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Pallars Sobirà
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d ’Eu r o p a  pe r  a  l a  p r à c t i c a  d ’ e s p o r t s

e n  a i g ü e s  b r a v e s .  T o t  a i x ò ,  d i n s  un

en t o r n  n a t u r a l ,  i n c ompa r a b l e  i  ben

c u s t o d i a t  pe r  l a  x a r x a  de  p a r c s

d ' i n t e r è s  n a c i o n a l ,  e l  P a r c  Na t u r a l  de

l ’A l t  P i r i n e u ,  e l  P a r c  Na c i o n a l

d ’A i g ü e s t o r t e s  i  E s t a n y  de  S a n t

Mau r i c i ,   e s p a i s  de  l a  X a r x a  Na t u r a

2 000 ,  Mon t c o r t è s  i  Co s t o i a ,  i  l a

r e s e r v a  de  Boumo r t  on  t r o b a r em  l a

R e s e r v a  Na t u r a l  de l  Congo s t  de

Co l l e g a t s .    

F a s c i n a t s  pe r  l a  be l l e s a  de l s  s e u s

p a i s a t g e s ,  no  de i x e u  de  c o n s i d e r a r  l a

g r a n  po s s i b i l i t a t  de  bon s  r e c o r d s  a l s

a l l o t j amen t s  i  r e s t a u r a n t s  qu e  u s

p r o p o s a r a n  s e r v e i s  i  un a  e x qu i s i d a

g a s t r o n om i a  de  magn í f i c a  i  c à l i d a

a c o l l i d a .  
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On podreu respirar aire pur i relaxar-vos en els millors
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i qualsevol altre allotjament. 

V I S I T  P A L L A R S  S O B I R À  

WHAT ' S  I N  TH I S

I S SUE ?  

Showrooms -  2   
Market  Report  -  3  

http://turisme.pallarssobira.cat



TRANSPORT COL·LECTIU A PISTES
Espot Esquí i Port Ainé compten un any més amb el servei de transport a pistes per a tots
aquells que vulguin pujar-hi en transport públic: l'SkiBus i el Bus de la Neu. 

SKIBUS (Sortida des de Lleida. Caps de setmana i festius)  
l'SkiBus amb ALSA Sortint de Lleida i fent parada a: Balaguer, Tremp, la Pobla de Segur,
Sort i Rialp. 
Tarifes de l'SkiBus: 
- SkiBus + Forfet (des de Lleida o Balaguer): 36 € 
- SkiBus + Forfet (des de Tremp, la Pobla de Segur, Sort i Rialp): 32 € 

BUS DE LA NEU (Transport a la demanda)  
Addicionalment, els habitants del Pallars que ho desitgin també poden gaudir del servei
del Bus de la Neu entre la població de Sort i les estacions d'Skipallars .  
Aquest servei restarà operatiu des del 6 de desembre fins a l’1 d'abril de 2018.   
Per contractar el servei de Bus de la Neu és necessari realitzar reserva prèvia (amb límit
el dia anterior abans de les 20 hores). Les reserves es poden realitzar a través del telèfon
658 80 61 85 (Joan Baldomà), trucant-hi o enviant un WhatsApp.  
Per a conèixer els horaris i més informació consultar la pàgina web:www.skipallars.cat

Més de 48.000 passatgers han utilitzat durant aquests 20 anys el transport a la demanda “Passem el
Cantó” que uneix les comarques del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell amb tretze parades durant el
recorregut. 

El 29 de novembre de 1997 aquest servei realitzà el seu primer viatge de Sort a la Seu d’Urgell. És una
iniciativa impulsada pels consells comarcals de l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà i finançada pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. La creació, per primera vegada
d’aquesta línia de transport públic de viatgers entre totes dues comarques, donava resposta a una
llarga reivindicació a ambdues bandes del port del Cantó.  

Inicialment, el servei operava dos dies a la setmana i un únic viatge d’anada i tornada.  A partir de l’any
2002, el doble servei va passar a ser diari, de dilluns a diumenge.  
La línia té parades als pobles d’Embonui, Vilamur, Soriguera, Llagunes, Rubió, Guils, Canturri, Pallerols,
Cassovall, Avellanet i la Parròquia d’Hortó.  

Amb motiu de la celebració d’aquests 20 anys es realitzà un acte al menhir del Port del Cantó, el passat
19 de novembre de 2017, i s’edità un díptic informatiu. 
El menhir, conegut popularment com a Pedra del Cantó o L’home Encantat, va ser, al llarg dels segles,
un punt de referència entre totes dues comarques. La pedra actual és una reproducció del menhir
original. 

20 ANYS TRANSPORT A LA DEMANDA «PASSEM EL
CANTÓ» 

N O V E T A T S  
2 0 1 8

1. MOBILITAT SOSTENIBLE AL PALLARS SOBIRÀ



NOUS CICLES FORMATIUS: GRAU MITJÀ EN L’ÀMBIT
TURÍSTIC I GRAU SUPERIOR EN L’ÀMBIT MEDIAMBIENTAL
L’INS HUG ROGER III de Sort ha posat en marxa dos cicles formatius nous, un cicle
formatiu de grau mitjà d’Activitats comercials en l’àmbit del turisme i un cicle formatiu de
grau superior de Guia, informació i assistències turístiques en l’àmbit mediambiental.   

Tots dos cicles són el fruit d’un treball de planificació estratègica i de col·laboració entre
l’Institut, les administracions  (Departament d’Educació, Consell Comarcal del Pallars
Sobirà, Delegació del Pirineu i Ajuntament de Sort) i el teixit empresarial del territori.

L’objectiu és oferir una formació que a més d’orientar-se a les necessitats del sector
turístic doni resposta a les demandes locals del territori i aprofiti les oportunitats
existents. En el cas del CFGS, es tracta d’una oferta única a tota la província de Lleida i té
un important lligam amb l’oferta turística natural que pot oferir Sort i comarca,
relacionada amb el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Parc Natural
de l’Alt Pirineu. 

Aquest dos nous cicles juntament amb els dos existents (i que es continuaran donant: el
Grau Mitjà de Conducció d’Activitats fisicoesportives en el Medi Natural i el Grau
Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives), fa que l’oferta formativa es
complementi i s’orienti d’una manera molt especialitzada al turisme i el guiatge tant a
nivell cultural, de patrimoni com esportiu. 

Aquests dos nous cicles s’inicien en un institut que va celebrar l’any passat els seus 30
anys, reforçant així el seu paper a nivell comarcal.  I és que des del Pallars Sobirà,  Sort pot
esdevenir un centre formatiu de referència al Pirineu en l’àmbit turístic esportiu i del
turisme relacionat amb el medi ambient. Està previst que en properes dates el delegat
d’Ensenyament de Lleida vingui a presentar aquests dos cicles al territori. 

Per a més informació: http://agora.xtec.cat/ieshugroger 973 620888 
Informació facilitada per Ajuntament de Sort,  https://sort.cat  

2. FORMACIÓ



TAVASCAN: ESTACIÓ D’ESQUÍ D’ALTA MUNTANYA
Tavascan és una estació d’esquí alpí i nòrdic de propietat i gestió totalment municipal. 
Un dels seus gran avantatges és la seva polivalència d’activitats que s'hi poden practicar.
Des de ja fa uns anys, Tavascan no només es coneix com una petita estació d’esquí alpí i
nòrdic, sinó que també és la base per a moltes  d’altres activitats hivernals com poden ser
el freeride o esquí extrem, excursions amb raquetes, l’esquí de muntanya o l’splitboard o
l’alpinisme. 

És per aquest motiu que Tavascan segueix apostant per aquesta polivalència i públic que
no només busca esquí sinó també activitats relacionades amb el món de la neu. 

L’estació de Tavascan està situada a l’extrem nord occidental del Pirineu de Lleida, just a
l’epicentre del Parc Natural de l’Alt Pirineu. La vall de Tavascan és un indret d’alta
muntanya de gran interès paisatgístic i cultural. Ofereix una inigualable oferta turística,
així com tota mena de serveis adreçats a donar a conèixer els atractius d’aquesta extensa
àrea natural. 

 Novetats de la Temporada 2017/18 

TAVASCAN I ESPORTEC UNEIXEN ESFORÇOS PER IMPULSAR NOVETATS A L’ESTACIÓ 
Aquesta temporada Tavascan inicia una col·laboració amb l’empresa de serveis esportius i
agència de viatges ESPORTEC OUTDOOR SPORT, especialitzada en
activitats físicoesportives al medi natural. En aquesta nova temporada, ESPORTEC
s’encarregarà de gestionar el refugi, el lloguer de material i l’escola d’esquí. 

NOU ESPAI I ACTIVITATS PER PROMOURE LA SEGURETAT A LA MUNTANYA - FERRAN
LATORRE 
Tavascan col·laborarà amb Ferran Latorre i utilitzarà el seu nom com a prescriptor de
l’ESPAI FERRAN LATORRE on es duran a terme un seguit de clínics enfocats a l’esquí de
muntanya, a la seguretat i a compartir una experiència plegats. 
Aquest primer any començarà oferint 2 caps de setmana (de divendres a diumenge), en els
quals es dormirà al refugi, es faran xerrades, tallers i activitats amb en Ferran. 

NOVA ACTIVITAT D’IMMERSIÓ AL FREERIDE 
Aquesta nova activitat s’enfoca de dues maneres diferents. D’una banda, una sessió de 3
hores dins el domini esquiable de l’estació que té per objectiu perfeccionar la tècnica de
baixada per fora pista. Ideal per a aquells amants de l’esquí que busquen alguna cosa més. 
D’altra banda, el dia sencer de la mà d’un guia d’alta muntanya (amb material d’esquí de
freeride, PAS, forfet i dinar inclòs) permet fer una immersió total en aquesta modalitat i
treballar a la vegada aspectes relacionats amb tècniques de seguretat a la muntanya i
nivologia. 

COMBINAT NEU (FREERIDE + SORTIDA DE TRAVESSA):  
Activitat de cap de setmana que permet fer una aproximació a aquestes dues tècniques.
Està pensada per a aquelles persones amb interès per l’esquí de travessa però no molt
experimentades que necessiten perfeccionar la seva tècnica de baixada per tal de poder
plantejar-se futures sortides amb esquís de travessa. 
El primer dia es fa la sessió de 3h de Freeride i el segon, la sortida de tot el dia d’esquí de
travessa amb el guia d’alta muntanya. 

SESSIONS D’ESQUÍ ALPÍ I ESQUÍ DE FONS EN DIVERSOS IDIOMES 
A partir d’aquest any a Tavascan es podran fer les sessions tant d’esquí alpí com d’esquí
de fons en anglès, francès, italià, castellà i català. 

3. ESTACIONS D’ESQUÍ



SESSIONS GRATUÏTES D’ADAPTACIÓ AL MATERIAL (PROVA PILOT) 
Es tracta d’una iniciativa pionera als Pirineus. A primera hora del matí (de 9 a 9.45h) s’oferirà una 
petita sessió d’adaptació al material gratuïta per a totes aquelles persones que tenen el seu primer 
contacte amb l’esquí alpí. 
L’objectiu d’aquesta sessió és conscienciar les persones de la importancia de la pràctica responsable 
de l’esport o bé adonar-se de la necessitat de fer una classe amb un professional. 

EQUIPS DE FREERIDE D’ALTA GAMMA 
Tavascan posa a disposició dels esquiadors diversos equips de Freeride d’alta gamma, per tal que 
puguin aprofundir en aquesta disciplina i que aquells dies de “powder” ningú es quedi sense poder 
sentir el que és flotar sobre la neu. 

TAVASCAN OFERIRÀ SESSIONS I MATERIAL DE LLOGUER DE TELEMARK 
Tavascan oferirà per primera vegada la possibilitat d’aprendre aquesta modalitat de la mà de 
professionals formats en aquesta disciplina. També hi haurà a disposició diversos equips de telemark 
de vàries mides per tal que tothom tingui la possibilitat d’esquiar amb el taló lliure. 

NOVA OFICINA DE TAQUILLES 
Tavascan renova la seva oficina de taquilles i la trasllada a un nou punt de l’estació amb l’objectiu 
d’afavorir la logística i evitar les cues que es formen davant l’escola d’esquí i el lloguer de material. 
D’aquesta manera s’aconseguirà més rapidesa i eficiència en la venda de forfets. 

APOSTA PEL CENTRE INTEGRAL D’ESPORTS DE NEU 
Tavascan aprofita la versatilitat de les seves instal·lacions on s’hi poden practicar tot tipus d’activitats 
relacionades amb la neu, per convertir-se en un Centre Integral pioner en aquest àmbit. 
D’aquesta manera, es definiran itineraris d’alta muntanya fora pista per realitzar esquí de muntanya, 
splitborad o raquetes. 
En paral·lel, l’estació integra un nou sistema d’avaluació del perill d’allaus sobre aquests itineraris. 
Per fer-ho possible, Tavascan ha fitxat diversos professionals especialitzats en la Classificació de 
Terreny d’Allaus (ATES) que faran possible d’una predicció local i pormenoritzada d’itineraris. 

Més informació: 973 62 30 89 / 656 53 54 92; www.tavascan.net 
Correu electrònic: premsa@tavascan.net (Carles Gómez) 



SKIPALLARS: ESTACIONS D’ESQUÍ DEL GRUP FGC AL
PALLARS SOBIRÀ
Resum de novetats:  Un hivern amb preus molt atractius, carregat de diversió, noves
propostes i inversions, FGC proposa un hivern amb activitats dissenyades per a tots els
públics, pensades per oferir una experiència inoblidable als visitants per tal de
desconnectar del dia a dia. 

Les estacions mantenen els preus competitius estrenats la temporada passada, amb un
ajust considerable per facilitar l’accés als esports d’hivern a tothom. Seguint la línia
marcada l’hivern passat, el Grup FGC aposta un any més per oferir preus molt competitius
aptes per a tots els públics. D’aquesta manera brinda l’oportunitat d’adquirir els forfets
de temporada a preus promocionals amb descomptes de fins al 20% per a compres
realitzades abans de l’1 de desembre.  

Gràcies al forfet de temporada, els usuaris disposen de grans avantatges com, per
exemple, el bitllet gratuït del Cremallera de Montserrat i el de Vall de Núria. A més, poden
esquiar a les sis estacions de Tot Nòrdic de manera totalment gratuïta, el que es tradueix
a afegir a les 6 estacions i 150 quilòmetres d’esquí alpí unes altres 7 d’esquí nòrdic. Els
avantatges són incomptables i cada forfet compta amb els seus específics als establiments
adherits de la zona d’influència.  

Novetats destacades a les estacions del grup del Pallars Sobirà:  

Port Ainé compta amb dues màquines trepitjaneu noves i Espot, amb una nova. Pel que fa
a la gastronomia, s’ha millorat l’oferta gastronòmica: amb l’ampliació de la terrassa de
l’Hotel Port Ainé 2000***, el nou minibar a la terrassa inferior de la cafeteria de la cota
2000 d’Espot o noves propostes com els foodtrucks. 

A la comarca del Pallars Sobirà els visitants poden descobrir 4 estacions d’esquí i
muntanya amb una gran oferta lúdica i esportiva: Espot, Port Ainé, Tavascan i Virós.  

Espot  és una estació que gaudeix d’una situació privilegiada als Pirineus, ja que és l’única
situada al costat d’un Parc Nacional, el d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta
d’una estació familiar que compta amb el distintiu de Destinació de Turisme Familiar,
segell que atorga l’Agència Catalana de Turisme. Amb una cota màxima de 2.500 metres i
una mínima de 1.500 m, disposa d’un total de 25 quilòmetres esquiables repartits en 22
pistes d’esquí.  

Port Ainé  està situada en els municipis de Rialp i Soriguera, al massís de l’Orri, i envoltada
pel Parc Natural de l’Alt Pirineu, fet que permet gaudir de la natura i els paisatges
exuberants. El punt més alt és el pic de l’Orri, amb 2.440 m, que esdevé un mirador únic
del Pirineu. Compta també amb l’Hotel Port Ainé 2000***, el més alt dels Pirineus, i l’únic
de Catalunya que permet l’accés directe a pistes des de les seves instal·lacions. Port Ainé
té 26,7 quilòmetres esquiables, repartits en un total de 25 pistes d’esquí. Està previst que
ambdues estacions obrin el proper divendres 1 de desembre i el tancament serà el dilluns
2 d’abril del 2018.  

L’estació de Tavascan, que compta amb un circuit d’esquí nòrdic, està situada a 10
quilòmetres del poble de Tavascan. Es caracteritza per un ambient d’alta muntanya en què
els practicants de l’esquí alpí, el surf de neu, l’esquí de fons o travessa poden gaudir d’una
petita estació amb unes grans pistes.  

Finalment, l’estació de Virós.  Des d’Araós podem accedir amb vehicle al bosc de Virós i al
refugi Gall Fer, seu de l'estació, un nou concepte d’estació hivernal que t’ofereix
l’oportunitat de viure la neu i l’hivern d’una manera diferent, allunyat de les grans masses
i enmig del paisatge sublim i ben conservat del Parc Natural de l’Alt Pirineu. En aquesta
estació es pot realitzar la pràctica de l’esquí nòrdic, al llarg de 28 km. 



Inversions 2017/2018 a Espot i Port Ainé 

Inversions Port Ainé 

Carretera: Condicionament del ferm de la carretera des de l’encreuament amb la C13 fins a l’Hotel 
Port Ainé 2000***. Condicionament de talussos i cunetes. 
Seguretat i manteniment: Adquisició de dues màquines noves trepitjaneus. Col·locació de nous 
paravents. Perfilat i sembrat de pistes. Conversió al sistema digital de les emissores. Renovació dels 
equips informàtics. Nous equipaments per a màquines i motos de neu. Revisió especial del telecadira 
del Pic de l’Orri. Revisions generals dels teleesquís, telecadires i cintes. Reposició d’equipaments de 
neu i pistes. Noves senyalitzacions de pistes. 

Hotel Port Ainé 2000***: Ampliació de la terrassa. Adquisició d’un “Food Truck”. Adquisició de nou
mobiliari per a la cafeteria. Nou punt de màquines expenedores a l’hotel. Nova distribució del bufet 
de l’hotel. 

Parc Lúdic: Reposició de material de seguretat en el Parc dels arbres, millores de manteniment i 
nous jocs al jardí de Neu com trineus, matalassos o tubbings. 

Lloguer: Trasllat del lloguer de la cota 2100 a l’aparcament de l’Hotel Port Ainé 2000***. Adquisició 
de nou material de lloguer d'esquí i surf de neu. 

Nou Producte: Col·locació del nou mirador Sud del Pic de l’Orri. 

Inversions a Espot 

COTA 2000: Construcció d’un minibar a la terrassa de la cota 2000. 

Nou mobiliari per a la cafeteria. Adequació de la zona de la braseria de la cafeteria i punt de venda de la 
botiga. Ampliació de la terrassa superior exterior. 

Pistes: Adquisició d’una nova màquina trepitjaneu. Adquisició d’una màquina retroexcavadora mixta. 
Adquisició d’una nova moto de neu. Nous equipaments per a màquines i motos de neu. Adquisició d’un 
canó de neu de baixa pressió d’última generació. Col·locació de nous paravents. Perfilat i sembrat de 
pistes. Renovació dels equips informàtics. Reposició d’equipaments de neu i pistes. Conversió al 
sistema digital de les emissores. 

Seguretat: Revisió especial del telecadira de La Roca. Revisions generals dels teleesquís, telecadires i 
cintes. Noves senyalitzacions de pistes. 

Parc Lúdic: Reposició de material. Millora en la senyalització dels itineraris de raquetes de neu. 
Carretera: Condicionament del ferm de la carretera del poble d’Espot fins a l’estació. 

Més informació: www.skipallars.cat 973 621 199 
Correu electrònic: bbaylina@skipallars.cat (Bernat Baylina) 

Dossier de premsa grup FGC: http://www.turismefgc.cat/sala-premsa/tag/dossier-de-premsa/  



Novetats a la banda pallaresa de Baqueira d’aquesta 2017-18 

L’estació ofereix aquesta temporada un total de 157 km esquiables, 152 km dels quals són de pistes 
senyalitzades i 5 km d'itineraris fora-pista, repartits entre la Val d'Aran i les Valls d'Àneu al Pallars 
Sobirà. 

Com a novetats que destaquen en el sector de la Bonaigua, citem la inversió en trepitjaneus, les 
millores i l’ampliació de la producció de neu entre altres. 

Per una banda, amb la intenció de que l’esquiador trobi les pistes en les millors condicions de neu 
possible, durant l’estiu ha fet un gran treball en pistes de Bonaigua per tal de facilitar el trepitjat de les 
màquines en cas de poca innivació, detalls que pot ser l'esquiador no apreciarà visualment però que de 
ben segur ho notarà en la pràctica de l’activitat. 
Pel que fa al reforç de la neu artificial, a adquirit cinc canons de baixa pressió i s'han canviat 196 antics 
per nous amb una major producció i menor consum energètic en tota l’estació. I, pel que fa a la 
pallaresa d'Argulls-Bonaigua s'han habilitat 23 preses per poder connectar els nous canons en 
diferents punts, segons les necessitats. 

Més informació: prensa@baqueira.es 
www.baqueira.es; Tel: 00 34 93 204 95 57 

BAQUEIRA/BONAIGUA



Vine a escoltar la brama del cérvol al Parc Natural de l'Alt Pirineu 

S'inicia la tardor del 2017 un nou servei d'informació i ordenació de la brama del cérvol a la Reserva
Nacional de Caça de l’Alt Pallars, en col·laboració amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu. 

La brama del cérvol és tot un espectacle natural, que té lloc de mitjans de setembre a mitjans
d’octubre, quan el cérvol entra en zel i de nit, als matins i als capvespres, ressonen els brams dels
mascles, intentant atreure femelles cap als seus harems. 
Per gaudir-ne, s’ha creat una campanya d'informació i ordenació de la brama del cérvol a la Reserva
Nacional de Caça de l’Alt Pallars, en col·laboració amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu, que té com a
objectius: 
- Informar els visitants de la Reserva (resolució de dubtes, indicació de rutes, etc.). 
- Facilitar als visitants l'observació de cérvols i altres espècies de fauna mitjançant telescopis
terrestres i prismàtics. 
- Interpretar als visitants de la Reserva Nacional la fauna, la flora i el paisatge. 
- Divulgar entre els visitants la tasca que fa la Reserva Nacional en la gestió de l'espai.
Aquest servei té per objecte canalitzar les visites cap a zones a on hi ha més possibilitats d’observar
fàcilment la brama del cérvol, en llocs de fàcil accés. En aquests indrets s’hi han desplegat informadors
amb material òptic, que ajuden els visitants a gaudir de la brama. 
A més, s’evita que els visitants hagin de fer moviments erràtics a la recerca infructuosa dels cérvols, la
qual cosa genera molèsties innecessàries als cérvols i a d’altres espècies. 
La Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars, gran part dins del territori del Parc Natural de l’Alt
Pirineu, és un espai que destaca, entre d’altres aspectes, per l’elevada presència d’espècies com el
cérvol i altres ungulats salvatges (isard, cabirol, daina, mufló). 
El nou servei va tenir lloc del 8 de setembre fins al 22 d’octubre, per tal de donar a conèixer aquest
fenomen i potenciar-ne l’observació i l’escolta d’una manera respectuosa.  
Les ubicacions són a Alós d’Isil, a l’entorn immediat de la Mare de Déu de les Ares (Port de la Bonaigua)
i a l’entrada de Gavàs (vall d’Unarre). 
En els punts d’informació i d’observació es donen altres dades, com són el nom de les empreses
acreditades pel Parc Natural, que poden acompanyar als visitants per rebre un servei més
personalitzat. 

De cara el 2018 es preveu repetir aquests punts d'observació de la brama del cérvol als mateixos punts
i dates similars.   Per horaris d’atenció dels punts veure calendari de tardor 2018 de la RNC de l’Alt
Pallars  

El Parc Natural de l’Alt Pirineu edita un nou mapa de rutes en BTT 

Aquest nou plànol-guia facilita el coneixement i gaudi del patrimoni natural i cultural del Parc en
bicicleta tot terreny mitjançant 35 rutes específiques i 8 productes comercials. 

Els usuaris de la bicicleta tot terreny disposen a partir d’ara d’un nou element informatiu específic per
conèixer i gaudir del Parc Natural de l’Alt Pirineu. La important xarxa de pistes forestals i camins que
transcorren per les solitàries valls del Parc, a través d’extensos boscos i pastures, i rodejat d’altives
muntanyes, permeten un marc incomparable per a la pràctica de la BTT.   

Tant és així que al llarg dels anys s’han creat rutes senyalitzades al Parc a través de centres BTT com el
de Valls d’Àneu i Alt Urgell. També incorpora 9 diferents rutes BTT comercials, la major en modalitat
travessa, a través de 7 empreses locals, creant productes atractius i de qualitat, una gran part
combinats amb l’estada en allotjaments turístics, i amb servei transport de maletes, generant un
destacable moviment econòmic al territori. El recorregut d’aquestes rutes s’ha realitzat amb el
consens i autorització del Parc, tot passant pels camins que permeten un menor impacte ambiental i
alhora el major consens possible amb els propietaris i altres usuaris del Parc. Per complementar
aquestes rutes ja existents, s’han afegit 15 noves rutes BTT dissenyades conjuntament pel Parc i
experts d’aquest esport per aquells municipis del Parc que no disposen de rutes senyalitzades, amb
consens amb els ajuntaments. El plànol guia incorpora informació complementària i útil com els tallers
de reparació existents, el significat de la senyalització específica de les rutes BTT i les èpoques en què
es pot practicar cada ruta, en part, per evitar possibles impactes durant el període de reproducció de la
fauna protegida a la primavera i evitar la presència de neu i/o gel. 

PARC NATURAL DE L'ALT PIRINEU

4. PARCS NATURALS



L’objectiu és fomentar la visita del Parc, de forma complementària a la pràctica del senderisme, mitjançant 
la pràctica d’un mitjà de transport sostenible, no contaminant i que alhora permet practicar esport i salut, 
en detriment de la seva visita mitjançant vehicles motoritzats, més sorollosos, cada cop més restringits al 
Parc pel seu impacte ambiental creixent i més incompatibles amb la resta d’usuaris del Parc, com les motos 
i els quads. 

El plànol-guia de rutes BTT ja està disponible als punts d’informació del Parc i oficines d’informació en 
format imprès, i també esta disponible en format descarregable a la web del Parc. La coordinació ha estat a 
càrrec de l’empresa Restneige i l’equip tècnic del Parc, la cartografia per Elisenda Montserrat. 

Descobreixen petjades al Parc Natural de l’Alt Pirineu d’una espècie desconeguda de rèptil que va viure 
fa 247 milions d’anys 

La troballa pertany a un gran conjunt de petjades d’arcosauromorf, antecessors dels cocodrils i dels 
dinosaures. 

Un equip d’investigadors del Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i 
l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) ha publicat a la revista PLOS ONE la descripció 
d’un gran conjunt de petjades d’arcosauromorfs, rèptils que posteriorment van donar lloc als cocodrils i als 
dinosaures. Entre elles, també les d’una nova espècie, Prorotodactylus mesaxonichnus, corresponent a un 
rèptil que va viure al sector del Parc Natural de l’Alt Pirineu fa entre 247 i 248 milions d’anys però que no 
estaria emparentat amb els dinosaures. 
Les diverses campanyes de camp realitzades des de l’any 2012 en afloraments dels Pirineus corresponents 
als períodes Permià i Triàsic (amb unes edats compreses entre els 300 i els 200 milions d’anys) han donat 
lloc a la descoberta d’una gran quantitat de nous jaciments. 

L’estudi publicat es basa en l’anàlisi de petjades fòssils (icnites) que van deixar diversos grups de rèptils 
sobre aquests sediments, així com dels ecosistemes on varen viure. “Les icnites són uns fòssils molt efímers 
i de difícil conservació, però gràcies a la tècnica fotogramètrica per obtenir models 3D i a la realització de 
motlles de silicona hem pogut identificar i preservar-ne el seu registre”, explica l’investigador de la UAB 
Eudald Mujal. L’anàlisi de les roques en tres àrees pirinenques diferents ha permès veure que els ambients 
triàsics estaven formats per rius sinuosos i planes d’inundació. En tots aquests ambients hi vivia una gran 
diversitat de faunes de vertebrats, majoritàriament corresponents a arcosauromorfs, el grup de rèptils que 
posteriorment va donar lloc als cocodrils i als dinosaures. 

L’estudi de les petjades ha demostrat que els arcosauromorfs de mides més aviat reduïdes 
(d’aproximadament mig metre de llarg) dominaven, però, tot i menys abundants, també hi havia exemplars
de més de tres metres de llargada. 

Nova espècie de petjades fòssils. 
D’entre el conjunt d’icnites destaca la presència d’una forma no descrita mai fins ara, que ha comportat 
l’establiment d’una nova icnoespècie: Prorotodactylus mesaxonichnus. 
Segons l’investigador de l’ICP Josep Fortuny “les noves petjades pirinenques indiquen que aquests animals, 
d’aproximadament mig metre de llarg, usaven les quatre potes per caminar, i sovint deixaven marques de la 
cua. De tota manera, algunes petjades evidencien una possible locomoció bípeda en moments puntuals per 
anar més ràpid.” Totes aquestes característiques indiquen que els autors de les petjades podrien ser 
euparkeriids, un grup d’arcosauromorfs basals coneguts per restes òssies de la mateixa edat a Polònia, 
Rússia, Xina i Sud-Àfrica. 

Centre de Descoberta de les Ciències de la Terra. 
Part de les zones estudiades, a les rodalies de Port del Cantó, formen part del Parc Natural de l’Alt Pirineu 
(PNAP). Justament, el PNAP, en col·laboració amb els investigadors d’aquests treballs, l’Ajuntament de 
Soriguera (Pallars Sobirà) i d’altres institucions catalanes, ha començat un projecte per crear un Centre de 
Descoberta de les Ciències de la Terra a Rubió (Pallars Sobirà). Aquest centre s’encarregarà de divulgar el 
patrimoni geològic i paleontològic del PNAP. Per tant, les noves descobertes són una aportació important 
per conèixer el nostre passat. 

Jardí de Roques del Parc Natural de l'Alt Pirineu. 
Aquest 2018 (a finals d'hivern) es preveu posar en funcionament el nou Jardí de Roques del Parc Natural 
de l'Alt Pirineu a Rubió. Amb una mostra de 10 roques dels diferents indrets del Parc per mostrar la 
diversitat geològica del Parc, seguint un recorregut apte per a persones amb mobilitat reduïda (passera de 
fusta), amb senyalització interpretativa i recorrent-lo al llarg del temps, des de les roques més antigues (fa 
500 milions d'anys) a més modernes que trobem al Parc (fa uns 200 milions d'anys).  



Punts d’informació del Parc 

A igual de l’any passat el Parc Natural de l’Alt Pirineu obrirà un total de 14 punts d’informació repartits per 
tot el territori del Parc i amb l’objectiu d’apropar al visitant tota la informació necessària durant la seva 
estada en aquest espai natural protegit. 

Punts d’informació vinculats al Parc: 
-2 punts a l’Alt Urgell mitjançant: Centre Terres de Frontera d’Os de Civís (valls de Valira) i Punt 
d’informació temporal de Sant Joan de l’Erm (Montferrer i Castellbò) 
-2 al Pallars Sobirà: Punt d'informació temporal d'Àreu (vall Ferrera) i Punt d'informació temporal de 
Tavascan (valls de Cardós) 
- La seu del Parc a Llavorsí i a la casa dels Parcs Pirineus a la Seu d’Urgell, així com afegint aquest servei 
d’informació a la Casa de l’Os Bru dels Pirineus (valls d’Àneu) 
Punts d’informació associats al parc: 
-2 a l’Alt Urgell: Punt d’informació associat al Parc a l’Agrobotiga el Raconet de Castellbò i el Punt 
d’informació associat al Parc al refugi del Ras de Conques 
-5 al Pallars Sobirà: Punt d’informació associat al Parc al refugi Comes de Rubió, punt d’informació associat 
al Parc al refugi l’Abadia de Montenartró, punt d’informació associat al Parc al refugi del Fornet (Alós d’Isil), 
punt d’informació associat al Parc al refugi Vall de Siarb (Llagunes) i el punt d’informació associat al Parc al 
refugi d’Estaon 

Per a més informació dies i horaris a la pàgina web del Parc. 

IV Curs de bon coneixedor del Parc Natural de l'Alt Pirineu 

El Parc Natural de l’Alt Pirineu organitzarà per aquesta primavera 2018 el IV Curs de bon coneixedor del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu, antic curs de guies-interpretadors del Parc. 
El curs permetrà acreditar els coneixements necessaris per conèixer i interpretar el patrimoni del Parc. 
Per  a més informació i dates, en breu a la pàgina web del parc. 

Més informació sobre el Parc: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu, 
Tel: 973 62 23 35 
Contacte: moises.villanuevac@gencat.cat (Moi) 



El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici obre el seu canal a Youtube 

El propòsit del canal és donar a conèixer els valors del patrimoni natural i cultural del Parc amb vídeos. 

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb voluntat de difondre els seus valors,
obre un canal a Youtube de forma que sigui una finestra als seus paisatges, la seva gent i els seus
costums. El canal neix amb la voluntat de mostrar aquestes imatges de manera que l’espectador pugui
veure coses curioses, excepcionals o úniques del Parc i viure més a prop el seu dia a dia. 

Esperem que el canal pugui esdevenir una eina de coneixement i de conscienciació d'allò que un espai
natural protegit, com el Parc Nacional, atresora i que contribueixi a la seva conservació per al gaudi
dels milers i milers de persones que el visiten. 

25 anys del Curs de Guies Interpretadors del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

Enguany s’han complert 25 anys des de l’organització del primer curs de guies interpretadors. Un
quart de segle on més de mig miler de persones, entusiastes de la natura pirinenca, han assolit el títol
de guies interpretadors/es en el marc d’un dels parcs nacionals més ben conservats del sud d’Europa i
l’únic existent a Catalunya. 

Per tal de reconèixer a tots els i les alumnes, i les empreses que han anat creant, vinculades a
l’educació i la interpretació ambiental, a la gestió del medi natural o a d’altres camps professionals
relacionats, directament o indirectament, amb els coneixements adquirits en el curs, es va celebrar un
acte commemoratiu a la casa del Parc d’Espot el divendres 24 de novembre. 

A l'acte hi van assistir més de 50 guies interpretadors que havien realitzat aquests cursos de formació
durant els darrers 25 anys, la major part dels quals desenvolupen tasques relacionades amb l'educació
i interpretació ambiental, el medi natural i altres activitats relacionades amb l'entorn del Parc i els
Pirineus. 

També hi van assistit, per part del departament de Territori i Sostenibilitat, el president del Patronat
del Parc, Josep Enric Llebot i la directora-conservadora, Mercè Aniz; i en representació del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el director general d'Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol i el subdirector general de Transferència i
Innovació Agroalimentària, Jaume Sió. Així mateix es va comptar amb la presència de l’alcalde d’Espot,
Josep Mª Sebastía(i guia interpretador) , l’alcalde de la Torre de Capdella, Josep Mª Dalmau, el
president del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (també guia interpretador) i el vicepresident del
Consell Comarcal de Pallars Jussà, Martí Cardona. 

La jornada va començar amb una visita a l’estany de Sant Maurici i la cascada de Ratera seguit d’un
dinar per a tots els participants de la trobada a Espot. Per acabar es va fer un acte commemoratiu amb
una projecció de fotografies, videosalutacions i finalment es van lliurar els certificats de la darrera
promoció de guies interpretadors. 

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici renova la certificació de la marca Q de
Qualitat Turística 

Aquesta distinció, obtinguda pel Parc el 2006 per primer cop, reconeix la qualitat dels serveis i
equipaments d’ús públic dels espais naturals protegits. 

El Parc Nacional ha superat amb una nota de 9,46 punts l’auditoria de renovació del sistema Q de
Qualitat Turística. La normativa obliga el Parc a superar una auditoria de renovació i dues de
seguiment, realitzant una d'elles cada any. Enguany és el primer cop que la certificació s’ha fet per
mitjà de la nova norma UNE ISO 18065:2016 Serveis turístics per a ús públic prestats per l’ens gestor
de l’espai natural protegit. 

PARC NACIONAL D'AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT
MAURICI



Aquesta norma de Qualitat especifica les actuacions i les condicions necessàries que han de reunir  els 
serveis que es presten, així com elements de millora de l'organització interna que tenen, com a resultat 
final, una major eficàcia en el treball i una millor atenció als usuaris del Parc. Aspectes com l'atenció i la 
informació al visitant, l'educació ambiental i la interpretació del patrimoni, la correcta senyalització 
dels senders, la seguretat dels visitants, la millora i manteniment adequat dels recursos destinats a 
facilitar la visita, l'atenció personalitzada de les queixes i els suggeriments dels usuaris, una política 
general dirigida a la millora contínua de la qualitat amb uns objectius i una planificació anuals, són 
alguns dels aspectes que contempla la norma i que el Parc ha treballat durant tot aquest temps. 

L’auditoria, desenvolupada el 4 i 5 de maig, va consistir en la revisió de la documentació generada pel 
sistema de Qualitat del Parc (registres de visitants, de manteniment, seguiment de queixes i
suggeriments entre altres) i posteriorment es van visitar diverses instal·lacions per comprovar 
que se segueix la norma de qualitat. En l’informe final no es va detectar cap no conformitat crítica, tot i 
que es van incloure observacions de millora en els processos de treball. 

EUROPARC Espanya, la federació de parcs naturals i nacionals, és l’organisme que va redactar la 
norma de qualitat que han de seguir els espais naturals protegits que vulguin implicar-se en el procés 
d'assoliment d'aquesta marca. En el cas d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va ser el primer parc 
nacional espanyol a obtenir aquest distintiu. 

Aquest distintiu constitueix, per últim, una aportació molt positiva per al sector turístic que sap que un 
dels actius més importants de la nostra muntanya com és el Parc Nacional, disposa d'una qualitat i 
d’una eficàcia en els serveis que posa a disposició  dels milers de visitants que arriben fins aquí. 

Més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes , Tel: 973 62 40 36 
Contacte: xlliminana@gencat.cat  (Xavier) 



COPA DEL MÓN D'ESTIL LLIURE (2018 ICF CANOE 
FREESTYLE WORLD CUP
Del 3 al 7 de juliol 2018, tindrà lloc la Copa del Món d'Estil Lliure en piragüisme d’aigües
braves (2018 ICF CANOE FREESTYLE WORLD CUP) al rul·lo del camp de Regates
l’Aigüerola de Sort. 

Tot i que la competició es desenvoluparà durant els dies assenyalats, l’escenari estarà
obert per a entrenaments oficials del 25 de juny al 2 de juliol 2018. 
La cerimònia d’obertura serà el dimarts dia 3 de juliol i la cerimònia de cloenda, el
dissabte dia 7 de juliol. 

Aquesta competició serà el preàmbul del Campionat del món que es realitzarà al 2019
amb seu a Sort i la Seu d'Urgell. 

Més informació a www.sortturisme.com 973 620 010 
Adreça electrònica: turisme@sort.cat 

Turisme del Pallars Sobirà ha estrenat el 2017 un nou compte al portal Wikiloc, on es poden trobar
més de 875km de camins i un total de 119 rutes de tots nivells i per als diferents públics (fàcil,
moderada, difícil i molt difícil). 

L’antiga xarxa de camins que comunicava els petits pobles del Pallars Sobirà actualment ofereix
l’oportunitat d’endinsar-se en la natura i de viatjar a un passat no tan llunyà. Tant se val el nivell que es
tingui, sempre es pot trobar un sender adequat d’acord amb l’exigència de cadascú: des de petits
recorreguts familiars fins a llargues travesses d’alta muntanya.  

Aquesta eina és de força utilitat per als amants del senderisme i permet trobar la ruta que més sigui del
seu interès. És possible la descàrrega directament dels tracks de cada una de les rutes que interessin i
així tenir-les gravades al seu mòbil. A més, mitjançant la web de wikiloc, podem trobar totes les rutes
amb tota la informació: on començar, quilòmetres, desnivell, si la ruta és circular o lineal, entre altres
informacions.  

PORTAL WIKILOC DEL PALLARS SOBIRÀ

5. ESPORTS

6. SENDERISME

SUMMER AGILITY COMPETITION
Competició que es realitzarà a Rialp de l’1 al 5 d’agost (5 dies dels quals 4 seran open) i
que està organitzada pel Club d’Agility Ciutat Comtal. 

L’agility és una modalitat esportiva per a gossos i consisteix a fer passar al gos a través
d'una sèrie d'obstacles reglamentats en un ordre concret marcat per un jutge, en el menor
temps possible i amb les mínimes penalitzacions. Els obstacles sempre són els mateixos,
però poden estar situats de manera i ordre diferent perquè el gos no es mogui de manera
mecànica. Es tracta d’un itinerari d’uns 20 obstacles (salts d'altura, longitud, roda, túnels,
passarel·la, balancí, rampa, slalom, entre altres), en un espai de 20 x 40 metres i en una
distància màxima de recorregut de 200 metres. 
El gos va superant els obstacles i el guia (l'amo) va corrent al seu costat transmetent-li la
informació necessària, sense tocar-lo, perquè vagi superant cada prova. Hi ha diferents
circuits d’acord amb els diferents nivells de dificultat i categoria en funció de la mesura
del gos a la creu. 

Categories: Mini (Small) per a gossos fins a 35 cm a la creu, Midi (Medium) per a gossos
entre 35 i 43 cm a la creu, Standard (Large) per a gossos a partir de 43 cm a la creu.  
Els obstacles de salt pugen o baixen en funció de la categoria del gos. 

Més informació: http://rialp.ddl.net, a/e: ajuntament@rialp.cat



18 EDICIONS DE FESTIVAL DE MÚSICA DE RIALP
Any rere any, Rialp Musical Associació proposa un ampli i engrescador programa de
música que ens farà estimar i difondre els sons i artistes d’arreu del territori mitjançant el
Festival de Música. 

L’associació va néixer amb la creació de l’escola de música itinerant del Pallars Sobirà i
amb la intenció de donar vida a la cultura musical mitjançant els sons i artistes d’arreu del
territori. 

El Festival 2018 serà la continuïtat de divuit anys del treball i esforç d’aquesta associació
que, un cop més, inclourà un ampli i variat programa de música cultural a l’agenda del
Pallars Sobirà. 

Amb aquest esperit engrescador i entusiàstic de l’associació, el festival seguirà oferint tot
un seguit d’activitats al voltant de la música que es materialitzaran en concerts, el
Concurs Internacional de piano romàntic Mario Calado, conferències, i altres actes. 

Més informació: www.festivalrialp.com, Tel: 973 620 365 
Adreça electrònica: ajuntament@rialp.cat  

7.CULTURA

TERCERA EDICIÓ DE LO LLUMENER, FESTIVAL PIRINENC 
DE LITERATURES INFANTILS I JUVENILS.
Lo Llumener, Festival Pirinenc de Literatures Infantils i Juvenils, es consolida dins
l’agenda anual de Sort i del Pallars Sobirà. 

Es tracta d’una proposta cultural, 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 municipis rurals i de muntanya, com Sort, d’una programació
cultural de qualitat i accessible de caire familiar, per tal de promoure de manera especial
el desenvolupament personal, social i cultural dels infants i joves.  
Aposta pel món de la literatura en les seves diferents manifestacions i 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 té cabuda a “Lo Llumener”. 

Diferents espais del poble de Sort s’omplen d’espectacles, narracions orals de contes,
tallers creatius i animació al carrer. Complementen la jornada les animacions al carrer
amb les figures de la cultura popular de la comarca i finalitza el festival amb un espectacle
nocturn de narracions per a públic adult al  voltant de les rondalles catalanes. 

Data de realització 2018: Octubre 2018 
Lloc: Sort 

Més informació: turisme@sort.cat, Tel: 973 620 010 
Pàgina web del festival: http://www.sort.cat/lollumener 

Per buscar les rutes penjades al portal es pot buscar Pallars Sobirà com a usuari de Wikiloc.  Per fer 
aquesta recerca cal accedir a wikiloc.com, clicar al buscador i posar el nom d’usuari. Un cop allà ens 
trobarem 119 rutes de tots nivells, des de les més exigents a les més senzilles, que transcorren pels 
diferents municipis de la comarca i parcs que ens envolten, i ofereixen una gran varietat de passejades 
senzilles i molt pensades per a famílies. 

Aquestes rutes estan lligades directament amb la nova imatge de la web de turisme  del Pallars Sobirà 
(http://turisme.pallarssobira.cat/) i el projecte de la posada en marxa del compte wikiloc ha estat 
realitzat amb el suport tècnic de les contractacions de garantia juvenil (SNGJ). 
Enllaç wikiloc del Pallars Sobirà: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=2678820 

Més informació a turisme.pallarssobira.cat, Tel: 973 621 002 
Adreça electrònica: pepa@pallarssobira.cat 



10 ANYS DE CAMBULETA: LA PARLA PALLARESA
L'Associació Cultural Cambuleta celebra 10 anys i ho ha volgut fer d'una manera molt
dolça. Ha elaborat 50.000 sucrets que una trentena de bars, cafeteries, restaurants,
refugis o albergs del Pallars, reparteixen entre els seus clients. Aquests sucrets tenen la
particularitat que porten impresa una paraula pallaresa amb la seva traducció al català
com  furro  (esquerp), potxó (petó),  xinar  (estirar els cabells), aplaeret ( a poc a poc) o
locucions sec com una ascla  (prim), tip com una pantigana (molt tip) o fer supo-supo  (trobar-
se inesperadament amb algú). L'objectiu d'aquesta iniciativa és fer visible el pallarès i
conservar-ne la parla. 

Aquest projecte no serà l'únic que l'Associació Cambuleta realitzarà amb motiu dels 10
anys de la seva creació. L'entitat està preparant un doble cd amb cançons infantils. Al
primer dels cd's, escolars del Pallars Sobirà i del Pallars Jussà hi cantaran cançons
tradicionals en pallarès i al segon dels cd's hi haurà una vintena de cançons inèdites
escrites en pallarès cantades per grups locals i algun convidat de les comarques veïnes. La
temàtica de les cançons serà molt diversa i tractarà de temes des de lo tamarro o Carnaval
a l'assetjament escolar, el tren o la primavera.  

Més informació: http://www.cambuleta.cat; a/e: info@cambuleta.cat  

CURTÀNEU: MOSTRA DE CURTMETRATGES A LES VALLS
D'ÀNEU
CURTÀNEU ja és un fet dins la programació d’activitats a les valls d’Àneu el mes
d’octubre. Enguany serà la tercera edició de la mostra que es realitza a diferents indrets
de les valls d’Àneu. 

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

L’aposta de futur: poder comptar amb més producció local de qualitat sense oblidar les
excel·lents produccions mundials. En aquest aspecte es fomenta el cinema des de l’escola i
l’institut d’Esterri, que participen activament en aquest projecte. Els alumnes de 4t d’ESO
tenen com a assignatura la creació d’un curt durant el curs 2017/2018 que presentaran en
la segona edició de la Mostra. 

Més informació: www.videoestudi.com, Tel: 973.62.65.68 
Contacte: consorci.aneu@gmail.com



LO CALDER DEL MANDONGO
SORT TORNARÀ A FER “LO CALDER DEL MANDONGO”, PER CARNAVAL 

Tal i com ja es va fer l’any passat, pel Carnaval del 2018 repetirem la demostració de com
 es fa el tradicional Mandongo amb “Lo Calder del Mandongo” que també inclourà un taller
 de “Facit de Carnaval”: 

L'Associació Gastronòmica la Xicoia vol que el "facit de Carnaval" es converteixi en un
producte de consum durant tot l'any. Aquest embotit, com el seu nom indica, és molt
habitual durant les festes de carnestoltes. Els gastrònoms de la comarca volen que aquest
producte es converteixi en una menja comuna durant tot l'any com d'altres embotits
característics com són la girella o el xolís. 

Més informació: www.sortturisme.com; Tel: 973 62 00 10 
Contacte: turisme@sort.cat 

MAI TANT TEATRE
El 30 de desembre del 2017  va tenir lloc, al Cinema-teatre de Sort, la primera
representació de “Mai tant teatre” de les 4 previstes, “Els pastorets de la muntanya”,  amb
uns 150 assistents.  

L’Ajuntament de Sort programarà durant el 2018, 3 obres més de la mateixa companyia
pallaresa: 

"La Verema de 1870".  Una obra de teatre per a públic de 7 a 99 anys. La història d’un
cabaler pallarès, l’Arnau, interessat en l’art de la literatura que, al 1870, es veu amb la
imperiosa necessitat de marxar del Pallars cap a Barcelona, per a conèixer els grans
escriptors de l’època. Per fer-ho li cal primer guanyar alguns jornals per al viatge, i ho
aconseguirà, demanant feina als masos de la vall de Cardós  on coneix la Ramona, una jove
pubilla pallaresa, destinada a casar-se amb algun hereu de bona casa. El jove marxarà a
Barcelona, però diverses vivències li crearan una enyorança i una gran estima per la seva
terra, el Pallars, i sobretot el seu dialecte, el pallarès. 

"Les falles del meu poble". Espectacle per a tots els públics sobre les falles del Pirineu, una
història imaginària sobre qualsevol poble faller del Pirineu, una teatralització per a donar
a conèixer què són les falles, a través d'un conte explicat a un nen pallarès que no té son... 

"La padrina Conxita". Una padrina del Pallars, que als 87 anys de vida, fa una valoració
general entre l'ahir  i l'avui , de la manera més divertida, dinàmica i original,
mentre espera que arribi el seu únic familiar, el net, que lluny de preocupar-se per ella, viu
en un món que ja no és el món de la Conxita, qui l'estima més que a ningú...  

Ben aviat podreu trobar les dates a l’Agenda cultural 
http://www.sortturisme.com/cat/cultura/agenda-cultural/ 

Més informació: www.sortturisme.com; Tel: 973 62 00 10 
Contacte: turisme@sort.cat



MILLORES A LA PRESÓ-MUSEU CAMÍ DE LA LLIBERTAT
L'Ajuntament de Sort realitza millores a l'espai visitable  "Presó-Museu Camí de la
Llibertat.  

El 2017 ha fet 10 anys de funcionament d’aquest espai cultural de memòria històrica
sobre el pas de refugiats per la frontera pirinenca, i especialment dels que fugien del
nazisme durant la Segona Guerra Mundial. Durant tot aquest període la Presó-Museu ha
rebut mil·lers de visitants de totes les nacionalitats. Per commemorar aquests 10 anys,
s'hi realitzà un cicle de projeccions audiovisuals, entre les quals podem destacar: 

17 de juny- "Terra de Frontera" que ens introduí als fets ocorreguts al Pirineu català a
cavall entre la guerra civil i la segona guerra mundial. 

24 de juny- "Baladredo", una de les batalles més sagnants de la Guerra civil que va tenir
lloc al Pallars Sobirà. Va comptar amb l’assistència de l’ autor de l’audiovisual,
l'historiador Oriol Riart. 

1 de juliol-"Avions i aviadors de la segona guerra mundial". Descobreix com van viure la
gent del Sobirà el fet que 2 avions perduts travessessin la frontera i s'estavellessin en
terres pallareses. 

15 de juliol-"Camí de la llibertat". Aquest film forma part del projecte museístic de la
Presó-Museu i, com aquesta,  fa 10 anys que es va produir amb la direcció d'un pallarès i
un equip artístic de la zona. 

Aquests i altres audiovisuals relacionats amb la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial,
es poden continuar veient a la Presó-Museu. 

També s’han realitzat millores de l’espai amb el suport del'IEI i el Memorial democràtic: 

- Canvi del mobiliari expositiu. 

- Reposició i ampliació dels rètols informatius exteriors del memorial democràtic
malmesos amb el temps. 

- Millora de la senyalització des del c/ Dr. Pol, c. Major i c. Mn Coy, responent a la
demanda dels visitants ja que només es trobava indicada des de l’av. Comtes de Pallars. 

- Millora de l’enllumenat del vestíbul i condicionament de l’espai de treball.  

- Millora de l’espai de visites amb pantalla gran i seients, amb capacitat per a grups de 15-
20 persones, fent l’espai més versàtil i cómode. 

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DEL PIRINEU
FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DEL PIRINEU 

Al 2018 tindrà lloc la 8ª edició del FEMAP del qual el municipi de Sort serà un dels
municipis participants. Les xifres del FEMAP al 2017 varen ser:  

-7a. edició  
-34 municipis participants  
-49 concerts (és el major festival de música antiga d’Europa)  
-5 sessions Gastrofilm amb degustació de productes locals  
-49 packs turístics entrada més hotel  
-42 activitats complementàries gratuïtes incorporades amb l’entrada al concert (visites
guiades a monuments, museus, jaciments)  
-1 curs de divulgació  
-1 exposició de fotografies  
-1 concurs d’aparadors  
-5 tallers previs més assistència als concerts amb col·lectius en risc d’exclusió  

Més informació: www.femap.cat   
Contacte: info@femap.cat  



HISTÒRIA D’UNA FELICITACIÓ DE NADAL
L’any 2004 es publica la primera edició de la novel·la Les Veus del Pamano  de Jaume
Cabré, inspirada a la vall d’Àssua, embrió d’un projecte que encara perdura i que ha
donat lloc, directament o indirectament, a les felicitacions de Nadal de l’Ajuntament de
Sort.  

La projecció internacional de la novel·la de Jaume Cabré va significar l’obertura d’una
interessant “caixa de trons”, la dels escenaris d’inspiració de diferents novel•les,
recolçada en l’èxit de Die Stimmen des Flusses (Les Veus del Pamano)  a la Fira internacional
del llibre de Frankfurt, l’any 2007, aviat farà 10 anys. 

El mateix any, l’Ajuntament de Sort promou el projecte “La Vall d’Àssua i el Batlliu, un
paisatge de novel·la” per tal de donar a conéixer al món els escenaris de la novel·la d’èxit, i
d’altres que la precedien. El projecte es basa en 5 itineraris a peu, inspirats en 4 novel·les i
també donà lloc a la creació de la web www.valldassua.cat, disponible en 3 idiomes, i el
seu book d’imatges del que obtenim algunes de les fotografíes per a les felicitacions de
Nadal dels últims anys. 

A l’octubre del 2008 es realitza el rodatge de la minisèrie amb el mateix nom, dirigida per
Lluís M. Güell, amb Roger Coma, Montse Germán i Francesc Orella als papers principals,
amb una important repercussió als mitjans de comunicació. 

Al 2009, té lloc la preestrena al cinema-teatre municipal amb l’assistència i participació de
personatges destacats del panorama audiovisual català: Mónica Terribes (directora TV3),
Albert Segalés (Diagonal TV), Paco Poch (Mallerich Films), Lluís M. Güell (director mini-
sèrie), els actors principals…  i amb un gran éxit de públic que omplí les 3 sessions
programades (més de 800 espectadors), esdevenint així la projecció amb més èxit
realitzada al cinema-teatre els Til·lers. 

Sens dubte, l’èxit de Les Veus del Pamano  i del seu autor, Jaume Cabré, i posteriors obres, a
nivell internacional constitueixen la cirereta del projecte “La Vall d’Àssua i el Batlliu, un
paisatge de novel·la” que no obstant té un abans i un després. 

Un abans, amb les obres del Cicle del Pallars, de Maria Barbal, especialment amb Pedra de
Tartera, la única de les novel·les del projecte traduïda a l’anglès, Stone in a landslide, així
com el clàssic Verd madur(Siega Verde) de Josep Virós, portat al cinema l’any 1960, en
castellà, fins aconseguir estrenar la versió original en català, el 1968. 

També a la tardor del 2017 va tenir lloc l’estrena del documental “Perseguits i salvats” de 
la XTVL i la Diputació de Lleida, que posa en valor la importància de la Presó-museu dins 
la Xarxa d’espais de memòria relacionada amb els refugiats jueus de la Segona Guerra 
Mundial. 

La Presó-Museu Camí de la Llibertat continuarà tenint el mateix horari per al 2018: 

TOTS ELS DISSABTES, DE 12 A 14 H I DE 18 A 20 H, I DIUMENGES, DE 12 A 14 H 
ESPECIAL SETMANA SANTA 
Obert tots els dies, de 18 a 20h menys diumenge de RAMS, DIUMENGE DE PASQUA I 
DILLUNS DE PASQUA 
ESPECIAL ESTIU, DEL 24 DE JUNY AL 15 DE SETEMBRE 
Obert de dimarts a dissabte, de 18 a 20 h i dissabte i diumenge, de 12 a 14 h. 
ESPECIAL FESTES DE NADAL 
Del 25 de desembre al 6 de gener: Obert tots els dies de 18 a 20h i dissabtes i diumenges, 
de 12 a 14h menys NADAL, SANT ESTEVE, CAP D’ANY I REIS. 

També es realitzen visites a la demanda contactant amb l’Ajuntament de Sort o l’Oficina 
comarcal de turisme, així com recorreguts històrics per la vila de Sort, de 2 h de durada 
aproximadament, per a grups. 

Més informació: www.camidelallibertat.cat, Tel 973 62 00 10 
Contacte: turisme@sort.cat 



Un després, que s’ha materialitzat amb viatgers motivats per les rutes i els escenaris, així 
com amb diverses accions que han contribuït a la promoció exterior de Sort, la vall 
d’Àssua i el Batlliu mitjançant els seus paisatges: participació a la Xarxa de municipis de 
rodatge de Catalunya, rodatge de 26 capítols (2 temporades) de la sèrie Gran Nord, 1r 
viatge de localitzadors internacionals a Catalunya,…i unes felicitacions de Nadal amb el 
valor afegit de la història d’un projecte que perdura i es consolida dia a dia i que el proper 
any 2017 farà 10 anys. 

Les felicitacions relacionades amb la línia de “La Vall d’Àssua i el Batlliu, un paisatge de 
novel·la” han estat: 

2011 – El poble de Sorre, escenari de la sèrie Gran Nord i el text de la narradora, Tània 
(actriu Ivana Miño) 

2012 – El poble de Pujalt, seu del Museu de les Papallones al Batlliu. 

2014 – El poble de Llessui, escenari de  Verd Madur, i la història del seu autor, un 
personatge autòcton tan apassionant com desconegut, Josep Virós. 

2015 – El poble d’Olp i un fragment de Mel i metzines, de Maria Barbal. 

2016 -El poble de Saurí i els frescos de l’artista comtemporani, Santi Moix. 

2017-El poble de Montardit de Dalt i Harmonies de Dolors Millat. 

Les felicitacions són un reflex del que Sort, la vall d’Àssua i el Batlliu ofereixen als 
viatgers, una destinació turística amb un potent valor afegit tant esportiu com cultural 
per gaudir tot l’any. 

Esperem que la sèrie tingui la seva continuïtat fins que tots els pobles n'hagin estat 
protagonistes. 

Més històries a www.valldassua.cat i més postals a https://sort.cat/postals-sort/ 
Contacte: turisme@sort.cat, Tel: 973 62 00 10

FESTIVAL ESBAIOLA’T
10 anys de Festival Esbaiola’t i 10 anys de teatre al carrer. 

Es tracta d’un festival de teatre al carrer i per a tots els públics organitzat per la Cia de
Comediants La Baldufa i l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu.  
L’esdeveniment té lloc anualment a Esterri d’Àneu el quart cap de setmana de juliol i
enguany serà la onzena edició. 

Espectacles de circ, de carrer, contacontes, jocs, titelles, tallers i malabars ompliran de
nou els carrers d’Esterri d’Àneu durant tot el cap de setmana de 19 a 22 de juliol de 2018
amb la intenció de donar a conèixer el Pallars Sobirà i més concretament les valls d’Àneu,
el teatre de qualitat del nostre país i portar-ne bons exemples de l’exterior. 

Més informació: www.festivalesbaiolat.cat, Tel: 973.62.65.68 
Contacte: consorci.aneu@gmail.com 



DANSÀNEU
Dansàneu, un Festival de Cultures del Pirineu que tornarà a portar dansa i música de
qualitat aquest any 2018. 

La dansa i la música són els protagonistes principals del Festival Dansàneu que juntament
amb  l’excel·lència artística i el maridatge amb el patrimoni, entès com a natural i cultural,
fan del Dansàneu un festival de qualitat. 

La propera edició tindrà lloc del 3 al 8 de juliol de 2018 i seguirà buscant propostes que
sumin el valor afegit per desestacionalitzar el turisme a les valls d’Àneu, així com un
reclam per a la descoberta d’espais patrimonials d’altíssim valor com són les esglésies
d’Àneu, que s’obren al públic especialment per acollir les danses i les músiques
programades. Un dels objectius del Dansàneu és ser viscut en família, completant
d’aquesta manera l’oferta turística, primera destinació de turisme familiar d’interior de
Catalunya. 

Més informació: www.dansaneu.cat, Tel: 973.62.65.68 
Contacte: consorci.aneu@gmail.com 

IX EDICIÓ DE LA FIRA DEL FERRO PIRINENC
La relació amb Andorra i el ferro serà la temàtica que conduirà la novena edició de la Fira
del Ferro Pirinenc en el marc de la nova xarxa de pobles del ferro del projecte POCTEFA
“Pyer”. 

Es tracta d’un cap de setmana de fira que reuneix artesans forjadors i productors locals i
que es complementa amb exposicions de forja, teatre, gastronomia i realització d'altres
activitats relacionades amb l'explotació i ús artesanal del ferro. 

L'edició 2018 tindrà lloc els dies 7 i 8 de juliol de 2018 a Alins. 

Més informació: http://alins.ddl.net, Tel: 973.62.44.05 
Contacte: ajuntament@alins.ddl.net 

SISENA EDICIÓ DE L’AMBRUIXAT, FIRA DE BRUIXES I
ENCANTADES
Una fira que gira al voltant de les llegendes ancestrals de les bruixes de Cardós. 

Es tracta d’una fira que rememora llegendes del Pirineu, com eren les bruixes i que es
realitza a la Ribera de Cardós i que enguany serà el 18 d’agost de 2018. 

Jocs tradicionals, esportius i cercaviles, paradistes amb productes artesans, contacontes,
tallers per a petits i grans ambientats amb bruixes i encanteris i xerrades sobre les
llegendes de les bruixes de Cardós complimenten el programa de la fira. A més, tot el
poble de Ribera ambienta els seus carrers i places en l’època medieval. 

A destacar, quan es fa fosc, els cercaviles de foc, tambors i  diables que posen fi a aquesta
festa que permet recuperar la memòria cultural, literària i ancestral de les bruixes de
Cardós i que finalment acabarà amb l’actuació més esperada, el ball de les bruixes a la
plaça del poble, escenificat per un conjunt de voluntaris i veïns de la vall. 

A més, la fira pretén potenciar i comercialitzar els productes de proximitat, alhora que els
artesans i productors locals puguin donar a conèixer els seus productes als visitants. 

Més informació: www.vallcardos.org, Tel: 973 62 31 22  
Contacte: ajuntament@vallcardos.ddl.net  



FESTIVAL MUDA PIRINEUS
Música i dansa a la Coma de Burg 

Música, dansa, bons aliments i natura són els fonaments principals del Festival MUDA 
Pirineus que té lloc al poble de Burg, la Coma de Burg, municipi de Farrera. 

Aquest any es celebrarà la 4ª edició del Festival, una proposta que vol omplir aquest racó 
del Pallars d’activitats culturals amb l’eix vertebrador de la música i la dansa. Es tracta 
d’un festival que va rellevar el Petit Burg Festival, un festival de petit format ubicat al 
mateix espai, que va tenir lloc del 2012 al 2014 I amb molt bona acollida de públic i crítica. 
El MUDA introdueix la dansa i activitats familiars de qualitat per enriquir la proposta i 
donar-li un segell personal que tan pugui atraure al públic pallarès com de la resta del 
territori català. 

El festival tindrà lloc el mes de juny/juliol i l’organitza i promou l’Associació Cultural 
Gençana de la Coma de Burg, que ja està treballant de valent en la preparació de l’edició 
del 2018 I en breu en coneixerem le dates. 

Més informació:  www.festivalmuda.cat 



NOVES RUTES AMB L'APPS "NATURA LOCAL"
El municipi de Sort amplia a un total de 8 rutes a l'APPS de Natura Local. 

Actualment hi ha a disposició  6 noves rutes que juntament a les 2 existents sumen 8
itineraris, al municipi de Sort,  Per realitzar amb aquesta aplicació que es pot descarregar
al  mòbil:  
EN BTT: 
    • Ruta del Pamano-Llessui: 28,50 km  
    • Les Vernedes de Sort: 6.20 km  
    • La vall de Siarb: 21 km 
A PEU: 
    • Saurí-Bernui-Llessui-Saurí:  4.65 km Ruta literària del Pamano 
    • Sort-Bressui-Pujalt-Sort: 6.20 km  
    • De la Vall d’Àssua al Batlliu: 13.70 km  
    • Les Vernedes de Sort: 6.20 km 
    • Pel Batlliu de Sort: 13.00  km 

Més info:  http://www.naturalocal.net/municipi/itineraris/sort/40#ruta 

Més informació: www.sortturisme.cat, Tel: 973 62 00 10 
Contacte: turisme@sort.cat 

NOU SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL A SORT
El 24 de juny del 2017 va tenir lloc l'obertura de la nova piscina municipal de Sort, a ple
rendiment. Destaca de l'equipament: la piscina gran de 25m de llarg i 6 pistes o carrers; la
piscina de poca profunditat, ideal per a infants; l'extensa "platja" que l'envolta amb espais
de diferents ambients (bar-quiosc amb taules i cadires, zones cobertes per gaudir de
l'ombra i altres activitats, zona de gespa...) tot envoltat d'unes magnífiques vistes per
desconectar.  

La piscina, annexa al poliesporitu, a més d’un servei necessari per a la població i visitants,
és un complement ideal per als esportistes que realitzen estades i Campus al nostre
municipi, durant la temporada estival i que enguany n’han fet 380 usos del total de 3.938
usos totals realitzats. 

La nova piscina municipal tornarà a estar en funcionament l’estiu vinent. 

Més informació: www.sortturisme.cat, Tel: 973 62 00 10 
Contacte: turisme@sort.cat 

8.ALTRES



Agenda anual
d'activitats

2018

L 'agenda anual és el recull de totes les

activitats organitzades per les entitats i

municipis del Pallars Sobirà : fires , festes , actes ,

exposicions , cursos.... i que estan assentades a

l 'agenda anual. 

Se 'n fa una edició mensualment on es

dona cabuda a totes les noves activitats que

s 'hi organitzen i també es pot consultar de

forma permanent a la web del Pallars Sobirà :

http ://turisme.pallarssobira.cat/ 
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GENER
4 i 5- PARC DE NADAL/PARQUE DE NAVIDAD 
RIBERA DE CARDÓS. 
El Parc de Nadal és un seguit d’activitats diverses de tot tipus dirigides a infants de
diferents edats, que durant els dos dies de durada del Parc podran realitzar tot un seguit
d’activitats diferents a què estan acostumats i innovadores, aconseguint que els infants
retinguin en la seva vivència uns dies de Nadal especials i inoblidables.  
El Parque de Navidad es una serie de actividades diversas de todo tipo dirigidas a niños de
diferentes edades, que durante los dos días de duración del Parque podrán realizar una
serie de actividades diferentes a las que están acostumbrados e innovadoras, logrando
que los niños retengan en su vivencia unos días de Navidad especiales e inolvidables. 
Tel: 973 62 31 22 - web: www.vallcardos.org  

3- TAST D’ALÇADA / CATA EN ALTURA  
ESPOT.  
Degustació de vins i formatges d’elaboració pròpia i amb productes de proximitat. /
 Degustación de vinos y quesos de elaboración propia y con productos de proximidad. 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

4- ARRIBADA REIS MAGS - BAIXADA DE TORXES/LLEGADA DE LOS REYES MAGOS - -
BAJADA DE ANTORCHAS 
PORT-AINÉ  
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

4- TAST D’ALÇADA / CATA EN ALTURA  
PORT AINÉ  
Degustació de vins i formatges d’elaboració pròpia i amb productes de proximitat. /
 Degustación de vinos y quesos de elaboración propia y con productos de proximidad. 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

5- ARRIBADA REIS MAGS - BAIXADA DE TORXES / LLEGADA DE LOS REYES MAGOS -
BAJADA DE ANTORCHAS 
ESPOT.  
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

5- ARRIBADA REIS MAGS/LLEGADA DE LOS REYES MAGOS 
SORT, ESTERRI D’ÀNEU, LLAVORSÍ, RIBERA CARDÓS 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

13 i 14- 8è TROFEU ESPOT ESQUÍ / 8º TROFEO ESPOT ESQUÍ (pendent confirmar) 
ESPOT 
Prova del circuit català d'Interclubs.  Categories Infantils, Júnior, Sènior i Veterans. /
Prueba del circuito catalán Interclubs. Categorías Infantiles, Junior, Senior y Veteranos. 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

20- 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. /
Excursiones por el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici con raquetas
de nieve. 
Tel: 973 62 40 36 - web:www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 

21- DIA MUNDIAL DE LA NEU / DIA MUNDIAL DE LA NIEVE / WORLD SNOW DAY 
ESPOT/PORT-AINÉ 
Concurs de Ninots de Neu dirigit als més menuts de la família. La inscripció és gratüita i
els ninots més grans i originals fets per equips de mínim 2 persones tindran premi. /
Concurso de muñecos de nieve dirigido a los más pequeños de la familia. La inscripción es
gratis y los muñecos más grandes y originales hechos por equipos de mínimo 2 personas
tendrán premio. 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 
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27- FLOQUET DE NEU / COQUITO DE NIEVE (pendent confirmar) 
ESPOT. 
Prova del circuit d'Alevins d'esquí alpí. / Prueba del circuito Alevines de esquí alpino. 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

27 i 28- TROFEU ESPOT ESQUÍ / TROFEO ESPOT ESQUÍ (pendent confirmar) 
ESPOT 
Prova del circuit català d'Interclubs.  Categories Infantils, Júnior, Sènior i Veterans. / 
Prueba del circuito catalán Interclubs. Categorías Infantiles, Junior, Senior y Veteranos. 
Tel: 973 62 11 99; web: www.skipallars.cat 

FEBRER
3 i 4- SNOWFEST 
ESPOT 
Esquiada universitària a Espot Esquí del 3 al 5 de febrer. Eslàlom-gegant, música i
botifarrada! / Jornada de esquí universitaria en Espot Esquí del 3 al 5 de febrero. 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

4- TAST D’ALÇADA / CATA EN ALTURA  
ESPOT.  
Degustació d’embotits i cerveza San Miquel. / Degustación de embutidos y cerveza
San Miquel. 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

11- CARGOLADA RIALP TREU BANYA / CARACOLADA “RIALP TREU BANYA” 
PORT AINÉ 
Tast gastronòmic de cargols de Rialp / Cata gastronómica de caracoles de Rialp. 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

3-17- 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. /
Excursiones por el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici con raquetas
de nieve. 
Tel: 973 62 40 36 - web:www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 

10, 11, 12 i 13- CARNAVAL I BALL DE LA PASSA / CARNAVAL Y BAILE DE LA PASSA 
ÀREU, ESPOT, ESTERRI D’ÀNEU, GERRI 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 y calderada popular. Se recomienda la degustación
del relleno de carnaval, plato típico de este día, y disfrutar del baile de noche. 
Tel: 973 62 10 02 - web: turisme.pallarssobira.cat 

11- CARNAVAL ESPOT I PORT AINÉ 
ESPOT I PORT AINÉ 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

17- FREENIGHT AL SNOWPARK 
PORT AINÉ 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

18- IX EDICIÓ DE LA FOC DE NEU / IX EDICIÓN DE LA FOC DE NEU  
ISIL 
Prova puntuable per al Circuit Català de raquetes de neu, X Copa Catalana i Open
Internacional Europeu de raquetes. Inclou un menjar pallarès. / Prueba puntuable para el
Circuito Catalán de raquetas de nieve, X Copa Catalana y Open Internacional. Europeo de
raquetas. Incluye una comida pallaresa. 
Tel: 973 62 65 68 - web: www.focdeneu.cat 



24- VIX ESPOT TAMARRO RACE   
ESPOT. 
Competició per a tots els públics i nivells d’esquí amb els quilòmetres de recorregut i 800 
m de desnivell positiu. / Competición para todos los públicos y niveles de esquí, con 
cuatro kilómetros de recorrido y 800 m de desnivel positivo. 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

MARÇ
3- CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MINIFREESTYLERS / CAMPEONATO DE CATALUÑA
DE MINIFREESTYLERS 
PORT AINÉ- Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

8- DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. / DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

10- CURSA POPULAR GALL FER / CARRERA POPULAR GALL FER 
PORT AINÉ 
Competició per a tots els públics i nivells d’esquí. / Competición para todos los
públicos y nivel de esquí. 
Tel: 973 62 11 99 - www.skipallars.cat  

A determinar. PRESENTACIÓ TEMPORADA D’ESPORTS D’AVENTURA / PRESENTACIÓN
TEMPORADA DE DEPORTES DE AVENTURA. 
Associació Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars  Sobirà.  
Tel: 973 62 10 02 - web: http://turisme.pallarssobira.cat 

3 i 17- 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./
Excursiones por el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici con raquetas
de nieve. 
Tel: 973 62 40 36 - web:www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 

3, 17 i 31- EXCURSIÓ “AVIEM EL BESTIAR”/ EXCURSIÓN “SOLTEMOS EL GANADO” 
LLESSUI.  
Excursió que consisteix a acompanyar i ajudar un dels pastors de Llessui a aviar el bestiar
i pasturar-lo, tot contemplant els paisatges de la vall. / Excursión que consiste en
acompañar y ayudar a uno de los pastores de Llessui en las tareas de pastoreo, a la vez que
se contemplan los paisajes del valle. 
Tel: 973 62 17 98 - web:www.gencat.cat/parcs/aiguestortes  

17 i 18- 54a EDICIÓ DE LA CURSA BASSIERO – UEC BARCELONA / 54ª EDICIÓN DE LA
CARRERA BASSIERO - UEC BARCELONA 
Una travessa d’esquí de muntanya per equips que organitza la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC) i que se celebra al bell mig del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, als voltants del Pic del Bassiero; la vall de Gerber.
/ Una travesía de esquí de montaña por equipos que organiza Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC) y que se celebra en el corazón del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en las inmediaciones del Pico del Bassiero; el
valle de Gerber . 
Tel: 973 62 60 05/973 62 65 68 - web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org;  
web: http://uecbarcelona.org/bassiero 

20- DIA MUNDIAL DE LA POESIA / DIA MUNDIAL DE LA POESIA

30 i 31- MOSTRA DE FORMATGES ARTESANS CATALANS / MUESTRA DE QUESOS
ARTESANOS DE CATALUNYA 
SORT. 
Tel: 973 62 00 10 - web: http://www.sortturisme.com 

DEL 25/3 AL 2/4- SETMANA SANTA, VIA CRUCIS I LA PASSIÓ / SEMANA SANTA,
VIACRUCIS Y LA PASSIÓN 
SORT, RIALP, ESTERRI D’ÀNEU, RIBERA DE CARDÓS, TÍRVIA 
Tel: 973 62 10 02 - web: http://turisme.pallarssobira.cat 



30- PROCESSÓ DELS ARMATS / PROCESIÓN DE LOS ARMADOS 
ESTERRI D’ÀNEU. 
Desfilada de la tradicional Processó. / Desfile de la tradicional procesión. 
Tel: 973 62 60 05 / 973 62 65 68 - web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 

30- PROCESSÓ DELS ARMATS / PROCESIÓN DE LOS ARMADOS 
TÍRVIA 
Desfilada de la tradicional Processó. / Desfile de la tradicional procesión. 
Tel: 973 62 10 02 - web: http://turisme.pallarssobira.cat 

30 i 31- CAMPIONATS DE CATALUNYA / CAMPEONATOS DE CATALUÑA (Pendent 
confirmar)   
ESPOT 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

31- END OF SEASON BY SANT MIQUEL 
PORT AINÉ 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 

ABRIL
1- CAMPIONATS DE CATALUNYA / CAMPEONATOS DE CATALUÑA (Pendent confirmar)
 ESPOT 
Tel: 973 62 11 99; Web: www.skipallars.cat 

14 i 28 - EXCURSIÓ “AVIEM EL BESTIAR” / EXCURSIÓN “SOLTEMOS EL GANADO” 
LLESSUI. (Pendent confirmar)   
Excursió que consisteix a acompanyar i ajudar un dels pastors de Llessui a aviar el bestiar
i pasturar-lo, tot contemplant els paisatges de la vall. / Excursión que consiste en
acompañar y ayudar a uno de los pastores de Llessui en las tareas de pastoreo, a la vez que
se contemplan los paisajes del valle. 
Tel: 973 62 17 98- Web:www.gencat.cat/parcs/aiguestortes  

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

MAIG
 5 i 19- BORDES DE PASTOR/BORDAS DE PASTOR 
LLESSUI.  
Els camins de la vall d’Àssua amaguen antigues cabanes, bordes, parets de pedra seca i
d’altres secrets. Per descubrir-ho!/Los caminos del valle de Àssua esconden cabañas,
bordas, paredes de piedra seca y otros secretos. ¡Para descubrirlos! 
Tel: 973 62 17 98 - web:www.gencat.cat/parcs/aiguestortes  

A determinar. MARXA DE LES VALLS DE CARDÓS– ROMÀNIC A LA CLAROR   
VALL DE CARDÓS.  
La marxa uneix tots el pobles de la vall de Cardós, un total de divuit, per acostar-se a
l’excepcional marc paisatgístic que ens ofereix la vall alhora que pretén difondre el seu
patrimoni cultural. Dos recorreguts competitius de 42km i 23km aprox/ 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
cultural. Dos recorridos competitivos de 42km i 23km aprox. 
Tel: 973 62 31 22 Web: http://vallcardos.ddl.net 

12- LES VEUS DE PAMANO / VOCES DE PAMANO 
LLESSUI.  
Sortida literària pels escenaris naturals de la gran novel·la de Jaume Cabré. / Salida
literaria por los escenarios naturales de la gran novela de Jaume Cabré. 
Tel: 973 62 17 98 - web: www.gencat.cat/parcs/aiguestortes  



18- DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS / DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
PALLARS SOBIRÀ 
Visites i actes als diferents espais museístics i espais visitables de la comarca. / 
Visitas y actos en los diferentes espacios museísticos y espacios visitables de la comarca. 
Tel: 973 62 10 02 - web: http://turisme.pallarssobira.cat 

26- ESTIREM LO FIL / TIREMOS DEL HILO 
LLESSUI 
Visita a l’Ecomuseu dels Pastors on coneixereu de ben aprop aquest ofici tradicional i 
t’explicaran tot el procés de la llana. Després amb l’obrador Xisqueta confeccionareu la 
vostra pròpia peça de feltre. / Visita al ecomuseo de los Pastores donde conoceréis de 
cerca este oficio tradicional y te contarán todo el proceso de la lana. Después con el 
obrador Xisqueta confeccionarás tu propia pieza de fieltro. 
Tel: 973 62 17 98 - web: www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 

A determinar. VIII CURSA POPULAR VILA COMTAL DE SORT Y VIII CROSS COMARCAL / 
VIII CARRERA POPULAR DE LA VILA CONDAL DE SORT Y VIII CROSS COMARCAL 
SORT
Carrera popular per l’entorn de Sort. / Carrera popular por el entorno de Sort. 
Tel:973 620 010 - web: www.sort.cat 

27- XIX MARXA DE LA VALL DE SIARB / XIII MARCHA DEL VALLE DE SIARB 
LLAGUNES I SORIGUERA. 
Marxa popular pel Parc Natural de l'Alt Pirineu. Apta per a tots els públics amb sortida i 
arribada al poble de Llagunes. / Marcha popular por el Parque Natural del Alt Pirineu.
Apta para todos los públicos con salida y llegada en el pueblo de Llagunes. 
Tel: 973 62 01 67; Web: http://wifillag.no-ip.info/marxa 

27- VII FIRA DE PRODUCTORS DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU I DE L’OVELLA 
ARANESA / VII FIRA DE PRODUCTORES DEL PARQUE NATURAL DEL ALT PIRINEU I DE 
LA OVEJA ARANESA 
ARRÓS DE CARDÓS. 
Fira dels productes artesans i activitat tradicional del Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
Concurs de Xolla i mostra d’ovella Aranesa. / Fira de productos artesanos y actividad 
tradicional del Parque Natural del Alt Pirineu. Concurso de esquilar y muestra de la oveja 
Aranesa. 
Tel: 973 62 31 85 - web: http://esterricardos.ddl.net 

A determinar. ESPOT ENDURO &DOWNHILL 
ESPOT 
Tel: 973 62 65 68 - web: www.vallsdaneu.org 

JUNY
2 i 3- VIII FIRA DELS OFICIS I MENESTRALS DE RIALP / VII FERIA DE OFICIOS Y
MENESTRALES DE RIALP 
RIALP 
Fira recuperada de l’antiga que es feia al poble. Al voltant de la Fira hi ha altres activitats:
conferències, tallers, concerts, etc. / Feria recuperada de la antigua que se hacía en el
pueblo. Alrededor de la feria hay otras actividades: conferencias, talleres, conciertos, etc. 
Tel: 973 620 365 - web: www.rialp.cat 

4 a 11-FESTA DELS VEÏNATS / FIESTA DE LOS VECINDARIOS 
ESTERRI D'ÀNEU.  
Esterri d' Àneu evoca any rere any la singular tradició de "L'octava de Corpus“/ Esterri
d'Àneu evoca año tras año la singular tradición de "La octava de Corpus".  
Tel: 973 62 60 05; 973 62 65 68 - web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 

9- ESTIREM LO FIL / TIREMOS DEL HILO 
LLESSUI 
Visita a l’Ecomuseu dels Pastors on coneixereu de ben aprop aquest ofici tradicional i
t’explicaran tot el procés de la llana. Després amb l’obrador Xisqueta confeccionareu la
vostra pròpia peça de feltre. / Visita al ecomuseo de los Pastores donde conoceréis de
cerca este oficio tradicional y te contarán todo el proceso de la lana. Después con el
obrador Xisqueta confeccionarás tu propia pieza de fieltro 
Tel: 973 62 17 98 - web: www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 



A determinar. BENVINGUTS A PAGÈS 2018 / BIENVENIDOS A PAYÉS 
Benvinguts a pagès és un cap de setmana en què explotacions de tot Catalunya obriran les 
portes de casa seva per ensenyar-nos els seus camps, els seus ramats, les seves barques i els 
seus obradors. / Bienvenidos a Payés es un fin de semana en el que explotaciones de toda 
Cataluña abren las puertas de su casa para enseñarnos sus campos, sus rebaños, sus barcas 
y sus obradores. 
Tel: 973 621 002 - web: http://benvingutsapages.cat/es/ 

A determinar. MOTO PIRENAIC’S 
SORT
Trobada motos/ Encuentro de motos. 
Tel. 973 620 010 - web: http://www.sortturisme.com 

A determinar. MILLA VERTICAL / MILLA VERTICAL 
ÀREU. 
Cursa vertical de muntanya al Monteixo. Mercat de productes tradicionals pallaresos i 
música tradicional. Per als menors de 18 anys hi ha la "Minimilla”. / Prueba vertical de 
montaña al Monteixo. Mercado de productos tradicionales pallareses y música tradicional. 
Para los menores de 18 años está la “Minimilla”. 
Tel: 973 62 44 05 - web: http://www.millaverticaldareu.com 

A determinar. EXCURSIÓ: LES PEDRES PARLEN / LAS PIEDRAS HABLAN 
ESPOT 
Excursió pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per descubrir-ne la 
geología. / Excursión por el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici para 
descubrir su geología. 
Tel: 973 62 40 36 - Web: www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 

16 i 17- TROFEU RIALP FUTBOL BASE TROFEU RIALP FUTBOL BASE 
RIALP 
Torneig de fútbol base. Dos dies de competició entre les categories de Aleví (Futbol 7), 
Infantil i Cadet (Futbol 11). Compta amb la participació de diversos clubs d’arreu de 
Catalunya. / Torneo de fútbol base. Dos días de competición entre las categorías de Alevín 
(Fútbol 7), Infantil y Cadete (Fútbol 11). Cuenta con la participación de varios clubes en 
toda Cataluña. 
Tel: 973 62 03 65; Web: www.rialp.cat 

16 i 17- CURSA LA RIBALERA / CARRERA 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 / Competición de 
alta montaña de unos 39km y con 2.800m de desnivel positivo. 
Tel: 93 302 45 29 - web: www.laribalera.cat 

23- DESCOBRIM LA FLORA DE LA VALL D’ÀSSUA / DESCUBRE LA FLORA DE EL VALLE DE 
ÀSSUA 
LLESSUI. 
Descobreix la flora de la vall d’Àssua passejant des del poble de Llessui. / Descubre la flora 
del valle de Àssua paseando desde el pueblo de Llessui. 
Tel: 973 62 17 98 - web: www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 

23- FIRA CALIU, Fira Artesana de la Casa Pirinenca / FERIA CALIU, feria Artesana de la 
casa Pirenaica 
ESTERRI D‘ÀNEU 
Demostració i tallers per part dels artesans i, mostra de productes relacionats amb la llar. 
Demostración y talleres por parte de los artesanos y, muestra de productos relacionados 
con el hogar. 
Tel: 973 62 60 05; 973 62 65 68 - web: http://esterridaneu.cat; www.vallsdaneu.org 

23- FALLES DE SANT JOAN D'ISIL / FALLAS DE SAN JUAN DE ISIL 
ISIL. 
És 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 plantada la falla gran, que serà el senyal 
que esperen els fallaires per iniciar la baixada des del Faro. / Es la fiesta más emblemática 
del Pallars Sobirà reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La noche de San 
Juan se bajan troncos encendidos desde lo alto de la montaña y, al llegar al pueblo, se baila 
alrededor de la hoguera hasta entrada la madrugada. 
Tel: 973 62 62 62 / 973 62 65 68 - web: www.fallesisil.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 des 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 desde lo 
alto de la montaña y una vez en el pueblo, se baila alrededor de la hoguera. 
Tel: 973 62 44 05 - web: alins.ddl.net 

24- FIRETA DE SANT JOAN I XOLLADA D'OVELLES AMB TISORA / FERIA DE SAN JUAN Y 
ESQUILADA DE OVEJAS 
SORT
28a Xollada d'ovelles amb tisora, Fireta de productes artesans i Xa Trobada de col·leccionisme 
de plaques. / 28º Esquileo de ovejas con tijera, Feria de productos artesanos y Xº Encuentro de 
coleccionismo de placas. Tel: 973 62 00 10 - web: www.sort.cat 

30- FALLES DE SANT PERE DE VALÈNCIA D’ÀNEU / FALLAS DE SANT PERE DE VALÈNCIA 
D’ÀNEU- Tel: 973 62 60 38 / 973 62 65 68 - web: http://altaneu.ddl.net; www.vallsdaneu.org 

JULIOL
A determinar. EL MALDALTURA(Festival de música independent de Llessui) 
LLESSUI 
Esdeveniment centrat en la música independent/Actividad centrada en la música 
independiente. 
Tel: 973 62 00 10- web: www.sortturisme.com 

3 a 7- COPA DEL MÓN D’ESTIL LLIURE / COPA DEL MUNDO DE ESTILO LIBRE 
SORT 
Entrenaments oficials del 25 de juny al 2 de juliol. Piragüisme d’aigües braves. / 
Entrenamientos oficiales del 25 de junio al 2 de julio. /Piraguismo de aguas bravas. 
Tel: 973 620 010 - web: www.sortturisme.com 

7- FALLES D’ALÓS D’ISIL / FALLAS DE ALÒS DE ISIL 
ALÓS D’ISIL 
Tel: 973 62 63 45 / 973 62 65 68 - web: http:// www.aloscultural.cat; www.vallsdaneu.org 

A determinar. OPEN DE PESCA A MOSCA “LA TORRASSA”/ ABIERTO DE PESCA CON 
MOSCA “LA TORRASSA” 
LA GUINGUETA D’ÀNEU. 
Open internacional de pesca a mosca, des de terra i embarcació/ Open internacional de 
pesca con mosca, desde tierra y embarcación. 
Tel: 973 62 65 88 / 648 091 893 - web: www.pescaguinguetaespot.com 

3 a 8- DANSÀNEU 
ESTERRI D’ÀNEU
Curs de danses tradicionals catalanes combinat amb nits de música en directe i cercaviles 
per a tothom / Concurso de danzas tradicionales combinado con noches de música en 
directo y pasacalles para todo el mundo. 
Tel: 973 62 60 05 / 973 62 65 68 - web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 

A determinar. VII FIRA MEDIEVAL D' ESCALÓ / VII FERIA MEDIEVAL DE ESCALÓ 
ESCALÓ 
Fira ubicada a la vila closa del poble d’Escaló. Productes principalment gastronòmics i 
artesanals elaborats al Pirineu. / Feria situada en la villa medieval del pueblo de Escaló. 
Productos principalmente gastronómicos y elaborados artesanalmente. 
Tel. 973 62 60 05 / 973 62 65 68 - web: www.vallsdaneu.org 

7 i 8- FIRA DEL FERRO ALS PIRINEUS / FERIA DEL HIERRO EN LOS PIRINEOS. 
ALINS 
Fira d'artesans forjadors i productors locals de l'àmbit del Pallars Sobirà. Exposiciones de 
forja, realització d'altres activitats relacionades amb l'explotació i ús artesanal del ferro. / 
Feria de artesanos forjadores y productores locales del ámbito del Pallars Sobirà. 
Exposiciones de forja, realización de otras actividades relacionadas con la explotación y el 
uso artesanal del hierro. 
Tel: 973 62 44 05 - web: alins.ddl.net; htt://boscosdeferro.blogspot.com/es 



J8- ARRIBADA DEL CAMÍ DE LA LLIBERTAT DES DE FRANÇA / LLEGADA DEL CAMINO 
DE LA LIBERTAD DESDE FRANCIA 
ESTERRI D’ÀNEU 
Tel: 973 62 60 05 / 973 62 65 68 - web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 

De juliol a setembre. FESTIVAL DE MÚSICA DE RIALP/ FESTIVAL DE MÚSICA DE RIALP
RIALP 
Concerts de música / Conciertos de música 
Tel: 973 62 03 65 - web: www.rialp.cat 

De juliol a agost. FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DELS PIRINEUS 
El Pallars Sobirà. 
Concerts de música / Conciertos de música 
Tel: 973 62 10 02 - web: www.femap.cat 

Segona-tercera setmana. 55 RAL·LI INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA / 55 
RALLY INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA 
SORT
Competicions d’aigües braves, espectacles nocturns, sopar popular, etc. al camp de 
regates “L’Aigüerola”. / Competiciones de aguas bravas, espectáculos nocturnos, cena 
popular, etc. en el campo de regatas. 
Tel: 973 62 00 10; web: www.kayaksort.cat 

19 a 22- 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 humor. 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 62 65 68 - web: www.festivalesbaiolat.cat 

28 i 29- 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 recorreguts i dificultats. / Carrera de 
montaña que se realiza, en gran parte, por caminos tradicionales y pueblos del valle de 
Àneu. Diferentes recorridos y dificultades. 
La cursa valls d'Àneu: UTVA, Ultra Trail Valls d'Àneu 92 km i 7.500 metres de desnivell 
positiu (Cursa del calendari de Copa Catalana de curses d'ultraresistència de la FEEC). 
CRVA, Cursa Resistència Valls d'Àneu  45 km i 3.000 metres de desnivell positiu (Cursa de 
la lliga de curses de resistència de la FEEC). 
Tel: 973 62 60 05/973 62 65 68 - web: www.ultravallsdaneu.com; http://esterrianeu.cat; 
www.vallsdaneu.org 

AGOST
De l'1 al 5. SUMMER AGILITY COMPETITION 
RIALP 
Competició esportiva per a gossos organitzada pel Club d’Agility Ciutat Comtal. /
Competición deportiva para perros organizada por el Club de Agility Ciutat Comtal. 
Tel. 973 620 365 - web: http://rialp.ddl.net 

A determinar. FIRA INTERNACIONAL DEL FORMATGE / FERIA INTERNACIONAL DEL
QUESO 
ESCALÓ 
Degustacions de formatges del món, tastets de formatge, taller de munyir la cabreta,
parades d’artesania i exposició d’eines de formatge. / Degustaciones de quesos del mundo,
catas de quesos, taller de ordeñar la cabra, paradas de artesanías y exposición de
utensilios de queso. 
Tel: 973 62 60 67 / 973 62 65 68 - web: http://guingueta.ddl.net; www.vallsdaneu.org 

5- PUJADA AL PORT DE SALAU / SUBIDA AL PUERTO DE SALAU 
ALT ÀNEU 
Trobada popular, d’agermanament occità-català, amb música tradicional i un dinar. /
Encuentro popular, de hermanamiento occitano-catalán, con música tradicional y una
comida.  Tel: 973 62 65 68 - web: www.caoc.cat   



8 i 9- BirrÀneu: FIRA DE LA CERVESA ARTESANA / FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA. 
ESTERRI D’ÀNEU 
Fira de la cervesa artesana amb música, espectacles i degustacions. /Feria entorno a la cerveza 
artesana con música, espectáculos y degustaciones. 
Tel: 973 62 65 68 - web: www.esterrianeu.cat 

Segona setmana d’agost- OBERT TURÍSTIC D’ESCACS NOCTURN / ABIERTO TURÍSTICO DE 
AJEDREZ NOCTURNO 
SORT
Obert turístic d’escacs nocturn que es realitza a l’aire lliure. /Abierto turístico de ajedrez 
nocturno que se realiza al aire libre. 
Tel: 973 620 010 - web:  http://www.sort.cat 

15- FESTES DEL SETGE D’OLP / FIESTAS DEL ASEDIO DE OLP 
OLP 
Representació teatral per commemorar 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 Ferran el Catòlic. / Representación teatral para conmemorar que el 15 de 
agosto del 1485 el pueblo de Olp resistió un terrible asedio de siete días. La población y otros 
municipios del Pallars apoyaron a Hug Roger III plantando cara al rei Fernando el Católico. 
Tel: 973 62 00 10 - web: www.sort.cat 

15- FIRA D’ARTISTES I ARTESANS DE LES VALLS D’ÀNEU / FERIA DE ARTISTAS Y 
ARTESANOS DE LOS VALLES DE 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 los valles exponen y venden sus obras de arte en la 
plaza de Bon Consell. 
Tel: 973 62 60 05 / 973 62 65 68 - web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 

18- FIRA DE BRUIXES I ENCANTADES DEL PALLARS / FERIA DE BRUJAS Y ENCANTADAS 
DEL PALLARS 
VALL DE CARDÓS 
Celebració d’una trobada màgica on es barregen la tradició pagana i la història documentada.
Actes socials com jocs i cercaviles, música “celta” i contacontes; botiguers i paradistes; actes 
culturals com teatre i escenificacions diverses. 
Tel: 973 62 31 22 - web:  www.vallcardos.org 

18- FIRA DE L’OVELLA I CONCURS DE GOSSOS D’ATURA DEL PALLARS / FERIA DE LA 
OVEJA Y CONCURSO DE PERROS DE PASTOREO DEL PALLARS 
LLAVORSÍ 
Campionat internacional en què els gossos, acompanyats dels 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 62 20 08 - web: http://llavorsi.ddl.net 

A determinar. BALL DE LA MORISCA / BAILE DE LA MORISCA 
GERRI DE LA SAL 
Ball típic de Gerri 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 la Fiesta 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 66 20 40 - web: htt://baixpallars.ddl.net   

A determinar. TROBADA PORT DE TAVASCAN / ENCUENTRO EN EL PUERTO DE TAVASCAN 
TAVASCAN 
Trobada al port de Tavascan entre 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 puerto de Tavascan entre vecinos de la población catalana y los franceses 
procedentes de Ustou, con degustación de productos locales típicos de cada población y 
actuaciones musicales. 
Tel: 973 62 23 35 - web: www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu; alins.ddl.net 



SETEMBRE
11- HOMENATGE 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 62 00 10; Web: www.sort.cat   

15 i 16- IX RIALP MATXICOTS 
RIALP 
La cursa Rialp Matxicots transcorre entre els emblemàtics cims de la zona sud del Pallars
Sobirà, el Montsent de Pallars i el massís de l'Orri. Quatre traçats: l'Extrem, de 82 km;
Marató +, de 52 km i la Trail de 21 km, i la nova modalitat de Caminada de 12 km. / La
carrera Rialp Matxicots transcurre entre los emblemáticos picos de la zona sur del Pallars
Sobirà, el Montsent de Pallars y el macizo del Orri. Cuatro trazados: el Extremo, de 82 km;
Maratón +, de 52 km y la Trail de 21 km, y la nueva modalidad de Caminata de 12 Km. 
Tel: 973 62 03 65; Web: www.rialpmatxicots.cat 

OCTUBRE
6- JORNADES PER A L’EXCEL·LÈNCIA 
ESTERRI D’ÀNEU 
Jornada de reflexió i anàlisi de capacitats que pretén aportar un impuls social,
intel·lectual i econòmic a la zona del Pallars mitjançant l’excel·lència professional. /
Jornada de reflexión y análisis de capacidades que pretende aportar un impulso social,
intelectual y económico en la zona del Pallars mediante la excelencia profesional. 
Tel: 973 62 65 68; web: www.jornadesmuntanya.cat; www.vallsdaneu.org  

Dates per determinar- LO LLUMENER 2018 - Festival Pirinenc de Literatures Infantils i
Juvenils/Festival Pirenaico de Literatura Infantil i Juvenil. 
SORT 
Hi havia una vegada un poble de muntanya il·luminat per la literatura, ple d'espectacles,
contes, tallers, exposicions, una petita Fira de Contes i Àlbums Il·lustrats, una biblioteca
"a cel obert"... Lo Llumener, Festival Pirinenc de Literatures Infantils i Juvenils, és un
festival de nova creació de petit format d'àmbit rural i de muntanya ubicat al municipi de
Sort (Pallars Sobirà)/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 Pirenaico de
Literaturas Infantiles y Juveniles, es un festival de nueva creación de pequeño formato de
ámbito rural y de montaña ubicado en el municipio de Sort (Lleida) 
Tel: 973 620 010; Web: www.lollumener.cat; www.sort.cat  

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  

26- TROBADA PORT DE BOET / ENCUENTRO EN EL PUERTO DE BOET 
ÀREU 
Pujada a peu al port de Boet, a 2.500m. És una acció de col·laboració entre el Parc Natural de 
l’Alt Pirineu i el Parc Regional dels Pirineus Ariegesos (França) i un cop s’hagi arribat al destí hi 
ha previst un intercanvi i degustació de productes locals d’ambdós parcs. / Subida a pie al 
puerto de Boet, a 2.500m. Es una acción de colaboración 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 62 23 35 - web: www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu; alins.ddl.net 

Finals d’agost- CONCENTRACIÓ TUNING / CONCENTRACIÓN TUNNING SORT 
Tel: 973 62 00 10 - web: http://www.sort.cat   



NOVEMBRE
10 i 11- 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 multisectorial 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  

23 a 25- CURTÀNEU 
ESTERRI D’ÀNEU 
Sessió de curtsmetratges/Sessiones de cortometrajes 
Tel: 973 62 65 68; Web:www.vallsdaneu.org  

DESEMBRE
7- FIRÀNEU 
ESTERRI D’ÀNEU 
Tel: 973 62 65 68; web:www.vallsdaneu.org  

31- Cursa SANT SILVESTRE 
ESTERRI D‘ÀNEU.  
Cursa popular. / Carrera popular. 
Tel: 973 62 60 05/973 62 65 68; web: www.vallsdaneu.org 

ALTRES ACTIVITATS
DISSABTES/SÀBADOS- SARDANES  
SORT.  
Ballada de sardanes durant tot l‘any (hivern: Casal de la gent gran i del 23/04-11/09 a la
Plaça Major). Hora: 18h. / Baile de sardanas durante todo el año (invierno: Casal de la
gent gran y del 23/04-11/09 en la Plaza Mayor). 
Tel: 973 62 00 10; web: www.sort.cat 

VISITA AL ROMÀNIC DEL S-XII I MISSA SANTUARI D‘ARBOLÓ  
ARCALÍS.  
Tots els dijous de juliol, agost i setembre/ Todos los jueves de julio, agosto y septiembre 
Tel: 973 62 00 92  

MERCATS/MERCADOS  
SORT- DIMARTS/MARTES 
RIALP- DIJOUS/JUEVES 
ESTERRI D’ÀNEU- DIUMENGE/DOMINGO 
LLAVORSÍ- DIMARTS I DISSABTE/MARTES Y SABADO 
MERCAT DE PAGÈS A GERRI - DISSABTES, DE L’1 AGOST A L’11 DE SETEMBRE /
SÁBADOS DEL 1 DE AGOSTO AL 11 DE SETIEMBRE 

APLECS/ROMERIAS  
FESTES MAJORS/FIESTAS MAYORES 
EXPOSICIONS/EXPOSICIONES 
ALTRES ACTIVITATS/OTRAS ACTIVIDADES 
Consultar: turismepallarssobira.cat (AGENDA) 



CONCURS DE FOTOGRAFIA A INSTAGRAM AL PARC NATURAL DE L'ALT PIRINEU: 

Tardor: Colors de Tardor.  
VI concurs de Fotografia Digital a Instagram que vol promoure els valors de la 
conservació i bellesa del Parc Natural de l’Alt Pirineu mitjançant la descoberta dels Colors 
de Tardor. 

Aquesta època de l’any és un moment únic en què, a més de descobrir els colors que ens 
ofereixen els boscos i els arbres caducifolis, podrem conèixer els sons, sabors, costums i 
tradicions propis d’uns mesos de certa bonança abans de l’arribada de l’hivern. 
Més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu 

Primavera: Esclat de Primavera.  
Segona edició del concurs de Fotografia Digital a Instagram, amb l’objectiu de convidar a 
tothom a descobrir i compartir a través de la fotografia, els valors de conservació i bellesa 
dels paisatges florits de l’espai natural. 
La primavera converteix l’entorn del Parc Natural de l’Alt Pirineu en un mosaic de colors i 
olors que captiven el visitant, oferint una escala cromàtica única i convida a contemplar-la 
de ben a prop. 
La gran diversitat d’espècies de flora present als diferents ambients del Parc, el fan un lloc 
idíl·lic per a gaudir dels paisatges primaverals. 
Més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu 

CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL PARC NACIONAL D'AIGÜESTORTES I ESTANY DE 
SANT MAURICI  

Tot l’any a partir de la publicació de les bases, fins al 31 d’octubre: XXV Concurs de 
fotografia del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 
A partir de la publicació de les bases i fins al 31 d’octubre. 
Temàtica única del concurs el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
Més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes 

http://turisme.pallarssobira.cat/



V I S I T  P A L L A R S  S O B I R À

Turisme  
Pallars Sobirà
C o n s e l l  C o m a r c a l  d e l  p a l l a r s  s o b i r à

C/Cabanera, s/n 

25560 Sort 

Tel: 973 62 10 02 

Web: turisme.pallarssobira.cat 

a/e: turisme@pallarssobira.cat  

Face: @PallarsSobira.tourism 

Twitter: @visitpallars 

Instagram: @pallarssobiratourism 

#pallarssobira 


