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ÍNDEX

On trobareu el llac més gran dels    
Pirineus, el llac de Certascan; el pic 
més alt de Catalunya, la Pica d’Estats; 
el poble habitat més alt   de   Cata-
lunya, Rubió, i finalment, la Noguera  
Pallaresa, el millor riu d’Europa per 
a la pràctica d’esports en aigües 
braves.  

Tot això, dins d’un entorn natural, 
incomparable i  ben custodiat per la 
xarxa de parcs d’interès nacional; el 

Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, zones PEIN i la reserva 
de Boumort.

Fascinats per la bellesa dels seus 
paisatges, no deixeu de considerar 
la gran possibilitat de bons records 
als allotjaments i restaurants que us 
proposaran serveis i una exquisida 
gastronomia de magnífica i càlida 
acollida.

EL PIRINEU DE TOTS RECORDS

Pallars Sobirà, valls de l’Alt Pirineu

On podreu respirar aire pur i relaxar-vos en els millors hotels familiars, cases 
rurals, càmpings, albergs, refugis i qualsevol altre allotjament.

Podreu gaudir dels excel·lents restaurants, tast de vins autòctons i degustar 
la gran diversitat de productes ecològics. La cuina pallaresa és rica, d’alta     
qualitat i molt creativa, gràcies a l’entusiasme i innovació dels seus cuiners 
i al compromís dels seus restauradors que s’uneixen en una associació “La 
Xicoia” per seguir creant amb la tradició de la cuina autèntica.
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Els nostres serveis per a les agències

L’equip de l’Oficina de Turisme del 
Pallars Sobirà posa a la vostra  dis-
posició material publicitari de la nos-
tra zona, com per exemple pòsters, 
publicacions de fullets, material per 
imprimir els seus programes i foto-
grafies, entre altres. I també sug-
gerències i informacions detallades 
per ajudar-vos a vendre millor les 
valls de l’Alt Pirineu. 

Per facilitar el vostre treball es 
facilita:

• Assistència als operadors 
turístics.

• Fires professionals i  de públic en 
general.

• Viatges de familiarització.
• Jornades de formació.
• Visites i contactes amb els 

proveïdors turístics.
• Enviament de newsletter amb 

les novetats del sector

• Presentacions dels diferents pro-
ductes i destinacions

• Enviament de material informa-
tiu.

• Lloguer de sales de formació i 
sales de conferències a l’Oficina 
de Turisme.

Per a qualsevol tipus d’ajuda ad-
dicional, no dubteu a posar-vos 

en contacte.

Oficina de Turisme del Pallars 
Sobirà

C/ Cabanera, s/n; 25560 SORT 
Tel. 973 621 002
Fax: 973 621 003

Web; http://turisme.pallarssobir.cat
Facebook; OT.PallarsSobirà
Twitter; @visitPallars 
Blog; http://otpallarssobira.word-
press
Instagram; pallarssobiratourism

http://turisme.pallarssobira.cat/

Dates professionals i assistència a fires

Per facilitar el treball per als profes-
sionals la Marca Pirineus organitza 
anualment un Workshop. En aquests 
Workshops acostumen a venir al 
voltant de 60 empreses turístiques 
pirinenques, entre agències de vi-
atges, hotels, oficines de turisme i      
institucions.

Si estan interessats a participar en 
aquests Workshops, es poden posar 
en contacte amb nosaltres a través 
del nostre  correu electrònic: 
 
turisme@pallarssobira.cat

Material de promoció

Per a un millor coneixement tant 
per a la vostra agència com per als 
vostres clients l’Oficina de Turisme 
del Pallars Sobirà disposa de fullets, 
plànols i materials diversos de di-
fusió de les diferents valls i recursos 
de la zona. També ofereix cartells 
per   decoració i promoció de la seva 
agència que ens podeu sol·licitar i 
que rebreu aproximadament en una 
setmana.

Arxiu Fotogràfic

Disposem de gran varietat de mo-
tius, que representen paisatges, 
pobles amb encant, art i cultura, 
tradició i folklore, arquitectura, gent, 
esport i oci, salut, gastronomia, hos-
taleria, entre altres.

El propòsit de la fototeca és pro-
moure el turisme cap al Pallars So-
birà i reforçar les imatges dels Piri-
neus en general. Aquest material 
està a disposició gratuïtament per 
a qualsevol empresa que produeixi 
fullets, diaris, revistes, catàlegs, 
anuncis, llibres, conferències, publi-
cacions genèriques i altres.

Per a més informació podeu po-
sar-vos en contacte amb l’Oficina de 
Turisme del Pallars Sobirà.
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ÀSSUA RECEPTIU TURÍSTIC
PALLARS SOBIRÀ
Especialitzats en viatges d’esquí, 
aventura, cultura i relax, tant per a 
particulars com per a grups d’adults, 
estudiants, famílies i altres.

Per a la temporada d’hivern / prima-
vera 2016 hi ha preparats nous 
programes amb novetats en allotja-
ments, activitats de neu, visites, pro-
grames d’esquí, etc.

Av. Flora Cadena, 5 local 3
25594 Rialp (Lleida) 
Tel: +34 973620668; Fax. +34 
973620669
Email: anna@assuaviatges.com; 
isabel@assuaviatges.com
www.assuaviatges.com

CONTRASTTRIP
Mil i un contrastos ....
Receptiu que aglutina el producte 
turístic  que ofereix la comarca del 
Pallars Sobirà, Pallars Jussà i co-
marques veïnes, per tal de   comer-
cialitzar-lo, tant a nivell nacional com 
internacional.
Estem convençuts del producte que 
tenim, creiem en el territori i en les 
seves possibilitats.
Des de Contrast Trip posem a l’abast 
de tothom viatjar i visitar àrees natu-
rals  poc alterades amb l’objectiu de 
gaudir, apreciar i estudiar llurs atrac-
tius naturals i   manifestacions  cul-
turals associades,conèixer les formes 
de vida d’altres  persones mitjançant, 
d’una banda, un coneixement dels 
seus costums, les seves tradicions, el 
medi físic o les idees, i d’altra banda, 
l’accés a llocs de valor arquitectònic, 
històric, arqueològic  o qualsevol al-
tra significació cultural.

Camí de la Cabanera, 2  
25560 – Sort 
Tels: +34 649346998 / 
 +34 670702060
Email: info@contrasttrip.com 
www.contrasttrip.com 

PIRINEU EMOCIÓ
Des de PIRINEU Emoció  posen al seu 
abast, tant de particulars com d’em-
preses, una gestió global turística de 
serveis segons les necessitats i els 
gustos, combinats per crear un im-
millorable producte singular.

Assessorament sobre allotjaments 
rurals, hotels, activitats, excursions, 
transports, restaurants, etc. I facilitar 
reserves individuals o combinades 
en paquets turístics.

Av.  St.  Miquel  del  Pui,  43  
La Pobla de Segur 
Tel: +34 973 681518; 
Fax: +34 973681519
Email: info@pirineuemocio.com
www.pirineuemocio.com

PADDLE IN SPAIN
Esports aquàtics i activitats a l’aire  
lliure a nivell nacional.
Vostè tria on anar. Disposa d’infinitat 
de llocs impressionants que oferir als 
visitants, llocs que són una excel·lent 
manera de gaudir de les meravelles 
de la naturalesa, d’oci,   espais  cul-
turals i naturals que conviden a tot 
tipus d’activitat d’aventura. 
PaddleinSpain ofereix una   gran  va-
rietat de recorreguts en tot aquest 
bell país.

Water sports and outdoor activities 
in Spain;
Tel: 34 682 17 32 25
Email:  info@paddleinspain.com
WhatsAPP messenger:  +34 682 17 
32 25
Skype:  paddleinspain
GTalk: paddleinspain@gmail.com
http://www.paddleinspain.com

OUTDOOR ADVENTOUR
Outdoor Adventour, una agencia de 
viatges receptiva especialitzada en 
turisme actiu i de natura al Pirineu. 
Produeix viatges des de la idea inicial 
fins al més mínim detall del servei fi-
nal. 

A Outdoor Adventour es dediquen 
a pensar i a crear  aventures que 
permeten descobrir d’una manera 
autèntica el Pirineu. Amb el pas del 
temps, han transformat les seves 
millors experiències en productes 
turístics que comparteixen amb to-
thom que vulgui trencar amb la seva 
rutina habitual per poder descobrir 
nous indrets.

Forma especial i pròpia de fer les 
coses, una passió per l’aventura i el 
descobrir, per les emocions a l’aire 
lliure, els racons singulars i per la cul-
tura pròpia. 

Proposen una forma única de veure, 
viure i entendre el món que ens en-
volta.

A/Plaça Caterina Albert, local 2 
25560 Sort – Lleida, Spain 
Tel. +34 973 045 887 / 
 +34 654 093 295 
Email: info@outdooradventour.com 
http://www.outdooradventour.com

AGÈNCIES RECEPTIVES
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El Pallars Sobirà s’estén, de sud 
a nord, des del congost de Colle-
gats, seguint el curs del riu Noguera       
Pallaresa i els seus afluents, fins a les 
valls d’Àneu, Cardós i Ferrera, on es 
troben els cims més alts  de  Cata-
lunya. És la quarta comarca amb més 
extensió de Catalunya i té una de les 
densitats més baixes del país, amb 
tan sols 4 habitants per km2. En to-
tal hi ha uns 7.500 habitants (dades 
Idescat (2012)

Regals de la natura
A la comarca s’hi troba el llac més 
gran dels Pirineus, el de Certascan, i 
el cim més alt de Catalunya, la Pica 
d’Estats.
La major part del Pallars Sobirà està 
protegida. Existeixen diferents zones 
PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natu-
ral de Catalunya): el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, la 

Reserva Natural Parcial de la Noguera 
Pallaresa, Collegats, amplis espais de 
la Red Natura 2000, la Reserva Natu-
ral de Caça del Boumort, etc.

Museus, exposicions, seus culturals 
i obradors.
La comarca del Pallars Sobirà dis-
posa d’una bona oferta cultural; 
museus i ecomuseus etnològics, 
centres d’interpretació, gestors cul-
turals, artesans agroalimentaris i al-
tres artesans. Totes aquestes visites es 
realitzen dins d’un marc paisatgístic 
inigualable.

Ermites, ponts romànics i santuaris
El romànic pallarès és tan apreciat 
que hi ha moltes peces representa-
tives en els museus d’arreu del món.
Més de seixanta-quatre esglésies, 
monestris, pobles medievals, ponts 
d’estil medieval, pintures murals i 
retaules són llegats del passat i con-

servats fins a l’actualitat pels més 
amants de l’arquitectura romànica.
Les pintures de Baiasca són les 
úniques que es conserven in situ 
en la seva pròpia església i es creu 
que són del  mateix autor que les 
famoses esglésies romàniques de la 
vall de Boí, propera a la zona.

Castells, despoblats i torres de 
guaita
El Pallars Sobirà ha estat habitat des 
de temps ancestrals i per donar-ne 
fe i demostrar-ho  s’han   trobat   di-
verses restes arquitectòniques i ar-
queològiques. 

Pobles pintorescos
Encara que tots els pobles del Pallars 
Sobirà, de pedra, fusta, pissarra,..., 
tenen un magnífic encant, alguns 
destaquen per la seva siuació o la 
configuració dels seus carrers.

Sobre el Pallars Sobirà

Objectius:
- Promocionar la zona com a destí 
turístic d’alta muntanya.
- Informar sobre els llocs d’interès 
del Pallars Sobirà. Despertar l’interès 
dels visitants per passar les seves va-
cances en un lloc sostenible, autèntic 
i molt a prop de les grans ciutats.
- Ampliar el nombre de visitants als 
Pirineus de Catalunya especialment 
a la zona del Pallars Sobirà, valls de 
l’Alt Pirineu.

Horari d’atenció:
Horari d’hivern:
Del 14 de setembre al 23 de juny.
De dilluns a dijous de 10.00h a 
14.00h.
Divendres i dissabtes de 10.00h a 
14.00h i de 16.00h a 19.00h.
Diumenge de 10.00h a 14.00h.
Horari d’estiu:
Del 24 de juny al 13 de setembre, 
Setmana Santa, ponts i festius.
De dilluns a dissabtes de 9.00h a 
15.00h i de 16.00h a 19.00h.

Diumenges de 9.00h a 15.00h.

Per contactar amb nosaltres:
Pepita Cecília 
Tel: 973 621 002
Fax: 973 621 003
pepa@pallarssobira.cat
turisme@pallarssobira.cat

Oficina de Turisme Pallars Sobirà
c/Cabanera, s/n. 25560 Sort
Tel: 973 621 002 - Fax: 973 621 003
web: turisme.pallarssobira.cat

Molta gent associa unes vacances 
als Pirineus amb senderisme i esquí, 
però el Pallars Sobirà és molt més. 
La marca “Les valls de l’Alt Pirineu”, 
us revela l’essència d’una terra plena 
d’encant propi, amb valls precioses 
que s’uneixen entre si per mun-
tanyes  i llacs, una joia per descobrir.
La marca va dirigida a les persones 
acostumades a viatjar, que quan 
decideixen on passar les seves va-

cances, també volen viure noves ex-
periències i gaudir-les intensament. 
El Pallars Sobirà és un destí turístic 
únic pels següents motius:
És el lloc de pas per la seva situació 
estratègica, té influències de moltes 
èpoques, on s’uneixen sorprenent-
ment la tradició i la modernitat.
Resulta igualment singular la manera 
de vida agradable i el caràcter hospi-
talari dels pallaresos. Sobretot, en el 

moment de compartir el seu entorn. 
Descobreix la naturalesa: boscos, 
llacs, famosos paisatges, els parcs 
del Pirineu, el riu d’aigües braves el 
Noguera Pallaresa... l’ampli ventall 
de possibilitats que es poden ex-
plorar, gaudir o practicar esports en 
plena natura. La gent del lloc convi-
da els visitants que recorrin, desco-
breixin i coneguin el seu país a fons. 

La marca “Pallars Sobirà, valls de l’Alt Pirineu”

Oficina de Turisme del Pallars Sobirà
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El Pallars Sobirà suposa un atrac-
tiu turístic durant tot l’any. La regió 
s’ha consolidat com un dels destins 
líders en esports d’aventura i esports  
d’hivern. En menys de 30  minuts 
s’accedeix a un total de  cinc  esta-
cions d’esquí de variada oferta de 
modalitats.

Espot Esquí
Espot és una estació que gaudeix 
d’una situació privilegiada única als 
Pirineus. És l’única situada al costat 
d’un Parc Nacional, el d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici.
Tel. 973 621 199; 
www.espotesqui.cat

Port Ainé
Port Ainé està situada a l’àrea d’in-
fluència del municipi de Rialp, al 
massís de l’Orri en l’esplèndid marc 

natural que brinda la comarca del 
Pallars Sobirà, al Pirineu de Lleida.
Tel. 973 621 199; www.portaine.cat

Tavascan, estació d’alta muntanya

Tavascan és una estació d’esquí alpí 
i nòrdic situada a l’extrem nord oc-
cidental del Pirineu de Lleida, just a 
l’epicentre del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu.
Tel. 656 535 492 / 665 670 193
www.tavascan.net

Virós - Vallferrera
Esquí nòrdic. Àrea del Bosc de Virós, 
emmarcada dins del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu.
Tel. 672 432 543

Baqueira - Bonaigua
Tel. 973 639 025

www.baqueira.es

ESTACIONS D’ESQUÍ

Espot Esquí Alpí

Port Ainé Alpí

Virós-Vallferera Nòrdic
Alpí

Tavascan Nòrdic
Alpí

Baqueira/Bonaigua Nòrdic

Les millors ofertes per esquiar

Amb avió
La comarca del Pallars Sobirà està 
connectada a la xarxa internacional 
de vols mitjançant la majoria de com-
panyies aèries estrangeres gràcies a 
la proximitat amb Barcelona, Reus, 
Toulouse i Lleida.
Aeroport  km
Barcelona 210 km
Girona  301 km
Lleida  120 km
Toulouse 235 km

Amb ruta
Les millors rutes i circuits    per         
diferents entorns i possibles per  a   
diferents tipus de vehicles. Per car-
reteres de muntanya, per llacs, per 
ciutats històriques, amb bicicleta, 
amb moto, amb cotxe,... Aquí, el pro-
pi itinerari pot ser el seu viatge!
Per a dubtes com: Com arribar amb 
el mínim temps possible?, Quants 
quilòmetres hi ha?... i altres           acla-
riments, adreceu-vos a l’Oficina de 
Turisme del Pallars Sobirà, on us in-
formarem de les rutes més  habitu-
als, i els suggerirem les diferents op-
cions segons la procedència.

Amb tren
La xarxa de ferrocarrils nacionals 
permet uns desplaçaments còmodes 
i ràpids a qualsevoll lloc del territori 
i, en cas de no existir connexió direc-
ta amb algun punt, els autobusos el 
traslladaran en el mínim temps pos-
sible.
Un dels màxims atractius per arribar 
a les valls de l’alt Pirineu és el Tren 
dels Llacs, amb l’estació a 20 km de 
Sort, capital de la zona. Es tracta d’un 
bon recorregut per paratges insòlits 
que hi ha des de Lleida fins a l’estació 
més pròxima a la comarca. Més de 
20.000 persones poden gaudir cada 
any d’aquesta sensacional experièn-
cia. Per més informació sobre el tren: 
www.trendelsllacs.cat

Com arribar-hi

El llegat cultural i històric, sobretot 
de l’alta edat mitjana, li dóna el gust 
del misteri del passat, i permet viure  
experiències que formen part de la 
nostra història.
La gent ve de vacances al Pallars 

Sobirà en busca de tranquil·litat, 
amb ganes de trobar-se a si mateix 
i de   viure noves experiències que 
amplien els seus horitzons. La bar-
reja entre tranquil·litat i adrenalina li  
renovarà l’energia i l’estimularà.

El desig de la gent del Pallars Sobirà 
és que els visitants gaudeixin d’unes 
vacances inoblidables que sempre 
recordaran.
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La millor oferta d’aventura.

El Pallars Sobirà és una comarca rural 
de rellu muntanyós, la qual cosa  fa-
cilita els esports a l’aire lliure.

Als anys seixanta a les aigües del 
Noguera Pallaresa es practica el 
piragüisme i es construeixen les  
primeres pistes d’esquí. Als vuitanta 
arriben els esports d’aventura i als 
noranta s’inicia la recuperació dels 
antics camins veïnals que permetran 
l’evolució del senderisme. 

El fenomen de la comercialització 
dels esports d’aventura a Catalunya 
va començar precisament al Pallars 
Sobirà i el riu Noguera Pallaresa que 
va veure al 1986 per primer cop com 
un altre tipus d’embarcació     de-
scendia per aquestes aigües a part de 
la piragua: la barca de ràfting.

El ràfting és l’esport de referència 
del turisme d’aventura i representa, 
juntament amb la resta de l’ofer-
ta turisme actiu, una de les prin-
cipals ofertes del Pallars Sobirà en 
una àmplia temporada que va de 
març a octubre. La comarca comp-
ta amb una cinquantena d’empreses 
que  ofereixen tot tipus d’activitats 
i un sector que genera un impacte 
econòmic important al territori.

Avui en dia hi ha una gran oferta i 
molt variada d’esports d’aventura i 
esports a la natura per a tot tipus de 
públic: hidrotrineu, canoa inflable, 
descens de barrancs, salt de pont, 
marxes a cavall, excursions en btt, 
quads, altres.

El cabal, la verticalitat i el caràcter 
dels rius i barrancs que conflueixen 
a la Noguera Pallaresa afavoreixen la 
pràctica del descens de barranc en 
diferents parts de la comarca.
De sud a nord, el recorregut de cada 
barranc és molt variat. Es poden tro-
bar trams amb poc i molt cabal, fos-
ses amb més o menys profunditat i 
cascades més o menys altes. 
Totes aquestes varietats afavoreixen 
la pràctica d’un esport que inclou ac-
tivitats molt variades i adaptades a 
cada canvi de recorregut; caminant, 
nedant, saltant, grimpant i escalant 
si és necessari.

Consulteu el nostre llistat de serveis 
a:

http://turisme.pallarssobira.cat
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NOVA AULA DE CUINA A SORT “El 
Leader Gastronòmic”.

Sort va estrenar el passat mes de 
març l’aula de cuina “Leader gas-
tronòmic”.

Es tracta d’un espai que dispo-
sa d’una cuina professional i una 
aula de formació amb l’objectiu
d’acollir activitats formatives di-
rigides al sector professional de res-
tauradors o jornades i cursos de cui-
na bàsics dirigits a tots els públics. 

L’aula és una vella reivindicació 
dels cuiners de la comarca que 
consideren que un espai formatiu 
por dinamitzar la gastronomia local.

Aquesta instal·lació està ubicada en 
un edifici annex de l’Escola de Pi-
ragüisme de Sort. Aquest projecte ha 
estat promogut pel Consorci LEADER 
Pirineu Occidental i ha comptat amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Sort, que ha cedit l’espai i n’ha  cofi-
nançat una part.

La gestió i dinamització de l’aula re-
caurà en el Consorci LEADER però 
comptarà amb la totalitat implicació 
i col·laboració de l’Ajuntament de 
Sort, que ha apostat per aquest pro-
jecte com una iniciativa a la qual vol 
donar suport i empenta. 

La gastronomia és una important via 
de dinamització socioeconòmica al 
Pallars Sobirà, incidint no només en 
la restauració sinó també directa-
ment en el turisme i els propis agro-
productors locals.

Més informació:
Pàgina web: 
http://www.leaderpirineuoccidental.
cat/formacio/aula-de-cuina

LO LLUMENER. Primer festival 
pirinenc de literatures infantils i 
juvenils.

Lo Llumener, Festival Pirinenc de 
Literatures Infantils i Juvenils és un 
festival de nova creació de petit for-
mat d’àmbit rural i de muntanya,   
ubicat al  Municipi de Sort (Pallars 
Sobirà - Lleida).
Aquest esdeveniment ha es-
tat organitzat juntament amb
l’Associació Cambuleta (entitat cultur-
al per a la promoció de la parla pallare-
sa) i és fruit de la col·laboració entre 
diverses entitats culturals locals.
Es tracta d’una proposta cultural 
de nova creació, de petit format i 
d’àmbit rural, que té com a principal 
objectiu generar un espai de trobada 
familiar al voltant de les literatures 
infantils i juvenils.

Lo Llumener pretén dotar els muni-
cipis rurals i de muntanya, com Sort, 
d’una programació cultural de quali-
tat i accessible de caire familiar, per 
tal de promoure de manera especial 
el desenvolupament personal, social 
i cultural dels infants i joves.

El festival és una aposta pel món de 
la literatura en les seves diferents 
manifestacions, però té un caire fes-
tiu i familiar, està adreçat sobretot a 
un públic infantil i juvenil i vol ser un 
espai d’espectacles on les històries 
siguin protagonistes. El món dels 
contacontes, el teatre, el clown, la 
música o qualsevol tipus de connexió 
amb el món imaginari de la literatura 
i de la ficció tindrà cabuda a “Lo Llu-
mener”.

El festival omple diferents espais del 
poble de Sort d’espectacles, narra-
cions orals de contes, tallers creatius, 
i animació al carrer. A més el Parc del 
Riuet de Sort acollirà una Petita Fira 
de Contes i Àlbums, així com també 

una Biblioteca “a cel obert” i l’esce-
nari central on tindran lloc gran part 
dels espectacles. La plaça de Sant Eloi 
acollirà la Caravana dels Contes (amb 
Caravana Xisqueta) i un espai creatiu 
on tindrà lloc un Taller de Rap-Poesia 
per a joves. També el Teatre Cinema 
de Sort es vestirà de gala per acollir 
un espectacle literari de circ a càrrec 
de la Companyia Ntelades. Comple-
mentaran la jornada, les animacions 
al carrer amb les figures de la cultura 
popular de la comarca i finalitzarà el 
festival amb un espectacle nocturn 
de narracions per a públic adult al  
voltant de les rondalles catalanes.

Més informació i contacte:
Ajuntament de Sort; 

Yolanda Mas
Tel: 973 620 010

e-mail: ymas@sort.cat
www.sortturisme.com/www.sort.cat

NOVETATS DESTACADES
PALLARS SOBIRÀ 2016 / 2017
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CURTÀNEU. Mostra de curtmetrat-
ges a les Valls d’Àneu.

La idea principal de la mostra és por-
tar cinema de qualitat en format de 
curtmetratge, de tot el món i de tot 
tipus: ficció, animació, documen-
tal, natura, esportiu, experimental 
i també rural i produït per gent del 
territori. Va adreçat principalment 
a al a gent que viu tot l’any al terri-
tori però també al visitant que ve a   
gaudir d’aquest entorn tan   espec-
tacular.

L’aposta de futur: poder comptar 
amb més producció local de qualitat 
sense oblidar les excel·lents produc-
cions mundials. En aquest aspecte es 
fomenta el cinema des de l’escola i 
l’institud d’Esterri, que participen 
activament en aquest projecte. Els 
alumnes de 4t d’ESO tenen com a as-
signatura la creació d’un curt durant 
el curs 2016/2017 que presentaran 
en la segona edició de la mostra.

Finalment, si la gent participa del 
projecte i els recursos ho permeten, 
podríem esdevenir un festival amb 
premis per als cineastes participants.

Més informació:
Contacte: Noemí Ruïch del Consorci 
Turisme Valls d’Àneu.
Tel. 973 626 568
e-mail: info@vallsdaneu.org
Pàgina web: www.vallsdaneu.org

“100 ANYS DE PARCS NACIONALS”. 
Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici.

El motiu del centenari de la pri-
mera Llei de Parcs Nacionals, 
l’”Organismo Autónomo Parques Na-
cionales” i      la “Red Parques Nacionales” 
realitzaran durant l’any 2016 i 2017 
diferents actes participatius al Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Esta-

ny de Sant Maurici entre els quals 
destaquen: 
- Exposició de pintura “100 años de 
Parques Nacionales de España”.
- Campanya escolar “100 años de 
Parques Nacionales. Conservando la 
naturaleza juntos”.
- Exposició fotogràfica itinerant del 
Concurs de Fotografia “100 años de 
Parques Nacionales”. 
- Edició d’un fullet amb informació 
sobre els senders del centenari (camí 
del Portarró d’Espot).

Més informació;
Contacte: Xavier Llimiñana.
e-mail: xlliminana@gencat.cat
Webs: www.parcsnaturals.gencat.
cat/ca/aiguestortes
www.magrama.gob.es/es/red-par-
ques-nacionales/nuestros-parques/
aiguestortes/

30 ANYS DE RÀFTING A LA 
NOGUERA PALLARESA

Trenta anys de la primera baixada de 
ràfting.

Enguany, la demarcació del Pallars 
Sobirà ha estat de celebració perquè 
ha commemorat el 30è aniversari 
de la primera baixada de ràfting pel 
riu Noguera Pallaresa, una proposta 
alsehores pionera a l’Estat espanyol 
que va impulsar i revolucionar el 
món dels esports d’aventura.

Aquella activitat innovadora s’ha 
convertit, trenta anys després, en un 
dels motors principals en l’àmbit dels 
esports d’aventura i en aquests 30 
anys s’han contractat uns 6 milions 
de serveis d’activitats d’aigua al riu 
Noguera Pallaresa.

Més informació;
Contacte: Flòrido Dolcet de 
l’Associació d’Empreses d’Esports 
d’Aventura del Pallars Sobirà.

e-mail: assoviacioturismeactiu@
gmail.com
Tel: 973 620 220

NOVES CERTIFICACIONS DE TU-
RISME FAMILIAR

Nova certificació de l’Agència
Catalana de Turisme amb el segell 
d’Equipament Turístic Familiar, dins 
de l’àmbit de Natura i Muntanya en 
Família.
L’estació de muntanya d’Espot jun-
tament amb les valls d’Àneu, ja dis-
posava d’aquests segell i enguany 
s’hi ha sumat l’estació de Port Ainé 
i la zona més sud del Pallars Sobirà 
que es troba en procéss per a l’ob-
tenció del segell.

Més informació;
Contacte a Ski Pallars: Bernat Baylina
Tel: 973 621 199
e-mail: bbaylina@skipallars.cat
Web: www.sort.cat

Contacte a les valls d’Àneu: Noemí 
Ruïch del Consorci Turisme Valls 
d’Àneu.
Tel: 973 626 568
e-mail: info@vellsdaneu.org
Web: www.vallsdaneu.org
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50 ANIVERSARI DE L’ESTACIÓ D’ES-
QUÍ D’ESPOT

Enguany té lloc el 50è aniversari de 
l’estació d’esquí d’Espot i per això Ski 
Pallars de FGC juntament amb altres  
institucions i entitats del territori re-
cordaran aquests anys amb diversos 
actes commemoratius entre els que 
ja s’ha posat en marca el nou logotip 
estació amb restyling Aniversari 50 
anys.

Espot és una estació d’esquí que 
gaudeix d’una situació privilegiada 
als Pirineus, ja que és l’única  estació 
situada al costat d’un Parc Nacion-
al, el d’Aigüestortes i Sant Maur-
ici. L’estació compta amb més de 
20km esquiables i 1.000 metres de    
desnivell.
Les pistes es caracteritzen per tro-
bar-se dins de frondosos boscos de 
pi negre. També les precioses vistes 
de muntanyes de més de 3.000m, 
fan que l’esquiador se senti en plena 
natura alpina. Espot és una estació 
reconeguda per la qualitat de la seva 
neu, garantida per tenir més del 60% 
del domini esquiable amb neu artifi-
cial.

Per altra part, compta amb tres pistes 
homologades per a la celebració de 
competicions internacionals, això 
dóna una idea del nivell de les pistes 
i la seva idoneïtat per als esquiadors 
experts que busquen sensacions. 
Així mateix, l’estació compta amb 
una àmplia zona de debutants a la 
cota 2.000 i un important parc lúdic. 
Això permet gaudir del dia a la neu, 
tant als més petits com als pares es-
quiadors.

El poble d’Espot, a tan sols 2 km 
de l’estació, és un bonic poble ru-
ral típic pirinenc que combina la 
modernitat dels seus establiments 
hotelers i els seus comerços amb la 

tradicionalitat dels seus edificis. L’in-
creïble marc natural que el rodeja el 
converteix en la porta d’entrada al Parc 
Nacional.

Espot, una estació familiar per a tots 
aquells que busquen sensacions so-
bre la neu i la calidesa d’un poble 
típic alpí.

Més informació;
Contacte: Bernat Baylina
Tel: 973 621 199
e-mail: bbaylina@skipallars.cat
Web: www.skipallars.cat

ACTES TRANSFRONTERERS DEL 
PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU

Les trobades transfrontereres al 
Parc Natural de l’Alt Pirineu s’han 
consolidat i han esdevingut una de 
les activitats fermes dins el calendari 
anual de l’agenda del Pallars Sobirà.

Durant l’any es realitzen tres troba-
des: la del Port de Salau, la del Port 
de Tavascan i la de Boet, enfortint les 
col·laboracions i agermanaments en-
tre els veïns i entitats de Catalunya i 
l’Arieja.

La primera de les trobades,  
organitzada des de fa més de 20 anys 
pel Cercle d’Agermananment-Occi-
tano Català, és la Trobada al Port de 
Salau. Un aplec d’aermanament oc-
citanocatalà que ha esdevingut una 
activitat clàssica de l’estiu pallarès.

Posteriorment, també durant l’agost, 
té lloc la Trobada al Port de Tavas-
can o Marterat, que regularment
realitzen els veïns de Tavascan i 
rodalies i els veïns d’Ustou, al vessant 
francès. Els participants gaudeixen 
de degustacions de productes locals 
d’una banda i altra (formatges, emb-
otits, vi, pa, dolços i licors).

I finalment, cap a finals d’agost, les 
trobades finalitzen amb la Trobada 
al Port de Boet, centrada en la re-
cuperació de la tradició d’intercan-
vi comercial entre els veïns de la 
vall Ferrera i els de la vall d’Auzat i 
Vicdessos. Complementa la trobada 
una degustació de productes locals 
(formatges, embotits, vi, pa, dolços 
i licors). El 2016 es va recuperar el 
mercat d’alçada, una antiga tradició 
que es va portar a terme fins a les 
primeres dècades del segle XX (se-
gons els veïns) al Pla de lo Mercat, 
un planell situat al camí de pujada 
al Port de Boet. Enguany, però, es va 
adaptar la tradició amb un mercat 
prevenda, on els veïns catalans i els 
de l’Arieja podien encarregar els seus 
productes amb antelació i recollir-los 
i pagar-los durant la Trobada a dalt 
del Port de Boet.

Més informació:
Parc Natural de l’Alt Pirineu
Contacte: Moisés Villanueva
e-mail: moises.villanueva@gencat.
cat
Tel: 973 622 335
Web: http://parcsnaturals.gencat.
cat/ca/altpirineu
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LES FALLES. Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat

A Isil, on les falles van ser declarades 
Festa Cultural d’Interès Nacional, es 
tracta d’una celebració ancestral que 
mai s’ha deixat de celebrar. S’encén 
un tronc d’arbre d’uns 15 metres 
(Falla Major) al mig de la foguera 
com a senyal que ens indica l’inici 
del recorregut dels joves amb la seva 
falla encesa al coll muntanya 
avall. L’arribada dels fallaires al po-
ble s’amenitza amb música, coca i 
vi i danses tradicionals entorn a la 
foguera.

D’altra banda, les falles d’Alins són 
de  nova fornada però tenen carac-
terístiques similars i en el cas d’Alós 
d’Isil i València d’Àneu són de nova 
recuperació de moltes festes que 
s’havien perdut.

Calendari de la festa de les falles al 
Pallars Sobirà 2017:

23/6/2017 Falles de Sant Joan d’Isil.
És la festa més emblemàtica del 
Pallars Sobirà reconeguda com 
a    Patrimoni Immaterial de la Hu-
manitat. Aquesta nit, al bell mig de 
la plaça hi ha plantada la falla major, 
que serà el senyal que esperen els 
fallaires per iniciar la baixada des del 
Faro.
Tel: 973 626 262/973 626 568
Webs: www.fallesisil.cat
 www.vallsdaneu

23/06/2017 Falles de Sant Joan 
d’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.
Tel: 973 624 405
Web: www.fallesalins.cat

1/07/2017 Falles de Sant Pere de 
València d’Àneu
Tel: 973 626 038/973 626 568
webs: http://altaneu.ddl.net
 www.vallsdaneu.org

1/07/2017 Falles d’Alós d’Isil
Tel: 973 626 345/973 626 568
Webs: www.aloscultural.org
 www.vallsdaneu.org

EL PALLARS SOBIRÀ ESTRENA APP 
PER A MÒBILS

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà 
posa en marxa una App per a mòbils 
(de moment només per a Android).
Aquesta aplicació per a mòbils ha es-
tat cofinançada pel Consell Comarcal 
del Pallars Sobirà i el Parc Natural de 
l’Alt Pirineu.

Mitjançant aquesta aplicació es 
pot accedir directament als serveis 
turístics de la comarca, museus i 
parcs, productors, alguns itineraris, 
a l’agenda i entre d’altra informació 
també disposa d’una previsió mete-
reològica dels 15 municipis de la co-
marca. 

La descàrrega de l’App es pot fer mit-
jançant la descàrrega automàtica a 
l’App Store i cercant el títol “Pallars 
Sobirà al cercador.

Més informació:
Oficina Comarcal de Turisme del 
Pallars Sobirà
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Contacte: Pepa Cecília
Web: http://turisme.pallarssobira.
cat
Tel: 973 621 002
e-mail: pepa@pallarssobira.cat

NOVA IMATGE DE LA PÀGINA WEB 
DE TURISME DEL PALLARS SOBIRÀ 
PER AL 2017.

La nova imatge de la pàgina web 
oficina de turisme del Pallars Sobirà 
serà renovada per oferir un millor 
servei a tots els seguidors de la co-
marca, captar-ne de nous, obtenir un 
millor posicionament a la xarxa i com 
no, un augment de visitants en les  
diferents èpoques de l’any. El canvi 
serà tant visual com a nivell estruc-
tural.

La nova pàgina web convidarà a 
descobrir el Pallars Sobirà mitjançant 
vuit eixos principals: la natura i els 
parcs naturals, el senderisme, la cul-
tura i el patrimoni, les activitats a la 
neu, el turisme actiu i d’aventura, les 
fires-festes i festivals, el turisme amb 
família i la gastronomia.

El canvi busca estructurar molt més 
la informació, millorar l’aspecte 
visual respecte a l’anterior versió de 
la pàgina i que sigui disponible per a 
mòbils.

La pàgina comptarà també amb una 
secció per a cada municipi de la co-
marca amb la informació detallada 
de cada municipi, així com un apar-
tat multimèdia per poder visualitzar 
fotografies i vídeos.

Més informació;
Oficina Comarcal de Turisme del 
Pallars Sobirà
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Contacte: Pepa Cecília
Web: http://turisme.pallarssobira.
cat
Tel: 973 621 002
e-mail: pepa@pallarssobira.cat
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Es tracta de la V fira de màgia,      
bruixes i encantades. 
Durant aquests quatre anys aquesta 
fira ha tingut una excel·lent afluèn-
cia a la vall. S’ha de tenir en compte 

que aquesta activitat firal es durà a 
terme al mes d’agost, amb l’afluèn-
cia turística que hi ha en el munici-
pi en particular i en tot el Pallars en 
general .
Es vol aconseguir que sigui una fira 
que creixi any rere any i que es con-
solidi en el territori .
Es duran a terme activitats firals di-
verses com són: jocs tradicionals i 
cercaviles, contacontes, xerrades, 
teatre-màgia de carrer, paradistes 
potenciant els productes locals i de 
la zona i per finalitzar a la nit vall de 
bruixes, cercaviles de focs, tambors i 
diables.

Durant el 2017 sortirà a la llum la 
nova guia del Museu de Gerri real-
itzada conjuntament amb el Museu 
de la Ciència i la Tècnica de  Catalun-
ya del qual formem part des de l’any 
2006.
La guia ens parlarà del Museu de 
Gerri, on està ubicat i que és el 
que s’hi explica però també ens 
translladarà a temps remots   per  re-

cordar-nos que la sal va ser el prin-
cipal motor econòmic del poble de 
Gerri durant molts anys.
Saber com és que es pot fer sal a 
Gerri i les qualitats d’aquest mineral 
també hi serán representades. 
Us convidem a fer-nos una visita i 
poder descubrir l’or blanc dels piri-
neus: la sal!

Sort destinació turística destaca una sèrie d’accions realitzades durant el 2016 que contribueixen al foment 
del turisme:

Nova guia del Museu de Gerri de la Sal 2017.

Fira Ambruixa’t

-Condicionament d’aparcaments a 
Seurí, Enviny, Av. Generalitat i C. Dr. 
Carles Pol i Aleu.
-Millora de l’entorn del Castell dels 
Comtes de Pallars dins la ruta Pirineu 

comtal.
-Millora del mobiliari urbà.
-Posada en marxa de l’Aula de cuina 
“El leader gastronòmic”.
-Organització de Lo Llumener, 1r Fes-
tival pirinenc de literatures infantils i 
juvenils.
-Procés per a l’obtenció del segell de 
Destinació de turisme familiar (en 
realització).
-Construcció de la nova piscina mu-
nicipal descoberta (en realització).
-Millora de la Plaça Major dins la ruta 
Pirineu comtal (en realització).

A destacar pel 2017:
- El 10é anniversari de la Presó-Mu-
seu Camí de la Llibertat.

Contacte:
Ajuntament de Sort

Yolanda Mas

c/Dr. Carles Pol i Aleu 13-25560 Sort
Tel: 973 620 010; Fax: 973 620 064

www.sortturisme.com
e-mail: turisme@sort.cat

Contacte: Baix Pallars
Museu de Gerri de la sal

Aroa Yagüe Medina

Plaça Mercadal, s/n; 
25590 Gerri de la Sal

Tel: 973 662 040 / 630056138; 
Fax: 973 662 183

turisme@baixpallars.ddl.net
http:baixpallars.ddl.net

Contacte:
Ajuntament Vall de Cardós

Llorenç Sánchez Abrié
Camí Comunidor, s/n,
Vall de Cardós - 25570

Tel: 973 623 122 - Fax: 973 623 122
ajuntament@vallcardos.ddl.net

AJUNTAMENT DE SORT

AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS

AJUNTAMENT VALL DE CARDÓS



14

Estacions d’esquí d’Espot i Port Ainé.
Novetats destacades de cara a la temporada 2016-2017

- L’Agència Catalana de Turisme ha 
certificat amb el segell d’Equipament 
Turístic Familiar, dins de l’àmbit de 
Natura i Muntanya en Família, les 
estacions de muntanya gestionades 
per Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC): La Molina, Vall de 
Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé.

- Optimització dels continguts i 
del disseny en la versió mòbil de 
la web, i integració de informació 
metereològica del Servei Mete - 
reològic de Catalunya.

-Optimització dels continguts i del 
disseny de les aplicacions mòbils.

-Implementació de sistemes de 
seguiment i analítica web per a l’op-
timització de la experiència de l’usu-
ari.

- Nou comunicat de neu conjunt 
estacions Skipallars

Port Ainé

 - Carretera: millora i condiciona-
ment de dos talussos a la carretera 
d’accés a l’estació.

- Seguretat i manteniment a 
Pistes: millora de la seguretat a les 
pistes que es tradueix en la nete-
ja de pistes, instal·lació i revisió de          
paravents, nous matalassos, xarxes, 
balises, revisions: elèctriques, siste-
ma de producció de neu, remunta-
dors i màquines trepitjaneus, revi-
sions especials remuntadors, feines 
de pintat d’edificis, etc.

-Hotel Port Ainé 2000***: manteni-
ment i seguretat en les instal·lacions, 
renovació del moniliati de la terrassa 
de l’hotel, renovació de  les   habita-
cions de la 2ª planta.

- Lloguer: renovació d’esquís, taules 
de surf de neu, botes d’esquí i surf de 
neu del lloger de material.

- Parc Lúdic: renovació del material 
de seguretat parc dels arbres, adqui-
sició nous jocs Jardí de Neu i millores 
de manteniment.

Espot

-Actualització del logotip de      
l’estació amb restyling Aniversari 50 
anys.

- COTA 2000: reforma de la terrassa 
inferior de la cafeteria/self de la cota 
2000: Instal·lació de nou paviment, 
instal·lació d’una nova escala d’accés 
a la zona de banderes, condiciona-
ment de l’accés al self-service i reno-
vació del mobiliari de la terrassa.

- Pistes: millora i eixamplament de 
la Pista 4, des de l’inici (Sortida TS 
BOSC) fins a l’entrada de la pista de 
l’Estadi. Des de l’entrada de la pista 2 
fins a l’estadi, eixample de 5 a 6 me-
tres.

- Seguretat: millora de la seguretat a 
les pistes que es tradueix en la nete-
ja de pistes, instal·lacions i revisió     
paravents, nous matalassos, xarxes, 
balises, revisions: elèctriques, siste-
ma de producció de neu, remunta-
dors i màquines trepitjaneus, etc.

Contacte:

Bernat Baylina Alonso
e-mail:bbaylina@skipallars.cat

Estació d’Espot Esquí
Ctra. Berradé, s/n. 25597 Espot

Tel. Informació: 973 624 058

Estació Esquí de Port Ainé
Estació de Muntanya Cota 2000. 

25594 Rialp
Tel. Informació: 973 627 607

SKIPALLARS
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Altres muntanyes, refugi d’es-
pècies amenaçades i uns paisatges 
modelats per segles d’activitat hu-
mana constitueixen el parc natural 
més gran de Catalunya.

Al Parc Natural de l’Alt Pirineu s’hi 
poden fer múltiples activitats. Les 
possibilitats que s’ofereixen des del 
Parc Natural o bé des de les entitats 
i empreses del territori estan pen-
sades per a tots els gustos: activitats 
de lleure com l’excursionisme, ac-
tivitats de natura, visites a museus i 
exposicions, o bé esports d’aventura.

Any rere any, el Parc Natural de l’Alt 
Pirineu aposta per actuacions a 
diferents indrets i de  diferents   mo-
dalitats per tal d’augmentar el valor i 
l’interès territorial. En aquest sentit, 
les novetats previstes per a aquesta 
anualitat 2017 són:

- Noves empreses de guies           
acreditats del Parc: després del curs 
de guies realitzat pel Parc Natural 
de l’Alt Pirineu durant la primavera 
del 2016, s’han incorporat 17 nous 
guies, que ofereixen diverses activi-
tats, com sortides històriques, guies 
de muntanya... Al  programa  d’ac-
tivitats del Parc figuren aquestes dos 
noves empreses donades d’alta amb 
guies del Parc:

Terra Viva
www.terravivaactivitats.net
645 561 922
ivan@terravivaactivitats.net

En Ruta
www.guiesdemuntanyaenruta.com
606 159 480
guiesdemuntanyaenruta@gmail.com

-Posada en marxa del Parc de les 
Olors d’Araós: nova proposta d’em-
prenedoria a Araós. La Xarxa Parc de 
les Olors es planteja estructurar el 
sector de PAM (Plantes Aromàtiques 
i Medicinals) en cultiu ecològic a  
Catalunya en base a una idea de ne-
goci fonamentada en quatre tipus  
d’activitat o línies d’ingressos: 

1- Cultiu ecològic i programat 
d’una gran diversitat d’espècies de 
PAM. Amb especial incidència en la           
valorització d’espècies mediterrànies 
gairebè oblidades.
2- Processat de plantes i elaboració 
de productes de tot tipus que su-
posin l’aplicació de les PAM i de la flo-
ra útil de les nostres terres. Aquests 
productes es fan com a resultat de 
la col·laboració amb la indústria del 
país.
3- Venda de proximitat dels nostres 
productes a l’agrobotiga de cada 
parc i als centres de col·laboració de 
la Xarxa, així com a la botiga online.
4- Activitats de divulgació i promoció 
de les PAM, així com esdeveniments 
culturals, formació, etc.

- Nou mapa guia de rutes BTT del 
Parc: el Parc Natural de l’Alt Piri-
neu té previst elaborar a finals del 
2016 un mapa a través d’un recull 
de rutes BTT pel territori del Parc, 
que dóna resposta a tots els perfils 
d’usuaris, des de rutes planeres per 
fer en família a llargues distàncies 
per zones de gran bellesa, i incloent 
totes les rutes ja senyalitzades pels 
centres BTT existents.

- Nou mapa Piolet sobre el sector 
sud del Parc i noves travesses “Ter-
ra Incògnita” i “Lo cor del Pallars”. 
L’editorial Piolet ha editat aquests 
dos mapes que cobreixen les zones 
per on discorren aquestes dues 
noves travesses. Com a valor a afegir, 
cal destacar que d’aquestes zones hi 
havia poques o nul·les publicacions 
anteriors, una bona notícia per als in-
teressats en la cartografia de la zona.

- Nova travessa del Pallars Fer 
i lo de Ramat de Camins: dues 
noves propostes per realitzar en 
travesses. Pallars Fer és una travessa 
de 5 dies des de Llavorsí a la Guingue-
ta, passant per la coma de Burg, la 
vall Ferrera i la vall de Cardós. Ra-
mats de Camins són 15 dies seguint 
les passes de Camilo José Cela i Jo-
sep Maria Espinàs, passant per 4 co-
marques diferents (Els Pallars, Vall 
d’Aran i Alta Ribagorça).

PNAP
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-Nova guia Prames sobre 25 excur-
sions del Parc: una nova guia recull 
un seguit de propostes  que  perme-
ten recórrer zones de gran bellesa 
del Parc a través dels itineraris pro-
posats.

- Lo del passaport del Pas de l’Os-
sa: Juntament amb el passaport de 
l’Explora el Parc, neix aquesta nova 
proposta d’ecoturisme per apropar 
als nens i nenes un seguit d’activi-
tats relacionades amb l’ós, que els 
permetrà descobrir el Parc Natural 
de l’Alt Pirineu des d’una vessant 
diferent. Com a material de suport 
s’ha editat un tríptic, un pòster i un 
quadern que incorpora informació 
sobre la biologia, comportament, 
hàbitat i curiositats sobre l’ós, cinc 
rutes familiars pel Parc Natural de 
l’Alt Pirineu i un espai on segellar 
i demostrar que s’han recorregut 
totes les rutes. El passaport té un 

cost d’un euro i es pot comprar a la 
seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu, 
a Alt Àneu, a la Casa de l’Ós Bru dels 
Pirineus d’Isil (Pallars Sobirà), al refu-
gi del Fornet, a Alt Àneu, a les oficines 
de turisme i en d’altres establiments 
col·laboradors. El fet de completar 
les rutes i obtenir els cinc segells cor-
responents dóna dret a una recom-
pensa, que cal anar a buscar a la seu 
del Parc Natural a Llavorsí.

- Nous itineraris a la vall de Siarb: 
la vall de Siarb ha elaborat un se-
guit de propostes de senderisme,
recuperant camins històrics, que 
permeten a l’excursionista realitzar 
un total de 7 excursions per la vall.
www.refugivalldesiarb.com

- Novetats de l’app “Deixa’t guiar 
pel Parc”: s’esta a punt d’arribar a les 
5.000 descàrregues! “Deixa’t guiar 
pel Parc” és una app gratuïta per a 
Android i IPhone amb informació per 
a la descoberta del Parc Natural amb 
rutes autoguiades, punts d’interès, 
fitxa tècnica dels senders, una guia 
pràctica amb serveis turístics del ter-
ritori i un joc interactiu per descobrir 
la flora i fauna del Parc amb recom-
penses (El Quadern de Camp). Tota la 
informació està geolocalitzada en un 
mapa interactiu. Enguany s’ha afegit 
una funcionalitat d’enviament de fo-

toincidències. Amb tres fotoincidèn-
cies enviades obtens una samarreta 
de recompensa!

Parc  Natural de l’Alt Pirineu
Contacte: Moisès Villanueva

c/de la Riba, 1; 25595 Llavorsí
Tel: 973 622 335
Fax: 973 622 070

Web: parcsnaturals.gencat.cat/alt-
pirineu

e-mail: pnaltpirineu@gencat.cat
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Al llarg de l’any el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici organitza un seguit d’activitats 
de descoberta de la natura entre les 
quals destaquen les sortides hiver-
nals amb raquetes de neu realitza-
des pels guies interpretadors, així 
com sortides monogràfiques sobre 
diferents temes del seu patrimoni 
natural i cultural. També es realitzen 
cursos dirigits al públic en general, 
així com jornades i activitats lúdiques 
en col·laboració amb diferents enti-
tats locals.

Per tal de conèixer quines són 
aquestes activitats i el seu calendari, 
podeu consultar-les al web del Parc 
o també a través de l’agenda d’activ-
itats que es reparteix pels diferents  
establiments turístics de la comarca. 
També les trobareu als punts d’in-
formació 24 hores que es troben a 
Espot, Sort, Esterri d’Àneu i València 
d’Àneu.

- XXIVè Concurs de fotografia del 
Parc. 
L’any 2017 es realitzarà la 24ª edició 
del concurs de fotografia del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. Hi podrà participar 
qualsevol persona, professional o 
aficionada. La inscripció és gratuïta. 

Les fotografies concursants seran ex-
posades a les Cases del Parc de Boí i 
Espot.

-Bus del Parc
Aquest servei funciona del 21 de juny 
al 30 de setembre, i uneix, dos cops 
cada dia, les dues entrades princi-
pals del Parc Nacional: Boí, a l’Alta 
Ribagorça, i Espot, al Pallars Sobirà, 
passant per la Val d’Aran. És molt 
útil sobretot per a aquelles persones 
que volen fer alguna travessa llarga 
i després han de tornar al seu punt 
d’origen. El preu del viatge depèn de 
la parada d’inici i d’arribada. Hi ha 
descomptes per als bitllets d’anada i 
tornada. No es permet l’accés d’ani-
mals de companyia ni de bicicletes. 
Per a grups nombrosos es recomana 
trucar prèviament a l’empresa con-
cessionària ALSA.

- Edició del fullet “Travessa el Parc 
a Peu”.
Travessar a peu les principals valls 
del Parc és una de les activitats 
més recomanables per descobrir, 
pas a pas, aquest espai natural 
protegit. Si es combinen aquestes 
travesses amb els serveis de transport 
públic que hi ha als pobles de l’entorn 
(Bus del Parc, taxis, telefèric...) es 
pot gaudir amb més intensitat de la 
visita. En aquests fullet es pro-
posen 8 travesses per conèixer 
diferents  zones del Parc tot utilitzant 
els diferents serveis de transport 
públic existents. Aquests fullets es 
podran obtenir de forma gratuïta a 
les diferents cases i centres d’infor-
mació del Parc així com també en els 
serveis de transport públic del Parc.

- Exposició sobre les falles “Foc al 
Pirineu” (Casa del Parc d’Espot).
L’exposició “Foc al Pirineu” de Ma-
nuel Viladrich arriba al Parc Nacion-
al d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici l’any 2017. Al llarg de qua-

tre mesos es podrà visistar aquesta 
mostra fotogràfica de falles, haros i 
brandons. Les Falles del Pirineu van 
ser declarades Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat el mes de novembre 
de 2015. Aquesta celebració de l’ar-
ribada del solstici d’estiu és present a 
moltes poblacions dels dos vessants 
dels Pirineus i s’estén a tres països. 
L’autor ha recorregut durant força 
anys tots els nostres territoris i ha 
recollit un interessant arxiu d’imat-
ges de la cultura popular i tradicional 
amb una acurada visió artística i tèc-
nica.  L’exposició és d’accés gratuït.

- Participació en la VII Mostra de 
cinema Etnogàfic conjuntament 
amb l’Ecomuseu de les valls d’Àneu.
Amb el suport de l’Ecomuseu de les 
valls d’Àneu, es duen a terme una 
sèrie de projeccions de cinema, que 
acosten al territori del  Parc  Na-
cional produccions documentals 
poc conegudes, o documents fílmics 
amateurs o professionals de prop de 
60 anys d’antiguitat com a mínim. 
Aquests films recuperen imatges de 
la zona del Parc Nacional, i són pràc-
ticament desconeguts per al públic i 
els habitants de l’entorn del Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, ja que pràcticament mai 
han estat projectats en aquests ter-
ritoris del Pallars Sobirà i Jussà, Alta 
Ribagorça i Vall d’Aran. De fet les pro-
jeccions han estat agrupades sota el 
títol de “Pirineu recuperat”, per tal 
de posar en valor l’antiguitat i interès 
documental de les imatges, que ens 
acosten paisatges i formes de vida 
desapareguts o en bona part molt 
transformats en els darrers anys.

PARC NACIONAL AIGÜESTORTES 
I ESTANY DE SANT MAURICI
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- Actualització i millora de l’ex-
posició “El món de la fusta” situada 
al centre del Pont de Pallers.
L’exposició del pont de Pallers es 
troba situada a la ruta de la llúdriga, 
a meitat de camí de l’aparcament 
del Prat de Pierró i l’estany de Sant 
Maurici. L’exposició fa un viatge pels 
boscos dels Pirineus donant com 
a protagonista la fusta que era una 
de les principals fonts d’ingressos 
que tenien els pobles de muntanya 
anys enrere. L’exposició d’eines de 
treball relacionades amb el bosc. 
Amb el pas del temps el material 
d’aquesta exposició ha quedat ob-
solet, per aquest motiu es proposa 
l’actualització dels continguts i el ma-
terial expositiu d’aquesta exposició.

- Edició i impressió d’un fullet infor-
matiu sobre l’Ecomuseu dels Pas-
tors de la Vall d’Àssua (Llessui).
Al poble de Llessui hi trobem un cen-
tre d’informació i l’Ecomuseu dels 
Pastors, que pretén introduir al vis-
itant les principals característiques 
de la vall, a més de conèixer en pro-
funditat les diferents tasques que 
realitzen els pastors durant el cicle 
anual, així com la seva forma de tre-
ballar i viure d’anys enrere, sense 
oblidar l’evolució que han suposat 
les noves tecnologies.

Per tal de donar una major difusió a 
aquest centre, per a l’any 2017 s’ha 
previst l’edició i impressió d’uns  ful-
lets informatius per tal que el sector 
turístic de la comarca puqui dispo-
sar d’informació sobre el centre per 
oferir als visitants.

- Reedició del retallable “pinta i 
retalla el teu ramat” que s’ofereix 
gratuïtament al centre de Llessui i 
edició d’un nou retallable de flora i 
fauna del Parc Nacional.
A més de les tasques pròpies d’infor-
mació sobre el Parc, el personal des-
tinat als centres d’informació realitza 
altres feines com les visites al museu 
i l’atenció dels nombrosos grups que 
s’hi acosten. Fa uns 10 anys es va 
crear el retallable per a l’Ecomuseu 
dels Pastors de la Vall d’Àssua amb 
l’objectiu d’ajudar els més petits a 
comprendre una mica millor el món 
dels pastors i el seu entorn. Degut a 
l’èxit d’aquest material divulgatiu per 
a l’any 2017 es farà una reedició del 
retallable per al centre de Llesui i se’n 
crearà un altre que farà referència a 
la flora i fauna del Parc Nacional.

- Renovació dels cartells de senyalit-
zació de la Casa de Parc d’Espot.
La Casa del Parc d’Espot és el cen-
tre d’informació del Parc que rep 

un major nombre de visitants, l’any 
2015 gairebé es va arribar a la xifra 
de 25.000 persones ateses. Tot i això 
i per intentar que el màxim de per-
sones que entren al Parc per la zona 
d’Espot disposin de la informació 
necessària per realitzar una visita 
de qualitat a l’entorn se substituiran 
els cartells de senyalització del cen-
tre per uns de nous i més vistosos 
i d’aquesta manera solucionar les 
mancances actuals.
- Continuació dels actes de cele-
bració del centenari de la “Llei de 
Parcs Nacionals”.
Durant l’any 2016 es van realitzar 
diferents activitats per comme-
morar el centenari de la “Ley de Par-
ques Nacionales”. Algunes d’aquests  
activitats tenen encara continuïtat 
durant l’any 2017:
 - Exposició de pintura “100 años de 
Parques Nacionales de España”.
- Campanya escolar “100 años de 
Parques Nacionales. Conservando la 
naturaleza juntos.”
- Exposició fotgràfica itinerant del 
Concurs de Fotografia “100 años de 
Parques Nacionales”.
- Edició d’un documental sobre la 
biodiversitat de la Xarxa de Parcs Na-
cionals.
- Edició d’un fullet amb la informació 
sobre els senders del centenari (camí 
del Portarró d’Espot).

Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici
Casa del Parc d’Espot

C/ de Sant Maurici, 5; 25597 Espot
Contacte: Xavier Llimiñana

email: xlliminana@gencat.cat

www.parcsnaturals.gencat.cat/ca/
aiguestortes

www. magrama.gob.es/es/red-par-
ques-nacionales/nuestros-parques/

aiguestortes
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4 - PARC DE NADAL / PARQUE DE 
NAVIDAD
RIBERA DE CARDÓS
El Parc de Nadal és un seguit  d’ac-
tivitats diverses de tot tipus dirigides 
a infants de diferents edats, que du-
rant tot un dia podran realitzar tot 
un seguit d’activitats diferents a les 
que estan acostumats i innovadores, 
aconsegint que els infants retinguin 
en la seva vivència uns dies de Nadal 
especials i inoblidables. / El Parque 
de Navidad es una serie de activi-
dades diversas de todo tipo dirigidas 
a niños de diferentes edades, que 
durante todo un día podrán realizar 
una serie de actividades diferentes 
a las que estan acostumbrados e in-
novadoras, logrando que los niños 
retengan en su vivencia unos días de 
Navidad especiales e inolvidables.
Tel: 973 623 122 
Web: www.vallcardos.org

4 - ARRIBADA DELS REIS MAGS I 
BAIXADA DE TORXES/ LLEGADA DE 
LOS REYES MAGOS I BAJADA DE 
ANTORCHAS
PORT AINÉ / ESPOT

Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

7 - FLOQUET DE NEU/COPITO DE 
NIEVE.
ESPOT
Prova del circuit d’alevins d’esquí alpí 
/ Prueba del circuito de alevines de 
esquí alpino.
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

7 i 8 - 12è TROFEU ESPOT ESQUÍ/ 
12º TROFEO ESPOT ESQUÍ
ESPOT
Prova del circuit català d’Interclubs. 
Categories: infantil, júnior, sènior 
i vetarans. / Prueba del circuito 
catalán Interclubs. Categorías: infan-
til, júnior, sénior y veteranas.
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

7 i 21 - EXCURSIONS AMB 
RAQUETES DE NEU / EXCURSIONES 
CON RAQUETAS DE NIEVE.
ESPOT
Excursió pel Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici amb raquetes de neu. / Ex-
cursión por el Parque Nacional de 
Agüestortes i Estany de Sant Maurici 
con raquetas de nieve.
Tel: 973 624 036 
Web: www.gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

15- DIA MUNDIAL DE LA NEU / DÍA 
MUNDIAL DE LA NIEVE / WORLD 
SNOW DAY
ESPOT / PORT AINÉ
Celebració del dia mundial de la neu 
amb concursos de ninots de neu. / 
Celebración del dia mundial de la 
nieve con concursos de muñecos de 
nieve.
Tel: 973 621 199 
Web: www.skipallars.cat

21 - TAST D’ALÇADA (VINS,EMB-
OTITS I FORMATGES KM0) / CATA 
DE ALTURA (VINOS, EMBUTIDOS Y 
QUESOS KM0)
ESPOT
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

GENER / ENERO

FEBRER / FEBRERO

4 - CARGOLADA “RIALP TREU 
BANYA” / CARACOLADA “RIALP 
TREU BANYA”
PORT AINÉ
Tast gastronòmic de cargols de Rialp/ 
Degustación de caracoles de Rialp
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

5 - VII EDICIÓ DE LA “FOC DE NEU” / 
VII EDICIÓN DE LA “FOC DE NEU”.
ISIL
Prova puntuable per al Circuit Català 
de raquetes de neu, la X Copa Cata-

lana i l’Open International Europeu. 
Inclou un àpat pallarès. / Prueba 
puntuable para el Circuito Catalán 
de raquetas de nieve, la X Copa Cata-
lana y l’Open International Europeu. 
Incluye una comida pallaresa.
Tel: 973 626 568 
Web: www.focdeneu.cat

4 i 18 - EXCURSIONS AMB 
RAQUETES DE NEU / EXCURSIONES 
CON RAQUETAS DE NIEVE
ESPOT
Excursió pel Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici amb raquetes de neu. / Ex-
cursión por el Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
con raquetas de nieve.
Tel:  973 624 036
Web: www.gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

25 - CARNAVAL ESPOT I PORT AINÉ
ESPOT I PORT AINÉ
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat
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MARÇ / MARZO

4 i 5 - TROFEU ESPOT ESQUÍ / TRO-
FEO ESPOT ESQUÍ
ESPOT
Esquí alpí GS-SL/U16 / Esquí alpino 
GS-SL/U16
Tel: 973 621 199 
Web: www.skipallars.cat

4 i 18 - EXCURSIONS AMB 
RAQUETES DE NEU / EXCURSIONES 
CON RAQUETAS DE NIEVE.
ESPOT
Excursió pel Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici amb raquetes de neu. / Ex-
cursión por el Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
con raquetas de nieve.
Tel: 973 624 036 
Web: www.gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

5 i 19 - EXCURSIÓ “AVIEM EL BES-
TIAR” / EXCURSIÓN “SOLTEMOS EL 
GANADO”.
LLESSUI
Excursió que consisteix a  acompan-
yar i ajudar els pastors de Llessui a 
aviar el bestiar i pasturar-lo, tot con-
templant els paisatges de la vall. / Ex-
cursión que consiste en acompañar y 
ajudar a uno de los pastores de Lles-
sui en las tareas de pastoreo, a la vez 
que se contemplan los paisajes del 

valle.
Tel: 973 621 798
Web: www.gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

19 - 53ª EDICIÓ DE LA CURSA DE 
BASSIERO - UEC BARCELONA.
Una travessa d’esquí de muntan-
ya per equips que organitza la 
Federació d’Entitas Excursionis-
tes de Catalunya (FEEC) i que se 
celebra al bell mig del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici, als voltants del Pic del Bassiero; 
La vall de Gerber. / Una travesía de 
esquí de montaña por equipos qu or-
ganiza la Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya (FEEC) i que se 
celebra en el corazón del Parque Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, en las inmediaciones del 
Pico del Bassiero; El valle de Gerber.
Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: http://esterrianeu.cat; www.
vallsdaneu.org; http://uecbarcelona.
org/bassiero

25 - CURSA SOCIAL ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA PALLARS
PORT AINÉ
Esquí alpí. / Esquí alpino
Tel: 973 621 199 
Web: www.skipallars.cat

26 - VIII ESPOT TAMARRO RACE
ESPOT
Competició per a tots els públics i 
nivells d’esquí, on els quatre quilò-
metres de recorregut i 800 m de 
desnivell hauran de sortejar tots els 
obstacles com ho fan els grans esqui-
adors. / Competición para todos los 
públicos y niveles de esquí, donde en 
los cuatro quilómetros de recorrido 
y 800 m de desnivel deberán sortear 
todos los obstáculos como lo hacen 
los grandes esquiadores.
Tel: 973 621 199 
Web: www.skipallars.cat

31 - CAMPIONATS DE CATALUNYA 
ESPOT
Esquí alpí, GS, SL i SP / U14 - U16
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

**A determinar, PRESENTACIÓ 
TEMPORADA D’ESPORTS D’AVEN-
TURA
Associació Empreses d’Esports 
d’Aventura del Pallars Sobirà.
Tel: 973 621 002
Web: turisme.pallarssobira.cat

25, 26, 27 i 28 - CARNAVAL I BALL 
DE LA PASSA / CARNAVAL I BAILE 
DE LA PASSA.
ÀREU, ESPOT, ESTERRI D’ÀNEU, GER-
RI DE LA SAL, LLADORRE, LLAVORSÍ, 
RIALP, RIBERA DE CARDÓS I SORT.
Vianda, ball de la passa, disfressa 

del llençol i calderada popular. Es 
recomana la degustació del farcit 
de carnaval, plat típic d’aquest dia, 
i gaudir del ball de nit. / “Vianda”, 
baile de la Passa, disfraz de la sábana 
i calderada popular. Se recomienda 
la degustación del relleno de carna-

val, plato típico de este día, y disfru-
tar del baile de noche.
Tel: 973 621 002
Web: turisme.pallarssobira.cat
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ABRIL / ABRIL

MAIG / MAYO

1 i 2 - CAMPIONATS DE CATALUNYA
ESPOT
Esquí alpí, GS, SL i SP / U14 - U16
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

2 - EXCURSIÓ “AVIEM EL BESTIAR”. / 
EXCURSIÓN “SOLTEMOS EL GANA-
DO”.
LLESSUI
Excursió que consisteix  a  acompan-
yar i ajudar un dels pastors de Lles-
sui i aviar el bestiar i pasturar-lo, tot 
contemplant els paisatges de la vall. 
/ Excursión que consiste en acom-
pañar y ayudar a uno de los pastores 
de Llessui en las tareas de pastoreo, 
a la vez que se contemplan los paisa-
jes del valle.
Tel: 973 621 798
Web: www.gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

2 - CURSA POPULAR GALL FER / 
CARRERA POPULAR GALL FER
PORT AINÉ
Competició per a tots els públics i 
nivells d’esquí / Competición para to-

dos los públicos y nivel de esquí.
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

Del 9 al 17 - SETMANA SANTA, VIA-
CRUCIS I LA PASSIÓ
SORT, RIAP, ESTERRI D’ÀNEU, RIBERA 
DE CARDÓS, TÍRVIA
Tel: 973 621 002
Web: www.turisme.pallarssobira.cat

14 - PROCESSÓ DELS ARMATS / 
PROCESIÓN DE LOS ARMADOS
ESTERRI D’ÁNEU
La tradicional processó, 10 del matí 
- 10 de la nit /  La   procesión  tradi-
cional, 10 de la mañana - 10 de la 
noche.
Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: http://esterrianeu.cat ; 
www.vallsdaneu.cat

14 - PROCESSÓ DELS ARMATS / 
PROCESIÓN DE LOS ARMADOS
TÍRVIA
La tradicional processó, 10.30 de la 
nit / La procesión tradicional, 10.30 
de la noche.

Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: http:// esterrianeu.cat, www.
vallsdaneu.cat

14 i 15 - MOSTRA DE FORMATGES 
ARTESANS DE CATALUNYA
SORT
Formatges artesans / Quesos arte-
sanales
Tel: 973 620 010 
Web: www.sort.cat

**A determinar. FIRA NATURA / 
FERIA DE LA NATURALEZA
SORT
Fira natura orientada als més pe-
tits, jocs, concursos, exposicions, 
xerrades, demostracions... Totes 
les activitats són gratuïtes, menys 
el dinar popular. / Feria de la natu-
raleza orientada a los más pequeños 
con juegos, concursos, exposiciones, 
charlas, demostraciones... Todas las 
actividades son gratuitas menos la 
comida popular.
Tel: 973 620 010 / 696 535 199
Web: www.sort.cat

5, 6 i 7 - RÀFTING EUROCUP
RIALP I SORT
Campionat d’Europa de ràfting / 
Campeonato de Europa de ráfting.
Tel: 973 621 002
Web: http://turisme.pallarssobira.
cat

7 i 21 - BORDES DE PASTOR / BOR-
DAS DE PASTOR
LLESUI
Els camins de la Vall d’Àssua amaguen 
antigues cabanes, bordes, parets de 
pedra seca i d’altres secrets. Desco-

breix-los! / Los caminos del valle de 
Àssua esconden cabañas, bordas, 
paredes de piedra seca y otros secre-
tos. ¡Para descubrirlos!
Tel: 973 621 798
Web: http:// gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

13 - MARXA VALL DE CARDÓS - 
ROMÀNIC DE LA CLAROR
VALL DE CARDÓS
La marxa uneix tots els pobles de la 
vall de Cardós, un total de divuit, per 
acostar-se a l’excepcional marc pai-

satgístic que ens ofereix la vall alhora 
que pretén difondre el seu patrimoni 
cultural. Dos recorreguts competitius 
de 42 km i 23 km / La marcha une 
todos los pueblos del valle Cardós, 
un total de dieciocho, para acercarse 
al excepcional entorno paisajístico 
que nos ofrece el valle a la vez que 
pretende difundir su patrimonio cul-
tural. Dos recorridos competitivos de 
42km y 23km aprox.
Tel: 973 623 122
Web: http://vallcardos.ddl.net
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JUNY / JUNIO

14 - LES VEUS DEL PAMANO / LAS 
VOCES DE PAMANO.
LLESUI
Sortida literària pels escenaris        
naturals de la gran novel·la de Jaume 
Cabré. / Salida literaria por los esce-
narios naturales de la gran novela de 
Jaume Cabré.
Tel: 973 621 798
Web: http://gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

18 - DIA INTERNACIONAL DELS 
MUSEUS / DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS MUSEOS
PALLARS SOBIRA
Visites i actes als diferents espais 

museístics comarcals/ Visitas y actos 
en los diferents espacios museísticos 
comarcales.
Tel: 973 621 002
Web: http://turisme.pallarssobira.
cat

28 - XIII MARXA DE LA VALL DE 
SIARB / XIII MARCHA DEL VALLE DE 
SIARB
LLAGUNES I SORIGUERA
Marxa popular pel Parc Natural de 
l’Alt Pirineu amb sortida i arribada al 
poble de Llagunes. Apta per a tots els 
públics. / Marcha popular por el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu con salida y 
llegada al pueblo de Llagunes. Apta 

para todos los públicos.
Tel: 973 620 167
Web: http://wifillag.no-ip.info/
marxa

**Dates per determinar - CURSA 
POPULAR VILA COMTAL DE SORT 
I CROSS COMARCAL / CARRERA 
POPULAR “VILA COMTAL” Y CROSS 
COMARCAL
SORT
Carrera popular a l’entorn de Sort. 
/ Carrera popular por el entorno de 
Sort
Tel: 973 620 010
Web: www.sort.cat ;
www.sortturisme.com

3 i 4 - FIRA D’OFICIS I MENESTRALS 
DE RIALP / FERIA DE OFICIOS I ME-
NESTRALES DE RIALP.
RIALP
Fira recuperada de l’antiga que es 
feia al poble. Diferents activitats 
com conferències, tallers, concerts 
/ Feria recuperada de la antigua 
que se hacía en el pueblo. Diferentes     
actividades como conferencias, 
talleres, conciertos.
Tel: 973 620 365
Web; www.rialp.cat

10 i 11 - MILLA VERTICAL
ÀREU
Cursa vertical a la muntanya del 
Monteixo. Mercat de productes 
pallaresos i música tradicional. Per 
als menors de 18 anys hi ha 
“Minimilla”. / Carrera vertical en la 
montaña de Monteixo. Mercado de 
productos pallareses y música tradi-
cional. Para los menores de 18 años 
hay la “Minimilla”.

10 i 11 - TROFEU RIALP FUTBOL 
BASE / TROFEO RIALP FUTBOL BASE
RIALP
Torneig de futbol base. Dos dies de 
competició entre les categories de 
d’Aleví (Futbol 7), Infantil i Cadet 
(Futbol 11). Compta amb la partic-
ipació de diversos clubs d’arreu de 
Catalunya. / Torneo de fútbol base. 
Dos días de competición entre las 
categorias de Alevín (Fútbol 7), Infan-
til i Cadete (Fútbol 11). Cuenta con la 
participación de diversos clubes de 
toda Catalunya.
Tel: 973 620 365
Web: www.rialp.cat

11 - FIRA DE PRODUCTORS DEL 
PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU I 
DE L’OVELLA ARANESA.
ARRÓS DE CARDÓS
Fira de productes i activitats tradi-
cionals del Parc Natural de l’Alt        
Pirinieu. Concurs de xolla i mostra 
d’ovella aranesa. / Feria de productos 
y actividades tradicionales del Parc 

Natural de l’Alt Pirineu. Concurso de 
esquilar y muestra de oveja aranesa.
Tel: 973 623 185
Web; http://esterricardos.ddl.net

17 - EXCURSIÓ: LES PEDRES PARLEN
ESPOT
Excursió pel Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici per descubrir-ne la geologia. / Ex-
cursiones por el Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
para descubrir su geología.
Tel: 973 624 036
Web: www.gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

18 - CURSA “LA RIBALERA”
TÍRVIA/BURG-FARRERA/OS DE 
CIVÍS
Pallars Sobirà / Alt Urgell
Cursa a peu d’alta muntanya d’uns 
39km i amb 2.800m de desnivell 
positiu. /
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Competición de alta montaña de 
unos 39km y con 2.800m de desnivel 
positivo.
Tel: 933 024 529
Web: www.laribalera.cat

Del 19 al 26 - FESTA DELS VEÏNATS / 
FIESTA DE LOS VECINDARIOS
ESTERRI D’ÀNEU
Evocació de la singular tradició “L’oc-
tava de corpus”. / Evocación de la 
singular tradición “La octava de cor-
pus”.
Tel: 973 626 005
Web; http://esterrianeu.cat; http://
vallsdaneu.cat

23 - FALLES DE SANT JOAN D’ISIL / 
FALLAS DE SAN JUAN DE ISIL
ISIL
La festa més emblemàtica del Pallars 
Sobirà reconeguda com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. Aquesta 
nit al bell mig de la plaça hi ha plan-
tada la falla gran, que serà el senyal 
que esperen els fallaires per iniciar 
la baixada des del Faro. / La fiesta 
más emblemática del Pallars Sobirà 
reconocida como Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad. La noche de 
San Juan se bajan troncos encendi-

dos desde lo alto de la montaña y, al 
llegar al pueblo, se baila alrededor 
de la hoguera.
Tel: 973 626 262 / 973 626 568
Web: www.fallesdisil.cat; 
www.vallsdaneu.org

23 - FALLES DE SANT JOAN D’ALINS 
/ FALLAS DE SAN JUAN DE ALINS
ALINS
La nit de Sant Joan es baixen troncs 
encesos de dalt de la muntanya i, una 
vegada al poble, es balla al voltant de 
la foguera. / La noche de San Juan se 
bajan troncos encendidos de lo alto 
de la montaña y una vez en el pueblo, 
se baila alrededor de la hoguera. 
Tel: 973 624 405
Web: http://alins.ddl.net

24 - FIRETA DE SANT JOAN I 28a 
XOLLADA D’OVELLES AMB TISORA / 
FERIA DE SAN JUAN Y 28ª ESQUILA-
DA DE OVEJAS CON TIJERA
SORT
28a xollada d’ovelles amb tiso-
ra, fireta de productes artesans i 
10a Trobada de col·leccionisme de 
plaques. / 28ª esquilada de ove-
jas con tijera, feria de productos 
artesanos y 10º encuentro de colec-

cionismo de placas.
Tel: 973 620 010
Web: www.sort.cat

24 - FIRA CALIU, FIRA ARTESANA DE 
LA CASA PIRINENCA
ESTERRI D’ÀNEU
Demostració i tallers per part dels 
artesans, mostra de productes rela-
cionats amb la llar. / Demostración 
y talleres por parte de los artesanos, 
muestra de productos relacionados 
con el hogar.
Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: http://esterridaneu.cat; www.
vallsdaneu.org

**Dates per determinar - VII FIRA 
MEDIEVAL D’ESCALÓ
ESCALÓ
Fira ubicada a la vila closa del poble 
d’Escaló. Productes principalment 
gastronòmics i artesanals elaborats 
al Pirineu. / Feria situada en la vila 
closa del pueblo de Escaló. Produc-
tos principalmente gastronómicos y 
elaborados artesanalmente.
Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: www.vallsdaneu.org

JULIOL / JULIO

1 - FALLES DE SANT PERE DE VALÈN-
CIA D’ÀNEU
VALÈNCIA D’ÀNEU
Tel: 973 626 038 / 973 626 568
Web: http://altaneu.ddl.net; 
www.vallsdaneu.org

1 - FALLES D’ALÓS D’ISIL
ALÓS D’ISIL
Tel: 973 626 345 / 973 626 568
Web: www.aloscultural.cat; 
www.vallsdaneu.org

Del 4 al 9 - DANSÀNEU
Curs de danses tradicionals 
catalanes. A les nits, música a la Car-
pa en directe i per tancar el curs.       
Dissabte, cercavila ballant per tot 
el poble i a la nit, música en directe 
per a tothom. / Curso de bailes tradi-
cionales catalanes. Por las noches, 
música en la Carpa en directo y para 
cerrar el curso, el sábado, pasacalles 
bailando por todo el pueblo y música 
en directo.

Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: http://esterrianeu.cat; 
www.vallsdaneu.org

8 i 9 - FIRA DEL FERRO ALS PIRI-
NEUS / FERIA DEL HIERRO EN LOS 
PIRINEOS
ALINS
Fira d’artesans forjadors i productors 
locals de l’àmbit del Pallars Sobirà. 
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AGOST / AGOSTO

Exposicions de forja, realització d’al-
tres activitats relacionades amb l’ex-
plotació i l’ús artesanal del ferro. /
Feria de artesanos forjadores y 
productores locales del ámbito del      
Pallars Sobirà. Exposiciones de for-
ja, realización de otras actividades     
relacionadas con la explotación y uso 
artesanal del hierro.
Tel: 973 624 405
Web: http://alins.ddl.net; http://bo-
scosdeferro.blogspot.com/es

9 - ARRIBADA CAMÍ DE LA          
LLIBERTAT DES DE FRANÇA / LLEGA-
DA CAMINO DE LA LIBERTAD DES 
DE FRANCIA
ESTERRI D’ÀNEU
Tel: 973 626 002 / 973 626 568
Web: http://esterrianeu.cat; 
www.vallsdaneu.org

21, 22 i 23 - ESBAIOLA’T
ESTERRI D’ÀNEU
Circ, teatre, jocs, titelles i comediants 
es donen cita a Esterri d’Àneu per 
omplir els carrers de rialles i bon hu-
mor. Un festival per a tota la família. 
/ Circo, teatro, juegos, marionetas y 
comediantes se dan cita en Esterri 
d’Àneu para llenar las calles de risas 
y buen humor. Un festival para toda 
la familia.

Tel: 973 626 568
Web: www.festivalesbaiolat.cat

29 i 30 - ULTRA TRAIL MARATÓ I 
MARXA POPULAR VALLS D’ÀNEU 
“Memorial Edu, Just i Quique” / 
ULTRA TRAIL, MARATÓ I MARCHA 
POPULAR “Memorial Edu, Just i 
Quique”
ESTERRI D’ÀNEU
Cursa de muntanya que es realitza, 
en gran part, per camins tradicionals 
(ferradura, carro i corriols) i pobles 
de les Valls d’Àneu. Diferents recor-
reguts i dificultats. / Carrera de mon-
taña que se realiza, en gran parte, 
por caminos tradicionales y pueblos 
del valle de Àneu. Diferentes recorri-
dos y dificultades.
La cursa Valls d’Àneu del 29 de 
juliol: UTVA Ultra trail Valls d’Àneu 
92km i 7.500m desnivell positiu (cur-
sa del calendari de Copa Catalana de 
curses d’ultraresistència de la FEEC). 
CRVA, Cursa Resistència Valls d’Àneu 
45km i 3.000m desnivell positiu (Cur-
sa de la lliga de curses de resistència 
de la FEEC)
Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: www.ultravallsdaneu.com; 
http://esterrianeu.cat; www.valls-
daneu.org

Juliol al setembre - FESTIVAL DE 
MÚSICA DE RIALP / FESTIVAL DE 
MÚSICA DE RIALP
RIALP
Concerts de música. / Conciertos de 
música.
Tel: 973 620 365
Web: www.rialp.cat

Juliol a agost - FESTIVAL DE LA 
MÚSICA ANTIGA DELS PIRINEUS / 
FESTIVAL DE LA MÚSICA ANTIGUA 
DE LOS PIRINEOS.
EL PALLARS SOBIRÀ
Concerts de música. / Conciertos de 
música.
Tel: 973 621 002
Web: www.femap.cat

**Dates a determinar - 54 RAL·LI 
INTERNACIONAL DE LA NOGUERA 
PALLARESA / 54 RALLY INTERNAC-
IONAL DE LA NOGUERA PALLARESA
SORT
Competicions d’aigües braves, es-
pectacles nocturns, sopar popular, 
etc. Al camp de regates de “L’Aigüe-
rola”. / Competiciones de aguas bra-
vas, espectáculos nocturnos, cena 
popular, etc. en el campo de regatas 
“L’Aigüerola”.
Tel: 973 620 010
Web: www.kayaksort.cat

6 - PUJADA AL PORT DE SALAU / 
SUBIDA AL PUERTO DE SALAU
ALT ÀNEU
Trobada popular d’agermanament 
occitanocatalà, amb música tradi-
cional i un dinar. / Encuentro popular 
de hermanamiento occitano-catalán, 
con música tradicional y una comida.
Tel: 973 626 568
Web: www.caoc.cat

8, 9 i 10 - FIRA DE LA CERVESA 
ARTESANA / FERIA DE LA CERVEZA 
ARTESANAL
ESTERRI D’ÀNEU
Degustacions, música i espectacles 
per gaudir d’una jornada inoblidable. 
/ Degustaciones, música y espectácu-
los para disfrutar de una jornada in-
olvidable.
Tel: 973 626 568

Web: http://esterrianeu.cat

Segona setmana d’agost - OBERT 
TURÍSTIC D’ESCACS NOCTURN / 
ABIERTO TURÍSTICO DE AJEDREZ 
NOCTURNO
SORT
Obert turístic d’escacs nocturn que 
es desenvolupa a l’aire lliure, a l’avin-
guda Comtes del Pallars, a les 21.30h
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Abierto turísitico de ajedrez nocturno 
que se desarrolla al aire libre, en la 
avenida Comtes del Pallars, a las 
21.30h.
Tel: 973 620 010
Web: www.sort.cat

15 - FESTES DEL SETGE D’OLP / FIES-
TAS DEL ASEDIO DE OLP
OLP
Representació teatral  per   com-
memorar que el 15 d’agost del 1485 
el poble d’Olp va resistir un terrible 
setge de set dies. La població i altres 
viles del Pallars van fer costat a Hug 
Roger III tot plantant cara al rei Fer-
ran el Catòlic. / Representación tea-
tral para conmemorar que el 15 de 
agosto de 1485 el pueblo de Olp re-
sistió un terrible asedio de siete días.
La población y otros municipios del 
Pallars apoyaron a Hug Roger III 
plantando cara al rey Fernando el 
Católico.
Tel: 973 620 010 
Web:
www.sort.cat

15 - FIRA D’ARTISTES I ARTESANS 
DE LES VALLS D’ÀNEU / FERIA DE 
ARTISTAS Y ARTESANOS DE LAS 
VALLS D’ÀNEU.
ESTERRI D’ÀNEU
Fira en la qual els artistes de les valls 
exposen i venen les seves obres d’art 
a la plaça de Bon Consell. / Feria en 
la que los artistas de las valles expo-
nen y venden sus obras de arte en la 
plaza de Bon Consell.
Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: http://esterrianeu.cat; www.
vallsdaneu.org

19 i 20 - FIRA DE L’OVELLA I CON-
CURS DE GOSSOS D’ATURA DEL 
PALLARS / FERIA DE LA OVEJA Y 
CONCURSOS DE PERROS DE PAS-

TOREO DEL PALLARS
LLAVORSÍ
Campionat internacional en què 
els gossos, acompanyats pels seus 
amos, han de demostrar al jurat la 
seva obediència i habilitat per guiar 
el ramat d’ovelles. / Campeonato 
internacional en el que los perros, 
acompañados por sus amos, deben 
demostrar su obediencia y habilidad 
para guiar el rebaño de ovejas.
Tel: 973 622 008
Web: http://llavorsi.ddl.net

20 - BALL DE LA MORISCA / BAILE 
DE LA MORISCA
GERRI DE LA SAL
Ball típic que es balla el diumenge 
de la Festa Major. Es representa la     
llegenda que envolta aquest ball 
amb l’ajuda d’en Pep Coll, que en va 
fer l’adaptació. Després, comença el 
Ball de la Morisca. / Baile típico de 
Gerri que se baila el domingo de   Fi-
esta Mayor. Se representa la leyenda 
que envuelve el baile con la ayuda de 
Pep Coll, que hizo la adaptación de la 
misma. Después, comienza el Baile 
de la Morisca.
Tel: 973 662 040 
Web: http://baixpallars.ddl.net

Finals d’agost - CONCENTRACIÓ 
TUNNING
SORT
Tel: 973 620 010
Web: www.sort.cat

**Dates per determinar - FIRA IN-
TERNACIONAL DEL FORMATGE
ESCALÓ
Degustacions de formatges del 
món, tastets de formatge, talller de   
munyir la cabreta, parades d’artesa-
nia, exposició d’eines formatgeres. / 
Degustaciones de quesos del mundo, 
taller de ordeñar cabras, puestos de 

artesanía, exposición de herramien-
tas queseras.
Tel: 973 626 067 / 973 626 568
Web: http://guingueta.ddl.net; 
www.vallsdaneu.org

**Dates per determinar - ELS MIRA-
CLES DE SANTA MARIA D’ÀNEU
ESTERRI D’ÀNEU
Escrits per Pep Coll i Sico Farràs, es-
tan integrats per 10 miracles per ser 
representats inicialment a l’esglé-
sia de Santa Maria d’Àneu. El 1997, 
l’any de la primera representació, el 
Bisbat va prohibir la representació 
a  l’interior del temple. Des de l’any 
2011 es torna a escenificar l’obra ini-
cial, amb la novetat d’un miracle nou 
cada any. Jordi Teixidó, Jaume Cabré, 
Albert Villaró son els escriptors que 
ja han aportat el seu miracle. / Els 
Miracles de Santa Maria d’Àneu, 
escritos por Pep Coll y Sico Farràs 
están integrados por 10 milagros 
para ser representados inicialmente 
en la iglesia de Santa Maria d’Àneu. 
En 1997, el año de la primera repre-
sentación, el Obispado prohibió la 
representación en el interior del tem-
plo. Desde el año 2011 se vuelve a es-
cenificar la obra inicial, con la nove-
dad de un milagro nuevo cada año. 
Jordi Teixidó, Jaume Cabré. Albert 
Villaró son los escritores que ya han 
aportado su milagro.
Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: http://xantsaneu.blogspot.
com.es

**Dates per determinar - FIRA DE 
BRUIXES I ENCANTADES DEL 
PALLARS
VALL DE CARDÓS
Celebració d’una trobada màgica on 
es barregen la tradició i la història 
documentada. Actes socials com jocs 
i cercaviles, música celta, contacon-
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tes; botiguers i paradistes; actes cul-
turals com teatre i escenificacions 
diverses. / Celebración de un en-
cuentro mágico donde se mezclan la 
tradición pagana y la historia docu-
mentada. Actos sociales como jue-
gos y pasacalles, música celta, cuen-
tacuentos; comerciantes y puestos, 
teatro y escenificaciones diversas.
Tel: 973 623 122
Web: www.vallcardos.org

**Dates per determinar - TROBADA 
PORT DE TAVASCAN
TAVASCAN
Trobada al port de Tavascan en-
tre veïns de la població catalana i 
els francesos procedents d’Ustou, 

amb degustació de productes locals 
típics de cada població i actuacions 
musicals. / Encuentro en el punto de  
Tavascan entre vecions de la po-
blación catalana y los franceses pro-
cedentes de Ustou, con desgustación 
de productos locales típicos de cada 
población y actuaciones musicales.
Tel: 973 622 335
Web: www.gencat.cat/parcs/alt_pir-
ineu; http://alins.ddl.net

**Dates per determinar - TROBADA 
PORT BOET
ÀREU
Pujada a peu al port de Boet, a 
2.500m. És una acció de col·lab-
oració entre el Parc Natural de 

l’Alt  Pirineu i el Parg Regional dels 
Pirineus Ariegesos (França) i un cop 
s’hagi arribat al destí al destí hi ha 
previst un intercanvi i degustació de 
productes locals d’ambós parcs. / 
Subida a pie al puerto de Boet, a 
2.500m. Es una acción de colabo-
ración entre el Parque Natural del 
Alto Pirineo y el Parque Regional de 
los Pirineos Ariegesos (Francia) y una 
vez arriba se prevé un intercambio y 
degustación de productos locales de 
ambos parques.
Tel: 973 622 335 
Web: www.gencat.cat/parcs/alt_pri-
neu; http://alins.ddl.net

SETEMBRE / SEPTIEMBRE

OCTUBRE / OCTUBRE

11 - HOMENTAGE AL GENERAL 
MORAGUES / HOMENAJE AL 
GENERAL MORAGUES
SORT
La població de Sort dedica un 
homenatge al General Moragues, 
heroi de la guerra de Successió i 
defensor de la identitat del poble 
català. / La población de Sort dedica 
un homenaje al general Moragues, 
héroe de la guerra de Sucesión y 
defensor de la identidad del pueblo 
catalán.
Tel: 973 620 010
Web: www.sort.cat

**Dates per determinar - OPEN DE 
PESCA A MOSCA “LA TORRASSA”
LA GUINGUETA D’ÀNEU
Open internacional de pesca a mosca 
des de la terra i embarcació. / Open 
internacional de pesca con mosca 
desde tierra y embarcación.
Tel: 973 626 588
Web: www.pescaguinguetaespot.
com

**Dates per determinar - VIII RIALP 
MATXICOTS
RIALP
La cursa Rialp Matxicots transcorre 

entre els emblemàtics cims de la 
zona sud del Pallars Sobirà, el Mont-
sent de Pallars i el massís de l’Orri. 
Quatre traçats: l’Extrem, de 82km; 
Marató+, de 52km i la Trail de 21km, 
i la nova modalitat de Caminada de 
12km. / La carrera Rialp Matxicots 
transcurre entre los emblemáticos pi-
cos de la zona Sur del Pallars Sobirà, 
el Montsent de Pallars y el macizo del 
Orri. Cuatro trazados: el Extremo, de 
82km; Maratón+, de 52km y la Trail 
de 21km, y la nueva modalidad de 
Caminata de 12km.
Tel: 973 620 365
Web: www.rialpmatxicots.cat

7 - JORNADES PER A L’EXCEL·LÈNCIA
ESTERRI D’ÀNEU
Jornada de reflexió i anàlisi de ca-
pacitats que pretén aportar un im-
puls social, intel·lectual i econòmic 

a la zona del Pallars mitjançant l’ex-
cel·lència professional. / Jornada de 
reflexión y análisis de capacidades 
que pretende aportar un impulso so-
cial, intel·lectual y económico en la 

zona del Pallars mediante la excelen-
cia profesional.
Tel: 973 626 568
Web: jornadesmuntanya.cat; 
www.vallsdaneu.org
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7– LO LLUMENER 2017. FESTIVAL 
PIRINENC DE LITERATURA INFANTIL 
I JUVENIL
SORT. 
Hi havia una vegada un poble de 
muntanya il·luminat per la literatura, 
ple d’espectacles, contes, tallers, ex-
posicions, una petita Fira de Contes 
i Àlbums Il·lustrats, una biblioteca “a 
cel obert”... Lo Llumener és un festi-
val de nova creació de petit format 
d’àmbit rural i de muntanya ubicat 
al municipi de Sort. / Había una vez 
un pueblo de montaña iluminado por 
la literatura, lleno de espectáculos, 
cuentos, talleres, exposiciones, una 
pequeña Feria de Cuentos y álbumes 
ilustrados, una biblioteca “a cielo 
abierto” ... Lo Llumener, Festival Pire-
naico de Literaturas Infantiles y Juve-
niles, es un festival de nueva creación 
de pequeño formato de ámbito rural 
y de montaña ubicado en el  munici-
pio de Sort
Tel: 973 620 010; 
Web: www.lollumener.cat; 
www.sort.cat 

14 i 15- FIRA DE SANTA TERESA / 
FERIA DE SANTA TERESA 
ESTERRI D’ÀNEU
Fira ramadera. El dissabte es destina 
al sector vaquí, amb una subhasta 

de raça bruna dels Pirineus i una ex-
hibició en un concurs de morfologia. 
En finalitzar es premia els assistents 
amb una degustació de carn de ve-
della IGP vedella dels Pirineus Cata-
lans. El diumenge, els protagonistes 
són els equins de raça Hispà-Bretó, 
amb un concurs de raça, un tast de 
poltre criat a la zona i el sorteig d’un 
poltre. / Feria ganadera. El sábado 
se destina al sector vacuno, con una 
subhasta de raza bruna de los Pirine-
os y una exhibición en un concurso 
de morfología. Al finalizar se premia 
a los asistentes con una degustac-
ión de carne de ternera IGP Vedella 
dels Pirineus Catalans. El domingo, 
los protagonistas son los equinos de 
raza Hispano- Bretona, con un con-
curso de raza, una cata de potro cria-
do en la zona y el sorteo de un potro. 
Tel: 973 62 60 05/973 62 65 68; 
Web: http://esterrianeu.cat; www.
vallsdaneu.org

21 i 22- FIRA DE TARDOR TÍRVIA / 
FERIA DE OTOÑO DE TÍRVIA
TÍRVIA. 
Una de les fires amb més tradició 
del Pirineu. Venda d’artesania i pro-
ductes agroalimentaris locals: bo-
lets, formatges, confitures, xocolate, 
licors, etc. Demostracions, activitats 

i tallers per a grans i petits. / Una de 
las ferias con más tradición del Piri-
neo. Venta de artesanía y productos 
agroalimentarios locales: setas, que-
sos, mermeladas, chocolate, licores, 
etc. Demostraciones, actividades y 
talleres para mayores y pequeños.  
Tel: 973 62 20 73; 
Web:http://tirvia.ddl.net 

20, 21 i 22 - CHEROKEE RIDER
Trobada de motos. / Encuentro de 
motos.
Web: www.rutacherokee.com

**Dates de determinar. 10 ANYS 
DELS SONS DE TARDOR
ESTAC
Concerts de música / Conciertos de 
música
Tel: 973 62 01 67; Web: soriguera.
ddl.net 

**Dates a determinar. RIALP 
MATXIXICS
RIALP. 
Cursa escolar de muntanya, quarta 
edició./ Carrera escolar de montaña, 
cuarta edición.  
Tel: 973 62 10 02; 
Web: www.pallarssobira.cat/agenda 

NOVEMBRE / NOVIEMBRE

4 i 5-  FIRA DE LA TARDOR / FERIA 
DEL OTOÑO
SORT. 
Fira multisectorial a l’aire lliure amb 
tota classe de productes de la zona i 
mostra d’ovella xisqueta. / Feria mul-
tisectorial al aire libre con toda clase 
de productos de la zona y muestra de 
oveja xisqueta. 
Tel: 973 62 00 10; 
Web: www.sort.cat 

18-  CONCURS NACIONAL DE 
CAVALL PIRINENC CATALÀ / CON-
CURSO NACIONAL DE CABALLO 
PIRENAICO CATALÁN
ESTERRI D’ÀNEU. 
Tel: 973 62 60 05 / 973 62 65 68; 
Web: http://esterrianeu.cat; www.
vallsdaneu.org 
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DESEMBRE / DICIEMBRE

ALTRES ACTIVITATS / OTRAS ACTIVIDADES

31- SANT SILVESTRE. CURSA POPU-
LAR
ESTERRI D‘ÀNEU
Tel: 973 62 60 05 / 973 62 65 68; 
Web: www.esterrianeu.cat

**Data per determinar- SANT SIL-
VESTRE. CURSA POPULAR.
RIALP
Tel: 973 620 365; Web: www.rialp-
matxicots.cat

DISSABTES/SÀBADOS- SARDANES

SORT. El Pallars Sobirà
Ballada de sardanes durant tot l‘any 
(Hivern: Casal de la gent gran i de 
23/04-11/09 a Plaça Major). 
Hora: 18h/ Baile de sardanas du-
rante todo el año (invierno: Casal de 
la gent gran y de 23/04-11/09 en la 
Plaza Mayor) 
Tel: 973 62 00 10; Web: www.sort.cat

VISITA AL ROMÀNIC DEL S-XII I MIS-
SA SANTUARI D‘ARBOLÓ

ARCALÍS. Pallars Sobirà
Tots els dijous de juliol, agost i se-
tembre/ Todos los jueves de julio, 
agosto i septiembre
Tel: 973 62 00 92 

MERCATS/MERCADOS

SORT - DIMARTS / MARTES
RIALP - DIJOUS / JUEVES
ESTERRI D’ÀNEU - DIUMENGE / DO-
MINGO
LLAVORSÍ - DIMARTS I DISSABTE / 
MARTES Y SABADO
MERCAT DE PAGÈS A GERRI -            
DISSABTES, D’1 AGOST A 11 SETEM-
BRE / SABADOS DE 1 AGOSTO A 11  
SETIEMBRE

APLECS/ROMERIAS

FESTES MAJORS / FIESTAS MAYORES
EXPOSICIONS / EXPOSICIONES
ALTRES ACTIVITATS / OTRAS ACTIVI-
DADES
Consultar: turismepallarssobira.cat 
(AGENDA)



c/ Cabanera, s/n - 25560 SORT
Tel: 973 621 002 - Fax: 973 621 003

Web: turisme.pallarssobira.cat
Facebook: OT PALLARSSOBIRA

Twitter: @visitpallars
Instagram: pallarssobiratourism

Blog: http://otpallarssobira.wordpress.com
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