Equipaments i centres d'interpretació de l'àmbit del Parc
La Casa de l’Os Bru dels Pirineus

Estació d’ Alta Muntanya de Tavascan

C/ Pont, 7 25586 Isil
www.casaosbru.org
973 083 044 info@casaosbru.org

C/ La Pleta del Prat, 7 25577 Tavascan
www.tavascan.net
656 535 492 / 665 670 193 tavascan@tavascan.net

MonNatura Pirineus
Son, 25589 Alt Àneu
973 626 722 www.monnaturapirineus.com
monnaturapirineus@fcatalunyalapedrera.com

CEDPIR Centre de Documentació dels Pirineus

Oficina Comarcal de Turisme Pallars Sobirà

Obaga

Museu de les Papallones

Despoblat medieval Santa Creu de Llagunes

Ramat de Camins

Avda. Hug Roger III, 22 Ribera de Cardós
www.papallones.cat
655 475 661 museu@papallones.cat

Llagunes
www.balmesblancs.com
649 257 884 info@balmesblancs.com

www.ramatdecamins.com
627 706 247 capdevila.cesc@gmail.com

www.ccau.cat/museus/cat/farinera.html
973 351 343

ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

Espai Ermengol

Camí de l’Ermita de Sant Francesc, 25573 Araós

C/ Major, 8 25700 La Seu d’Urgell
www.espaiermengol.cat
973 353 057

www.herbesdelaltpirineu.com
655 927 780 info@herbesdelaltpirineu.com

Centre d’interpretació Viles Closes d’Escaló

Salvatgines

Montferrer i Castellbò

Jardi d’Herbes de l’ Alt Pirineu

C/ del Camp, 22-24 25580 Esterri d’ Àneu
www.ecomuseu.com
973 626 436 ecomuseu@ecomuseu.com

www.obagaactivitats.cat
695 942 524 info@obagaactivitats.cat

Antiga Farinera de Montferrer

Casa Sintet, 25574 Alins
www.casasintet.cat
973 624 364 / 658 491 312 casasintet@gmail.com

Ecomuseu de les Valls d’ Àneu

Aubèrria
www.auberria.cat
689 422 670 natura@auberria.cat

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

Terra Viva Activitats

C/ La Bastida, 25595 Farrera
www.farreracan.cat
973 622 106 artinatura@farreracan.cat

Centre d’interpretació de l’aigua de Tavascan

www.salvatgines.com
627 753 205 salvatgines@gmail.com

Guies de Muntanya en Ruta

Centre d’ Art i Natura de Farrera

25596 Escaló
http://guingueta.ddl.net
973 626 067

amb almenys un guia-interpretador del Parc en actiu

Camí de la Cabanera s/n Sort
http://turisme.pallarssobira.cat
973 621 002 turisme@pallarssobira.cat

Ecomuseu Casa Sintet

Edifici “Les Escoles” 25589 Son (Alt Àneu)
www.pyrenea.com
606 873 126 info@pyrenea.com

Empreses acreditades

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

Presó Museu ‘El Camí de la Llibertat’

C/ Casa del poble, s/n 25577 Tavascan
www.tavascan.net
973 623 089 central@tavascan.net

Pl. Sant Eloi, 8 25560 Sort
www.camidelallibertat.cat
973 620 010
museu@camidelallibertat.cat
Activitats

informació
sobre les inscripcions

institucions i entitats que tenen vinculació amb les activitats incloses a l’agenda d’activitats
Ajuntament d'Alt Àneu

i les entitats organitzadores d'activitats

973 626 038 http://altaneu.ddl.net

Ajuntament d'Esterri d'Àneu

El programa d’activitats està dissenyat per mostrar els valors patrimonials del
Parc Natural de l’Alt Pirineu, com a mitjà per afavorir-ne la seva conservació. Les
activitats requereixen d’inscripció prèvia. Consulteu les dades de l’organitzador,
així com si es tracta d’una activitat gratuïta o de pagament, per informar-vos o formalitzar la inscripció segons convingui.

Ajuntament de Lladorre
Ajuntament de la Guingueta d’ Àneu
973 626 067 http://guingueta.ddl.net

Refugi Vall de Siarb
info@refugivalldesiarb.com 649 257 884
Refugi Comes de Rubió
info@refugicomesderubio.com 677 065 773
Agrobotiga Castellbò
agrobotigacastellbo@gmail.com 650 370 590
La llengua vehicular de les activitats serà el català. Les activitats poden ser
anul·lades per condicions meteorològiques adverses o altres factors que ho
justifiquin. El Parc no es fa responsable de les activitats en què no figuri com
organitzador directe (PNAP). En aquests casos, en la descripció corresponent a cadascuna trobareu la referència de l’empresa, associació o ens local
responsable.

Ajuntament de Montferrer i Castellbò
973 351 343 www.montferrercastellbo.cat

Mancomunitat de Municipis de les Valls d’Àneu

973 620 010 www.sort.cat

973 626 568 www.vallsdaneu.org

Consell Comarcal del Pallars Sobirà
973 620 107 www.pallarssobira.cat

BalmesBlancs

Associació de Guies del Parc Natural de l’ Alt Pirineu

649 257 884 www.balmesblancs.com

Segueix-nos a:

guiespnap@gmail.com
Sant Joan de l’Erm Nou (Vall de Castellbò) - Óscar Rodbag

Agrobotiga Herbes de l’Alt Pirineu
info@herbesdelaltpirineu.com 655 927 780

Fotografies: Arxiu PNAP, Òscar Rodbag, Generalitat de Catalunya

Refugi de la Pleta del Prat
info@refugipletadelprat.net 615 241 414

Disseny: TRAMMA

Refugi del Fornet
refugidelfornet@yahoo.es 618 146 706

novembre 2018 - febrer 2019

973 351 511 www.turismeseu.org

Alguna de les següents entitats té com a membres o
col·laboradors habituals guies-interpretadors acreditats del Parc.

Punts d’informació del Parc

Punts d’informació associats

Activitats

Ajuntament de la Seu d'Urgell

associacions

Altres llocs on consultar tota la informació turística que necessiteu sobre el Parc
Natural de l’ Alt Pirineu són (consulteu horaris obertura):

Punt d’informació de Sant Joan de l’Erm
973 360 954

973 623 122 www.vallcardos.cat

Ajuntament de Sort

973 623 000 http://lladorre.ddl.net

973 622 335
973 360 954

973 623 185 http://esterricardos.ddl.net

Ajuntament de la Vall de Cardós

973 626 005 www.esterrianeu.cat

Quan l’organitzador sigui el Parc Natural, les dades de contacte per informació i
inscripcions són:
Seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu (Llavorsí)
Casa dels Parcs dels Pirineus (La Seu d’Urgell)

Ajuntament d'Esterri de Cardós

/pnaltpirineu

@pnaltpirineu

@pnaltpirineu

/pnaltpirineu

pnaltpirineu

Activitat específica per aprendre a diferenciar els rastres dels animals
salvatges a la neu.

€

Valls de Cardós

Salvatgines

627 753 205

Traginers de la sal

€

Massís de l’Orri

Ramat de Camins

Ajuntament de Lladorre

973 623 027

Museu de les Papallones de Catalunya
Visites guiades a aquest equipament, especialitzat en el mon de les
papallones. També s’hi fan tallers, xerrades, cursos.

€

Obaga

695 942 524

Pluja d’estrelles d’hivern
Observació de la pluja d’estrelles de les Gemínides. Coneixement del
cel d’hivern amb el tast d’una infusió d’herbes del Pirineu.

€

Valls d’ Àneu

Obaga

695 942 524

Museu de les Papallones 655 475 661

Ribera de Cardós

Fins el 23
novembre

Valls d’ Àneu

627 706 247

VI Concurs de fotografia digital a Instagram Colors de Tardor
Feu-vos seguidors del @pnaltpirineu i etiqueteu les vostres fotografies
de tardor al Parc Natural de l’Alt Pirineu. Trobareu propostes de visita i
informació del concurs al web del Parc.

€

Tot el Parc

PNAP

973 622 335

Construeix una caixa niu per ratpenats
Vine a conèixer els ratpenats de bosc. Construirem una caixa niu per a
la seva conservació i l’anirem a col·locar al bosc.

€

Massís de l’Orri

Salvatgines

627 753 205

Cremes controlades. Jornada PATT
Jornada sobre les cremes controlades de vegetació pel manteniment i
millora de pastures, amb la col·laboració de professionals en el sector
per debatre sobre la importància en la gestió del paisatge.

€

Valls d’ Àneu

PNAP

973 622 335

La roca dels voltors
Realització d’un itinerari a peu per una de les zones menys conegudes
del Parc.

€

Massís de l’Orri

Ramat de Camins

627 706 247

Les petjades blanques
Durant unes hores ens convertirem en rastrejadors de les petjades i
rastres dels animals sobre la neu.

Participa en la plantació d’arbres fruiters que realitza Salvatgines per afavorir la conservació de l’os bru. Vine a conèixer l’ecologia de l’os i ajuda’ns
a plantar un arbre amb família.

€

Valls de Cardós
baixa

mitjana

Salvatgines
alta

€

627 753 205

Activitat de pagament

€

Un passeig en la història de la fabricació i ús del ferro, de l’època de
les fargues a l’actualitat.

€

Alins

Casa Sintet

658 491 312

Visita al despoblat de Santa Creu
El despoblat de Santa Creu, a gairebé 1.700 m d’alçada, emmurallat
i amb una torre de vigilància, té mils d’anys d’història. Visitar-lo ens
permetrà entendre la seva funció, com hi vivia la gent i per què va
quedar abandonat.

€

Llagunes

Refugi Vall de Siarb

Exposicions i
projeccions

649 257 884

Visita guiada al patrimoni cultural del Parc
Cada dissabte descobrirem un museu o monument diferent i
n’aprendrem la història que el lliga al territori.

€

Alt Urgell

Agrobotiga Castellbò

650 370 590

Visites guiades al Centre de Documentació dels Pirineus
Visita guiada i interactiva de les pintures murals de les esglésies romàniques del Parc Natural. Inclou exposicions sobre els pobles abandonats del Pallars Sobirà i sobre la vida tradicional al poble de Son.

€

Son del Pi

CEDPIR

606 873 126

Guiatge de plantes i arbres del Parc Natural pel Jardí botànic del Molí
del Pau a Castellbò amb identificació i aprenentatge de les propietats i
els usos. Taller i degustació d’infusions.

€

Castellbò

Agrobotiga Castellbò

650 370 590

Un Parc per descobrir
L’exposició ens mostra un recull de tots els valors naturals i culturals
que es poden trobar al voltant del Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici.

€

Seu d’Urgell

Casa dels Parcs dels Pirineus 973 360 954

CurtÀneu

Projecció de cinema infantil

Plantejant per Castellbò

Explora el Parc
El programa de turisme familiar al Parc.
Descobreix el Parc segellant el teu passaport
d’explorador i aconseguiràs molts premis.
Més informació:
www.exploraelparc.cat

Fira de Tardor - XIV Mostra de l’ovella Xisqueta
A més de la fira multisectorial tindrà lloc la singular mostra d’ovelles
de raça xisqueta. Hi trobareu un estand d’informació del Parc.

€

Sort

Ajuntament de Sort

973 620 010

Mostra de curtmetratges a diferents pobles de les Valls d’Àneu
Mancomunitat de municipis
Valls d’ Àneu
973 626 568
de les Valls d’ Àneu

€

Gaudiu en família de la tradicional pel·lícula de Nadal del Parc. Recollida solidària de joguines (per estrenar) per la Creu Roja.

€

Seu del Parc a Llavorsí

PNAP

973 622 335

Gratuïta

altres iniciatives

Coneix el Parc a través de les iniciatives de turisme familiar, la visita
als productors i artesans i les aplicacions turístiques per a mòbils.

Fires
10 i 11
novembre

Dissabtes
Reserva prèvia
Reserva prèvia

Apadrina un fruiter per a l’os bru

Visites guiades a l’”Ecomuseu Casa Sintet”

Novembre i
desembre

627 706 247

9 a l’11
novembre

Ramat de camins

15
desembre

Massís de l’Orri

Reserva prèvia

€

Diumenges
Reserva prèvia

Cada dia
Reserva prèvia

Tavascan

€

Durant unes hores ens convertirem en autèntics traginers i reviurem
les caravanes de rucs que traginaven la sal des de Gerri fins a mercats
llunyans.

Voluntariat

Dificultat

€

Observació del cel d’hivern centrat en la mitologia del Pirineu, observació d’objectes de cel profund amb telescopi i tast de licors pirinencs.

Cada dia
Reserva prèvia

Rastreig de fauna salvatge a la neu

Passejada al voltant dels espais d’interès arquitectònic de Tavascan. Descobriu també la importància de l’aigua a partir d’una projecció audiovisual i la visita a la caverna de la central hidroelèctrica
subterrània de Tavascan.

Astronomia, mitologia pirinenca i observació amb telescopi

22
novembre

627 753 205

Visites guiades al poble i al complex hidroelèctric de Tavascan

Dissabtes
14 desembre
Reserva prèvia Reserva prèvia

Salvatgines

Cada dia
Reserva prèvia

Valls de Cardós

Reserva prèvia

Activitat específica per a observar fauna de muntanya, ungulats,
rapinyaires, ocells forestals i petits carnívors.

Cada dia
Reserva prèvia

Dissabtes
Cada dia
Cada dia
Reserva prèvia Reserva prèvia Reserva prèvia
Reserva
prèvia
Diumenges
Reserva prèvia

Safari de muntanya

€

Cursos, tallers
i jornades

Visites
guiades

Senderisme
interpretatiu

Deixa’t Guiar

Belibasta

Gaudeix de l’APP sobre el Parc.
Rutes interpretades, tota la xarxa de senders,
guia de serveis i jocs per guanyar premis.

Joc interactiu sobre el camí de l’Últim Càtar. Una
ruta de la Seu d’Urgell a Àreu per descobrir indrets
emblemàtics i trobar les cançons amagades.
www.belibasta.cat

El pas de l’Ossa

Apropa’t als productors i
artesans del Parc

Cinc rutes autoguiades pel Parc que
t’apropen al territori de l’os, amb un
passaport que et donarà molts premis.

Directori de contactes i programa de
visites a tallers, obradors i explotacions
del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Més informació:
Tel. 973 622 335
pnaltpirineu@gencat.cat

Pireníssim
APP de turisme de l’Alt Pirineu i Val
d’Aran. Guia de serveis, itineraris, allotjaments, activitats, producte local...

My112
APP per fer trucades
d’emergència al 112
amb geolocalització.

