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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 juny d’un 
dinar o sopar de menú tancat per a dues persones 
cortesia del restaurant Els Puis d'Esterri d'Àneu.

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

CODI QR VCARD OFICINA JOVE
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Editorial

AQUESTA REVISTA S'EDITA AMB EL SUPORT DE:

Hotel Restaurant "Els Puis"

Cuina tradicional catalana
Esterri d'Àneu
T. 973 62 61 60
www.hotelelspuis.com

Prèvia reserva

bit.ly/femsobiraConsulta el resultat del sorteig a: 

Les coses més importants no són 
coses
Ester Partegàs (1972) Artista visual
K https://ca.wikipedia.org/wiki/Ester_Partegàs 

Cita també atribuible a Anthony J. D'Angelo
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Agenda de maig

Diumenge 1 

 > Aplec del Soler | Sort

 > Aplec de Buiro | Ainet 
de Besan

 > Aplec d’Arboló  
| Arcalís

 > Aplec de Sant Jaume  
| Arestui

 > Aplec de Santa Maria  
| Esterri d'Àneu

 > Sortida  guiada  de 
Baro a Arboló | Baro
Passejada fins al santurari 
d'Arboló que ens ajudarà a 
conèixer el que amaga aquest 
recorregut . Activitat realitzada 
en el marc  de l'aplec  d'Arboló
MéS infO: PnaLtPirinEu@
gEnCat.Cat / 973 622 335

Dijous 5

 > Documental “K2, 
TOCANT EL CEL”  
| Esterri d'Àneu
A les 20h a Quadra de Casa 
Gassia. Dir. Eliza Kubarska 
(2015) 72’ VOS
MéS infO: 973 626 436 / ECO-
MuSEu@ECOMuSEu.COM

Divendres 6

 > Curs fotografia: "Click 
into Nature" | Farrera
A càrrec de Jordi Oliver, 
fotògraf documentalista.  
Fins al dia 8 €€
MéS infO: infO@farrEra-
Can.Cat / 973 622 106

 > 6ª  Cantata Infantil al 
Pallars | Sort
MéS infO: COnSOrCiMu-
SiCa@PaLLarSSObira.Cat

 > Marta Belmonte 
presenta a 
#DivendresCreatius 
| Farrera
A les 19h al CAN, a càrrec de 
Marta Belmonte, fotògrafa 
d'Organyà
MéS infO: farrEraCan.Cat

Diumenge 8

 > Aplec de Sant Miquel 
| Roní
MéS infO: aJuntaMEnt@
riaLP.Cat / 973 620 365

 > VI Cursa popular Vila 
Comtal de Sort i VII Cros 
Comarcal | Sort
Prèvia inscripció €€
MéS infO: 638196884 / 
973621457

 > Sortida:"Bordes de 
pastor" | Llessui
Els camins de la vall d'Àssua 
amaguen antigues cabanes, 
bordes, parets de pedra seca i 
d'altres secrets €€
MéS infO: infO.ai-
guEStOrtES@OaPn.ES / 
973621798

 > Aplec de Biuse  
| Llavorsí
MéS infO: aJuntaMEnt@
LLavOrSi.DDL.nEt / 
973622008 
 
 

Dissabte 14

 > Aplec de Sant Beado  
| Cerbi
MéS infO: aJuntaMEnt@
guinguEta.DDL.nEt / 
973626067

 > Marxa Vall de Cardós  
| Ribera de Cardós
La marxa “Romànic a la Claror” 
uneix tots els pobles de la vall de 
Cardós, un  total de divuit, per 
acostar-se a l'excepcional marc 
paisatgístic que ens ofereix la 
vall alhora que pretén difondre 
el seu patrimoni cultural
MéS infO: aJuntaMEnt@
VALLCARDOS.DDL.NET

Diumenge 15

 > Aplec de Santa 
Magdalena | Farrera
MéS infO: aJuntaMEnt@
farrEra.DDL.nEt / 
973622025

 > Aplec Mare de Déu de 
la Muntanya | Caregue
MéS infO: aJuntaMEnt@
riaLP.Cat / 973620365

 > Aplec Mare de Déu 
de les Ares | València 
d'Àneu
MéS infO: aJuntaMEnt@
aLtanEu.DDL.nEt / 
973626038

 > Aplec Esplà | Gerri de 
la Sal
MéS infO: aJuntaMEnt@
baixPaLLarS.DDL.nEt / 
973662040 
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 > Aplec de Sant Isidre  
| Lladrós
MéS infO: aJuntaMEnt@
vaLLCarDOS.DDL.nEt / 
973623122

 > Sortida: "Les Veus del 
Pamano" | Llessui
Sortida literària pels escenaris 
naturals de la gran novel·la de 
Jaume Cabré €€
MéS infO: infO.ai-
guEStOrtES@OaPn.ES / 
973621798

Dilluns 16

 > Festa Major de Ribera 
de Cardós | Ribera de 
Cardós
MéS infO: aJuntaMEnt@
vaLLCarDOS.DDL.nEt / 
973623122

Dissabte 21

 > Aplec de Sant Maurici 
| Espot
MéS infO: aJuntaMEnt@
ESPOt.DDL.nEt / 973624045

Diumenge 22

 > Canicross | Rialp
MéS infO: aJuntaMEnt@
riaLP.Cat / 973620365

 > Dia Internacional dels 
Museus | Llessui
A l'Ecomuseu dels Pastors de la 
Vall d'Àssua ho volem celebrar 
fent visites guiades gratuïtes al 
llarg del dia.
MéS infO: infO.ai-
guEStOrtES@OaPn.ES / 
973621798

Diumenge 29

 > La MiniMilla | Àreu
Dins de la Lliga escolar de 

curses  de muntanya del Pallars 
Sobirà
MéS infO: aJuntaMEnt@
aLinS.DDL.nEt / 973624405

 > Sortida:"Bordes de 
pastor" | Llessui
Els camins de la vall d'Àssua 
amaguen antigues cabanes, 
bordes, parets de pedra seca i 
d'altres secrets.  €€
MéS infO:  
infO.aiguEStOrtES@OaPn.ES 
973621798

 > XII Marxa de la Vall de 
Siarb | Llagunes
Marxa Popular pel Parc Natural 
de l'Alt Pirineu. Apta per a 
tots els públics amb sortida i 
arribada al poble de Llagunes €€
MéS infO: MarxaSiarb@
gMaiL.COM / 649257884

Dilluns 30

 > Festa dels Veïnats  
| Esterri d'Àneu
Esterri d'Àneu evoca any rere 
any la singular tradició de 
"l'Octava de Corpus"
MéS infO: infO@vaLLSDa-
NEU.ORG

Només publiquem LEs activitats 
que es pengen a FemSobira.cat!

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

21 - 24 DE JULIOL  
A ESTERRI D'ÀNEU

FESTIVALESBAIOLAT.CAT

I PROPERAMENT ...

16 DE JULIOL  
A ESTERRI D'ÀNEU

ANEUFEST.COM

25 DE JUNY  
A BURG

FESTIVALMUDA.CAT
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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

 > Camins de l'Ós  
| Tavascan
Tots els dies €€
MéS infO: 973 623 079 / 692 
578 798

 > Seguiment i estudi de 
rastres de fauna salvatge 
a Lladorre | Tavascan
Tots els dies €€
MéS infO: 973 623 079 / 692 
578 798

 > Observació des de 
hides de fauna salvatge 
| Tavascan
Tots els dies €€
MES infO: 973 623 079 / 692 
578 798

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

 > Sortida:" Carbó, mines 
i ferro"| Bosc de Virós
7 de maig €€
MES infO: 620 822 745

 > Sortida: "Un conte al 
bosc" | Montenartró
Tots els ds i dg €€
MES infO: 620 822 745

 > Sortida: "La Vall de 

Baiasca" | Baiasca
14 de maig €€
MES infO: 620 822 745

 > Sortida: "Bordes 
d'Eixerto" | Vall Ferrera
21 de maig €€
MES infO: 620 822 745

 > Sortida: "Camins de 
contraban" | Montenartró
28  de maig €€
MES infO: 620 822 745

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

 > Sortida:"Pel país de 
l'Ós"| Alós Isil
Tots els dg €€
 MES infO: 619 938 267

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

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

• 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
Exposició: “Ramon Caritá. Fotos 
de guàrdia. Fotografies i canvis 
1915-2015” fins al 20 de maig
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
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 > 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 1 a les 13h. I els 
dies 14, 15 i 16 a les 13h i a les 
18h. Resta concertar visita
t. 677701820 
MOnEStirDEgErri@gMaiL.COM

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

Obert el dia 14 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 9 i 23)
• Ribera de Cardós (Tarda dl 9 

i 23)
• Llavorsí (Matí dt 10 i 24)
• Alins (Tarda dt 10 i 24)
• Esterri d’Àneu (Matí dc 11 i 

25)
• Espot (Tarda dc 11 i 25)
• Escaló (Matí dj 12 i 26)
• Rialp (Tarda dj 12 i 26)
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
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Horari: de dl a dv de 8 a 15h
t. 973 621 409
a/E: aCPaLLarSSObira.
CuLtura@gEnCat.Cat

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
DG 1 VALLFOGONA DE 
BALAGUER - RIALP F.C. "A"
DG 8 RIALP F.C. "A"  - VERDU - 
VALL DEL CORB, C.F. "A"
DS 14 TORA, C.F. "A" - RIALP 
F.C. "A
DG 22 RIALP F.C. "A"- TREMP, 
C.F. "A"
DG29 ESCOLA F. TARREGA, 
C.E. "A" - RIALP F.C. "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 a 

adults
• Dansa per a 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 
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escolar de curses de muntanya 
del Pallars Sobirà

• Dg 15 de maig: El Cros De 
Sort

• 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 €€

• Dijous de trail cada dj a les 
18.30h a la Pl. de les Escoles, 
per Club excursionista i Rialp 
Matxicots

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 
•  Patchwork  * dc de 17.30 a 19h
• Taller escacs *  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
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 €€
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Infobreus //B

PREMIS ST. JORDI
http://bit.ly/stjordisort

Ja podeu consultar els treballs 
premiats als concursos literari i 
fotogràfic de Sant Jordi de l’INS 
Hug Roger III. Enhorabona a 
tots els participants!

ESPOT AMB L'ESPORT 
http://bit.ly/edunews5

El cap de setmana del 31 de 
maig de 2016 tindrà lloc la 
segona edició “DVO downhill 
cup” a Espot, prova puntuable 
de la copa catalana de descens 
en mountainbike. 

Per Pepe Sala i Maurici Sentenach  
(4t ESO)

LA NEU 
TORNA A SER 
PROTAGONISTA

http://bit.ly/edunews4

Aquesta Setmana Santa 
hi ha hagut uns quants 
incidents relacionats 
amb els esports de 
neu. I en un d'aquests 
una allau va provocar 
un  ensurt de mort 
a un 'snowboarder' 
professional

Per Ian Salon Lopez (4t ESO)

INTERCANVI 
ESCOLAR CÉRET-
SORT 
http://bit.ly/edunews6

L’intercanvi escolar entre 
l’INS Hug Roger III i  el 
college Jean Amades de 
Céret és un esdeveniment 
que es porta fent des de fa  
molt temps

Per Ana Riu i Meneses - Vicenç 
Zurriaga i Garcia (4t ESO)

LA VOLTA CICLISTA 
http://bit.ly/edunews1

Aquesta passada Setmana Santa, la volta ciclista de Catalunya va passar 
per diversos pobles del Pallars, deixant molts turistes pel camí.
Per Marina Cardona i Carla Baldomà (4t ESO)

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

Els avantatges de ser un marginat,  
Stephen ChboskyZusak

Miquel Llàcer
4 d'ESO

Charli és una mica controvertit, i només té un amic amb la mala sort 
que aquell amic se suïcida sense donar motius a ningú. Però... 
http://bit.ly/lec_mai
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B

La diàspora
Gemma Aubarell (1965), nascuda a Pobla de Segur, viu i treballa a 
Egipte per fomentar el diàleg intercultural a la Mediterrània 

http://bit.ly/ladiaspora8

ESCOLARS VISITEN EL CENTRE D'ART I NATURA DE 
FARRERA
http://bit.ly/canfarrera
vora 150 criatures de les escoles de tírvia, alins, ribera, Llavorsí i 
rialp han fet tallers amb l'artista  tuula närhinen de finlàndia i la 
col·laboració d'altres artistes locals

DOS GERMANS DE 
RIALP CEDEIXEN 
UN PRESSUPOST 
PER A PISOS TUTELATS 

http://bit.ly/edunews8

Els germans solters, 
Salvador i Joaquin farrero, 
nascuts a rialp vora el 
1930, van cedir l'any passat 
700.000€ a l'ajuntament 
per a la construcció d'un 
edifici de pisos tutelats per 
a la gent gran, que ja s'han 
construït.

Per Mireia Morera Ingrid Arcalís 
(4t ESO)

UNA NOVA MANERA DE 
FER PER A UNA NOVA 
PLAÇA

http://bit.ly/edunews7
La mort de l’om centenari de 
Peramea fa créixer un sentit 
d’unió al poble  
Per Jana Serra (4t ESO)

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

NOU CENTRE 
VETERINARI AL 
PALLARS SOBIRÀ
http://bit.ly/edunews3

El dia 4 de gener es va 
inaugurar a Sort el Centre 
Veterinari del Pallars, al 
carrer Joaquim Sostres.

Per Aina Orteu Bosch (4t ESO)
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Imatges populars i/o recents etiquetades amb #FemSobira

#FemSobira

@fontdellum @inuksgarden @pallarssobira

@asscultfallairesalins@fontdellum

@cjoglars

@asscultfallairesalins @folguereta @cjoglars
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Arnau Llobet Gelabert

Testimonis vitals de persones que viuen al Pallars Sobirà

Cuiner i artista • Farrera • 30 anys

N

No perdis el Nord

Com et despertes?
Em desperto molt energètic, normalment sóc més diürn 
que nocturn i el que faig és rentar-me la cara, anar al 
lavabo i esmorzar. El pare normalment ja ha preparat el 
suc de taronja, el pa torrat i el pa amb tomàquet i bé… a 
observar una mica el dia que hi haurà.

Com eres als 14 anys?
Molt mogut…. no gaire bon estudiant, però molt fanàtic 
dels animals, també de l'esport. Després al cap d'un 
any vaig començar a fumar, però bé era molt amant de 
l'esport, de la natura... i vivia a Farrera en aquella època. 
Era molt passional, una persona bastant passional.
I a l'escola... no era gaire bon alumne, més o menys bon 
company, però també amb algun conflicte amb la gent 
d'aquí per la meva manera de ser... Conflictes com… que 
tenien a veure amb ser més obert o més tancat, una 
mica… Al principi em va costar una mica, va ser gràcies 
a l'Àlex Jaeschke  que va ser el primer que va venir i em 
va dir: "vine, que et presento els amics" (això en arribar 
a Sort entre els 13 i els 14 anys). Va ser... va ser una mica 
xocant... la manera de ser, una mica, d'ells i la meva.
Jo vaig nèixer aquí, vaig ser-hi fins als tres anys i mig i 
vaig tornar als nou. I dels 9 fins als 17, que després vaig 
tornar a baixar, va ser una mica… això, adaptant-me a 
la manera de viure d'aquí. Farrera era una mica com 
una bombolla aïllada del Pallars. Sí que hi havia l'Open, 
que era pastor, però no sé.... maneres diferents de ser. 
Després, el Pallars s'ha obert molt, amb la gent dels 
cursos d'esports d'aventura, del món del ràfting també 
i gent de fora, de Llatinoamèrica... Però bé, al principi sí 
que va ser una mica "dur", entre cometes ; )

I què n'ha quedat d'aquell dels 14 anys? 
Segueixo sent bastant passional amb la majoria de coses 
que faig, gaudeixo molt de la naturalesa de l'entorn de 

Farrera. Em veig poc amb els amics de l'institut de de 
Sort, m’hi veig molt poc.... Potser una mica més seriós… 
[riu] veus, aquesta no m'agrada… 

Què et mou? 
Potser la primera motivació, de manera molt general, 
és la “creació” des de molts aspectes diferents. Per 
exemple, “creació” a la cuina, m'agrada molt menjar, 
m'agrada molt cuinar, i m'agrada molt jugar amb els 
aliments. I m'agrada molt cuidar també la gent. M'agrada 
fer això, àpats que poden ser molt senzills però que 
siguin molt gustosos. I això em dóna molta vitalitat. 
I també crear a nivell més artístic, o en la vessant més 
plàstica…. i últimament jugant amb materials diversos 
on el resultat final podria ser més escultura potser. 
La fotografia m'agrada molt també. Capturar imatges 
en moments que veus aquí dalt... a tot arreu, però aquí 
dalt hi ha llums, detalls... Com avui que és un dia de 
borrufa i hi ha molts detalls: les diferents capes de la 
borrufa quan vénen amb el vent, el primer detall dels 
flocs passant…. O ara que comença la primavera, els 
arbres florits que just puntegen... La natura és una altra 
cosa que em fascina. Veig moltes imatges boniques i 
m'agrada capturar-les. D'esport no en faig gaire, però 
m'agrada molt. Sobretot perdre'm per la muntanya, en 
espais naturals evidentment, sempre. I després també 
em mou... els conflictes del món, en molts aspectes. 
Com poder canviar una mica dintre del món on vivim, 
un estil de vida més adequat a la meva manera de ser… 
doncs potser viure a prop de la naturalesa, poder tenir 
hort i collir-te les teves pròpies verdures…. és una part 
important de mi també. 
I la política també una mica, tot i que mai no he estat en 
cap partit ni assemblea... 
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Quines persones t'inspiren o t'han inspirat?
Podria concretar persones, però potser parlaré més en 
general de quin tipus de persones m’inspiren, perquè hi 
ha moltes persones que sempre m’inspiren. Suposo que 
és una cosa que a tots ens passa… Artistes, per exemple, 
que amb la seva obra expliquen problemes o coses que 
passen al món… sempre m’ha inspirat la crítica artística. 
També la gent que sap estimar, potser podríem dir que 
té com a pilar l’amor en general, m’inspira molt perquè 
m’hi sento molt confortable i sempre molt acceptat amb 
les diferències…. Bàsicament aquest tipus de persones 
són les que m’inspiren. Algun exemple concret molt 
proper seria la mare, que és una persona així... que sap 
estimar. I realment te’n podria dir molts, però més que 
noms, és per tipus de persones.

Pensa en un fet que ha marcat un abans i un després 
a la teva vida...
Un fet que considero potser important és el fet de 
marxar del Pallars als 17 anys, que te’n vas a la ciutat 
i trobes molta varietat de gent, moltes tribus urbanes 
diferents i et pots sentir més identificat amb alguna, 
no? Axò és una cosa que és guapa de viure…. Conèixer 
com es viu allà i marxar a la ciutat també ho és. El fet 
de marxar de Farrera (primer als 3 anys i després als 
17) m’ha marcat molt, de diferenta manera... per a 
coses molt positivament i per a altres no tant... com per 
exemple allunyar-te del teu entorn, on tens les arrels 
potser més profundes. I després quan vaig tornar aquí al 
2010, el fet de treballar a la cuina del Centre...
A mi m’agradava cuinar,  però no era cuiner. Havia 
treballat en algun restaurant, però no ho vivia 
apassionadament com quan vaig tornar aquí. I sí que 
ha estat un punt important en la meva vida, perquè 
també m’ha permès ser creatiu en els aspectes que deia 
abans: tant a la cuina con al taller. Era al matí taller i a 
la tarda, cuina. Aquest fet fa que et sentis molt ple en 
el meu esquema de ple. Al final la taula i la cuina, i de 
vegades... (no molt sovint, depèn) també el llit, són els 
llocs més càlids de la casa, no? La cuina i la taula és on 
al final passes molt temps... I això, el fet de treballar a la 
cuina, aquí al Centre, m’ha marcat molt. En una cuina, 
que no és el ritme trepidant d’un restaurant… sinó que 
pots tractar amb amor… tot, des del producte fins a la 
persona o client… que acaba sent amic també.

Quins projectes tens?
El projecte més a curt termini és anar a Grècia, a 
fer de voluntari. Hi vaig el dia 10 de maig, volo fins a 
Tessalònica, i vaig al camp de refugiats d’Idomeni, que 
ara mateix és un dels camps que en té més… Projectes 
també més o menys pròxims... anar a ajudar al meu 
germà a Suècia. I una idea que tenim, per compartir 
entre els dos, és fer un taller conjunt.  Ajuntar esforços 
i fer un espai on es puguin treballar diversos materials: 
ferro, fusta… I en un futur una mica més llunyà, 
m’agradaria muntar un foodtruck. Amb un amic tenim 
la idea de muntar un foodtruck i viatjar-hi; i conèixer 

gent, nous llocs, també nous menjars, noves maneres de 
cuinar, … Potser hauré de muntar-m’ho d’alguna manera 
per estar potser mig any a Suècia i, perquè no, mig any al 
Pallars. Bé, si pogués ser aquí a Farrera seria fantàstic, 
però... aquí a Farrera està tot molt car i és difícil tenir-hi 
un espai propi. També un projecte que hi ha amb uns 
quants amics és poder viure aquí en comunitat, no? i 
a veure si ho tirem endavant també... I després, si puc 
guanyar-me la vida potser a Suècia i aquí estar potser 
més.. fent horts… Ho hauré de mirar…. Són fronts que 
tinc oberts i a veure si poden quallar entre tots. Però bé, 
no és fàcil, no...

Digues una cosa que canviaries de tu... 
Una cosa que canviaria de mi, potser és… els nervis, 
la pressió que sento en exposar-me en públic... És una 
cosa que em costa bastant. I és una mica contradictori 
perquè jo de manera de ser, sóc obert, sóc una persona 
que expressa els sentiments... però sí, hi ha moments 
que em tensa d’una manera brutal i m’ho haig de 
treballar bastant això…

I dels altres?
I després una cosa que canviaria dels altres... o a molta 
gent, potser és el fet de… (si sembla molt un tòpic, no?) 
però... l’amor una mica per sobre de tot. És una cosa que 
crec que en la societat on vivim, ens aniria molt bé sentir 
amor simplement pel fet de ser persones, animals… 
Amor a la vida una mica.. i jo crec que la gent se sentiria 
més satisfeta, no? El fet de poder estimar la gent que 
et passa pel costat, l’animal, el que sigui, no? L’entorn… 
L’amor, sí.

A quina hora te'n vas a dormir?
Me’n vaig a dormir… una mitjana de la setmana podria 
ser…(molt clàssic em sembla) cap a les 12h. [riu] Aquí a 
Farrera no hi ha massa vida nocturna. Si hi hagués una 
mica més de vida nocturna una mica més a prop... potser 
la mitjana canviaria, però aquí a Farrera es tracta més 
d’aprofitar la llum i… sí, cap a les 12h. 

bit.ly/npnllobet
Mira l'entrevista en vídeo

Playlist "No perdis el Nord"
Cançons per viatjar dels entrevistats 

L'ARNAU ha triat... It Never Entered 
My Mind de Miles Davis

8

http://bit.ly/nordonroad
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Recull de dades 
d’empreses i 
professionals del 
Pallars Sobirà

SERVEIS / BENEFICIS:
• Borsa de pràctiques
• Borsa de treball
• Butlletí informatiu d'ajuts, 

formació i recursos
• Inscripció al directori 

d'empreses i professionals 
del Pallars Sobirà

http://bit.ly/pallarsempresa

DESTACAT DE L’OFICINA JOVE DEL PALLARS SOBIRÀ

ENQUESTA JOVE 2016
PARTICIPA AL 

SORTEIG!

RESPON 
L'ENQUESTA ABANS 

DEL 29 DE MAIG
 I PARTICIPA  

AL SORTEIG! *

EL 25 DE JUNY
A BURG
festivalmuda.cat

21 - 24 DE JULIOL  
A ESTERRI D'ÀNEU
festivalesbaiolat.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Des de l'Oficina Jove del Pallars Sobirà i en col·laboració amb ajuntaments de la comarca, 
adrecem aquest formulari als joves amb l'objectiu de recollir el perfil, necessitats, demandes, 
opinions i idees dels joves del Pallars Sobirà amb l'objectiu de recollir com veuen i viuen la seva 
realitat quotidiana a la comarca, i contribuir a definir i orientar prioritats, polítiques i projectes a 
la comarca i als municipis d'acord amb els recursos disponibles.

ENQUESTA ONLINE PER A 
JOVES DE 16 A 34 ANYS

ENQUESTA ONLINE PER A 
MAJORS DE 34 ANYS * 
(aquesta està fora del sorteig)

* Els guanyadors hauran d'acreditar amb el DNI / NIE que són menors de 34 anys.  
Els menors de 18 anys hauràn de venir acompanyat d'almenys un pare / mare / tutor legal.

http://bit.ly/joves2016 http://bit.ly/adults2016

Festival Muda
ÄneuFest
Festival Esbaiola't

Entrades dobles per 
als festivals d'aquest 
estiu del Pallars...

EL 16 DE JULIOL
A ESTERRI D'ÀNEU 
aneufest.com 
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Entrades dobles per 
als festivals d'aquest 
estiu del Pallars...

AJUTS A L'HABITATGE

Prestacions per al pagament 
del lloguer  
Són ajuts a fons perdut per fer 
front al pagament del lloguer 
de les unitats de convivència 
que tinguin ingressos baixos 
o moderats, a qui el cost de 
l'habitatge pot situar en risc 
d'exclusió social residencial.

Terminis:
• Per a persones beneficiàries de 

les prestacions econòmiques 
d’urgència especial: el 15 de juny 
de 2016

• Per a persones que han signat 
contractes de lloguer a través 
de les Borses de mediació per 
al lloguer social o d’habitatges 
gestionats per entitats sense 
ànim de lucre: el 31 d’octubre 
de 2016

 

Prestacions econòmiques 
d'urgència especial per a 
l'habitatge  
Són prestacions a fons perdut 
que s’atorguen a persones que 
han contret deutes en relació 
amb l’habitatge, amb la finalitat 
de garantir un habitatge a la 
persona sol·licitant i a la seva 
unitat de convivència.
Aquest tràmit es pot sol·licitar en 
qualsevol moment.
 
Subvencions per al pagament 
de lloguer  
Es tracta de subvencions per al 
pagament del lloguer, en règim 
de concurrència competitiva, 
per facilitar l'accés i la 
permanència en un habitatge 
en règim de lloguer a sectors 
de població en risc d'exclusió 
social.
• Termini el 15 de juny de 2016

Més info: 

bit.ly/habitatge2016

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: 

13 habitatges disponibles! a 29.04.2016

Ara pots consultar preus orientatius 
online! 

[Escaneja el codi QR 
amb el teu smartphone i 
visita la borsa online]

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



16   |   FemSobira.cat  •   maig 2016

PROJECTES AMB VÈU PRÒPIA

Ecomuseu de les valls 
d'Àneu

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

Què feu i per què?
Ens agrada definir l'Ecomuseu 
com un projecte de 
desenvolupament local que es 
basa en la posada en valor i la 
gestió dels recursos patrimonials 
de les valls d'Àneu, del Pallars 
i del Pirineu. Per fer-ho fem 
recerca, gestionem alguns 
espais patrimonials com Casa 
Gassia i algunes esglésies de la 
vall, organitzem rutes, recollim i 
restaurem objectes etnològics, 
muntem exposicions, fem 
accions de dinamització cultural, 
creem nous productes culturals i 
turístics, treballem en xarxa, etc.

Com va sorgir la idea?
L'Ecomuseu es va inaugurar 
oficialment el 1994, tot i que ja 
portava alguns anys en preparació. 
De fet va ser una iniciativa sorgida 
de la voluntat de diverses entitats 
locals com els ajuntaments 
de les valls d'Àneu i el Consell 
Cultural de les Valls d'Àneu, el 
Parc Nacional d'Aigüestortes, 
el Consell Comarcal i el Bisbat 
d'Urgell, que ja en aquells 
moments (finals dels anys 80 i 
principis dels 90) ja veien que el 

patrimoni era un important recurs 
que calia conservar i gestionar 
cara al futur.

Com valoreu on heu arribat?
Després de més de vint anys 
treballant en l'àmbit del 
Patrimoni al Pirineu, cada cop 
tenim més clar el valor estratègic 
que aquest sector hauria de 
tenir per al país. Els museus 
ja no s'han d'entendre com a 
contenidors d'objectes valuosos 
sinó que poden i han d'acomplir 
una important funció social, i fins 
i tot econòmica, per al territori. 
Hem intentat tot i les dificultats 
pressupostàries, consolidar un 
equipament estable i permanent 
al Pirineu i de moment sembla 
que ens en sortim.

Quins projectes teniu?
Actualment estem treballant 
en nous projectes de recerca, 
preparant noves exposicions, 
la renovació museogràfica 
de Casa Gassia i també 
estem creant nous productes 
culturals i turístics basats en 
el coneixement i la recerca, les 
emocions i viure d'una manera 

diferent el nostre patrimoni. 
Seguint el model d'algunes 
primeres experiències com la 
pastorada a Gavàs, les visites 
teatralitzades a Casa Gassia de 
l'Esperanceta, estem plantejant 
noves accions que esperem aviat 
us puguem presentar.

Voleu fer alguna mena de crida?
Cal reivindicar que per al 
Pirineu el patrimoni és un 
recurs fonamental i caldria 
desenvolupar polítiques clares 
que n'assegurin la gestió. Però 
per fer això s'ha de disposar de 
professionals en el territori i 
equipaments estables que ho 
vetllin. Els museus del Pirineu, 
a partir del treball en xarxa, 
podríem assumir part d'aquest 
rol, però durant aquests darrers 
anys creiem que estem perdent 
estructura i relat polític. Ara que 
s'està repensant el país, no hem 
de perdre cap més oportunitat.

Ens podeu contactar a:
@ jabella@ecomuseu.com
K www.ecomuseu.com

Esterri d'Àneu



Busques feina 
de temporada i 
no saps per on 
començar?

http://bit.ly/estiufeina

ARTICLE TEMÀTIC DE L’OFICINA JOVE DEL PALLARS SOBIRÀ

Treballar a l'estiu
TREBALL

FemSobira.cat  •   setembre 2015 |  17 

©
 F

o
to

  E
co

m
u

su
eu

©
 F

lic
kr

: E
l_

se
r_

lo
m

o

L’estiu és un altre d’aquests 
moments de l’any que les 
empreses poden requerir 
personal de reforç. Tot seguit 
repassem alguns sectors per 
aquesta temporada d’estiu.

De vegades les vacants es cobreixen 
mitjançant les oficines del SOC, però 
també pots adreçar-te directament 
a les empreses per deixar el teu 
currículum i sol·licitar-hi feina.

Lleure
Durant les vacances escolars 
d'estiu, entitats públiques i privades 
organitzen diverses activitats per a 
infants i joves (colònies, camps de 
treball, rutes, campaments, casals...) 
que requereixen contractar persones 
amb o sense el títol en monitoratge 
o direcció de lleure educatiu. Envia 
el teu CV a les institucions, entitats i 
empreses que treballen en lleure en 
la comarca.

Socorrisme
Durant l'estiu, hi ha gran demanda 
de socorristes a piscines, platges i 
instal·lacions esportives o de lleure, 
per atendre i preveure accidents. Per 
treballar de socorrista, actualment és 
imprescindible ser Tècnic/a esportiu/
va en salvament i socorrisme.

Turisme i Hostaleria 
Durant la temporada estival, 
l'oferta més rellevant és al sector 
del Turisme i l’Hostaleria. Tot i que 
l'experiència no és indispensable, 
l'empresa pot demanar com a 
requisits estudis relacionats amb 
l'hostaleria i el turisme, el títol 
de monitor de lleure i activitats 
socioculturals i/o el de manipulador 
d'aliments. Cal tenir facilitat de 
tracte amb el públic, bona presència, 
amabilitat, flexibilitat i capacitat 
d'adaptació i, molt sovint, es valora 
dominar idiomes.

Esports d’aventura
A la primavera, estiu i tardor 
al Pallars s’incrementa l'oferta 
d’activitats esportives, especialment 
de riu i muntanya. 

Botigues i supermercats
Per atendre l'augment de feina, les 
botigues i grans magatzems amplien 
la seva plantilla en les èpoques de 
Nadal, d'estiu i de rebaixes, així 
com durant els caps de setmana 
de la resta de l'any. No s'acostuma 
a demanar experiència ni perfils 
concrets, però la bona educació, la 
facilitat de paraula i el coneixement 
d'idiomes, especialment a les zones 
turístiques, és de gran utilitat.

Altres
Altres opcions de feina temporal 
poden ser fent enquestes i 
repartiment de publicitat, o fent 
classes particulars i cangurs.

Consulta les dades de contacte 
de les empreses i entitats 
d'aquests sectors al recull 
orientatiu que hem fet al web: 
http://bit.ly/estiufeina

I si necessites més informació, 
apropa’t a l’Oficina Jove del Pallars 
Sobirà i informa’t sobre recursos 
laborals que tens al teu abast per 
fer més efectiva la teva recerca: els 
serveis laborals d’assessorament, el 
programa de Garantia Juvenil, com 
elaborar el teu currículum…

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



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

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
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-
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-
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-
-
-
-
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13.00
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13.26
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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 29/04/2016. 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
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-
-
-
-

15.55
16.09
16.14
16.17
16.22
16.28
16.36
16.41
16.45
16.59

-
-
-
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14.31
14.36
14.39
14.44
14.50
15.00
15.07
15.12
15.16

3 14 112
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-
-
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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* 

-
21.12
21.29
21.43
21.48
21.51
21.56
22.02
22.12
22.19
22.24
22.26

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



Marta Belmonte (33 anys)
Fotografía experimental • Organyà
Presenta el dv 6 de maig a les 19h Farrera #DVcreatius

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


