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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 juliol d’un 
dinar o sopar de menú tancat per a dues persones 
cortesia del restaurant La Borda d'Arnaldo de 
Montardit de Baix.

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:

Hotel Restaurant "Borda d'Arnaldo"

Cuina de mercat i dels Pirineus
Montardit de Baix
T. 973 620 333
www.bordadearnaldo.com

Prèvia reserva

bit.ly/femsobiraConsulta el resultat del sorteig a: 

Vols alguna cosa? Llavors ves i fes 
que passi. Perquè l'únic que cau del 
cel és la pluja
Anònim
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Agenda de juny

Dimecres 1

 > Exposició: “Ramon 
Caritá. Fotos de guàrdia. 
Fotografies  i canvis de 
1915 - 2015” | Esterri 
d'Àneu
InfO: 973 626 436 /  
ECOmUSEU@ECOmUSEU.COm

Dijous 2

 > Documental del mes: 
”Síria: una història 
d'amor” | Esterri d'Àneu
Quadra de Casa Gassia. A les 
20h. Dir. Sean McAllister (2015 
- VOSC 76’)
InfO: 973 626 436 /  
ECOmUSEU@ECOmUSEU.COm

Divendres 3

 > Jornada: ”El Pirineu 
que tenim, el Pirineu 
que volem” | Esterri 
d'Àneu
Jornada de debat sobre el 
posicionament estratègic 
del Pirineu. A les 10:20h a la 
Quadra de Casa Gassia
InfO: ECOMuSEu@ECOMuSEu.COM

 > Festa 3r Aniversari 
Pallars Digital | Rialp
InfO: InfO@PaLLaRSDIGITaL.CaT

 > RAFTING EUROCUP | Rialp
Campionat d' Europoa de ràfting
InfO: 973 621 002 /  
aJunTaMEnT@RIaLP.CaT

Dissabte 4

 > VII Fira dels Oficis i 
Menestrals | Rialp

Fira recuperada de l’antiga que 
es feia al poble. Al voltant de 
la Fira hi ha altres activitats: 
conferències,tallers, concerts
InfO: 973 620 365 /  
aJunTaMEnT@RIaLP.CaT

Dilluns 6

 > Extraescolar de 
muntanyisme | Sort
Pretenem acostar el 
coneixement de la muntanya 
d'una manera lúdica i 
emocionant. 4 sessions, 2 dies 
a la setmana, durant el mes de 
juny. L'activitat finalitzarà amb 
una ruta de 3 dies pel Parc 
Natural, a l’entorn de Sant Joan 
de l’Erm €€
InfO: CEPaLLaRSSOBIRa@
GmAIL.COm

Divendres 10

 > I Festival de Muntanya 
Pica d'Estats | Àreu
InfO: 973 622 335 /  
PNALTPIRINEU@GENCAT.CAT

Dissabte 11

 > 5ª Demostració de 
dansa | Sort
A les 17,30h al poliesportiu “Els 
Til·lers”
InfO: 973 621 190

 > Sortida: "La batalla de 
les Flors" | Espot
És temps de parlar de flors de 
muntanya i dels seus secrets €€
InfO: 973 624 036 /  
INfO.AIGUESTORTES@OAPN.ES

 > Milla Vertical | Àreu
Cursa vertical de muntanya al 

Monteixo. Mercat de productes 
tradicionals pallaresos i música 
tradicional. Per als menors de 
18 anys hi ha la "Minimilla”
InfO: 973 624 405 / aJunTa-
mENT@ALINS.DDL.NET

Diumenge 12

 > 5a Fira de productes 
del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu i de l’ovella 
aranesa | Arrós de 
Cardós
Durant tot el dia mercat 
de productes artesans i 
agroalimentaris dels municipis 
del Parc Natural de l'Alt Pirineu, 
mostra d'ovelles araneses i un 
munt de tallers per a grans i 
petits (Dinar €€)
InfO: InfO@MOnTanyanES.nET

 > Sortida" La farmaciola 
del pastor" | Llessui
Tot passejant pels vols de Llessui 
aprendrem algunes plantres 
remeieres tradicionalment 
utilitzades €€
InfO: 973 621 798 /  
INfO.AIGUESTORTES@OAPN.ES

Divendres 17

 > Benvinguts a Pagès | Sort
Activitats entorn a la 
gastronomia amb motiu de la 
declaració de Catalunya regió 
europea de la gastronomia 2016
InfO: 973 620 010 /  
aJunTaMEnT@SORT.CaT

Dissabte 18

 > Sortida:"Les pedres 
que parlen" | Espot
Voleu conèixer els secrets de la 
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Geologia dels Pirineus?  €€
InfO: 973 624 036 /  
INfO.AIGUESTORTES@OAPN.ES

 > Trofeu Rialp Futbol 
Base | Rialp
InfO: 973 620 365 /  
aJunTaMEnT@RIaLP.DDL.nET

 > Poesia als parcs | Farrera
Amb la participació de tres 
dones poetes: Meritxell Giner, 
Dolors Miquel i Anna Crowe. 
A les 19h, recital poètic i 
diumenge 19, passejada poètica 
des de Farrera a Santa Eulàlia 
d'Alendo
InfO: 973 622 106 /  
ARTINATURA@fARRERACAN.CAT

 > Campionat d' Espanya 
d'Estil Lliure | Sort
InfO: 973 620 010 /  
aJunTaMEnT@SORT.CaT

 > Teatre: "Aquesta nit 
tanquem" | Sort
A les 19h. càrrec de la 
companyia Cassigalls. Cicle 
d'espectacles de petit format 
Mènsula Teatre
InfO: aJunTaMEnT@SORT.CaT

 > Competició de Caiac  
Cross | Sort
InfO: 973 620 010 /  
aJunTaMEnT@SORT.CaT

Diumenge 19

 > Cursa La Ribalera | Tírvia
Cursa a peu d’alta muntanya 
d’uns 39km i amb 2.800m de 
desnivell positiu
InfO: 93 302 45 29 /  
aJunTaMEnT@TIRvIa.DDL.nET

Dijous 23

 > Falles de Sant Joan | Isil
És la festa reconeguda com 
a Festa d’Interès Nacional. 

Aquesta nit, al bell mig de la plaça 
hi ha plantada la falla gran, que 
serà el senyal que esperen els 
fallaires per iniciar la baixada des 
del Faro
InfO: InfO@vaLLSDanEu.ORG 

 > Falles de Sant Joan | Alins
La nit de Sant Joan es baixen 
troncs encesos des de dalt de la 
muntanya i, una vegada al poble, 
es balla al voltant de la foguera
InfO: 973 624 405 /  
aJunTaMEnT@aLInS.DDL.nET

 > Aplec de Sant Joan de 
Colinos | Beraní
InfO: 973 620 365 /  
aJunTaMEnT@RIaLP.DDL.nET

Divendres 24

 > Inauguració 25è 
Dansàneu | Esterri d'Àneu
InfO: 973 626 436 /  
ECOmUSEU@ECOmUSEU.COm

 > Fireta de Sant Joan 
i 27ª Xollada d'ovelles 
amb tisora | Sort
27a Xollada d'ovelles amb tisora, 
Fireta de productes artesans 
i trobada de col·leccionisme 
de plaques
InfO: aJunTaMEnT@SORT.CaT

 > Aplec de Sant Joan 
d'Aurós | Cerbi
InfO: 973 626 067 /  
aJunTaMEnT@GuInGuETa.DDL.nET

Dissabte 25

 > Presentació del llibre 
"La forca per dur una 
vida orca" | Sort
Una obra de Roser Tomàs. A 
les 19h a l'Arxiu Comarcal amb 
Núria Garcia Quera, música 
en viu i lectura dramatitzada 
de fragments amb alumnes del 
Grup de Teatre de l'INS Hug 

Roger III
InfO: aJunTaMEnT@SORT.CaT

 > Fira Caliu, Fira 
Artesana de la Casa 
Pirinenca | Esterri d'Àneu
Demostració i tallers per 
part dels artesans, mostra de 
productes relacionats amb la llar
InfO: InfO@vaLLSDanEu.ORG 

 > Falles de Sant Pere  
| València d'Àneu
InfO: 973 626 038 /  
aJunTaMEnT@aLTanEu.DDL.nET

 > Festa Major Jou | Jou
InfO: 973 626 067 /  
aJunTaMEnT@GuInGuETa.DDL.nET

 > Festival MUDA | Burg
Festival de música i Dansa €€
InfO: fESTIvaLMuDa.CaT

Dilluns 27

 > Aplec  de Sant Pere del 
Burgal | Escaló
InfO: 973 626 067 /  
aJunTaMEnT@GuInGuETa.DDL.nET

Dimarts 28

 > Taller de Ratafia | Sort
Elaboració personal guiada i 
berenar de ratafia. Obert a totes 
les edats
InfO: 620 743 782 (CaRME) / 
aJunTaMEnT@SORT.CaT

Dimecres 29

 > Festa Major | Tor
InfO: 973 624 405 / aJunTa-
mENT|@ALINS.DDL.NET

Dijous 30

 > Taller de Ratafia | Sort
InfO: 620 743 782 (CaRME) / 
aJunTaMEnT@SORT.CaT
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D
EXCURSIONS I SORTIDES

 > Ruta interpretativa 
per la natura | Tavascan
Tots els dies €€
InfO:  973623079 / 692578798

 > Camins de l'ós  
| Tavascan
Tots els dies €€
InfO: 973 623 079 / 692 578 798

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

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

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

 > Observació 
astronòmica amb tast de 
licors pirinencs  
| Bonaigua
Consulteu llocs i horaris  €€
InfO: 619 938 267 

 > Pel país de l'ós | Alós 
d'isil
Dl, dc, dv i dg (a partir del 23  de 
juny) €€
InfO:  619 938 267 

 > Flors i papallones 
Dijous i dissabtes €€
InfO:  619 938 267 

 > Fauna al capvespre  
| Isavarre
Dimarts i dissabtes €€
InfO:  619 938 267

 > Circular als clots de 
rialba | Bonaigua
Els divendres €€
InfO:  619 938 267 

 > El cel de la óssa  
| Valls d'Àneu
Els divendres €€
InfO: 619 938 267

 > Rastres i restes de fauna 
al país de l’ós bru | Isil
Els dimarts €€
InfO:  619 938 267  aCTIvI-
TATS DE PAGAmENT.

 > Travessa pel país de 
l’ós | Alós d'Isil
Els diumenges €€
InfO: 619 938 267

 > Ascensió al tuc de la 
cigalera | Bonaigua
Els dissabtes, a l'abast de tothom €€
InfO:  619 938 267

 > Circular a l’estany 
negre de cabanes | Bosc 
del gerdar
Els dijous €€
InfO:  619 938 267

 > Estany de monastero 
| Espot
Els dimarts DESDE SANT 
MAURICI, EL COR DEL PARC 
NACIONAL €€
InfO:  619 938 267 
 
 

 > Curs evolució del 
paisatge d'alta muntanya 
| Refugi Gerdar
16 al 18 de juny €€
InfO: 619 044 476

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

 > Sortida: "Mirador de 
la Pica d'Estats I Estany 
d'Aixeus" | Vall Ferrera
11 de juny €€
InfO: 620 822 745

 > Sortida: "Borda de 
Llosaus" | Vall Cardós
18 de juny €€
InfO: 620 822 745

 > Sortida: "Estany de la 
Gola I Tres Estanys"  
| Vall d'Àneu
24 de juny €€
InfO: 620 822 745

 > Sortida: "Estany de 
Rosari I Garrabea" | Valls 
d'Àneu
25 de juny €€
InfO: 620 822 745

 > Sortida: "El Camí de la 
Llibertat" | Valls d'Àneu
26 de juny €€
InfO: 620 822 745

 > Sortida: "La connexió 
entre els boscos i l'aigua" 
| Planes de Son
25 Juny €€
InfO:  973 626722

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

• Sortides de camp  on 
s'interpreta el món de les 
papallones. 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

• XXIII Concurs de fotografia: 
Termini de lliurament: 31 
d'octubre

• El Parc organitza sortides 
guiades €€

T. 973 624 036 
PARCSNATURALS.GENCAT.CAT

 > Parc Natural de l’Alt 
Pirineu | Llavorsí
De dl a dv de 9 a 14 h, ds i dg de 
9.30 a 14.30 i de 15 a 17.30h
T. 973 622 335 
PARCSNATURALS.GENCAT.CAT

 > Ecomuseu | Esterri d’Àneu
• Exposició: “Ramon Caritá. 

Fotos de guàrdia. Fotografies 
i canvis 1915-2015” fins al 15 
de juny

• 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 i 26  a les 13h. I 
els dies 4, 24 i 25 a les 13h i a les 
18h. Resta concertar visita
T. 677701820 
mONESTIRDEGERRI@GmAIL.COm

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

Obert tots els dies de dl a dv  de 
10 a 14h menys els 24 de juny. 
També obert els dies  25 i 26
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. A partir del 24 de 
juny de dt a ds de 18 a 20h i ds i 
dg de 12 a 14h
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
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 > La Mola | Son
Visites concertades €€
T. 628 009 639

F
MÚSICA

 > Consorci Escola 
Itinerant de Música i 
Dansa del Pallars
T. 973 621 190 
a/E: COnSORCIMuSICa@
PaLLaRSSOBIRa.CaT 
w: BIT.Ly/MuSICaPaLLaRS

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

V
BIBLIOTEQUES I ARXIU

 > Bibliobús Pere Quart
• Gerri de la Sal (Matí dl 6 i 20)
• Ribera de Cardós (Tarda dl 6 i 20)
• Llavorsí (Matí dt 7 i 21)
• Alins (Tarda dt 7 i 21)
• Esterri d’Àneu (Matí dc 8 i 22)
• Espot (Tarda dc 8 i 22)
• Escaló (Matí dj 9 i 23)
• Rialp (Tarda dj 9 i 23)
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

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
15 de juny, de 9 a 13h Curs de 
Manipulador d'aliments
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

 

I
ACTIVITATS FÍSIQUES

 > FC Rialp
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
T. 973 621 457 / 973 620 010
a/E: ESPORTS@SORT.CaT

 > Espai Dansa Natura   
| Burg
Consulteu activitats €€
T. 652 214 161 
DANSANATURA.COm
INfO@DANSANATURA.COm

 > Associació Esportiva 
Rialp Matxicots | Rialp

• Dijous de trail cada dijous a les 
18.30h a la plaça de les escoles

www.RIALPmATxICOTS.CAT

 > Club Excursionista | Rialp
a/E: CLuBEXCuRSIOnISTaRI-
ALP@GmAIL.COm 
CERIaLP.BLOGSPOT.COM

 > Club d’esports 
d’aventura | Valls d’Àneu
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Sortides en BTT:
• 5 de juny 8h Esterri-Son-Pas 

del Coro- Valencia d'Aneu 
-Esterri

• 12 de juny 8h Esterri-Port de 
Salau-Esterri

• 19 de juny 8h Esterri-Pla de 
Certari-Ermita St. Beado 
-Cervi-Unarre -Esterri 

• 26 de juny  7h Esterri- 
Estaron-Coll de la Bana- 
Ribera- Anas-Berros Jussa-
Esterri

* Les sortides són obertes per a 
tothom. Els menors d’edat han 
d’estar federats en ciclisme
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
Divendres Creatiu el segon 
divendres de juny
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
• Txi-kung: dj de 9 a 10h €€ 

Annabel (615 578 444) 
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. Fins al 
15:

• 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
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 
 amparialp@yahoo.es €€

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

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

• AMPA Vall Cardós 
ampaminairons@hotmail.com €€

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

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



FemSobira.cat  •  juny 2016 |  9 Amb €€ són activitats de pagament

ELS LECTORS DE LA BIBLIOTECA DE L'INS HUG ROGER III RECOMANEN...

I PROPERAMENT ...

21 - 24 DE JULIOL  
A ESTERRI D'ÀNEU

FESTIVALESBAIOLAT.CAT

16 DE JULIOL  
A ESTERRI D'ÀNEU

ANEUFEST.COM

Hacia Rutas Salvajes,  de Jon Krakauer

Guim Perearnau
4 d'ESO

És un llibre basat en fets reals, on el protagonista, Chris ho deixa tot per 
viatjar fent autostop pels Estats units. Durant el viatge coneix a molta gent 
nova. Però el viatge somiat a alaska no té un final feliç ... http://bit.ly/lec_jun
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La diàspora
Sílvia Carrió, Filla de Salàs de Pallars, viu actualment a Pamiers, a 
la regió francesa de Migdia Pirineus, on treballa com a veterinària 

http://bit.ly/ladiaspora9

Quatre alumnes de l'INS Hug Roger III guanyen un premi de 
la UAB
http://bit.ly/edunews9
El 27 d'abril quatre alumnes de l'institut Hug Roger III de Sort 
van rebre un premi al concurs “Mots Passants” que organitza la 
Universitat Autònoma de Barcelona per un curtmetratge que van 
realitzar en francès. Per Ingrid Arcalís i Aina Orteu (4t ESO)

L’SNOWBOARD 
DE DOL 

http://bit.ly/edunews12

Mor als 21 anys la campiona 
mundial d’Snowboard. El 
19 d'abril d'enguany ens ha 
deixat la rider Estelle Balet, 
la doble campiona del món 
d’Snowboard extrem en el 
freeride world Tour. La noia 
ha estat víctima d'una allau, 
mentre rodava una escena per 
a una pel·lícula

Per Ingrid Arcalís (4t ESO)

La BuffEpicTrail Aigüestortes 2016

http://bit.ly/edunews10
Comencen els preparatius de la BuffEpicTrail aigüestortes 
d’aquest any que inclou les modalitats d’Skyrunning: l’ultra, de 
105km; l’Skymarathon, de 42km; la vertical kilometer, de 28 
km, i la BuffEpicTrail, de 21 km. Totes amb sortida i arribada a 
Barruera, excepte la marató que sortirà des d’Espot

Per Maurici Sentenach (4t ESO)

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

LA PISCINA 
MUNICIPAL DE 
SORT, UNA REALITAT O 
UN SOMNI? 

http://bit.ly/edunews11

Les obres estaven aturades 
des del 2010. Ara ja fa una se-
tmana aproximadament es van 
reemprendre les obres a Sort 
amb l’esperança  que aquesta 
vegada els habitants de Sort 
facin del somni una realitat. 

Per Pepe Sala (4t ESO)
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Imatges populars i/o recents etiquetades amb #FemSobira

#FemSobira

@inuksgarden @jin_dungo @jordi.punsola

@daniellecreenaune@fallairesalins

@cjoglars

@fallairesalins @fallairesalins @evalcova
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Ares Rafel Olivo 

Testimonis vitals de persones que 
viuen al Pallars Sobirà

Esportista i estudiant • Sort • 21 anys

N

No perdis el Nord

Com et despertes?
Amb el despertador. Em poso una mica de música 
i amb un cafè amb llet, si no no puc engegat el dia. 
Abans apurava més i ara cada vegada necessito 
més temps per ser persona. 

Com eres als 14 anys?
Una mica com ara, amb menys responsabilitats, 
potser, menys compromisos, però igual que ara. 
Activa i amb ganes de fer coses, esquiant. Als 
14 anys em dedicava a esquiar i el que volia era 
esquiar; ho compaginava estudiant l'ESO però 
el nivell d'exigència no era molt gran, i això em 
permetia dedicar-me a aquest esport. Els estius 
no els passava aquí i ja estava fora de casa. 

I què n'ha quedat d'aquell dels 14 anys? 
Les ganes d'esquiar iguals, l'únic que ara la 
dedicació és diferent. Sóc activa igual però 
ara ja tinc més coses, no només l'esquí. Ara ja 
m'he plantejat el meu futur professional. Amb 
l'esquí abans competia però ara ja no, ara sóc 
entrenadora. L'esquí segueix sent una part molt 
important de la meva vida, però igual m'hi vull 
dedicar o igual no, perquè també vull fer altres 
coses. 

Què et mou?
Les ganes de viure altres experiències. És a 
dir, l'esquí m'ho ha donat tot: he viscut a altres 
llocs, he conegut molta gent... i no ho canvio, 

però ara ho vull viure de diferent manera. Amb 
la universitat he descobert un altre món, altres 
persones, que vull continuar coneixent. Al principi 
no tenia molt clar què volia estudiar, però em vaig 
decidir a fer educació primària, vull fer educació 
física, i he conegut moltes escoles, perquè aquí a 
Sort només tenim una escola, però a Barcelona 
hi ha molta oferta. I això m'ha permès conèixer 
altres maneres de fer que m'agraden.

Quines persones t'inspiren o t'han inspirat?
Els meu pares, pel negoci que tenen, i que han 
heretat de pares a fills; l'esforç i l'ambició sempre 
han estat presents a casa, i jo em caracteritzo una 
mica per això, a més que m'ho han ensenyat ells. 

Pensa en un fet que ha marcat un abans i un 
després a la teva vida...
Crec que el moment que vaig deixar d'esquiar 
i vaig baixar a Barcelona a esquiar va ser un 
pas dur en la meva vida. Al principi en va costar 
d'assimilar perquè va ser un canvi total de 
vida però que ara m'ha portat felicitat, estudis, 
formació, nous amics i un camí diferent. 
Vaig decidir fer aquest canvi perquè m'havia de 
plantejar si l'esquí acabaria sent la meva professió 
o no. I vaig veure que no. Tot i que no tenia clar si 
ho volia deixar, perquè era la meva vida. 
La meva família em va ajudar a prendre la decisió i 
penso que era la correcta. 
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Quins projectes tens?
El més immediat, acabar la carrera. I després 
continuar estudiant, per trobar una mica el meu 
camí. Perquè m'agraden moltes coses: l'educació 
física, l'escola inclusiva... I m'agradaria fer algun 
màster però me l'he de mirar bé. 
Jo crec que ara mateix i d'aquí uns anys, em veig 
a Barcelona. I en un futur sí que m'agradaria viure 
a Sort, perquè si no em surt bé sempre tinc la 
botiga, que m'agrada, però no és al que em vull 
dedicar ara. 

Digues una cosa que canviaries de tu... 
Potser no ser tan impulsiva i pensar les coses dos 
vegades abans de dir-les... crec que m'ajudaria 
amb les persones. 

I dels altres?
L'egoisme, i que cadascú faci el seu camí sense 
trepitjar els altres. Em fa molta ràbia que algú 
escali trepitjant els altres, ja que en la meva 
experiència m'ho he trobat això, sobretot en 
l'àmbit de l'esport. 
Per exemple, amb l'esquí o el piragüisme, que 
són esports minoritaris, hi ha poca gent que s'hi 
dedica. Doncs ja que són quatre preferiria que no 
es trepitgessin entre ells, sinó que m'agradaria 
que s'ajudessin. El més important és que siguin 
bones persones. El negoci que gira entorn a 
l'esport en general, com el futbol, tampoc no 
m'agrada, ja que tot ho mouen els diners.   

A quina hora te'n vas a dormir?
Me'n vaig a dormir entre onze i dotze 
normalment. Depèn de l'hora en què tingui el 
despertador. 

bit.ly/npnares
Mira l'entrevista en vídeo

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

L'ARES ha triat... Go Your Own Way 
de Fleetwood Mac

8

http://bit.ly/nordonroad
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DESTACAT DE L’OFICINA JOVE DEL PALLARS SOBIRÀ

ENQUESTA JOVE 2016
PARTICIPA AL 

SORTEIG!

RESPON 
L'ENQUESTA ABANS 

DEL 18 DE JUNY
 I PARTICIPA  

AL SORTEIG! *

HEM AMPLIAT EL TERMINI

FINS AL 17 DE JUNY!

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 

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
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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: 

17 habitatges disponibles! a 26.05.2016

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

http://habitatge.pallarssobira.cat
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http://bit.ly/elteuprojecte

PROJECTES AMB VÈU PRÒPIA

App Deixa't Guiar5

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

Responeu aquest formulari online:

Voleu donar a conèixer el vostre projecte en aquesta secció?

Què feu i per què?
Hem creat una aplicació per 
dispositius mòbils que consisteix 
en oferir tots de recursos de 
divulgació del patrimoni natural 
i cultural del Parc Natural de 
l'Alt Pirineu, amb l’objectiu de 
dotar el territori amb una eina 
ecoturística, educant envers el 
patrimoni del Parc, el respecte 
per la natura i la cultura i 
despertar l’interès de l’usuari 
inquiet. Volem treballar per un 
ecoturisme de qualitat destinat a 
la descoberta del territori.

Com va sorgir la idea?
La idea va sorgir a partir de la 
inquietud d'utilitzar les noves 
tecnologies per oferir una nova 
eina adaptada a la societat, 
tinguent present, sobretot, 
que el nostre objectiu era 
sensibilitzar envers el territori i 
el respecte. A partir de la nostra 
passió per la muntanya i 7 anys 
de treball en la divulgació i 

coneixement del patrimoni del 
Pallars, vam començar amb la 
idea de geocaching que es va 
anar perfilant cap a una eina més 
completa.
Com valoreu on heu arribat?
Molt positivament. L’APP 
del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu ja està creada i 
disponible gratuïtament. Ja 
compta amb gairebé 3.000 
descàrregues. Disposa de 
10 rutes interpretades, 50 
punts d’interès de visita 
recomanada, fitxa tècnica dels 
93 senders que recorren el 
Parc, formulari d’enviament de 
cites i d’incidències, informació 
d’establiments turístics i un joc 
educatiu destinat al turisme 
familiar anomenat El Quadern 
de Camp. L’aplicació està 
disponible en Català, Castellà i 
Anglès.

Quins projectes teniu?
Volem continuar dotant l’app de 

l’Alt Pirineu de més informació 
i traduir-la al francès.També 
estem treballant per ampliar 
el joc del Quadern de Camp i 
convertir-lo en un joc de pistes 
seguint pensant en el turisme 
familiar. I també estem treballant 
per estendre aquesta aplicació 
a tot el territori català. Aquesta 
aplicació és un projecte viu que 
contínuament anem ampliant i 
millorant.

Voleu fer alguna mena de crida?
Voleu recórrer el Parc 
descobrint el què amaga? 
voleu conèixer algunes de les 
seves espècies? Us animem a 
descarregar-vos l'APP, disfrutar 
de les seves rutes autoguiades i 
jugar amb el Quadern de Camp. 
Aconseguireu molts premis!

Ens podeu contactar a:
@ info@deixatguiar.com
K www.deixatguiar.com

Parc Natural de l'Alt 
Pirineu
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS JOVES DEL PALLARS SOBIRÀ

Què faries amb 4.000?
PARTICIPACIÓ
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Volem impulsar un Consell 
Obert de Joves del Pallars 
Sobirà i els 1ers pressupostos 
participatius joves de la 
comarca. Més info a:

Des de l’Oficina Jove del Pallars 
Sobirà i alguns Ajuntaments de 
la comarca estem promovent un 
Consell Obert de Joves, on els 
joves poguem fer sentir la nostra 
veu respecte la gestió i polítiques 
del territori. Aquest projecte té 
com a principal alicient els 1ers 
pressupostos participatius 
joves de la comarca amb 
l'objectiu de materialitzar 
les nostres idees en accions i 
activitats concretes. Es tracta 
d’una prova pilot per assajar i 
promoure noves maneres de 
participar i implicar-nos com a 
joves amb el nostre territori.

Què són els pressupostos 
participatius?
Els pressupostos participatius  
són una partida de diners (de 
moment són 4.000€ però pot 

incrementar-se) que es destina 
a les accions i propostes que es 
votin entre tots els i les joves 
que vulguin participar. Oferint 
una possibilitat real i concreta 
de decidir als joves i fent-los 
co-responsables d'aquesta 
oportunitat. 

Com ho farem?
El projecte està organitzat en 4 
grans fases: 

>> 1) Recollida d'idees 
inspiradores
Fins al 30 de juny
Es tracta que tothom ( no només 
els joves ;) aporti idees de coses 
que es podrien fer i/o que ja es 
fan a altres llocs.

2) Concreció de propostes
En aquesta segona fase es 
tracta de començar a escollir 
les idees viables i concretar-ne 
detalls (pressupost, calendari, 
responsables, etc). En aquesta 
fase els professionals o entitats 
també poden fer les seves 
propostes que els joves podran 
després votar.

3) Votació de les propostes
Aquí és quan votem i decidim 
quines accions finalment es 
duràn a terme. S'organitzaràn 
votacions per grups d'edat i es 
descartaran propostes que no 
compleixin els requisits.

4) Passant a l'acció!
Aquest és el moment de mullar-
se de veritat i passar a l'acció, 
amb els grups de joves i/o altres 
que decideixin tirar endavant les 
accions escollides.

Fàcil, no? 
I tu què faries amb 4.000€? 

Envia les teves idees...
Via twitter o instagram amb 
l'etiqueta #ideesjoves o al correu 
oficinajove@pallarssobira.cat, 
via whatsapp al 638 723 950 
via facebook.com/joventut.sobira 

Més info a l'Oficina Jove
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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17.45
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18.16
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-
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-
-
-
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13.00
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13.45
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-
-
-
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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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11.24
11.29
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14.05
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19.03
19.06
19.11
19.17
19.27
19.34
19.39
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-
-
-
-

15.55
16.09
16.14
16.17
16.22
16.28
16.36
16.41
16.45
16.59

-
-
-

14.00
14.17
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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-
-
-
-
-
-
-
-
-

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



Xavier Pedemonte (34 anys)
Pintor muralista • Arcalís
Participant d'arxiu al #DVcreatius de Farrera

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

DREAM IS DESTINY


