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PALLARS SOBIRÀ 



 

Entra a www.benvingutsapages.cat i aprofita les 

ofertes especials als allotjaments adherits al projecte i tasta 
els productes del Pallars Sobirà als restaurants adherits. 
 
A més, t'espera altres activitats complementàries 
relacionades amb el món de la pagesia i el del producte de 
proximitat. 
 
TRANSHUMÀNCIA DE BESTIAR EQUÍ DE RIALP A LLESSUI 
“Acompanyarem a les eqües de l'explotació a les pastures d'estiu de la muntanya de Llessui. 
Activitat pensada inicialment pel dissabte 9, llevat que el temps ho condicioni per l'endemà. 
Sortida a les 5 h des de Rialp acompanyant a peu als animals. La durada es de 5-6 hores 
aproximadament.”  
Horari: Ds 9/6 de 5h a 10h. És necessària la reserva, Contacte: 699 274 699 
 

VISITA AL MUSEU DE GERRI DE LA SAL 
Visita gratuïta al Museu de Gerri de la Sal on descobriràs com en un lloc tant lluny del mar es pot 
fer sal. Vine a descobrir com fem la sal a Gerri! 
Horari: Dissabte 9 juny de 10h a 14h. No cal reservar. Contacte: 973 662 040 
 

VISITA GUIADA A LA FORMATGERIA LA PEÇA D'ALTRON 
Visita guiada a la formatgeria La Peça d'Altron, breu història de la ramaderia al Pallars Sobirà i 
breu història de la nostra fomatgeria amb una explicació de com fem el nostre formatge. Tast 
dels nostres productes. 
Horari: Dissabte 9 juny 10h a 14h i de 16:30h a 20h i Diumenge 10 juny 10h a 14h i de 16:30 a 
20h. És necessària la reserva.Contacte: 973 621 827 
 

ECOMUSEU DELS PASTORS DE LA VALL D'ÀSSUA (LLESSUI) 
Organitza: Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
Visita guiada gratuïta d'una hora de durada per a conèixer la vida dels pastors als Pirineus a 
través de l'exposició permanent de l'ecomuseu dels Pastors de la Vall d'Àssua, situat al poble de 
Llessui 
Horari:Ds. 9/6 16h i dg. 10/6 10h i 12:30h. És necessària la reserva. Contacte: 973 621 798 

 
RUTA "BIU UN TROS DE SORT" 
Consisteix en una ruta guiada desde el celler del Batlliu de Sort on es visiten les instal.lacions i 
les vinyes, i després es baixa per el Camí Natural de la Vall d'Assua fins a la població de Sort on 
finalitza l'activitat amb la visita a la formatgeria Tros de Sort amb degustació de vi i formatge. 
Horari: Ds.9/6 10h. Finalitza a 13h.  És necessària la reserva. Contacte: 608 806 251 (Som Riu) 
(20€ adults/ infants fins a 12 anys gratuït) 

QUINES EXPLOTACIONS POTS 
VISITAR? 
 

CASA FARRÉ DE BORÉN 
Explotació ramadera Casa Farré dedicada a la producció i venda de corder xisquet. 
Comercialitza els seus productes directament a la botiga (Carnisseria Riu) d'Esterri 
d'Àneu. 
 

Telèfon: 973 626 117 
 

CORDER XISQUET MADÓ D’ESCÀS 
Venda de proximitat de carn de corder i cabrit sota comanda telefònica. Canal sencera o 
mitja canal tallada al gust del consumidor.  Producte de la pròpia explotació Ramaderia 
Madó, SCP.  
 

Telèfon: 615 504 866 
 

FORMATGERIA "LA ROSETA DE GAVÀS" 
Formatgeria amb ramat propi de cabra i ecològic. Els nostres animals pasturen tot l'any 
pels prats naturals de Gavàs, a 1.400 metres d'alçada. 
 

Telèfon: 973 250 079 
 

GIROLA A VALÈNCIA D’ÀNEU 
Explotació familiar de cabrum, raça pirenaica (raça autòctona en perill d'extinció) de la 
qual obtenim carn i llet. Fa pocs mesos que hem obert una formatgeria on elaborem 
artesanalment mató i formatge tou.  Durant els matins del cap de setmana de Benvinguts 
a Pagès, podreu veure part del nostre ramat a la vora de la formatgeria. A les tardes, les 
cabres van a pasturar però podreu seguir visitant la formatgeria. 
 

Telèfon: 658 326 437 
 

HERBES DE L'ALT PIRINEU A ARAÓS 
Herbes de l'Alt Pirineu disposa d’una part de cultiu, recol·lecció i transformació a sota de 
l'ermita de Sant Francesc amb més de 40 plantes diferents i un jardí visitable amb 
varietats diferents de plantes aromàtiques i medicinals. 
Visitable el jardí d'Herbes de l'Alt Pirineu. Petit jardí a l'entrada del poble d'Araós i a tocar 
de l'obrador on es mostraran plantes aromàtiques i medicinals de l'Alt Pirineu 
 

Telèfon: 655 927 780 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANITZA’T I GAUDEIX! 
 


