d'apunts breus sobre iniciatives i 
pràctiques que enriqueixen les diverses maneres de compartir 
(idees, continguts, coneixement, bens, necessitats, etc). Fes-
nos arribar propostes de temes o articles!

Proposa temes a:

t @sobirajove  @ oficinajove@pallarssobira.cat

             638 723 950

c 
i TÚ?
Vols tirar endavant 
una campanya de 
micromecenatge? 
T'ajudarem a difondre-la!
t #CrowdPallars

al ser una Fundació, si que té 
avantatges fiscals (veure  
K Goteo.org/calculadora-
fiscal). La majoria de la resta no 
tenen aquests avantatges

Fonts: 
wikipedia
https://ca.wikipedia.org/wiki/
Micromecenatge

Dept. Cultura Gencat
http://bit.ly/crowdcat

324.cat
http://bit.ly/324crowd

F Guies breus per saber com 
engegar la teva campanya:

K Verkami.com/start
K Kickstarter.com/help/
handbook
K Goteo.org/blog/23

F Guies breus per escollir 
una plataforma per al teu  
projecte:

K http://bit.ly/escollirA
K http://bit.ly/escollirB
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PROJECTES AMB VÈU PRÒPIA

Xarxa d’intercanvi de llavors 
del pallars

5
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Descobreix-ne més a http://projectes.femsobira.cat

Volem ser una eina per 
evitar l’extinció d’aquelles 
varietats antigues. Una eina 
que intentarà contribuir a 
la recuperació dels valors 
culturals i naturals del 
Pallars. 

Què feu i per què?
Imaginar i de moment una 
trobada per intercanviar llavors 
dissabte 5 de març. A partir 
d’aquí la intenció és que germini 
una Xarxa d’Intercanvi de llavors 
amb un Banc propi de llavors.
La intenció és poder sembrar 
amb llavors locals, d’alta qualitat 
adaptades al clima a les latituds i 
altituds d’on vivim, d’on respirem, 
d’on mengem

Com va sorgir la idea?
Fem hort, i voldríem 
alimentar-nos cultivant sense 
hibridacions,ni transgènics. 
Recuperar la cultura ancestral 
que hi ha amb aquestes varietats 
que guarden les nostres 
padrines. 

Pot ser una continuïtat del Banc 
de Llavors del Planter de Gerri, 
tancat des de fa 5 anys.
Som moltes que anem guardant 
llavors i poques vegades les 
intercanviem amb un objectiu 
de responsabilitat i retorn 
per recuperar, reproduir i 
conservant-les en els nostres 
horts i en un reservori com un 
Banc de Llavors.

Com valoreu on heu arribat?
De moment hem arribat fins 
aquí a proposar i muntar una 
trobada de difusió i intercanvi, 
el proper 5 de març al Riuet de 
Sort, per intercanviar llavors i 
coneixements.  

Tenim el cap que bull de 
possibilitats… .  Som conscients 
que es poden fer moltes coses, 
però que cal tocar de peus a 
terra i anar creixent.  Valorem 
la riquesa del que existeix  (les 
llavors, la feina que ha fet molta 
gent fins ara entorn aquesta 
temàtica, la cultura tradicional i 
popular…)

Quins projectes teniu?
Senzillament fer les llavors 
accessibles a tothom qui les 
vulgui i es responsabilitzi. Que 
creixin a l’hort i que sapiguem 
treure i conservar-les per 
intercanviar-les el proper any, 
tancant el cicle amb la Xarxa. 
Diversificar cultius, intercanviar 
també fruit, conèixer les varietats 
d’arbres fruiters que també és 
tot un món.
En un futur formar part de la 
Xarxa de Graners de Catalunya.

 Voleu fer alguna mena de crida?
Animem padrines i padrins, 
xics i grans a intercanviar 
coneixements, llavors… a crear 
entre totes i tots aquesta xarxa, 
aquesta eina.

El proper dissabte 5 de març ens 
trobarem al Riuet de Sort (en cas 
de pluja a Casa Xorret.)
Porta les teves llavors!

Ens podeu contactar a:
@ plantergerri@gmail.com 
http://fempirineu.cat/xarxa-
dintercanvi-de-llavors

Pallars
Sobirà



ARTICLE TEMÀTIC DE L’OFICINA JOVE DEL PALLARS SOBIRÀ DE L’ÀMBIT D'EDUCACIÓ

Vols participar en la Borsa d'empreses 
i professionals del Pallars Sobirà?

TREBALL
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Recull de dades 
d’empreses i 
professionals del 
Pallars Sobirà

Aquest vol ser el recull 
de dades d’empreses i 
professionals del Pallars 
Sobirà de referència per 
conèixer la vostra activitat, 
necessitats laborals, 
empresarials i altres 
demandes. 

També ens servirà al conjunt 
d’institucions de la comarca 
per tenir una base de 
dades compartida per a 
gestionar serveis de borsa de 
pràctiques, borsa de treball, 
Directori públic d’empreses i 
professionals i Estudis del teixit 
econòmic.

Què oferim?
• Optar a participar al servei 

de Borsa de pràctiques per 
acollir joves de pràctiques 
amb formació específica i 
col·laborar a facilitar-los la 
inserció al món laboral.

• Optar a participar al servei 
de Borsa de treball on 
buscar el candidat més 
adequat a les vostres 

necessitats.

• Rebre informació del 
Butlletí informatiu per 
empreses i professionals 
sobre novetats, ajuts i 
altres recursos.

• Participar del Directori 
públic d’empreses i 
professionals del Pallars 
Sobirà

• Possibilitat d’optar a 
formacions a mida, ajuts 
i bonificacions i altres 
recursos.

• Participar del recull de 
demandes i necessitats 
del sector econòmic que 
servirà també per orientar 
el Catàleg de formacions 
i activitats anuals de la 
comarca.

Participant en aquest recull de 
dades també col·laboreu a fer 
xarxa i a recolzar els projectes 
de millora de l’ocupabilitat del 
Pallars Sobirà.

Com participar-hi?
Qualsevol empresa i/o 
professional (independentment 
de la seva forma jurídica) pot 

omplir el formulari online 
següent per facilitar unes 
primeres dades de contacte: 

http://bit.ly/pallarsempresa

Qui ho promou?
Aquesta iniciativa sorgeix de 
la coordinació entre l’Àrea 
de Promoció Econòmica del 
Consell Comarcal, el Programa 
Odisseu i l’Oficina Jove del 
Pallars Sobirà. I estem treballant 
per incloure els ajuntaments i 
altres institucions de la comarca.

Més informació a l'Oficina 
Jove del Pallars Sobirà 
C/ Dr. Pol i Aleu, 5 SORT 25560 
T. 973 620 999
oficinajove@pallarssobira.cat
http://oficinajove.pallarssobira.cat

http://bit.ly/pallarsempresa



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
8 d'abril sol·licitud i 15 d'abril recollida
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

Deixalleries
De dl a dg de 10 a 13h i de 16 a 19h
T. 973 620 310 / 666 408 002 (Sort)

T. 652 894 458 (Esterri d'Àneu)
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 
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 (3ª Planta)
T. 973 620 907
Dies visita: 8 i 15 setembre de 10 a 14h

Servei d’Info.i Atenció a Dones (SIAD)
siad@pallarssobira.cat / siad@sort.cat
T. 973 620 999 (Casa Xorret)
T. 973 620 107 (Consell Comarcal)

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 973 626 146
 
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 Sobirà

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 973 626 067
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



Associació de Taxistes del Pirineu 24h: 619 078 273 
Veure llistat sencer de taxis a:  
http://bit.ly/mobilitatpallars 

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

9.00
-
-

12.55
13.13
13.16
13.31
13.34
13.39
13.44
13.53
14.00
14.05
14.09

-
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.

ALSA (Autobusos) 902 422 242 
ITV de Sort 973 620 104
Bus de la festa: http://bit.ly/busfesta15



Valença Castells (25 anys)
Artista - dissenyadora • Vilamolat de Mur
Presenta el 4 de febrer a les 19h Farrera #DVcreatius

+ info: 
http://bit.ly/vcastells


