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CONTINGUTS DESTACATS

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 
AMPARO PÉREZ

ENTREVISTA “PROJECTES 
AMB VEU PRÒPIA” A 
ESPLAI NATURALISTA

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 de maig d’un 
dinar o sopar de menú tancat per a dues persones 
cortesia del restaurant Castellarnau d'Escaló.

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 Castellarnau

Cuina pallaresa amb productes de la terra
Avenida Burgal, 1, 25996 Escaló
T. 973 622 063

Prèvia reserva

bit.ly/femsobiraConsulta el resultat del sorteig a: 

El viatge real del descobriment no 
consisteix en visitar paisatges nous, 
sinó en mirar amb uns altres ulls
Marcel Proust (1871-1922) Escriptor

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



Agenda d'abril

Divendres 1

 > Presentació de 
Jordi Rulló als 
#DivendresCreatius  
| Farrera
A les 19h al Centre d'Art i 
Natura de Farrera aquest 
fotògraf outdoor presenta la 
seva obra i projectes
MéS infO: 973 62 21 06 / 
farrEraCan.Cat

 > Exposició “Recull 
d’Imatges de la Dona 
a Soriguera del 1900-
1980” | Vilamur
Aquesta exposició que porta 
per nom "Recull d’Imatges de la 
Dona a Soriguera 1900-1980 i 
Segle XXI: Dones al món Rural" 
recull imatges de Meri Soro 
i Laia Ivorra que mostren el 
paper de la dona al Pallars de 
fa uns anys acompanyades amb 
imatges de dones actuals que 
viuen al municipi. Fins al 30 
d’abril de 2016
MéS infO:aJuntaMEnt@
SOriguEra.DDL.nEt

Dissabte 2

 > Fira Natura | Sort
Activitats per als més petits, 
jocs, concursos, exposicions, 
xerrades, demostracions... Totes 
les activitats són gratuïtes, 
menys el dinar popular. Fins al 
diumenge 3
MéS infO: 973620010 / 
aJuntaMEnt@SOrt.Cat

Diumenge 3

 > Excursió "Aviem el 
bestiar" | Llessui €€

Acompanyarem i ajudarem a 
un pastor de Llessui a aviar 
el bestiar, mentre ens explica 
curiositats del món ramader
MéS infO: 973 621 798 / 
infO.aiguEStOrtES@OaPn.ES

 > El Cros del Cardós  
| Ribera de Cardós
Cursa escolar
MéS infO: 638 196 884 /  
CEPaLLarSSOBira@gMaiLCOM

Dijous 7 

 > Documental del mes 
"JOANA BIARNÈS. UNA 
ENTRE TOTS" | Esterri 
d'Àneu
A les 20h a l'Ecomuseu, d'Òscar 
Moreno i Jordi Rovira (2015) 72 
minuts. VO en català i castellà
MéS infO: 973 62 64 36 / 
ECOMuSEu.COM

Dissabte 9

 > Curs introductori a la 
construcció de marges 
de pedra seca | Rialp
Utilitzant l’ancestral tècnica 
de construcció amb pedra 
seca es pot arribar a construir 
tota mena de murs de pedra. 
Orgznitza Associació Camí Vell 
del Pallars Sobirà i Ajuntament 
de Rialp
MéS infO: 973 622 335 / 
PnaLtPirinEu@gEnCat.Cat

 > Xerrada informativa 
de "l'Esplai naturalista 
i del Punt Juvenil sobre 
el Parc Natural de l’Alt 
Pirineu" | Llavorsí
A les 10h al Centre Cívic de 
Llavorsí

MéS infO: 
MOntSE@OBagaaCtivitatS.Cat

Divendres 15

 > Introducció a la 
Espeleologia per 
famílies | Sort
De 18'30 a 19'30 i dissabte 
16 Sortida de Camp. Termini 
d'inscripció el dc 13 d'abril
MéS infO: 638 196 884 /  
CEPaLLarSSOBira@gMaiLCOM

Dissabte 23

 > Diada de Sant Jordi
Consulteu activitats als 
ajuntaments
MéS infO:  
httP://agEnDa.fEMSOBira.Cat

Diumenge 24

 > La Ultraxics | Valls 
d'Àneu
Cursa escolar
MéS infO: 638 196 884 /  
CEPaLLarSSOBira@gMaiLCOM

Dissabte 30

 > XIV ACORDIONADA 
| Sort
Trobada d'acordionistes 
de catalunya organitzada 
per l'associació catalana 
d'acordionistes (ACDA). Al matí 
de 10:15 a 11:15 - actuacions 
musicals a diferents espais 
de Sort i a les 18h de la tarda 
concert al cinema-teatre “Els 
Til·lers”
MéS infO: 973620010 / 
aJuntaMEnt@SOrt.Cat

Amb €€ són activitats de pagament FemSobira.cat  •  abril 2016 |  3 
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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: 

11 habitatges disponibles! a 16.03.2016

Ara pots consultar preus orientatius 
online! 

[Escaneja el codi QR 
amb el teu smartphone i 
visita la borsa online]
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D
EXCURSIONS I SORTIDES

 > 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

 > Visites guiades al 
despoblat de Santa Creu 
| Llagunes
Tots els dies amb reserva €€
MéS infO: 649 257 884

 > 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

 > Sortida:" Un conte al 
bosc de Montenartró" 
| Montenartró
Tots els ds i dg €€

MéS infO: 620 822 745

 > 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

 > Sortida guiada esquí 
de muntanya. Nivell 1  
| Refugi El Gerdar
Dates: 9 i 10 d'abril €€
infO:  619 044 476 / 
rEfugiDELgErDar.COM

 > Sortida guiada esquí 
de muntanya. Nivell 2  
| Refugi El Gerdar
Dates: 23 i 24 d' abril.€€
infO: 619 044 476 / 
rEfugiDELgErDar.COM

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” fins 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 €€

2 i 30 d'abril  a les 13h i a les 
18h. També  el dia 3  a les 13h. 
Resta comcertar visita
t. 677701820 
MOnEStirDEgErri@gMaiL.COM

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

Obert el 30 d'abril de 10 a 14h
infO: 669 180 448 / 973 662 040

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

Fins al 23 de juny. Obert tots els 
caps de setmana, de 12 a 14 h i 
de 18 a 20h
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 €€

Obert caps de setmana. 
Dissabtes de 10 a 14h i de 16 
a 19h, diumenges de 10 a 14h i 
Festius  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

 > 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 11 i 25)
• Ribera de Cardós (Tarda dl 

11 i 25)
• Llavorsí (Matí dt 12 i 26)
• Alins (Tarda dt 12 i 26)
• Esterri d’Àneu (Matí dc 13 i 

27)
• Espot (Tarda dc 13 i 27)
• Escaló (Matí dj 14 i 28)
• Rialp (Tarda dj 14 i 28)
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

 > 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
DS 2 SOLSONA C.F. "B" - RIALP 
F.C. "A" 
DG 10 RIALP F.C. "A"- OLIANA 
C.D."A"
DG 17  PONTS C.F. - RIALP 
F.C."A" 
DG 24  RIALP F.C."A" - IBARS 
DE URGEL, C.E. "A"
MéS infO: 973 620 365 / 
riaLP.Cat

 > Associació Esportiva 
Pallars | Sort
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 €€

• Iniciació a la dansa vertical els 
dimecres de 18.30 a 20.30h al 
Poliesportiu de sort

A la Sala bauret de Llavorsí:
• Estiraments i dansa per adults
• Dansa per infants
• Teràpia a través del moviment 

i la dansa
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 
d’aventura | Valls d’Àneu
Sortides BTT tots els diumenges
973 626 568 
CEavaLLSDanEu@gMaiL.COM

 > Consell Esportiu del 
Pallars Sobirà | Sort
Del 3 d'abril al 29 de maig 
comença l'ENCAMADA: Lliga 
escolar de curses de muntanya 
del Pallars Sobirà

• Dg 3: El Cros del Cardós.
• Dg 24: La Ultraxics
• Dg 15 de maig: El Cros De 

Sort
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• Dg 29 de maig: La Minimilla
t. 638 196 884
a/E: COnSELLESPOrtiu@
PaLLarSSOBira.Cat
CaMí DE La CaBanEra 1

ļ
ART I CREACIÓ

 > Centre d’Art i Natura  
| Farrera
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 €€

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

Més info:
http://bit.ly/agenda_femsobira
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EDUnews //B

INTERCANVI DE 1R DE 
BATXILLERAT A ROSES  
http://bit.ly/sortroses

Com cada any, els alumnes de 
1r de batxillerat de l’INS Hug 
Roger III de Sort acolliran els 
seus corresponsals de Roses, en 
una estada de tres dies el 6, 7 i 
8 d’abril

Per Carla Baldomà, Marina Cardona i 
Jana Serra

L’AMOUR EST AVEUGLE  
http://bit.ly/curtmots

Quatre alumnes de 4t d’ESO 
de l’institut Hug Roger III han 
presentat un curtmetratge al 
concurs (en francès) “Mots 
Passants”, un reconegut cer-
tamen,  que organitza la UAB. 
Enguany el tema són els colors. 

Per Mireia Morera, Teresa Ramoneda 
i Aina Orteu

TEATRE A LA 
RESIDÈNCIA 
D'AVIS DE SORT
http://bit.ly/aravenadal

El grup de teatre de 
l'institut Hug Roger III 
va representar el passat 
desembre l'obra “Ara ve 
Nadal” al teatre de Sort. 
Gràcies a l'èxit d'aquesta 
darrera representació, han 
decidit preparar-ne una 
altra que interpretaran a 
la Residència Àngel Serafí 
Casanoves, el casal d'avis 
de Sort.
Per Teresa Ramoneda, Mireia 
Morera i Aina Orteu

XII CERTAMEN DE 
LECTURA EN VEU 
ALTA 2016  
http://bit.ly/12veualta

Aquesta és la prova de 
quarts de final d’una com-
petició a nivell nacional que 
pretén fomentar la lectura 
entre els joves i els infants 
mitjançant un certamen.

Per Bernat Fernández i Ian Salon

ANTONI LEAL: DE PROFESSOR A DIRECTOR DE CINE  
http://bit.ly/lealcine

Aquest professor de socials de l'INS Hug Roger III ha dirigit el curtme-
tratge  “Un Judici per a Paquita Tàrrega” ambientat a l’època de la 
Guerra Civil Espanyola amb joves actors del mateix centre escolar.
Per Pepe Sala

Consell de redacció d'alumnes de 4t d'ESO
INS Hug Roger III

és una novel·la de ficció històrica ambientada a l'alemanya nazi. La 
protagonista, Liesel, s'adonarà que llegint se sent més lliure i més sabia... 
http://bit.ly/lec_abr

K

La lladre de llibres, Markus Zusak

Jana Serra S.
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InfoBreusB PARTICIPA l RECOMANA

t @sobirajove  @ oficinajove@pallarssobira.cat

La diàspora
Joel Font (1994), fill de Pujalt, viu actualment a Londres on millora 
l'anglès mentre aclareix què vol fer en un futur  
http://bit.ly/ladiaspora7

L'escola de pastors de catalunya inicia el curs amb 17 alumnes i 
estrenant una incubadora de pagesos | http://bit.ly/incubapastors

Dia Internacional 
de les Dones

El passat 8 de març en 
commemoració del Dia 
internacional de les Dones 
van tenir lloc diferents 
actes a la nostra comarca.

http://bit.ly/8msort

Marxa cicloturista 
La Pallaresa 2016 

El proper mes de maig se 
celebrarà la XXv edició 
de la marxa cicloturista 
La Pallaresa que passa 
pels dos Pallars, amb una 
novetat  "La Pallaresa light"

http://bit.ly/pallaresalight

III Curs de guies-
interpretadors del 
Parc 

El Parc natural de l’alt 
Pirineu organitza el iii Curs 
de guies-interpretadors del 
Parc que tindrà lloc entre 
maig i juny

http://bit.ly/cursguies

La central 
Hidràulica de 
Llavorsí celebra els 
seu 50è aniversari

http://bit.ly/50anyscentral

Cursa d'esquí de 
Muntanya Del 
Bassiero 

El passat 20 de març va 
tenir lloc la 52ena travessa 
d'esquis Bassiero a les valls 
d'Àneu

http://bit.ly/bassiero



Imatges populars i/o recents etiquetades amb #FemSobira

#FemSobira

@evalcova @cjoglars @al_buxi
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@martisfa@sginesta

@inuksgarden

@m_saboya_ @sginesta @pelestre89
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Amparo Pérez Sendra

Testimonis vitals de persones que viuen al Pallars Sobirà

Cuinera • Sort • 31 ANYS

N

No perdis el Nord

Murciana de naixement, va venir 
per primer cop a viure a Sort, d'on 
era la seva àvia, ara fa vuit anys 
i just fa un any i mig que hi ha 
tornat 

Explica com et despertes?
Pues me pongo el despertador pero me 
suelo despertar un poco antes porque mi 
pareja se va antes y se despierta antes 
que yo, pero yo me quedo un rato ahí 
remoloneando en la cama. Desayuno y saco 
a mi perrita, le doy una vuelta, y me vengo a 
trabajar. Así todos los días. 

Com eres als 14 anys?
Buff!! A los 14 años... Yo creo que no he 
cambiado mucho. Bueno, era una chica 
bastante echá palante' como ahora, con muy 
poca vergüenza... Y ahora pues he madurado 
más, por los cambios de la vida y por el 
echo de haberme ido a vivir fuera y conocer 
gente... pero no he cambiado mucho.

I què n'ha quedat d'aquella dels 14 anys? 
Sigo siendo muy dicharachera, hablo mucho... 
no sé!

Què et mou? 
Sobretodo la cocina. Aprender cada día algo 
nuevo de la cocina. Y aquí en el café aprendo 
mucho; desde que vine aquí, siempre he 
aprendido mogollón, y me mueve bastante el 
tema de la cocina. 

La fotografia me gusta mucho, también. Me 
compré una cámara de fotos hace ya un 
montón de tiempo, con las propinas, y me 
gusta bastante irme yo sola por ahí a echar 
fotos. Es otra cosa que me gusta aparte de la 
cocina.

Quines persones t'inspiren o t'han inspirat  
i per què?
Una persona así en concreto... mi madre. 
Porque es una mujer muy luchadora, siempre 
me he fijado en ella cuando se ha buscado la 
vida porque es una tía muy independiente. 
Sobretodo me fijo mucho en ella. Me 
gustaría ser como ella, de mayor, la verdad. 
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Y siempre se lo he dicho a ella, también. Y 
bueno, también me inspiran las persona que 
conozco en el día a día, y me gusta aprender 
de ellas. Sobretodo aprender todos los días 
algo nuevo.

El Aleix por ejemplo me inspira mucho 
porque es una persona que el tema de la 
cocina, aunque no lo estudió, le gusta mucho 
y siempre quiere aprender también, y 
aunque lleve mucho años, yo le digo algo así 
nuevo y a él también le gusta aprender cada 
día. Él también me inspira. 

Pensa en un fet que ha marcat un abans i un 
després a la teva vida...
Pues cuando decidí dedicarme a esto, a los 
17 o 18 años, que fue cuando me fui a vivir 
a Almería y empecé a estudiar cocina. Fue 
la primera vez que me fui a vivir fuera de 
mi casa, y a conocer gente y cosas nuevas y 
eso me marcó bastante. Estuve tres años allí 
viviendo, conocí mogollón de gente nueva y 
empecé a descubrir el tema este de la cocina.

Y luego también el echo de venirme aquí, 
que es donde nació mi abuela. Me gusta 
descubrir de dónde era mi bisabuelo y que 
mi abuela vivía aquí. 

Què en vas treure?
Los amigos que conocí allí, la gente, que 
eran una familia. Conocí a mucha gente y 
todavía conservo ese tipo de amistades que 
tenía allí en Almería, y me quedo con eso un 
montón. Porque eramos como una familia 
súper grande y siempre íbamos a casa de uno 
o del otro y hacíamos comida entre todos; 
entre todos nos cuidábamos, y eso me quedó 
bastante marcado. Porque es cuando empecé 
a conocer esa gente y ese tipo de actitud de 
cuidarnos unos a otros, y la verdad es que me 
gustó un montón. Me gustó mucho el tema de 
hacer familia entre amigos. 

Quins projectes tens?
Pues ahora mismo quedarme aquí una 
temporada, no sé cuánto, pero seguir 
aprendiendo aquí y en un futuro abrir algún 
restaurante con mi pareja que también se 
dedica a la cocina. No sé si sería aquí o allá 
en Murcia o no sé... todavía está en el aire. 
Cuando tenga que venir, que venga, ahora 
pienso en el día a día. Pero más o menos es 
un proyecto que tenemos entre los dos y a 
ver si sale bien. Pero de momento quedarnos 
aquí una buena temporada, porque estamos 
muy bien aquí los dos. 

Digues una cosa que canviaries de tu... i dels 
altres?
De mí, a veces, no ser tan ingenua y, de los 
demás.... el egoísmo, a lo mejor. Que la gente 
sea tan egoísta y que no se ponga en el lugar 
de las otras personas.

A quina hora te'n vas a dormir?
Pues cuando salgo de trabajar... salgo sobre 
las doce, a veces a las once y media, llego a 
casa y me acuesto, me pongo la tele y a veces 
me duermo a la una, las dos... no sé. A la una 
o las dos de la madrugada.

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

bit.ly/npnamparo
Mira l'entrevista en vídeo

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

L'AMPARO ha triat...
Times de Pink Floyd

4

http://bit.ly/nordonroad



Col·laborar i compartir és 
un fet intrínsec dels éssers 
humans. Des dels temps 
dels temps ha existit 
l’intercanvi de béns entre 
veïns. 

Però amb el capitalisme també 
ens hem trobat davant de la 
necessitat de consumir sense 
parar, de posseir els objectes, 
que se’ns espatllin, que n’haguem 
de comprar de nous. I molts cops, 
encara pitjor: tenim objectes 
morts de riure, perquè no els 
hem utilitzat mai. És el que es 
coneix com a obsolescència 
programada.

Amb el consum col·laboratiu 
migrem d’aquest escenari de 
consum individualitzat cap a 
nous models d’intercanvi, ús 
compartit, permuta o lloguer 
d’objectes i serveis, que es 
potencia amb l’ús de les Xarxes 
Socials i les plataformes d’igual 
a igual. 

Què és el consum col·laboratiu?
El consum col·laboratiu 
és una forma d’intercanvi 
avantguardista que comença a 
popularitzar-se a partir del 2010, 
arrel de la publicació del llibre 
“What’s Mine Is Yours: The Rise 
of Collaborative Consumption”, 
de Rachel Botsman i Roo 
Rogers. Es basa en un canvi 
en els hàbits de consum que 
deixa de contemplar el consum 
individualitzat i aposta per 
nous models d’intercanvi: ús 
compartit, permuta, lloguer 
d’objectes i serveis, etc.

El consum col·laboratiu fa 
referència a la manera tradicional 
de compartir, intercanviar, 
prestar i llogar redefinida a 
través de les noves tecnologies 
de la informació i la comunicació 
així com de les noves maneres 
de mesurar la reputació de les 
persones. 

Així doncs, el consum 
col·laboratiu és el que s’ha 
fet sempre en cercles íntims 
però afegint-hi Internet i les 
xarxes socials. 

És exactament el mateix 
però a una escala més gran i 
intercanviant amb gent que al 
principi és desconeguda. Per 
a que funcioni cal que hi hagi 
oferta i demanda de necessitats 
i establir unes relacions de 
confiança. Avui en dia, Internet 
facilita aquestes dues coses i 
aquesta col·laboració a petita 
escala agafa una nova velocitat i 
fins i tot salta fronteres.

Quins beneficis té? 
El consum col·laboratiu 
comporta beneficis econòmics, 
socials i ambientals. Econòmics, 
perquè quan algú hi participa, 
estalvia diners o en guanya;  
socials perquè es regenera la 
comunitat ja que el consum 
col·laboratiu no funciona sense 
la confiança entre les persones;  
i ambientals perquè es redueix 
el consum i la producció. El més 
important és que al practicar-lo 
les persones aporten un benefici 
social que permet restablir el 
sentiment de comunitat que en 
molts llocs i espais s’ha perdut. 

I els seus inconvenients? 
Al ser una pràctica amb molta 
innovació tecnològica i social, la 
inseguretat jurídica perjudica el 
seu desenvolupament. Alhora, 
al tractar amb "persones" i no 
empreses, la qualitat del servei 
pot variar molt... però a la 
vegada aquesta serendipitat el fa 
atractiu.

Alguns exemples d’economia 
col·laborativa
Actualment existeix un ampli 
ventall de projectes de consum 
col·laboratiu, tot i que tots 
s’estructuren en base a 3 
sistemes, segons el llibre de R. 
Botsman i R. Rogers: 

Sistemes basats en producte: 
es paga per a poder utilitzar un 
producte, sense la necessitat 
d’adquirir-lo

Mercats de redistribució: 
redistribució d’altres béns 
usats o que ja no es fan servir, 
fent-los arribar a gent que sí 
els necessita. Conceptes de 
reutilització i reciclatge.
Estils de vida col·laboratius: no 
només es poden intercanviar 
béns materials, també es poden 
compartir intangibles com temps, 
espais o habilitats.

Plataformes d’intercanvi
• Compartir cotxe i trajectes 

en cotxe (SocialCar, 
Carpooling, Avancar, 
Wydme, Blablacar, etc.)

• Compartir taxi o pàrking 
(JoinUpTaxi, Parclick, etc.)

• Compartir bicicleta (Bicing, 
Circulaenbici, etc.)

• Compartir temps: Bancs del 
temps 

• Compartir oficina/local: 

FemSobira.cat  •  EL GUST DE COMPARTIR

Què és el Consum Col·laboratiu?
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Coworking (coworking.es, 
eWorky, etc.)

• Compartir béns 
(reciclalia, ropadona, 
armariocompartido, 
lendme-app, etc.)

• Compartir serveis 
(sindinero.org, favoralia, 
shareak, giftflow, etc.)

• Compartir formació (floqq, 
tutellus, tradeschool, iboux, 
etc.)

• Compartir joguines i roba 
de nens (segundamanita, 
creciclando, grownies, 
trastus, percentil, mipituso, 
etc.)

• Compartir aficions 
(gruppit, cityeaters, 
quedamus, uolala, timpik, 
etc.)

• Compartir llibres 
(bookmoch, bookcrossing, 
24symbols, lendle.me, 
ebookfling, truequebook, 
etc.)

• Compartir pel·lícules: 
videoclubs online (wuaki.
tv, filmin, voddler, cineclick, 
filmotech, youzee, etc.)

• Compatir terrenys: 
horts urbans 
(huertoscompartidos.com, 
etc.)

• Compartir wifi: FON, wifis.
org, guifi.net, yellwifi, etc.)

• Compartir habitatge 
(couchsurfing, makoondi, 
compartir-habitatge.net, 
nolotiroteloregalo, etc.)

Webs de referència
K Consumcollaboratiu.com
Un portal molt complet que 
recull tot el que cal saber sobre 
treball col·laboratiu

K Ouishare.net 
Web de referència sobre 
economia col·laborativa a 
Europa

K Shareable.net 
Shareable és una revista 
on-line sense ànim de lucre que 
ens posa al dia sobre històries 
al voltant de compartir: gent, 
llocs i projectes. En anglès

K Collaborativeconsumption.com 
La web de referència sobre el 
Consum Col·laboratiu

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?
Quins altres exemples 
conèixes de Consum 
col·laboratiu?
t #ConsumPallars

FemSobira.cat  •   abril 2016 |  15 
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PROJECTES AMB VÈU PRÒPIA

Esplai Naturalista5
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Descobreix-ne més a http://projectes.femsobira.cat

Es tracta d'un projecte 
d'educació en el lleure per 
a nens i nenes de primària 
amb passió pel territori i la 
natura

Què feu i per què?
En el mes d'abril iniciarem 
la segona edició de l'Esplai 
Naturalista i el Punt Juvenil 
sobre el Parc Natural de 
l'Alt Pirineu, amb la finalitat 
de donar a conèixer el Parc 
Natural en els infants i joves 
del territori, i crear un punt 
de trobada pels nens/es 
amb el mateix interès per la 
natura.

Com va sorgir la idea?
La idea va sorgir mitjançant 
els ajuts que donava el Parc 
Natural, ja que vem pensar que 
aquest era un projecte que 
ens semblava molt atractiu 
però que iniciar-ho sense ajut 
econòmic seria molt complicat.

Com valoreu on heu arribat?
Ho valorem molt 
positivament perquè als pocs 
dies de començar a donar a 
conèixer la nostra proposta 
ja vem haver d'augmentar 
les places disponibles per 
intentar donar cabuda a 
tots els nens/es que ho 
demanéssin.  Els pares 
contentíssims i els nens 
també, i per tant, nosaltres 
plenament satisfets d'haver-
ho iniciat, i d'aquest any 
poder seguir amb la segona 
edició.

Quins projectes teniu?
L'Esplai Naturalista sobre el 
Parc Natural de l'Alt Pirineu 
està adreçat a nens de 1r a 
3r de primària i tindrà lloc els 
dissabtes a la tarda i algunes 
sortides de tot el dia, durant 
la primavera. 

La cloenda es farà mitjançant 
un cap de setmana opcional 

en el Refugi de l'Abadia 
de Montenartró del Parc 
Natural. 

El Punt Juvenil està adreçat 
a jovenets de 4t a 6è de 
primària, i tindrà lloc els 
dissabtes al mati i alguns dies 
de sortida. La cloenda serà 
similar a l'EsNat.

Voleu fer alguna mena de 
crida?
Agrairem qualsevol ajuda amb 
la difusió per tal d'assegurar 
que la informació ha arribat 
a totes les families que els hi 
pugui interessar. I animem a 
totes les famílies a interessar-
se per a conèixer el projecte!

Ens podeu contactar a:
@ montse@obagaactivitats.cat
K www.obagaactivitats.cat

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, la Cambra de 
Comerç, 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 / 638 723 950
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
itv 973 620 104
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



Jordi Rulló (38 anys)
Fotògraf outdoor • Soriguera / Lleida
Presenta l'1 d'abril a les 19h Farrera #DVcreatius

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


