
Descobrir el medi natural i cultural que ens envolta és l’objectiu principal dels itineraris amb els guies interpretadors. Recordeu que cal 
efectuar la reserva prèvia als telèfons de contacte ja que les places són limitades. Consulteu descomptes especials per a grups, nens i 
jubilats. Per a més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

Exposicions 
Recull d’obres presentades al XXIV Concurs de fotografia
Del 2 al 31 de gener. Casa del Parc de Boí.
Del 3 de febrer al 30 d’abril. Casa del Parc d’Espot.
Del 2 de maig al 20 de juny. Centre d’informació de Senet.

Recull dels dibuixos presentats al X Concurs de Dibuix Naturalista
Del 16 d’abril al 31 de maig. Casa del Parc de Boí.
Del 4 al 30 de juny. Casa del Parc d’Espot.

Libèl·lules de la Val d’Aran. Mostra fotogràfica d’en Toni Estany
Del 5 de febrer al 31 de març. Casa del Parc de Boí.
Del 2 d’abril al 31 de maig. Casa del Parc d’Espot.

Cursos i jornades
Dia Mundial de les Zones Humides
Mes de febrer.
Jornada naturalista que pretén crear consciència sobre els valors 
patrimonials de les zones humides tant per la pròpia humanitat 
com pel mateix planeta. Veure programa a part. 

Dia Europeu de Parcs
24 de maig
Cada any coincidint amb la data de creació del primer parc 
europeu, celebrem aquesta diada en la que convidem als centres 
d’ensenyament de les comarques veïnes a desenvolupar en el 
propi Parc activitats d’educació i interpretació ambiental.

XXVI Curs de guies interpretadors del Parc Nacional
Del 12 de setembre al 7 d’octubre. Val d’Aran.
Període d’inscripcions: del 15 de juny al 15 de juliol. 
Preu: 75 €. Més informació: Cases del Parc de Boí i Espot / Escola 
Agrària del Pallars.

ALTRES ACTIVITATS
Voluntariat Júnior Ràngers
Programa europeu adreçat als joves d’entre 13 i 16 anys 
de l’entorn del Parc amb diverses activitats de caire 
periòdic. Desenvolupat sota el paraigua de la Federació 
EUROPARC. 
Informació: pnaiguestortes@gencat.cat.

Visites guiades a les Cases del Parc i als centres 
d’informació
A part de les sortides programades en aquest fulletó 
d’activitats, les cases del Parc de Boí i Espot i els centres 
d’informació de Senet i Llessui ofereixen visites guiades 
per a grups a les exposicions permanents. 
Les reserves es poden fer per telèfon o bé en línia a 
www.reservasparquesnacionales.es

Visites guiades al Centre de Fauna del Pont de Suert
Consulteu abans els horaris de visita adreçant-vos a 
infocentredefauna.daam@gencat.cat o trucant als telèfons 
973 691 213 o 675 781 875. 
Recordeu que solament es pot accedir al centre amb visita 
guiada concertada.

Visites guiades al Conjunt Romànic de la Vall 
de Boí
Horaris d’obertura i tarifes a info@centreromanic.com o al 
telèfon 973 696 715.

Visites guiades a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Més informació a www.ecomuseu.com o al telèfon 
973 626 436. 

ITINERARIS DE NATURA GENER-JUNY 2018

Casa del Parc Nacional de Boí
Ca de Simamet · C/ de les Graieres, 2
25528 Boí (Alta Ribagorça)
Tel. 973 696 189 · Fax 973 696 154
Casa del Parc Nacional d’Espot
C/ de Sant Maurici, 5
25597 Espot (Pallars Sobirà)
Tel. /Fax 973 624 036

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes
www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/aiguestortes/
Correu electrònic: info.aiguestortes@oapn.es · Si voleu rebre més informació periòdica del Parc adreceu-vos a: pnaiguestortes@gencat.cat

Activitats

Centre d’Informació de Llessui
Ecomuseu dels Pastors de la Vall d’Àssua
Antigues escoles, s/n · 25567 Llessui (Pallars Sobirà)
Tel. 973 621 798 · Fax 973 621 803 
Centre d’Informació de Senet
La Serradora · C/ del Port, 10
25553 Senet (Alta Ribagorça)
Tel. 973 698 232 · Fax 973 698 229

Centre d’Informació d’Estany Gento
25515 La Torre de Capdella 
(Vall Fosca, Pallars Jussà) · Tel. 667 129 105
(Solament a l’estiu)
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PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

ACTIVITATS

GENER-JUNY 2018

A la web del Parc trobareu la descripció corresponent a cadascuna de les activitats i la referència de l’empresa, associació o ens local responsable, tant de l’organització com de la informació i 
inscripcions, quan s’escaigui. Les activitats poden ser anul·lades per condicions meteorològiques adverses o altres factors que ho justifiquin. El Parc no es fa responsable de les activitats en què 
no figuri com organitzador directe. Els preus no inclouen les tarifes de transport o altres serveis. Aquest programa d’activitats es pot veure modificat parcialment i, per tant, està subjecte a canvis.

Hi col·laboren:

Jornades Tècniques del Pla Anual de Transferència 
Tecnològia (PATT)
- Oportunitats de desenvolupament a partir de les 
certificacions Starlight i Reserva de la Biosfera
Cases del Parc d’Espot i de Boí, 1a i 2a quinzena de maig. 
Gratuït.
- Potabilització i depuració d’aigües als refugis de muntanya
Casa del Parc de Boí. 2a quinzena de maig. 
Gratuït.
- Producció de petits fruits en alta muntanya
Casa del Parc de Boí, 2a quinzena de maig. 
Gratuït.
- Accessibilitat universal al Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici
Casa del Parc d’Espot, 1a quinzena de juny. 
Gratuït.
- Bones pràctiques en el maneig dels animals per 
augmentar el valor de la llana
Ecomuseu dels Pastors de la Vall d’Àssua, 2a quinzena juny. 
Gratuït.
Consultar programes a part.

XXV Concurs de fotografia
Data màxima de lliurament de les obres el 31 d’octubre de 2018. 
Consulteu el fulletó amb les bases del concurs. 

X Concurs de dibuix naturalista
Dirigit als escolars del Cicle Superior d’Educació Primària 
(5è i 6è). Data màxima de lliurament de les obres el 31 de 
març de 2018. Per a més informació veure programa a part.

ACTIVITATS PER VALLS: Valls d’Àneu Vall d’ÀssuaVall de Boí

Activitat Dia/es Durada
Lloc

Preu
pax Contacte

Caminem amb raquetes de neu 
Si la neu ha arribat amb abundància, 
agafarem les raquetes per viure 
l’hivern de ben a prop
info.aiguestortes@oapn.es

3 i 17 de 
febrer
3, 17 i 31 de 
març
14 i 28 d’abril

Dia 
sencer
Boí

Itinerari 
16,80 € 
Lloguer de 
raquetes 9 €
(taxi no 
inclòs)

Parc Nacional 
(Boí) 
973 696 189

Romànic amb raquetes de neu
El camí que uneix l’església de Durro 
amb l’ermita de Sant Quirc és un mag-
nífic itinerari que descobrirem a peu o 
amb raquetes
info.aiguestortes@oapn.es
info@centreromanic.com

18 de febrer Mig dia 
(matí)
Boí

16 € Parc Nacional 
(Boí) 
973 696 189
Centre del 
Romànic de 
la Vall de Boí 
(Erill la Vall)
973 696 715

Descobreix estanys i valls d’origen glacial
Ruta suau que transcorre entre prats i 
pins en un dels escenaris més bonics 
del Pirineus
info@guiesvallfosca.com

Caps de 
setmana de 
gener a març
(Dies labora-
bles consultar 
disponibilitat)

Mig dia 
(matí)
Boí

35 € (inclou 
lloguer de 
material, 
tècnic 
esportiu i 
assegurança)

Guies Vall 
Fosca
626 532 511
629 576 352

Excursió familiar en raquetes a 
l’estany de Llebreta
Pensada per famílies que vulguin des-
cobrir el Parc interactuant amb els més 
petits i fent-los gaudir d’un escenari únic 
info@guiesvallfosca.com

Caps de 
setmana de 
gener a març
(Dies labora-
bles consultar 
disponibilitat)

Mig dia 
(matí)
Boí

35 € (inclou 
lloguer de 
material, 
tècnic 
esportiu i 
assegurança)

Guies Vall 
Fosca
626 532 511
629 576 352

Aigüestortes - Estany de Llebreta
Excursió per visitar els indrets 
emblemàtics del Parc al sector de la 
Vall de Boí
info@rogergras.com

Tots els 
dissabtes del
14 d’abril al 
16 de juny 
(excepte el 28 
d’abril)

Mig dia 
(matí)
Boí

20 € adults
10 € infants

Roger Gras
600 025 918

Visita guiada a Sant Climent de Taüll
Visita guiada divertida i amena a 
l’església de Sant Climent de Taüll, la 
més coneguda de la Vall de Boí
info@rogergras.com

Tots els 
dissabtes del
14 d’abril al 
16 de juny 
(excepte el 28 
d’abril)

Mig dia 
(matí)
Boí

15 € adults
7 € infants

Roger Gras
600 025 918

Iniciació raquetes de neu a la Vall de Boí
A un ritme tranquil, amb explicacions 
amenes i divertides de llegendes, rastres 
a la neu i altres curiositats de l’entorn
info@rogergras.com

Tots els 
dissabtes i 
diumenges 
del 6 de gener 
al 7 d’abril

Mig dia 
(matí)
Boí

35 € adults
26 € infants

Roger Gras
600 025 918

Caminem pel romànic
Visitarem les esglésies d’Erill la Vall i 
Boí mentre resseguim el camí històric 
que uneix aquests dos pobles
info.aiguestortes@oapn.es
info@centreromanic.com

21 de maig Mig dia 
(matí)
Boí

12 € Parc Nacional 
(Boí) 
973 696 189
Centre del 
Romànic de 
la Vall de Boí 
(Erill la Vall)
973 696 715

Colors de primavera
La primavera ens porta noves formes i 
colors. Vine a descobrir-les!
info.aiguestortes@oapn.es

26 de maig Dia 
sencer
Boí

14 € Parc Nacional 
(Boí)
973 696 189

La meua flor preferida! 
És temps de descobrir les flors d’alta mun-
tanya que el bon temps ens ofereix i escollir 
de pensament la que ens agradi més
info.aiguestortes@oapn.es

9 de juny Dia 
sencer
Boí

14 € Parc Nacional 
(Boí)
973 696 189

Gaudim de la calma dels paisatges nevats
Passejada amb raquetes de neu per 
gaudir de la bellesa plàcida dels pai-
satges nevats i de la fauna d’hivern
info@ramatdecamins.cat

Dissabtes o 
diumenges 
d’hivern

Mig dia 
(matí)
Espot

45 €
(inclòs taxi 
i raquetes 
de neu)

Ramat de 
Camins
627 706 247

Ecoturisme actiu amb raquetes de neu
Acompanyat d’un expert en nivologia 
descobriràs el fascinant món de la 
neu al mateix temps que gaudiràs del 
silenci i l’espectacle del bosc nevat
info@guiesvallfosca.com

Caps de 
setmana de 
gener a març
(Dies labora-
bles consultar 
disponibilitat)

Mig dia 
(matí)
Espot

40 € (inclou 
lloguer de 
material, 
tècnic 
esportiu i 
assegurança)

Guies Vall 
Fosca
626 532 511
629 576 352

Activitat Dia/es Durada
Lloc

Preu
pax Contacte

Estany de Sant Maurici-Amitges
Excursió de mig dia on redescobrim el 
Parc a l’hivern, el rastre dels animals i 
les condicions de la neu
info@guiesvallfosca.com

Caps de 
setmana de 
gener a març
(Dies labora-
bles consultar 
disponibilitat)

Mig dia 
(matí)
Espot

35 € (inclou 
lloguer de 
material, 
tècnic 
esportiu i 
assegurança)

Guies Vall 
Fosca
626 532 511
629 576 352

El Parc amb raquetes de neu
Sant Maurici amb raquetes, per a tots 
els públics 
info@obagaactivitats.cat

Caps de set-
mana (fins a 
finals d’abril)

Mig dia 
(matí)
Espot

35 € (30 € 
menors de 
12 anys)

Obaga 
activitats
619 938 267

El batec de la Taigà
Deixa que els teus sentits descobrei-
xin l’avetosa de la Mata de València 
realitzant una introducció al “shinrin 
yoku” o bany de boscos
activitatslapetjada@gmail.com

Totes les 
tardes de 
dissabte des 
d’ abril a juny

Mig dia 
(tarda)
Mare de 
Déu de 
les Ares

15 € La Petjada 
620 816 184

Caminem amb raquetes de neu
Si la neu ha arribat amb abundància, 
agafarem les raquetes per viure 
l’hivern de ben a prop
info.aiguestortes@oapn.es

20 de gener
3 i 17 de 
febrer
3 i 17 de març

Dia 
sencer
Espot

Itinerari 
16,80 € 
Lloguer de 
raquetes 9 €
(taxi no 
inclòs)

Parc Nacional 
(Espot)
973 624 036

Aviem el bestiar
Acompanyarem i ajudarem a un dels 
pastors de Llessui a aviar el bestiar. Ho 
vols provar?
info.aiguestortes@oapn.es

3, 17 i 31 de 
març
14 i 28 d’abril

Mig dia 
(matí)
Llessui

6 € (adults)
5 € (nens)

Parc Nacional 
(Llessui) 
973 621 798

Bordes de pastor
Els camins de la Vall d’Àssua amaguen 
antigues cabanes, bordes, murs 
de pedra seca i d’altres secrets. 
T’atreveixes a descobrir-ho?
info.aiguestortes@oapn.es

5 i 19 de maig Mig dia 
(matí)
Llessui

6 € (adults)
5 € (nens)

Parc Nacional 
(Llessui) 
973 621 798

Les veus del Pamano
Sortida literària pels escenaris naturals 
de la gran novel·la de Jaume Cabré
info.aiguestortes@oapn.es

12 de maig Mig dia 
(matí)
Llessui

6 € (adults)
5 € (nens)

Parc Nacional 
(Llessui) 
973 621 798

Dia Internacional dels Museus
A l’Ecomuseu Els Pastors de la Vall 
d’Àssua ho volem celebrar fent visites 
guiades gratuïtes al llarg del dia
info.aiguestortes@oapn.es

18 de maig 11, 12.30 i 
16.30 h
Llessui

Gratuït Parc Nacional 
(Llessui) 
973 621 798

Estirem lo fil
Una visita pel museu ben diferent, 
posant l’atenció en la llana i descobrint 
que podem fer amb ella 
info.aiguestortes@oapn.es

26 de maig
9 de juny

Mig dia 
(matí)
Llessui

6 € adults
5 € infants

Parc Nacional 
(Llessui) 
973 621 798

Descobrim la flora de la Vall d’Àssua
Tot passejant des del poble de Llessui, reco-
neixerem la diversitat de flora que hi habita
info.aiguestortes@oapn.es

23 de juny Mig dia 
(matí)
Llessui

6 € adults
5 € infants

Parc Nacional 
(Llessui) 
973 621 798

Ecoturisme actiu amb raquetes de neu
Acompanyat d’un expert en nivologia 
descobriràs el fascinant món de la 
neu al mateix temps que gaudiràs del 
silenci i l’espectacle del bosc nevat
info@guiesvallfosca.com

Caps de 
setmana de 
gener a març
(Dies labora-
bles consultar 
disponibilitat)

Mig dia 
(matí)
Capdella

40 € (inclou 
lloguer de 
material, 
tècnic 
esportiu i 
assegurança)

Guies Vall 
Fosca
626 532 511
629 576 352

Excursió en raquetes per la Vall Fosca
Excursió de mig dia en una de les 
entrades menys conegudes al Parc 
Nacional per la vessant sud fins a 
arribar a l’estany de Filià
info@guiesvallfosca.com

Caps de 
setmana de 
gener a març
(Dies labora-
bles consultar 
disponibilitat)

Mig dia 
(matí)
La Pobla 
de Segur

35 € (inclou 
lloguer de 
material, 
tècnic 
esportiu i 
assegurança)

Guies Vall 
Fosca
626 532 511
629 576 352

Geolodia
Seguint el riu Flamisell. Un passeig 
geològic per la Vall Fosca
info.aiguestortes@oapn.es

12 de maig Vall 
Fosca

Gratuït Geoparc 
Conca de Tremp 
Montsec i 
Parc Nacional
973 651 088
973 624 036

@pnaiguestortes

Vall Fosca

Centre de Fauna del Pont de Suert


