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Pallars Sobirà
On  t r o b a r e u  e l  l l a c  més  g r a n  de l s

P i r i n e u s ,  e l  l l a c  de  Ce r t a s c a n ;  e l  p i c

mé s  a l t  de  Ca t a l u n y a ,  l a  P i c a  d ’E s t a t s ;

e l  pob l e  h ab i t a t  més  a l t  de

C a t a l u n y a ,  Rub i ó ,  i  f i n a lmen t ,  l a

N o gu e r a  P a l l a r e s a ,  e l  mi l l o r  r i u

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 .  

EL PIRINEU DE TOTS ELS

RECORDS 

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

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

http://turisme.pallarssobira.cat



N O V E T A T S  
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1. ESTACIONS D’ESQUÍ

BAQUEIRA BERET
El proper hivern l’estació de la Vall d’Aran i valls d’Àneu oferirà als esquiadors i snowboarders fins a 
165 km de traçats (160 km abalisats i 5 km d’itineraris) gràcies a la creació de la nova àrea Baciver 
que se suma a les tres històriques de Baqueira, Beret i Bonaigua. A més, el punt més alt de l’estació 
passa a ser el Cap de Baciver amb 2.610m. 
 
1. Nou remuntador i àrea Baciver: 
-No és d’estranyar que la muntanya mítica que presideix de manera imponent Beret i Orri, el Tuc de 
Baciver, mereixi donar nom a la nova àrea que serà esquiable en part de la seva cara est a partir 
d’aquesta temporada. Això és a causa de la instal·lació del telesquí que pren el nom d’aquest pic i que 
arriba fins al Cap de Baciver, cim que es troba molt proper al Tuc. És una zona destinada a experts amb 
cinc noves pistes vermelles. 
 
-Amb el telesquí Baciver l’estació guanya també 100 m de desnivell arribant al seu punt més alt als 
2.610m del Cap de Baciver i per tant oferint uns descensos de més de 1.100m fins a la base a Baqueira 
1500. La longitud del remuntador és d' 1,7 km en els quals supera 400m de desnivell durant el trajecte 
que ofereix unes vistes úniques de la cara nord i fins i tot de l'inigualable itinerari Escornacrabes. 
-De les cinc pistes noves, totes vermelles i per tant de dificultat, destaca la que porta el nom clau de 
“Baciver” ja que té 405 m de desnivell, una longitud que supera els 2 km i un pendent mitjà del 19%. 
També mereixen especial esment la més pendent amb un 21% que és “Ta Tq Baciver” i la més fàcil del 
conjunt “Estanholes” que compta amb 150 m de desnivell, el seu pendent mitjà serà el més suau. Els 
altres dos traçats que completen l’oferta en aquesta zona són “Orqueta” i “Roca Blanca”. 
 
2. Funpark a Beret 
-L’important en el FunPark no és la velocitat sinó la diversió envoltant els diferents elements. La 
primera part és amb peralts fàcils on s’han situat les grans flors i a l’entrar en el bosc arriba el torn de la 
fauna local. Hi ha una dotzena de figures entre les que es troben una gran varietat d’espècies: 
marmotes, mussols, cérvols, llops, guineus, isards i galls salvatges, entre d’altres. Els visitants del 
circuit poden interactuar amb les figures de goma i han de buscar els animals amagats entre els arbres. 
Diversió assegurada! 
-Pel que fa a Beret, s’ha inclòs com a nova pista el FunPark estrenat a mitjans de la passada temporada 
a l’àrea de Beret i que discorre paral·lel a la pista de Clot der Os. Els més petits (i no tan petits) podran 
descobrir un traçat de 1.750 m de longitud de pista blava amb molts elements per a la diversió. El 
recorregut alterna les flors gegants i les reproduccions d’animals autòctons dels Pirineus, alguns dels 
quals emeten els seus sons per la qual cosa més d'un s'emportarà una sorpresa. 
 
3. Més pistes i superfície esquiable: 
Amb aquesta ampliació, el mapa de pistes de Baqueira Beret està format actualment per 111 traçats 
abalisats. La nova àrea esquiable de Baciver també suma hectàrees de terreny a l’estació que arriba a 
les 2.273 ha. de superfície, 107ha noves que permetran augmentar el gaudi de l’experiència Baqueira 
Beret basada en la seva gran amplitud i qualitat de neu. 
Per a la preparació de pistes s’han adquirit dos màquines d’última generació, una d’elles amb “winch” 
per trepitjar pistes amb fort pendent. Respecte a la producció de neu, s’han instal·lat dos innivadors de 
baixa pressió al Snowpark de Beret Era Marmota per assegurar la neu en els principals mòduls 
d’aquesta zona de freestyle. 
 
 



 
4. Oferta gastronòmica: 
L’estació compta amb 25 restaurants i cafeteries a pistes, 5 d’aquests locals són temàtics i ofereixen 
experiències culinàries úniques. Un d’aquests, potser el de més renom, sigui el Moët Winter Lounge 
que aquest any millora serveis i amplia cuina per seguir augmentant en qualitat. També s’han dut a 
terme reformes en l’Audi Quattro Bar, situat a Beret, que ja sigui per la seva situació o pel seu encant, 
és un establiment molt concorregut per esmorzars i aperitius. 
En la resta de restaurants gastronòmics de l’estació (Refugi San Miguel, 5J Grill Baqueira, Restaurant 
Pla de Beret i Borda Lobato) s’han millorat les cartes amb nous plats i un celler amb més referències. 
D’altra banda, la cafeteria més gran de l’estació, el Bosque, situada a Baqueira 1800 i renovada la 
passada temporada, disposa ara d’una cinta transportadora més còmoda que permet un ascens senzill 
evitant la pujada que hi ha a la seva base per dirigir-se fins al Telecabina. 
L’Hotel Montarto, en el qual es troba el Wine Bar by Viña Pomal i el Pub Drinkery, també ha renovat 
part de les habitacions i les zones del vestíbul que accedeixen al menjador i al Piano Bar d’aquest 
allotjament a peu de pistes. 
 
5. Torna la Copa del Món FIS de Snowboardcross 
-Cada vegada més esdeveniments de magnitud recalen a la Val d’Aran i la Copa del Món de 
Snowboardcross FIS arribarà a Beret els dies 1 i 2 de març de 2019. Serà la segona vegada que el 
màxim circuit mundial d’aquesta espectacular modalitat, que podríem definir com el 
motocròs encompetició els millors del món i, entre ells, els dos esportistes d’hivern espanyols de 
referència i integrants de l’equip de la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI): 
l’andalús medalla olímpica de bronze, Regino Hernández i el basc subcampió del món, Lucas Eguibar. 
-Aquest esdeveniment que consta de classificatòries el dia 1 i finals el dia 2 de març, és, a més, una gran 
festa en la qual hi ha nombroses animacions i fins i tot es preveu una mostra gastronòmica a la zona 
d’arribada, fàcilment accessible des del pàrquing de Beret. 
 
6. Central de reserves online i web amb millor funcionament 
Millora en el sistema de reserves de l’Agència de Viatges Baqueira Beret amb la instal·lació d’un nou 
programa que permet agilitzar i facilitar les reserves tant les que siguin telefòniques com les que es 
realitzen directament a través de la renovada web www.viajes.baqueira.es 
 
Per més informació: Xavier Ubeira (director comercial) / Pep Albós (responsable márketing) / Marta 
Alañá (community manager i encarregada premsa) 
Tel.: 973 639 044, www.baqueira.es, a/e: prensa@baqueira.es 
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Resum de novetats: 
 
• Carretera: Condicionament del ferm de la carretera des de la cota 1650 fins a l’Hotel 
Port Ainé 2000***. Condicionament de talussos i cunetes. Ampliació de l’aparcament de la 
cota 2000 amb 70 places noves. 
 
• Hotel Port Ainé 2000***: Renovació de l’enllumenat per millora en l’eficiència 
energètica. Renovació mobiliari Sala Pica d’Estats i terrassa exterior. Adaptació a la 
normativa antiincendis de l’Hotel Port Ainé 2000***. 
 
• Seguretat i manteniment: Noves senyalitzacions de pistes. Perfilat i sembrat de pistes. 
Renovació dels equips informàtics. Conversió a digital de les emissores. Nou vehicle 4x4 i 
moto de neu. Equipaments per a màquines i motos de neu. Revisió especial telecadira JET 
CIM. Revisions generals teleesquís, telecadires i cintes. Substitució quadre elèctric retorn 
JET CIM. Feines de condicionament a la cota 1600 per a la gestió de residus. 
Condicionament de la bassa de captació d’aigua per la producció de neu. 
 
• Lloguer: Adquisició de nou material de lloguer d’esquí i surf de neu. Condicionament del 
lloguer superior de l’Hotel. 
 
• Parc lúdic: Reposició de material. 
 
• Nou producte: Col·locació del mirador Sud del Pic de l’Orri. 

PORT AINÉ

ESPOT 
 
Resum de novetats: 
 
• Cota 2000: Renovació mobiliari de la cafeteria. Condicionament interior i exterior de 
cafeteria. Noves taquilles. 
 
• Cota 1500: Feines de condicionament del edifici de taquilles, taller i caseta del 
telecadira de La Roca. 
 
• Pistes: Adquisició d’una nova màquina trepitjaneu. Equipaments per a màquines i motos 
de neu. Col·locació de nous paravents. Perfilat i sembrat de pistes. Renovació dels equips 
informàtics. Reposició d’equipaments de neu i pistes. Condicionament casetes 
remuntadors. 
 
• 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. Condicionament espai interior guarderia. 
 
• Carretera: Condicionament del ferm de la carretera del poble d’Espot fins a l’estació. 
 
Per a més informació: Gemma Tost, Tel.: 973 621 199, a/e: gtost@skipallars.cat  



 
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. Les seves pistes d’esquí, tot i ser de petites 
dimensions, ofereixen un ampli ventall de possibilitats lúdiques i esportives: esquí 
nòrdic, alpí, raquetes, escola d’esquí, el refugi, camp d’arves, etc., així com els circuits 
inclusius. 
 
La petita estació del Pirineu lleidatà obté el 8è lloc en la classificació general 
dels SKI THE EAST AWARDS VI on es comparen gairebé 50 estacions diferents  
 
L’Estació d’Alta Muntanya de Tavascan ha estat votada com la vuitena millor estació 
de la temporada 2017-2018 d’entre les espanyoles, andorranes i del Pirineu francès 
en el premis SKI THE EAST AWARDS VI. Una fita molt destacable si tenim en compte 
que el pressupost de Tavascan és exponencialment inferior al de les altres 50 
estacions que s’han valorat. 
 
A més d’aquesta alta posició en la classificació general, Tavascan queda en una gran 
segona posició pel que respecta a l’atractiu forfet de temporada, només superat per 
Masella. 
 
Una altra puntuació i resultat més que destacable és la tercera posició en atenció al 
client. I igualment també queda en les primeres posicions pel que respecta a 
comunicació. 
 
L’enquesta dels SKI THE EAST AWARDS VI s’ha realitzat amb més de 10.000 
formularis contestats pels amants de la neu. L’article complet es pot llegir en aquest 
enllaç: https://www.nevasport.com/east/art/55922/las-mejores-estaciones-de-la- 
temporada-1718-ski-the-east-awards-vi/ 
 
Nou circuit de raquetes de neu. 
 
Per a aquesta temporada d'hivern l'estació d'alta muntanya de Tavascan segueix 
apostant per un públic de muntanya i freerider. 
En aquest sentit, com a novetat, es destaca la senyalització d’un nou circuit de 
raquetes de neu, de baixa dificultat i apte per a tota la família que suma l'oferta 
existent d'itineraris senyalitzats. D’altra banda se segueix treballant per buscar noves 
propostes que millorar aquest conjunt en un futur pròxim. 
 
Edició d’un nou mapa de Freeride. 
 
Per a aquells que busquen noves línies amb els seus esquis o snowboard, es publicarà 
un mapa de freeride de l'estació i voltants. Aquest mapa mostrarà el detall de cada 
baixada i la seva classificació segons dificultat. 
 
Nou punt mèdic 
 
Aquest a temporada Tavascan disposarà disposarà d'un nou punt mèdic, amb millor 
accés i més espai que l'anterior. 
Més informació: Victor Perisé Alía, a/e: victor@tavascan.net; web:www.tavascan.net 

TAVASCAN



NOU SISTEMA DE REGULACIÓ ESTANY DE MONTCORTÈS
El bany i la pesca estarà prohibit a l'únic estany càrstic de muntanya, l'estany de
Montcortès. 
 
Aquesta nova regulació té la intenció de posar ordre a un espai inclòs a la Xarxa Natura
2000 i zona PEIN pel seu interès geològic, paisatgístic, el seu entorn natural i de pastures
i per l'interessant ecosistema de l'estany. 
 
Per una banda, s'han col·locat rètols que informen de la prohibició de la pesca, el bany i la
navegació, cita elements informatius de l'entorn que l'envolta així com la preservació
d'aquest i els tancats de les pastures en zones privades. 
 
Per altra banda, s'han retirat els embarcadors que donaven accés al llac per un doble
motiu; per evitar l'accés al bany i per la seguretat dels visitants. 

2. MEDI AMBIENT: SOSTENIBILITAT

NOVETATS 2018 PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU 
 
1. Celebració dels 15 anys de la creació del Parc Natural de l’Alt Pirineu, ampliació dels límits i naixement
del Parc Pirinenc de les Tres Nacions 
 
El Parc Natural de l’Alt Pirineu va celebrar el passat 1 d’agost, el seus 15 anys d’història, coincidint amb
l’anunci aquest mateix estiu de l’ampliació dels seus límits geogràfics en més de 9.500 hectàrees. 
 
El Parc Natural de l'Alt Pirineu va ser creat per decret l'1 d'agost del 2003 (Decret 194/2003), després d'un
important procés de negociació del govern amb el territori que va tenir lloc entre el 2001 i 2003, arran d’una
proposta inicial el 1999 duta a terme pel Centre Excursionista Catalunya i la Lliga per la Defensa del
Patrimoni Natural (DEPANA) i l’impuls embrionari exercit prèviament per l’ADF Mig Pallars en el marc del
projecte LIFE “Pirineu viu”. 
 
Deu anys després de la seva creació, es va veure la necessitat de donar nous passos, i, a petició de diversos
ens locals, es va impulsar l’ampliació dels límits del parc, com a eina per millorar la gestió d’aquesta àrea,
incloent nous sectors d’alt interès natural que havien quedat exclosos inicialment, i aprofitar també les
possibilitats que ofereix aquesta figura com a dinamitzadora de l’economia local. Així, amb l’aprovació del
Govern dels nous límits el passat 3 de juliol, el Parc abasta ara una àrea de 79.317,21 hectàrees, 9.500
hectàrees més que abans, distribuïdes en 7 nuclis diferents (Farrera, Rialp, Les Valls de Valira, Alt Àneu,
Llavorsí, Soriguera i Alins). 
 
 

PARC NATURAL DE L'ALT PIRINEU



A banda, el passat 24 d’agost es va signar el protocol de creació del Parc Pirinenc de les Tres Nacions, una marca 
d’identitat comuna per millorar la gestió i promoció d’una de les àrees transfrontereres protegides més extenses 
d’Europa, formada pel Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural Regional dels Pyrénées Ariégeoises, el Parc 
Natural de la Vall de Sorteny i el Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. 
 
El Parc Pirinenc de les Tres Nacions suma més de 428.700 hectàrees i 158 municipis, 15 de catalans, dos 
d’andorrans i 141 de francesos. Servirà per a la promoció turística conjunta, la dinamització socioeconòmica i els 
intercanvis en matèria de sostenibilitat i patrimoni natural. 
 
Les quatre parts signatàries aportaran al projecte recursos materials i personals per col·laborar i avançar en 
accions conjuntes. En aquest sentit, treballaran per obtenir el finançament necessari per impulsar un pla d’accions, 
mitjançant fons propis i fons europeus, especialment els Interreg POCTEFA (Programa de Cooperació Territorial 
Espanya-França-Andorra) o d’altres d’interès, com els programes LIFE o FEDER. 
 
2. Inauguració del “Jardí de Roques” al poble de Rubió 
 
El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha inaugurat el “Jardí de Roques”, el primer museu a l’aire lliure per divulgar i 
valoritzar el patrimoni geològic de la zona. Aquest equipament, únic a tot Catalunya, ha estat creat amb el suport 
tècnic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), així com la col·laboració d’altres organismes com 
l’Institut Paleontològic de Catalunya “Miquel Crusafont” (ICP), el Departament de Geologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) i geòlegs experts del territori. 
 
El “Jardí de Roques” se situa en un emplaçament singular, a la vall de Siarb, al nucli habitat permanent més elevat 
de Catalunya, Rubió, a 1.687 metres d’alçada, en una àrea de gran riquesa geològica on s’intercalen afloraments 
de diversos períodes en un espai relativament petit. Ocupa una àrea de 380 m2, i neix amb la intenció de 
convertir-se en un espai de referència per a la divulgació de la singularitat i diversitat del patrimoni geològic del 
parc, tant per a la població local com per a visitants, amb l’objectiu de prendre consciència del seu valor i 
contribuir a conservar-lo. 
 
La descoberta del Jardí es fa mitjançant una passera de fusta adaptada a persones amb mobilitat reduïda, que 
recorre una mostra amb 12 formacions rocoses recollides en diversos indrets del parc, seguint l’escala geològica, 
des de l’època més antiga, fa 510 milions d’anys, a la més moderna, fa 245 milions d’anys. Cada roca disposa d’un 
panell informatiu individual, amb una petita descripció amb curiositats, i un mapa esquemàtic amb informació 
sobre la seva formació i localització dins del parc. 
 
La creació del “Jardí de Roques” és un primer pas per a la divulgació i valorització del patrimoni geològic del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, que es reforçarà amb la posada en funcionament del futur Centre de Descoberta de les 
Ciències de la Terra de l'Alt Pirineu, ubicat a l’edifici contigu al Jardí, i promogut conjuntament pel parc i 
l’Ajuntament de Soriguera, i amb el suport de l’ICGC. Aquest projecte en marxa inclou també la propera 
instal·lació de miradors i itineraris pensats expressament per a la difusió de les singularitats del patrimoni 
geològic, geomorfològic i paleontològic del parc. 
 



 
 
3. Reedició del catàleg de productors i artesans del Parc 
 
El Parc Natural de l’Alt Pirineu reedita el catàleg “Apropa’t als productors i artesans del Parc!!!”, que 
actualitza el que es va editar l’any 2015. Com a novetat, en aquesta edició s’hi han incorporat els 
productors i artesans del municipi del Baix Pallars que, malgrat no trobar-se dins dels límits del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, sí que es troba dins de l’espai de la Xarxa Natura 2000 “Alt Pallars” i de l’Espai 
d’Interès Natural “Alt Pirineu” del qual el Parc en porta a terme la gestió. 
 
Com en l’anterior edició, el material presenta, per una cara, el cens dels productors i artesans del Parc, 
acompanyat d’un mapa de localització de cadascun d’ells. També indica quins d’aquests productors o 
artesans disposen d’algun distintiu de qualitat, i inclou explicacions sobre el valor afegit que aporten els 
productes amb aquests distintius al territori i al Parc Natural. A l’altra cara, hi figura el programa de visites 
als tallers, obradors i explotacions, on s'inclouen propostes diverses com tastos, visites guiades, realització 
de tallers o la possibilitat de donar de menjar als animals. El catàleg s’ha editat en català, castellà i francès i 
inclou 75 productors i artesans (16 més que l’any 2015) i 32 experiències (6 més que l’any 2015). 
 
La producció artesanal i agroalimentària és un element clau del Parc Natural, atès que contribueix a la 
conservació dels espais naturals, preserva els coneixements tradicionals i els oficis locals, alhora que 
esdevé una activitat econòmica sostenible, gràcies a la qual el parc és manté com un espai viu i dinàmic. 
En un moment en què el visitant cada vegada valora més la descoberta de l’entorn que visita i la manera de 
fer i de viure-hi, aquestes visites poden donar un valor afegit a l’oferta turística actual, ja sigui com a 
activitats incloses en paquets turístics, com a oferta associada a allotjaments, o com a complement d’altres 
activitats d’oci. 
 
Aquesta és acció s’ha realitzat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, cofinançada pel Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i executada per l’empresa Raiels, iniciatives que 
arrelen. 
 
4. Actualització i ampliació de continguts de l’App del PNAP 
 
Aquest 2018 s’han actualitzat i ampliat els continguts de l’aplicació gratuïta per a dispositius mòbils que 
van crear l’any 2014 les empreses Trama i Ruralturístic gràcies a la línia d’ajuts per al finançament 
d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya. L’aplicació s’anomena “Deixa’t guiar” i inclou 
tota la informació necessària per gaudir del parc: rutes interpretades, tota la xarxa de senders, punts 
d’interès, serveis turístics, un mapa interactiu i un joc interactiu (El Quadern de Camp). L’any 2018 s’han 
incorporat 3 rutes autoguiades noves i s’han traduït tots els continguts al castellà i l’anglès. A més, se n’ha 
actualitzat l’estructura per tal que sigui compatible amb els canvis que han experimentat IOS i Android, a 
la vegada que s’ha millorat el format, fent-lo més atractiu visualment i més pràctic, a nivell de 
funcionament.  



NOVETATS 2019 PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU 
 
1. Obertura dels punts d’informació del parc 
 
Amb l’objectiu d’apropar al visitant tota la informació necessària durant la seva estada en aquest espai 
natural protegit, el Parc Natural de l’Alt Pirineu obrirà durant l’estiu els punts d’informació que té 
distribuïts per tot el seu territori. 
 
Com al 2018, els punts d’informació del parc a Alt Urgell es trobaran al Centre Terres de Frontera d’Os de 
Civís (Valls de Valira) i a Sant Joan de l’Erm (Montferrer i Castellbò). Al Pallars Sobirà s’obriran punts 
d’informació a Àreu (vall Ferrera), a Tavascan (valls de Cardós) i a la Casa de l’Os Bru dels Pirineus (valls 
d’Àneu). 
 
A l’estiu, també s’ampliaran els horaris a la seu del Parc a Llavorsí i a la Casa dels Parcs Pirineus a la Seu 
d’Urgell, obrint de dilluns a diumenge. 
 
Per altra banda, mitjançant acords voluntaris amb gestors d’altres equipaments o establiments privats, 
també es donarà servei d’informació als visitants als punts d’informació associats següents: a l’Alt Urgell, 
Agrobotiga Castellbò i refugi Ras de Conques i, al Pallars Sobirà, refugi Comes de Rubió, refugi Vall de 
Siarb (Llagunes), refugi del Fornet (Alós d’Isil), Agrobotiga Herbes de l’Alt Pirineu (Araós) i refugi Pleta del 
Prat (Tavascan). 
 
2. Reedició dels mapes generals de català-castellà i anglès-francès i dels mapes sectorials segons els 
nous límits del parc 
 
Durant el 2019, es reimprimiran els mapes generals del parc en les versions català-castellà i anglès-francès, 
dels quals se n’ha actualitzat la maqueta durant el 2018, amb la nova delimitació del parc. També, es durà a 
terme la impressió dels mapes de massís de l’Orri i Santa Magdalena, reeditats el 2018, i s’intentarà editar 
la resta de sectors que estan esgotats. 



Al llarg de l’any el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici organitza un seguit 
d’activitats de descoberta de la natura entre les quals destaquen les sortides hivernals amb raquetes 
neu realitzades pels guies interpretadors, així com sortides monogràfiques sobre diferents temes del 
seu patrimoni natural i cultural. També es realitzen cursos dirigits al públic en general , així com 
jornades i activitats lúdiques en col·laboració amb diferents entitats locals. 
 
Per tal de conèixer quines són aquestes activitats i el seu calendari, podeu consultar-les al web del 
Parc o també a través de l’agenda d’activitats que es reparteix pels diferents establiments turístics de 
la comarca. També les trobareu als punts d’informació 24 hores que es troben a Espot, Sort, Esterri 
d’Àneu i València d’Àneu. 
 
1. Destinació Turística i Reserva Starlight 
 
Com a principal novetat per a l’any 2019 el Parc Nacional començarà a desenvolupar les certificacions 
de Destinació Turística i Reserva Starlight.  En aquesta línia es començaran a desenvolupar les 
principals actuacions marcades en el corresponent pla d’acció. S’editarà també un fullet informatiu. 
 
2. Pla estratègic d’educació i voluntariat als Parcs de Catalunya 
 
En el marc d’aquest Pla Estratègic (2019-2022) es realitzaran activitats diverses d’educació ambiental 
en les escoles de l’àmbit del Parc. 
 
3. Bus del Parc 
 
Aquest servei funciona del 21 de juny al 30 de setembre, i uneix, dos cops cada dia, les dues entrades 
principals del Parc Nacional: Boí, a l’Alta Ribagorça, i Espot, al Pallars Sobirà, passant per la Val d’Aran. 
És molt útil sobretot per a aquelles persones que volen fer alguna travessa llarga i després han de 
tornar al seu punt d’origen. El preu del viatge depèn de la parada d’inici i d’arribada. Hi ha descomptes 
per als bitllets d’anada i tornada. No es permet l’accés d’animals de companyia ni de bicicletes. Per a 
grups nombrosos es recomana trucar prèviament a l’empresa concessionària ALSA. 
 
4. Exposició "L’arqueologia al Parc Nacional" 
 
"L’arqueologia al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici” pretén apropar a la ciutadania 
els resultats inèdits d’una investigació duta a terme pel Grup d’Arqueologia de l’Alta Muntanya de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC). 
 
Així, les persones visitants podran descobrir els prop de 350 jaciments arqueològics documentats  a la 
zona. Es tracta de petits abrics rocosos, coves i restes arquitectòniques a l’aire lliure, com ara tancats i 
cabanes, sovint formant conjunts més o menys extensos. També ceràmiques en tarters, algunes eines 
de sílex a crestes i cims, possibles túmuls funeraris, petròglifs (gravats sobre pedra), i carboneres, que 
mostren  les activitats humanes i les seves variants al llarg del temps. 
 
5. Participació en la 9a Mostra de cinema Etnogràfic conjuntament amb l’Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu. 
 
Amb el suport de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, es duen a terme una sèrie de projeccions de cinema, 
que acosten al territori del Parc Nacional produccions documentals poc conegudes, o documents 
fílmics amateurs o professionals de de prop de 60 anys d’antiguitat com a mínim. Aquests films 
recuperen imatges de la zona del Parc Nacional pràcticament desconeguts per al públic i els habitants 
de l’entorn del Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici, ja que pràcticament mai han 
estat projectats en aquests territoris del Pallars Sobirà i Jussà, Alta Ribagorça i Val d’Aran. De fet les 
projeccions han estat totes agrupades sota el títol de “Pirineu recuperat”, per tal de posar en valor 
l’antiguitat i interès documental de les imatges, que ens acosten paisatges i formes de vida 
desapareguts o en bona part molt transformats en els darrers anys. 
 
 
 

PARC NACIONAL D'AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT 
MAURICI



6. Edició i impressió d’un fullet informatiu sobre l’Ecomuseu dels Pastors de la Vall d’Àssua (Llessui). 
 
Al poble de Llessui hi trobem un centre d’informació i l’Ecomuseu dels Pastors, que pretén introduir al 
visitant les principals característiques de la vall, els pastors i les ovelles, a més de conèixer en 
profunditat les diferents tasques que realitzen els pastors durant el cicle anual, així com la seva forma 
de treballar i viure d’anys enrere, sense oblidar l’evolució que han suposat les noves tecnologies. 
 
Per tal de donar una major difusió a aquest centre per a l’any 2017 s’ha previst l'edició i impressió 
d’uns fullets informatius per tal de que el sector turístic de la comarca pugui disposar d’informació 
sobre el centre per oferir als visitants. 
 
7. XXVIè Concurs de fotografia del Parc i XIIè Concurs de Dibuix Naturalista 
 
L’any 2019 es realitzarà la 26ª edició del concurs de fotografia del Parc, el tema únic és el Parc 
Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i hi podrà participar qualsevol persona, professional 
o aficionada. La inscripció és gratuïta. També es realitzarà un concurs de dibuix naturalista per a 
escolars de Cicle Superior d’Educació Primària (5è i 6è). Les fotografies i dibuixos concursants seran 
exposades a les Cases del Parc de Boí i Espot. 
 
8. Celebració de diades internacionals (dia mundial dels ocells, dia europeu dels Parcs...) 



Un projecte europeu farà navegable el riu Noguera Pallaresa des de Llavorsí fins a la Pobla de Segur 
 
El projecte 'GPS Turisme' cofinançat amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), farà 
navegable el riu Noguera Pallaresa des de Llavorsí (Pallars Sobirà) fins a la presa de Sant Antoni 
(Pallars Jussà). Aquest projecte millorarà la connectivitat fluvial de la presa de Sossís (Pallars Jussà) i el 
salt de l'Hostalet (Pallars Sobirà) fent un pas lateral que donarà continuïtat a la navegabilitat de les 
barques. 
 
El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a 
través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del 
POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera Espanya-França- 
Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i 
mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament 
territorial sostenible. 
 
GPS Turisme 
 
'GPS Turisme' (Green Pyrenees Slow Tourism) té com a objectius el foment i la promoció del patrimoni 
natural i cultural dels Pirineus, mitjançant el desenvolupament d’un model integral transfronterer de 
turisme vinculat a la mobilitat sostenible. Concretament, el projecte cerca millorar la visibilitat i 
promoció en els mercats internacionals de les destinacions de muntanya dels Pirineus vinculades a la 
mobilitat sostenible; l’adaptació d’infraestructures i equipaments per  millorar l’accessibilitat als actius 
naturals i culturals d’aquestes destinacions; i la  implementació d’estratègies compartides de 
cooperació publico-privades. 
 
A ambdues bandes dels Pirineus 
 
En aquest projecte hi participen  5 territoris de França i Espanya : Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Val 
d'Azun-Midi Pyrénées, Vallée de l'Agly-Languedoc-Roussillon i Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes-Languedoc Roussillon. 
 
Per més informació: Tel: 973 621 002, a/e: pepa@pallarssobira.cat 

MILLORA DE LA NAVEGABILITAT DEL RIU NOGUERA 
PALLARESA  A LA PRESA DE L’HOSTALET. 
 

MILLORES DE LES GUARDERIES DE TRUITES DE RIU A 
ESCALÓ I LLAVORSÍ. 
 
Un projecte per mantenir l’espècie autóctona de truita al Pallars Sobirà 
 
Als centres d’alevinatge de Llavorsí i Escaló, hi ha exemplars de truita de riu autòctona que creixen per 
poder ser retornats al riu i evitar així que minvi l’espècie. 
 
El projecte compta amb la col·laboració de les Societats de Pescadors del territori, ja que és una forma 
de mantenir l’espècie autòctona i promoure-la tant entre els veïns de les comarques pallareses 
com entre el turisme de pesca. 
 
Les reintroduccions de truites de riu al Noguera Pallaresa ja s’han notat durant aquesta anualitat. 
 
Les obres de millora d’aquests espais s’han dut a terme a través de l’ajuda del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu. 
 
Per més informació: Tel: 973 621 002, a/e: pepa@pallarssobira.cat 



3.CULTURA

7ª EDICIÓ DE LA FIRA AMBRUIXA’T, FIRA DE BRUIXES I
ENCANTADES.
 
Es tracta de la VII fira de màgia, bruixes i encantades AMBRUIXA’T 
 
Durant tot el dissabte s’efectuen tot un seguit d’activitats firals: jocs tradicionals,
animació infantil, contacontes, paradistes, xerrades, ... i per finalitzar la jornada vall de
bruixes i cercaviles de focs, tambors i diables. 
 
A més, el poble de Ribera de Cardós s’engalana amb motiu de la festa. 
 
Lloc: Ribera de Cardós 
Per més informació: Llorenç Sánchez Abrié, alcalde Ribera de Cardós. 
Telèfon: 973 623122 
Adreça electrònica: ajuntament@vallcardos.ddl.net 
  
 

RIBERA DE CARDÓS OBRE NOU ESPAI VISITABLE: EL
MUSEU DE LES PAPALLONES 
El juny passat, el Museu de les Papallones s’ha traslladat a Ribera de Cardós. 
Un museu que mostra una col·lecció de més de 25.000 exemplars, una de les quatre
col·leccions de referència. 
 
A Ribera de Cardós, s'exposaran les mateixes papallones que es mostraven a l'antic museu
ubicat a Pujalt; unes 3.500. Pel que fa a la resta, fins a arribar a 25.000 estaran a un segon
local també propietat de l'Ajuntament. 
 
A destacar, entre alguna de les curiositats de la col·lecció, la papallona més gran del món i
també la més petita, els insectes més grans de Catalunya i Europa, i una de les més
originals del Museu, una papallona única al món descoberta a Andorra l'any 1994 entre
altres. 
 
L’exposició conte espècies que volen a Catalunya amb totes les seves varietats, i el
visitant podrà gaudir i conèixer el seu món (relacions amb l’entorn i altres detalls de la
seva vida i costums) 
 
Per a més informació: Alfons Dolsa, Tel.: 655 475 661, a/e: museu@papallones.cat  



EL MUNICIPI DEL BAIX PALLARS FORMA PART DEL
GEOPARC MUNDIAL DECLARAT PER LA UNESCO
 
"Orígens-Pirineus Catalans" 
 
Amb el nom d'“Orígens-Pirineus Catalans", marca per donar-se a conèixer,  el Geoparc
Conca de Tremp-Montsec ha estat declarat Geoparc Mundial de la Unesco, una distinció
que reconeix la riquesa geològica i paleontològica, el patrimoni natural, històric i cultural
d'aquest territori. 
 
L’espai geogràfic beneficiat per aquesta distinció són més de 2.000 quilòmetres quadrats i
està integrat per 19 municipis de 4 comarques diferents: el Pallars Jussà (14), la Noguera
(3), el Pallars Sobirà (1) i l’Alt Urgell (1). 
 
El municipi del Baix Pallars, al Pallars Sobirà, forma part d’aquest projecte amb una sèrie
d’elements d’interès com ara la serra de Boumort  i la seva Reserva Nacional de Caça de
Boumort, el Congost de Collegats, l’Estany de Montcortès al Pla de Corts i els Salins de
Gerri amb el seu Brollador d'aigua Salada i el museu de la sal, la Casa de la Sal. 
 
Per a més informació: Aroa Yague, Tel.: 973 662 040, a/e: turisme@baixpallars.ddl.net 
 

NOUS PLAFONS INFORMATIUS SOBRE ARTÈMIA I
PLANTES HALÒFILES A LA CASA DE LA SAL
Aquest plafons estaran integrats dins de la museografia actual del Museu de Gerri de la
Sal que es troba situat en l'antic magatzem de la Sal on es pot descobrir com es treballava
la sal al salí i la seva posterior manipulació fins a la seva venda. 
 
Aquests parlaran de l’artèmia salina, un crustaci de fa 5,5 milions d’anys que viu a l’aigua
salada, i del qual en tenim a milions al conjunt restaurat al salí des del 2008 i també de les
plantes halòfites, plantes que viuen en espais salobres.  

DOCTOR MUSIC FESTIVAL 

El Doctor Music Festival tindrà lloc els dies 11, 12, 13 i 14 de juliol de 2019 al mateix lloc on es van 
celebrar les seves tres primeres edicions: Escalarre, a les valls d'Àneu. 
 
Seran 4  dies i quatre nits per gaudir de la música, de l’entorn i per recordar un cop més aquesta edició 
del festival.  A més, el compromís del festival és proporcionar una experiència inesborrable als seus 
assistents, contribuir al desenvolupament agroecològic i sostenible de la comarca que l'acull. 
 
Escalarre està situat a les valls d’Àneu, un espai envoltat de grans muntanyes habitades per diferents 
espècies de gran interès (ossos, galls salvatges, cérvols, trencalossos, entre altres). Per aquest motiu, 
la sostenibilitat ambiental, econòmica i social seran les fonaments bàsics del Doctor Music Festival. 
 
Música i cultura se citaran aquells dies a Escalarre sense oblidar la importància de la vessant 
alimentària. Es intenció del festival que tot el menjar que es consumirà al recinte sigui de proximitat i 
preferentment dels productors locals, i lliure d'agroquímics, transgènics i tòxics de qualsevol tipus. 
 
Contacte: Merche, merche@doctormusic.com 
www.doctormusicfestival.com



PRESÓ-MUSEU “CAMÍ DE LA LLIBERTAT”, PERSEGUITS I SALVATS 
IDIOMES CATALÀ/CASTELLÀ/FRANCÈS /ANGLÈS I HEBREU. 
 
DATES: CAPS DE SETMANA, PONTS I PERÍODES VACACIONALS, DE DIMARTS A DISSABTE, DE 18 
A 20 H., DISSABTE I DIUMENGE TAMBÉ DE 12 A 14 H, FORA D’AQUESTS DIES I HORARIS ES FAN 
VISITES A LA DEMANDA SIGUI QUIN SIGUI EL NOMBRE DE PERSONES. 
 
BREU DESCRIPCIÓ: 
Durant els anys de la Segona Guerra Mundial (1939-1944) milers de persones, francesos, jueus, 
alemanys, belgues, canadencs, americans, anglesos, holandesos, italians, polonesos i rusos, 
entre altres no especificats... creuaren els Pirineus fugint de la barbàrie nazi. Els passos de 
muntanya esdevingueren el testimoni silenciós de la seva odissea per aconseguir la llibertat. 
Per la població de Sort passaven diverses rutes que unien els departaments francesos de l'Arieja i l'Alta 
Garona amb el Pallars Sobirà, una d’elles coneguda amb el nom de "El Camí de la 
Llibertat". 
 
Des de l’any 2007, la Presó-Museu “Camí de la llibertat” dona a conèixer aquests itineraris i 
aquests fets històrics, en record a tots aquells que les protagonitzaren i a la necessitat de 
preservar els valors de la Pau i la Democràcia, i ens enfronta amb el present, quan encara són 
milions de persones les que intenten trobar la pau a l’altre costat d’una frontera. 

IIDIOMES Català, castellà, anglès 
ORGANITZADOR/S Ajuntament de Sort 
Tot l’any 
 
BREU DESCRIPCIÓ 
3 rutes a peu, us portaran pels paratges inspiradors de 2 de les novel·les d’éxit de la literatura 
catalana traduïdes a diversos idiomes, Les veus del Pamano, de Jaume Cabré (castellà, 
francès, alemany, rus, xinès, polonès, italià, portugués, noruec, neerlandès, grec...) i Pedra de 
Tartera, de Maria Barbal (castellà, francès, anglès, alemany, eslovè, italià, neerlandès, 
pòrtuguès, suec...). Durant el recorregut descobrireu els pobles de la vall d’Àssua i el Batlliu, 
de Sort, el seu patrimoni cultural i natural, i la seva gastronomia (Creu Pedró de Montardit, 
Retaule gòtic de l’esglèsia d’Enviny, formatgeries artesanals, intervenció pictòrica de Santi 
Moix a l’esglèsia de Saurí, Museu dels Pastors de la Vall d’Àssua...). 

LA VALL D’ÀSSUA I EL BATLLIU, UN PAISATGE DE NOVEL·LA. 
ITINERARIS LITERARIS. 

IDIOMES Català i castellà i anglès, a la demanda 
ORGANITZADOR/S Ajuntament de Sort, Associació de veïns de Saurí, Bisbat d’Urgell 
DATES Tots els caps de setmana, del 2 de març al 3 de novembre. Resta de dates, a la demanda 
per a mínim 10 persones. 
 
BREU DESCRIPCIÓ 
L’església de Sant Víctor de Saurí, com d’altres del Pirineu, és un exponent de la sensibilitat 
artística a través dels segles. Ha estat un referent per als seus habitants i guarda alguns dels 
millors records i vivències de la comunitat. El repte ha estat fer possible que una petita 
església de muntanya, a través de la intervenció pictòrica de l’artista contemporani de 
reconegut prestigi internacional, Santi Moix, ens faci gaudir d’una bellesa que desvetlli la 
nostra vessant sensible. 
La natura, el paisatge, els animals, el soroll del riu, les nits estelades, els núvols, les tempestes 
d’estiu, el reflex de la llum blanca als llosats, el rajolí d’aigua que no para, les truites... La força 
de la natura exterior entra i transforma l’interior del temple de la mà de l’art. L’artista ha estat 
capaç de copsar els colors de l’entorn, plasmant-los en la seva creació, fent d’aquest espai un 
lloc privilegiat per a l’admiració, la contemplació, on sembla que la matèria hagi desaparegut i 
únicament hi resti l’harmonia, el color, la llum i el misteri. 

DESCOBRIM UN PROJECTE ÚNIC D’ART CONTEMPORANI A 
UNA ESGLÈSIA DEL PIRINEU 



4. ESPORTS
CAMPIONAT DEL MÓN DE CAYAC D’ESTIL LLIURE SORT 2019 

De l’1 al 6 de juliol 
 
Noguera Pallaresa, un riu de campionat 
 
“Es uno de los mejores de Europa porque ofrece un gran caudal en pleno verano y además 
permite la práctica del canotaje a todos los aficionados. Entrevista a André David, 
vicepresident de la Liga del Ouest i President del Canoe-Kayak de Nantes, La Mañana 
04/08/1965. 
 
“Crec que tothom acceptarà que és un dels millors rius d’aigües braves per al nostre esport…Hi ha 
més de 40 km de magnífiques aigües braves com no havíem vist en anys…” Richard Fox, 
vicepresident de la Federació  Internacional de Piragüisme. Campionat del món del 2010. 
 
Sort i el riu Noguera Pallaresa han estat catalogats, per experts internacionals, com una de les 
millors destinacions per a la pràctica, entrenament i competicions de piragüisme i esports 
d’aigües braves. En aquest sentit, són molts els equips que venen per entrenar-se provinents 
d’altres indrets de l’Estat, com del País Basc, Galícia o Múrcia, i d’altres països, com França o 
Bèlgica. Un volum considerable de turisme ve per fer activitats al riu, fins al voltant de 350.000 
persones per temporada. 
 
Així doncs, el turisme actiu i la pràctica del piragüisme d’aigües braves es consoliden com un 
dels pols d’atracció de la vila, així com també una de les principals eines dinamitzadores 
d’aquest sector que alhora està vinculat amb els allotjaments, la restauració, el comerç i altres 
establiments que ofereixen serveis als visitants. D’aquesta manera al Pallars Sobirà s’hi poden 
practicar més de 24 activitats esportives catalogades, relacionades amb la natura i el riu, en un 
radi de 40 km. 
 
Sort-Noguera Pallaresa, destinació pionera d’esports d’aigües braves 
 
Cal remarcar que tot el desenvolupament de l’oferta turística esportiva relacionada amb els 
esports en aquest medi natural, ha estat possible gràcies  que cap als anys 60, les activitats 
d’aigües braves es van introduir a l’estat espanyol a través del riu Noguera Pallaresa. 
 
A partir d’aquest moment, la història esportiva de la localitat de Sort es va iniciar amb 
l’organització de la 1ª edició del Ral·li Turístic Esportiu Internacional de la Noguera Pallaresa (al 
1964), que enguany celebra la seva 55ª edició. Però no va ser fins a mitjans dels anys vuitanta 
que els esports d’aventura es van popularitzar i Sort es va convertir en destinació turística 
esportiva. Paral·lelament, dins del piragüisme va néixer una nova modalitat, el “Freestyle” o 
estil lliure, i, en la seva consolidació, Sort hi ha tingut un paper rellevant, aquí se’n van disputar 
les primeres competicions dins el marc del Ral·li internacional de La Noguera Pallaresa, l’any 
1992, quan encara no era una modalitat reconeguda per les federacions, es va organitzar la 
primera Copa d’Europa (1999), el primer Campionat del Món (2001), el Campionat d’Europa 
(2004), l’Open Internacional d’Estil Lliure (2013) i la més recent, la final de la Copa del Món de 
Kayak d’Estil Lliure (2014). La modalitat va ser reconeguda oficialment per la Federació 
Internacional de Piragüisme (ICF) al 2006, any en què el municipi de Sort també va assolir la 
certificació com a Destinació de turisme esportiu de Catalunya. 
 
Val a dir que Sort i el riu Noguera Pallaresa han estat seus d’altres esdeveniments 
internacionals d’aigües braves com la Final de la Copa d’Europa de Descens (1980), el 
Campionat del Món Júnior de Descens (1988) i el Campionat del Món de Descens (2010), entre 
d’altres. 
 
 



La modalitat d’Estil Lliure o “Freestyle” 
 
El kayak “Freestyle“ o d’Estil Lliure es pot practicar tant en instal·lacions artificials, 
especialment habilitades per a la pràctica del piragüisme, com en el medi natural, aprofitant 
els moviments d’aigua generats per la mateixa topografia del llit del riu. L’objectiu dels palistes 
és aconseguir el màxim nombre de figures o trucs aprofitant la força de l’aigua generada per 
un ressalt hidràulic, ja sigui una onada estacionària o rull, durant un temps màxim de 45 
segons, que són puntuades per un jurat format per tres jutges. 
 
A diferència de les altres especialitats del piragüisme d’aigües braves, l’espai del camp de 
regates és molt reduït, perquè els esportistes únicament evolucionen sobre el rull. La 
plasticitat de les maniobres acrobàtiques i els moviments dels palistes fan d’aquesta 
modalitat una de les més espectaculars del piragüisme. La competició es fa amb rem de pala 
senzilla (canoa, CI and OCI) o de pala doble (caiac, K1) i es practica en les modalitats de K1, CI 
(canoa tancada), 0C1 (canoa oberta) i squirt, que és un model de piragua en què s’ha 
minimitzat l’espai i només hi ha lloc per a les cames. 
 
El riu Noguera Pallaresa, el Camp de Regates l’Aigüerola i tot el seu potencial turístic 
esportiu 
 
Si hi ha un riu apropiat per fer piragüisme d’aigües braves i esports d’aventura aquest és la 
Noguera Pallaresa, per les seves característiques i perquè disposa d’una excel·lent 
infraestructura, tant per acollir competicions de primer nivell mundial com per a la pràctica 
turística i amateur. Aquest riu neix al Pla de Beret, a la Vall d’Aran, i desemboca al Segre, 
després de fer un recorregut total de 155 quilòmetres, dels que 45 quilòmetres són 
navegables, amb diferents graus de dificultat (d’I a V d’una escala de VII), i aigües cristal·lines, 
constituint un paradís pels amants d’aquests esports. 
 
Al pas de la Noguera Pallaresa pel bell mig de la vila de Sort hi trobem el Camp de Regates 
l’Aigüerola, una instal·lació construïda al 1993 que acull un equipament estable 
d’entrenaments i competició d’eslàlom, la qual cosa permet la navegabilitat esportiva durant 
qualsevol època de l’any. També s’hi ubiquen diverses onades situades a diferents punts on 
s’hi practica la modalitat de “Freestyle”, tot plegat en un entorn natural. 
 
L’accessibilitat d’aquesta instal·lació permet acollir fàcilment esdeveniments de piragüisme, 
fins i tot la celebració de competicions nocturnes, que amb l’ajuda d’una bona il·luminació 
esdevenen un magnífic espectacle. Amb el públic, ben a prop dels atletes, es crea una ambient 
molt proper i un caliu que semblaria impossible d’aconseguir al costat de les aigües braves 
d’aquest riu. En aquest context del Campionat del món del 2019, Sort té l’oportunitat de construir unes 
instal·lacions pròpiament d’Estil Lliure al tram final del Camp de Regates l’Aigüerola, que 
representaran el llegat del Campionat. 
 
Campionat del Món d’estil lliure Sort 2019 
 
Val a dir que tot aquest projecte ha estat fruit d’una col·laboració iniciada el 2015 entre la Seu 
d’Urgell i Sort moment en què conjuntament es va guanyar la candidatura per acollir al 2019 
un Campionat del Món que aglutinarà les tres disciplines: l’eslàlom, el descens-sprint i l’estil 
lliure. El programa esportiu i d’aigües braves es complementarà amb l’oferta de natura, cultura i 
gastronomia habituals, i diverses activitats d’animació: sopar popular, concerts, visites 
guiades... 
 
Totes aquestes competicions s’emmarquen sota el paraigües de la International Canoe 
Federation amb el suport de la Real Federación Española de Piragüismo i la Federació Catalana 
de Piragüisme. L’organització del Campionat del Món d’estil lliure Sort 2019 contribueix a consolidar un 
pol d’excel·lència de piragüisme d’aigües braves al Pirineu. 
 
+INFO: http://sort.cat/sortkayak/, AJUNTAMENT DE SORT. Tel. 973620010, 
ajuntament@sort.cat



5. ALTRES

“PIRINEUS-NOGUERA PALLARESA, NATURA I MUNTANYA EN 
FAMÍLIA”, LA NOVA DESTINACIÓ DE TURISME FAMILIAR DE 
CATALUNYA QUE OFEREIX MÉS ACTIVITATS 

La destinació PIRINEUS-NOGUERA PALLARESA NATURA I MUNTANYA EN FAMÍLIA, reuneix un 
conjunt de recursos turístics ideals per al turisme familiar. Amb una superfície de 472,60 km2, 
inclou els municipis de Llavorsí, Rialp, Sort, Soriguera i Baix Pallars (de nord a sud), distribuïts a 
banda i banda del riu Noguera Pallaresa, amb 65 nuclis de població situats a les 
emblemàtiques valls que hi conflueixen: vall de Baiasca, vall de Romadriu, vall d’Àssua, vall de 
Siarb, vall d’Ancs… 
 
A més de l’emblemàtic riu Noguera Pallaresa, referent de les activitats d’aigua dolça, i l’estació 
d’esquí i muntanya de Port-Ainé que gaudeix de la millor neu del Pirineu i que destaca pel seu 
parc lúdic, les seves pistes ideals per al públic familiar, i les seves vistes de 360º des del Pic de 
l’Orri, la DTF ofereix als visitants un gran ventall d’activitats turístiques, diversificades i 
úniques, tant en quantitat com en qualitat distribuïdes per totes les valls: el Parc Natural de 
l’Alt Pirineu; el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (entrada per La Vall 
d’Àssua); la Reserva de Boumort; les rutes literàries de la vall d’Àssua i el Batlliu; els escenaris 
de rodatge de Les Veus del Pamano i Gran Nord; el Camí natural de Sort i la Vall d’Àssua; els 
estanys d’alta muntanya com els de Mainera, o el d’orígen càrstic de Moncortés; els camps de 
futbol de gespa natural; les rutes de BTT senyalitzades; museus i espais culturals (església i 
pintures murals de Sant Serni de Baiasca; Ecomuseu dels Pastors de la Vall d'Àssua; centre 
d'interpretació Turística del Pallars Sobirà; Presó-Museu del Camí de la Llibertat; despoblat 
medieval de Llagunes; espais de la Guerra civil de Baladredo, Pedres d’Auló i Vilamur….); 
Museu de la Sal de Gerri; rutes 4x4; rutes de fauna; visites a formatgeries artesanals; pesca 
esportiva; cursos de piragüisme; descens de barrancs…; establiments d’activitats d’esports 
d’aventura; establiments d’excursions a cavall; i quilòmetres i quilòmetres de rutes a peu 
senyalitzades, la major part de les quals transcorren per sota dels 1.500 m., unint les diferents 
poblacions, la qual cosa les fa practicables tot l’any. 
 
Tot això amb un clima agradable i assolellat, la major part de l’any, amb una temperatura 
mitjana de 12,5º, i una extensa oferta d’establiments turístics de totes les categories i 
tipologies: càmpings, cases rurals, apartaments, pensions i hotels, restaurants tradicionals i 
d’autor, slow food i estrella Michelin... 
 
A més del segell de turisme familiar també compta amb el segell de turisme esportiu-pol 
d’excel·lència en piragüisme d’aigües braves (municipi de Sort), som Geoparc mundial de la 
Unesco (municipi de Baix Pallars) i destinació turística Starlight (municipi de Sort, de la mà del 
Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici). 
 
La DTF PIRINEUS-NOGUERA PALLARESA, situada al centre neuràlgic de l’Alt Pirineu, neix amb 
45 adherits, superant els objectius fixats inicialment, gràcies als quals els pobles i viles d’ 
Altron, Baro, Bressui, Caregue, Escàs, Gerri de la Sal, Llagunes, Llavorsí, Llessui, Montardit de 
Baix, Peramea, Rialp, Roní, Sort i Tornafort s’inclouen a partir d’ara al mapa de destinacions de 
turisme familiar reconegudes per l’Agència Catalana de Turisme. 
 
+INFO: http://sort.cat/sortkayak/, AJUNTAMENT DE SORT. Tel. 973620010, 
ajuntament@sort.cat



Agenda anual 
d' activitats 2019

L 'agenda anual és el recull de totes les activitats

organitzades per les entitats i municipis del Pallars

Sobirà: fires , festes , actes , exposicions , cursos... 

 

Se 'n fa una edició mensualment en què 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/ 

------------------------------------------------------------------ 

La agenda anual es la recopilación de todas las

actividades organizadas por las entidades y

municipios del Pallars Sobirà: ferias , fiestas , actos ,

exposiciones , cursos... 

 

Se hace una edición mensualmente donde se da

cabida a todas las nuevas actividades que se

organizan y también se puede consultar de forma

permanente en la web del Pallars Sobirà:

http://turisme.pallarssobira.cat/ 
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GENER/ENERO
3- 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 
 
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  
 
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 
 
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 
 
5- RAQUETES DE NEU AMB SEGURETAT/RAQUETAS DE NIEVE CON SEGURIDAD.
ESPOT 
Excursió pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb raquetes de neu.
Aprenem els secrets de la neu i la tècnica de progressió.  
Excursiones por el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici con raquetas
de nieve. Aprendemos los secretos de la nieve y la técnica de progresión. 
 
973 62 40 36  
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
12 i 13- 14è TROFEU ESPOT ESQUÍ / 14º TROFEO ESPOT ESQUÍ 
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 
 
19- 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 
 
 

AGENDA CULTURAL 2019



19- ESTIREM LO FIL! / TIREMOS DEL HILO 
LLESSUI 
Descoberta de l’Ecomuseu Els Pastors de la Vall d’Àssua d’una forma diferent i aprenent a 
treballar el feltre de la llana de les ovelles xisquetes. 
Descubierta del Ecomuseo de Els Pastors de la Vall d’Àssua de una forma 
diferente y aprendiendo a trabajar el fieltro de la lana de las ovejas de raza xisqueta. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
19 - 15è TROFEU FLOQUET DE NEU / 15º TROFEO COPITO DE NIEVE 
ESPOT 
Prova del circuit d'alevins d'esquí alpí.   
Prueba del circuito alevines de esquí alpino. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
20- WORLD SNOW DAY - DIA MUNDIAL DE LA NEU / DÍA MUNDIAL DE LA NIEVE 
ESPOT I PORT AINÉ 
Activitats a la neu per a difondre la pràctica de l’esquí alpí i altres activitats esportives a 
la neu i en contacte amb la natura. 
Actividades en la nieve para difundir la práctica del esquí y de otros tipos de deporte que 
se practican en la nieve i en contacto con la naturaleza 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
 

FEBRER/FEBRERO

2 i 17- ESTIREM LO FIL! / TIREMOS DEL HILO! 
LLESSUI 
Descoberta de l’Ecomuseu Els Pastors de la Vall d’Àssua d’una forma diferent i aprenent a treballar el 
feltre de la llana de les ovelles xisquetes. 
Descubierta del Ecomuseo de Els Pastors de la Vall d’Àssua de una forma diferente y aprendiendo a 
trabajar el fieltro de la lana de las ovejas de raza xisqueta. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
16- 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. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
16- BAIXADA DE TORXES EN HOMENATGE A JOAN GORNÉ FALIP / BAJADA DE ANTOCHAS TXE 
EN HOMENAJE A JOAN GORNÉ FALIP 
ESPOT 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
17 - TAST EN ALÇADA / CATA EN ALTURA 
PORT AINÉ 
Degustació d’embotits i cervesa San Miguel. 
Degustación de embutidos i cerveza San Miguel. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 



17- 10a EDICIÓ LA  FOC DE NEU / 10ª EDICIÓN LA FOC DE NEU 
Cursa de raquetes de neu que forma part del Circuit Català de raquetes i també se celebra una prova de 
la Copa Catalana d’aquesta modalitat. El recorregut trancorre dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
Carrera de raquetas de nieve incluida dentro del Circuit Català de raquetas y también se disputa una 
prueba de la Copa Catalana de esa modalidad. El recorrido transcurre dentro del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu. 
/973 62 65 68 
https://focdeneu.cat 
www.vallsdaneu.org 
 
20 i 21- SNOW RACE GOS ÀRTIC / SNOW RACE PERRO ÁRTICO 
PORT AINÉ 
Del 18 al 22 de febrer se celebrarà al Pirineu de Lleida la primera edició de la Snow Race by Gos Àrtic, 
una cursa de múixing de 5 dies, que vol recuperar l’esperit de Pirena, la ruta blanca dels Pirineus. 
Del 18 al 22 se celebrará en el Pirineo de Lleida la primera edición de la Snow Race by Gos Àrtic, una 
carrera de mushing de cinco días, con voluntad de recuperar el espíritu de Pirena, la carrera blanca de los 
Pirineos. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
23- BETULA MINI FREESTYLERS – CAMPIONAT DE CATALUNYA DE SLOPE STYLE AL SNOWPARK / 
BETULA MINI FREESTYLERS – CAMPEONATO DE CATALUÑA DE SLOPE STYLE EN EL SNOWPARK 
PORT AINÉ 
Campionat dedicat als futurs freestylers de fins a 15 anys. La vocació d'aquest esdeveniment que aplega 
nens i nenes practicants d'snowboard i esquí, és exclusivament lúdica, sense deixar de banda l'esperit 
competitiu, amb la intenció de promoure el FREESTYLE a la neu entre els més joves. 
Campeonato dedicado a los futuros freestylers hasta los 15 años. La vocación de este evento que acoge 
niños y niñas practicantes de snowboard y esquí, es exclusivamente lúdica, sin dejar de lado el espíritu 
competitivo, con la intención de promover el FREESTYLE en la nieve entre los más jóvenes. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
24- FINAL NACIONAL ESQUÍ ALPÍ – JECC 2018/2019 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 

MARÇ / MARZO

2- Xa TAMARRO RACE 
ESPOT 
Competició per a tots els públics i nivells d’esquí. 
Competición para todos los públicos y niveles de esquí. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
2, 3, 4 i 5- 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. 
973 62 10 02 
turisme.pallarssobira.cat 
 
2- CARNAVAL A ESPOT I PORT AINÉ 
ESPOT I PORT AINÉ 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 



2, 16 i 30- EXCURSIÓ AMB RAQUETES DE NEU / EXCURSIÓN 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. 
973 62 40 36 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
2, 16 i 30- 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. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes  

3, 17 i 31- ESTIREM LO FIL! / TIREMOS DEL HILO! 
LLESSUI 
Descoberta de l’Ecomuseu Els Pastors de la Vall d’Àssua d’una forma diferent i aprenent a 
treballar el feltre de la llana de les ovelles xisquetes. 
Descubierta del Ecomuseo de Els Pastors de la Vall d’Àssua de una forma 
diferente y aprendiendo a trabajar el fieltro de la lana de las ovejas de raza xisqueta. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
Del 4 al 8- COPA DEL MON IPC / COPA DEL MUNDO IPC 
ESPOT 
Prova d'esquí alpí per a persones amb discapacitat física i visual. 
Prueba de esquí alpino para personas con discapacidad física i visual. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
8- DIA INTERNACIONAL DE LES DONES / DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
PALLARS SOBIRÀ 
973 62 10 02 
turisme.pallarssobira.cat 
 
8-9  FESTIVAL MALDALTURA 
LLESSUI 
El Maldaltura (Festival de música independent de Llessui) és un projecte dirigit i coordinat 
per l’Eix del Mal, una associació discòfila amb tres línies d’actuació dedicades a la música 
independent. 
El Maldaltura (Festival de música independiente de Llessui) es un proyecto dirigido y 
coordinado por el Eje del Mal, una asociación discófila con tres líneas de actuación 
dedicadas a la música independiente. 
973 62 00 10 
www.sortturisme.com 
 
10- CURSA POPULAR GALL FER / CURSA POPULAR GALL FER 
PORT AINÉ  
Competición para todos los públicos y nivel de esquí. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
12- 55a EDICIÓ DE LA CURSA BASSIERO - UEC BARCELONA / 55ª 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. 
973 62 60 05 / 973 62 65 68 
http://esterrianeu.cat i www.vallsdaneu.org 



16 i 17- TEST DE MATERIAL NORDICA & BLIZZARD 
ESPOT I PORT AINÉ 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
Del 16 al 17- 9è TROFEU ESPOT ESQUÍ / 9º TROFEO ESPOT ESQUÍ 
ESPOT 
Amb un total de 130 corredors/es, de tots els clubs catalans, d’Andorra i d’Aragó, aquest 
circuit és el pas  per fer el gran salt a les categories absolutes, i optar a formar part 
dels equips nacionals. 
Con un total de 130 corredores/as, de todos los clubes catalanes, de Andorra i de Aragon, 
este circuito es el paso para hacer el gran salto a las categorias absolutas i optar a formar 
parte de los equipos nacionales. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
20- DIA MUNDIAL DE LA POESIA / DÍA MUNDIAL DE LA POESIA 
PALLARS SOBIRÀ 
973 62 10 02 
turisme.pallarssobira.cat 
 
23- CURSA SOCIAL CEPS / CARRERA SOCIAL CEPS 
PORT AINÉ 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
 
 30 i 31- CAMPIONATS DE CATALUNYA ABSOLUTS / CAMPEONATOS DE CATALUÑA 
ABSOLUTOS 
ESPOT 
Competició de màxim nivell, FIS internacional, amb la participació dels equips nacionals i 
de totes les federacions a més, dels equips d'Andorra, Pirineus francesos i italians. 
Competición de máximo nivel, FIS Internacional, con la participación de los equipos 
nacionales y de todas las federaciones además, de los equipos de Andorra, Pirineos 
franceses y italianos. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
PER DETERMINAR - PRESENTACIÓ TEMPORADA DE TURISME ACTIU 
PRESENTACIÓN TEMPORADA DE TURISMO ACTIVO 
Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà. 
973 621 002 
turisme.pallarssobira.cat 



ABRIL / ABRIL

 
4- DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL / DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL 
PALLARS SOBIRÀ 
973 62 10 02 
www.turisme.pallarssobira.cat 
 
6- CURSA SOCIAL PER TOTS PER L’ESQUÍ A L’ESTADI / CARRERA SOCIAL PARA TODOS POR EL 
ESQUÍ EN EL ESTADIO 
ESPOT 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
7- CAMPIONAT D’ESPANYA DE FREESTYLE A L'SNOWPARK / CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
FREESTYLE EN EL SNOWPARK 
PORT AINÉ 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
7 - 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 excepto la comida popular. 
973 62 00 10 / 696 535 199 
www.sort.cat 
 
13- EXCURSIÓ AMB RAQUETES DE NEU / EXCURSIÓN 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. 
973 62 40 36 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
Del 13/4 al 22/4- SETMANA SANTA, VIA CRUCIS I LA PASSIÓ / SEMANA SANTA, VIACRUCIS Y LA 
PASIÓN 
Sort, Rialp, Esterri d’Àneu, Ribera de Cardós, Tírvia 
973 62 10 02 
http://turisme.pallarssobira.cat 
 
19 i 20- MOSTRA DE FORMATGES ARTESANS CATALANS / MUESTRA DE QUESOS ARTESANOS DE 
CATALUNYA 
SORT 
Fira de formatges amb àrea de tast, jornada tècnica i activitats, tot al voltant dels formatges artesans 
catalans. 
Feria de quesos con zona de degustación, jornada técnica i actividades, todo alrededor de los quesos 
artesanales catalanes. 
973 62 00 10 
www.sortturisme.com 
 
19- PROCESSÓ DELS ARMATS / PROCESIÓN DE LOS ARMADOS 
ESTERRI D'ÀNEU i TÍRVIA 
Desfilada de la tradicional Processó. 
Desfile de la tradicional Procesión. 
973 62 60 05 / 973 62 10 02 
http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 



13 i 27- 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. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
14 i 28- ESTIREM LO FIL! / TIREMOS DEL HILO! 
LLESSUI 
Descoberta de l’Ecomuseu Els Pastors de la Vall d’Àssua d’una forma diferent i aprenent a 
treballar el feltre de la llana de les ovelles xisquetes. 
Descubierta del Ecomuseo de Els Pastors de la Vall d’Àssua de una forma 
diferente y aprendiendo a trabajar el fieltro de la lana de las ovejas de raza xisqueta. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
20-END OF SEASON BY SAN MIGUEL 
ESPOT 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
21- END OF SEASON BY SAN MIGUEL 
PORT AINÉ 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
27-TÈCNIQUES AVANÇADES DE RASTREIG / TÉCNICAS AVANZADAS DE RASTREO 
ESPOT 
No veurem animals, però sí els seus rastres 
No veremos animales, pero sí sus huellas. 
973 62 40 36 
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. 
973 62 00 10 
www.sort.cat 



A determinar- 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. ¡Vine descubrir-ho! 
Los caminos del valle de Àssua esconden cabanas, bordas, paredes de piedra seca y otros 
secretos. ¡Ven a descubrirlo! 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
A determinar- 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. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
18- DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS / DÍA 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. 
T. 973 62 10 02 
http://turisme.pallarssobira.cat 
 
A determinar- 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. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
26- XV MARXA DE LA VALL DE SIARB / XV MARCHA DEL VALLE DE SIARB 
LLAGUNES 
Marxa Popular pel Parc Natural de l'Alt Pirineu. Apta per a tots els públics amb sortida i 
arribada al poble de Llagunes. 
973 62 01 67 
http://www.marxasiarb.com 
  

MAIG / MAYO

A determinar- III FESTIVAL DE SENDERISME DE LA VALL DE SIARB / III FESTIVAL DE 
SENDERISMO DEL VALLE DE SIARB 
LLAGUNES 
Sortides guiades, visites culturals, exposicions i venda de productes locals. 
Salidas guiadas, visitas culturales, exposiciones y venta de productos locales. 
973 62 01 67 
 



JUNY / JUNIO

A determinar- MOTO PIRENAIC’S 
SORT 
Trobada de motos benèfica. 
Concentración de motos benéfica. 
973 620 167 
www.sort.cat 
 
1 i 2- VIII FIRA DELS OFICIS I MENESTRALS DE RIALP / VIII 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. En torno a la feria hay otras actividades: conferencias, talleres, 
conciertos, etc. 
973 620 365 
www.rialp.cat 
 
9- VII FIRA DE PRODUCTORS DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU I DE L’OVELLA ARANESA / VII FERIA DE 
PRODUCTORES DEL PARQUE NATURAL DEL ALT PIRINEU I DE LA OVEJA ARANESA 
ARRÓS DE CARDÓS 
Fira dels productes agroalimentaris, artesans i activitat tradicional del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Concurs de xolla i 
mostra d’ovella aranesa. 
Feria de productos agroalimentarios artesanos y actividad tradicional del Parque Natural del Alt Pirineu. Concurso de 
esquilar y muestra de la oveja aranesa de los Museos. 
973 62 31 85 
http://esterricardos.ddl.net 
 
8 i 9 (pendent confirmar)- BENVINGUTS A PAGÈS / BIENVENIDOS A PAYÉS 
PALLARS SOBIRÀ 
Cap de setmana de portes obertes a les explotacions d’arreu de Catalunya per veure de ben a prop d’on venen i com 
elaboraren els seus productes. 
Fin de semana de puertas abiertas en las explotaciones de toda Cataluña para ver de bien cerca el origen y la elaboración de 
sus productos. 
973 621 002 
http://benvingutsapages.cat 
 
A determinar- EXCURSIÓ: ESTIREM LO FIL / EXCURSIÓN: 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. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes  
 
8  (pendent confirmar)- MILLA VERTICAL 
ÀREU 
Cursa vertical, d'alta muntanya fins al cim del Monteixo a 2.905m amb un desnivell positiu de 1.685m, un referent en el món 
de les verticals. 
Carrera vertical, de alta montaña hasta la cima del Monteixo a 2.905m con un desnivel positivo de 1.685m, un referente en 
el mundo de las verticales. 
973 62 44 05 
http://www.millaverticaldareu.com 



A determinar- IV FESTIVAL DE MUNTANYA PICA D’ESTATS / IV FESTIVAL DE MONTAÑA 
PICA D’ESTATS 
Activitats per a grans i petits, sortides guiades, tallers, xerrades, mercat de productes 
tradicionals pallaresos i música tradicional. 
Actividades para mayores y pequeños, visitas guiadas, talleres, charlas, mercado de productos 
tradicionales pallareses y música tradicional. 
 
15 i 16 (pendent confirmar)- TROFEU RIALP FUTBOL BASE / TROFEO RIALP FUTBOL BASE 
RIALP 
Torneig de futbol base. Dos dies de competició entre les categories d'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. 
973 62 03 65 
www.rialp.cat  
 
16- CURSA LA RIBALERA / CARRERA LA RIBALERA 
Tírvia, Burg, Farrera, Os de Civís 
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. 
93 302 45 29 
www.laribalera.cat 
 
A determinar- 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. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
22- FIRA DE SANT JOAN , FIRA ARTESANIA I MERCAT MULTISECTORIAL / FERIA DE SAN 
JUAN, FERIA ARTESANIA Y MERCADO MULTISECTORIAL 
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. 
973 62 60 05 - 973 62 65 68 
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. 
973 62 62 62 - 973 62 65 68 
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. 
973 62 44 05 
www.alins.ddl.net 
 
 
 
 



24- 31a FIRETA DE SANT JOAN I 30a XOLLADA D’OVELLES AMB TISORA / 31ª FERIA DE SAN JUAN Y 
30ª ESQUILADA DE OVEJAS CON TIJERA 
SORT 
Xollada d'ovelles amb tisora, fireta de productes artesans i XIIa Trobada de col·leccionisme de plaques. 
Esquileo de ovejas con tijera, feria de productos artesanos y XIIº Encuentro de coleccionismo de placas. 
973 62 00 10 
www.sort.cat 
 
Del 24 de juny a l’1 de juliol - 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". 
973 62 60 05 - 973 62 65 68 
http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 
 
Del 25 al 30- 28è 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. 
973 62 60 05 / 973 62 65 68 
http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 
 
29- FALLES DE SANT PERE DE VALÈNCIA D’ÀNEU / FALLAS DE SANT PERE DE VALÈNCIA D’ÀNEU 
VALÈNCIA D'ÀNEU 
973 62 60 38 - 973 62 65 68 
http://altaneu.ddl.net 
www.vallsdaneu.org 
 
29 i 30 (pendent de confirmar)- FESTIVAL MUDA PIRINEUS / FESTIVAL MUDA PIRINEOS 
BURG 
La música la dansa i els bons aliments són els ingredients essencials del Festival de la Coma de Burg. 
La música, la danza y los buenos alimentos son los ingredientes esenciales del Festival de la Coma de Burg. 
www.festivalmuda.cat 

JULIOL / JULIO 
De l’1 al 15 de setembre (tots els dilluns)- 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. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
De l’1 al 15 de setembre (tots els dimecres)- VISITES A L’ECOMUSEU DELS PASTORS DE LA VALL 
D’ÀSSUA / VISITAS GUIADAS A L’ECOMUSEO DE LOS PASTORES DEL VALLE DE ÀSSUA 
LLESSUI 
Visita a l’Ecomuseu dels Pastors on coneixereu de ben aprop aquest ofici tradicional vinculat al seu 
territorio i l’ovella Xisqueta.   
Visita al Ecomuseo de los Pastores donde conoceréis de cerca este oficio tradicional ligado a su 
territorio y la oveja Xisqueta. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 



1 Activitat – A determinar - LES VEUS DE PAMANO / LAS VOCES DE PAMANO 
LLESSUI 
Sortida literària pels escenaris de la gran novel·la de Jaume Cabré. 
Salida literaria por los escenarios de la gran novela de Jaume Cabré. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
1 Activitat – A determinar - DE SANTA MARIA A SANT JULIÀ 
LLESSUI 
Recorregut des de Llessui per a descobrir el romànic de la vall d'Àssua. 
Recorridi des de Llessui para descobrir el románico del valle de Àssua. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
1 Activitat – A determinar- PASSEJANT PER LA VALL D’ÀSSUA / PASSEANDO POR EL VALLE DE ÀSSUA 
LLESSUI 
Recorregut des de Llessui pels antics camins de la vall. Aquesta excursió és fa amb un guia interpretador del 
Parc que us acompanyarà en en tot el trajecte i que us farà coneixedors de la història i la natura d'una vall 
de novel·la. 
Recorrido des de Llessui por los antiguos caminos del valle. Esta excursión se hace con un guía 
interpretador del Parque que os acompañará en todo el trayecto y que os hará conocedores de la historia y 
la naturaleza de un valle de novela. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
De l‘1 al 7- CAMPIONAT DEL MÓN D’ESTIL LLIURE / CAMPEONATO DEL MUN MUNDO DE ESTILO 
LIBRE 
SORT 
Campionat de piragüisme d’estil lliure. 
Campeonato de piragüismo de estilo libre. 
973 620 010 
www.sortturisme.com 
www.kayaksort.cat/ 
 
6- FALLES D’ALÓS D’ISIL / FALLAS DE ALÓS DE ISIL 
ALÒS D'ISIL 
973 62 63 45 /973 62 65 68 
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. 
973 62 65 88 / 648 091 893 
www.pescaguinguetaespot.com 
 
6 i 7- X FIRA DEL FERRO PIRINENC / X FERIA DEL HIERRO PIRENAICO 
ALINS 
Fira d'artesans forjadors i productors locals de l'àmbit del Pallars Sobirà. Exposicions de forja, realització 
d'altres activitats relacionades amb l'explotació i l’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. 
973 62 44 05 
alins.ddl.net 
htt://boscosdeferro.blogspot.com/es 
 



7- ARRIBADA DEL CAMÍ DE LA LLIBERTAT DES DE FRANÇA / LLEGADA DEL CAMINO DE LA 
LIBERTAD DESDE FRANCIA 
ESTERRI D'ÀNEU 
973 62 60 05 / 973 62 65 68 
http://esterrianeu.cat 
www.vallsdaneu.org 
 
11,12, 13 i 14- DOCTOR MUSIC FESTIVAL /  DOCTOR MUSIC FESTIVAL 
VALLS D'ÀNEU 
Macrofestival de música en viu, amistat i natura que se celebrarà a la vall d'Àneu durant tres dies i quatre 
nits. 
973 65 65 68 
www.doctormusicfestival.com 
 
De juliol a setembre- FESTIVAL DE MÚSICA DE RIALP / FESTIVAL DE MÚSICA DE RIALP 
RIALP 
Concerts de música 
Conciertos de música 
973 62 03 65 
www.rialp.cat 
 
De juliol a agost- FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DELS PIRINEUS / FESTIVAL DE MÚSICA DE LOS 
PIRINEOS 
PALLARS SOBIRÀ 
Concerts de música 
Conciertos de música 
973 62 10 02 
www.femap.cat 
 
Segona-tercera semana- 56è RAL·LI INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA / 56 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. 
973 62 00 10 
www.kayaksort.cat 
 
 
A determinar- MARXA DE LES VALLS DE CARDÓS / MARCHA DEL VALLE DE CARDÓS 
VALL 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, un 
infantil i un per a adults. 
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, uno infantil i uno para adultos. 
973 62 31 22 
http://vallcardos.ddl.net 



25, 26, 27 i 28- 12ª edició 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. 
973 62 65 68 
www.festivalesbaiolat.cat  

AGOST / AGOSTO

1 Activitat – A determinar- DE SANTA MARIA A SANT JULIÀ 
LLESSUI 
Recorregut des de Llessui per a descobrir el romànic de la vall d'Àssua. 
Recorridi des de Llessui para descobrir el románico del valle de Àssua. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
1 Activitat – A determinar- PASSEJANT PER LA VALL D’ÀSSUA / PASSEANDO POR EL VALLE DE ÀSSUA 
LLESSUI 
Recorregut des de Llessui pels antics camins de la vall. Aquesta excursió és fa amb un guia interpretador 
del Parc que us acompanyarà en tot el trajecte i que us farà coneixedors de la història i la natura d'una vall 
de novel·la. 
Recorrido des de Llessui por los antiguos caminos del valle. Esta excursión se hace con un guía 
interpretador del Parque que os acompañará en todo el trayecto y que os hará conocedores de la historia y 
la naturaleza de un valle de novela. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
3 i 4- ULTRA TRAIL, MARATÓ I MARXA POPULAR VALLS D’ÀNEU “Memorial Edu, Just i Quique” / ULTRA 
TRAIL, MARATÓN Y MARCHA POPULAR VALLS D’ÀNEU “Memorial Edu, Just y 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. La cursa Valls d'Àneu compta amb diferents recorreguts i dificultats: la UTVA, Ultra 
Trail Valls d'Àneu amb 92 km i 7.500 metres de desnivell positiu (Cursa del calendari de Copa Catalana de 
curses d'ultraresistència de la FEEC) i, la CRVA, Cursa Resistència Valls d'Àneu  amb 45 km i 3.000 metres 
de desnivell positiu (Cursa de la lliga de curses de resistència de la FEEC). 
Carrera de montaña que se realiza, en gran parte, por caminos tradicionales y pueblos del valle de Àneu. La 
carrera Valls d'Àneu cuenta con diferentes recorridos y dificultades: la UTVA, Ultra Trail Valls de Àneu de 
92 km i 7.500 metros de desnivel positivo (Carrera del calendario de Copa Catalana de carreras de ultra 
resistencia de la FEEC) y, la CRVA, Carrera de Resistencia Valls de Àneu de 45 km i 3.000 metros de 
desnivel positivo (Carrera de la liga de carreras de resistencia de la FEEC). 
973 62 60 05/973 62 65 68 
www.ultravallsdaneu.com 
http://esterrianeu.cat 
www.vallsdaneu.org 
 
3 i 4- FIRA DEL FORMATGE /  FERIA 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. 
973 62 60 67 / 973 62 65 68 
http://guingueta.ddl.net 
www.vallsdaneu.org 
 
  
 



4- XXXII PUJADA AL PORT DE SALAU / XXXII 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. 
973 62 65 68 
www.caoc.cat  
 
6  i 7- BirrÀneu, FIRA DE LA CERVESA ARTESANA / BirrÀneu, 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. 
973 62 65 68 
www.esterrianeu.cat 
 
7-11- RIALP 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. 
973 620 365 
http://rialp.run 
 
Per determinar- FIRA DE LES TREMENTINAIRES / FERIA DE LAS TREMENTINAIRAS 
ESPOT 
Fira dedicada a l’ofici de les trementinaires, demostració d’oficis i activitats familiars. 
Feria dedicada al oficio de las trementinairas, demostración de oficios y actividades familiares. 
973 62 65 68 
www.vallsdaneu.org 
 
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. 
973 620 010 
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. 
973 62 00 10 
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. 
973 62 60 05 / 973 62 65 68 
http://esterrianeu.cat 
www.vallsdaneu.org 
 



2ª o 3ª setmana- FIRA DE BRUIXES I ENCANTADES DEL PALLARS / FERIA DE BRUJAS Y 
ENCANTADAS DEL PALLARS 
RIBERA 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. 
Celebración de un encuentro mágico donde se mezcla la tradición pagana y la historia documentada. 
Actos sociales como juegos y pasacalles, música “celta” i cuentacuentos; comerciantes y paradistas; 
actos culturales como teatro y escenificaciones diversas. 
973 62 31 22 
www.vallcardos.org 
 
17 i 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. 
973 62 20 08 
http://llavorsi.ddl.net 
 
18- 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. 
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. 
973 66 20 40 
htt://baixpallars.ddl.net   
 
A determinar- Va TROBADA AL PORT DE TAVASCAN / Vº 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. Enguany 
s’organitza per sisena vegada amb la participació de la gent del territorio, el Parc Natural Regional 
dels Pirineus de l’Ariège i el Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
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. Este año y se organiza la sexta edición se organiza por los vecinos de la zona, 
el Parque Natural Regional de los Pirineos del Ariège y el Parque Natural del Alt Pirineu. 
973 62 23 35 
www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu 
alins.ddl.net 
 
24(pendent confirmar)- VIIa TROBADA AL PORT DE BOET / VIIº 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. També s’hi realitza un mercat en 
alçada on es poden comprar aquests productes. 
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. También hay un mercado en 
altura donde se pueden adquirir estos productos. 
973 62 23 35 
www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu; alins.ddl.net 
 



29 i 30- 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. 
973 62 60 05 / 973 62 65 68 
www.vallsdaneu.org 
 
Finals d’agost- CONCENTRACIÓ TUNING / CONCENTRACIÓN TUNNING 
SORT 
973 62 00 10 
http://www.sort.cat   

SETEMBRE / SEPTIEMBRE

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.  
973 62 00 10 
www.sort.cat   
 
14 i 15- X 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; la Maratón+, de 52 km 
y la Trail de 21 km, y la nueva modalidad de Caminata de 12 Km. 
973 62 03 65 
www.rialpmatxicots.cat 

OCTUBRE / OCTUBRE

Del 12/10 al 23/11-Pendent de confirmar- ELS COLORS DE TARDOR DEL PARC NATURAL DE L’ALT 
PIRINEU: VI CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL A INSTAGRAM / LOS COLORES DE OTOÑO DEL 
PARQUE NATURAL DEL ALT PIRINEU: VI CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL A INSTAGRAM 
PARC NATURAL DE L'ALT PIRINEU 
Concurs que organitza per setena vegada el Parc Natural de l’Alt Pirineu amb l’objectiu de donar a 
conèixer i promoure els valors de la conservació i la bellesa dels paisatges de l’espai natural durant el 
canvi de coloració de la vegetació a la tardor. 
Concurso organizado por séptima vez por el Parque Natural del Alt Pirineu con el objetivo de dar a 
conocer y promover los valores de conservación y la belleza de los paisajes del espacio natural durante 
el cambio de coloración de la vegetación en otoño. 
973 62 23 35 
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu 
 
A determinar- CHEROKEE RIDER 
SORT 
Concentració de motos a Sort, capital del Pallars Sobirà i punt des d’on es donarà pas a les sortides pel 
Pirineu de Lleida i França. 
Concentración de motos en Sort, capital del Pallars Sobirà, y punto de salida de los recorridos por el 
Pirineo de Lérida y Francia. 
973 62 00 10 
www.turismesort.cat 



5- JORNADES PER A L’EXCEL·LÈNCIA /  JORNADAS PARA LA EXCELENCIA 
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. 
973 62 65 68 
www.jornadesmuntanya.cat 
www.vallsdaneu.org 
 
A determinar- LO LLUMENER 2019 - Festival Pirinenc de Literatures Infantils i Juvenils / LO 
LLUMENER 2019 - 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 al 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 al Pallars 
Sobirà. 
973 620 010 
www.lollumener.cat 
www.sort.cat 
 
A determinar- SONS DE TARDOR / SONIDOS DE OTOÑO 
ESTAC 
Concerts de música / Conciertos de música 
Tel: 973 62 01 67 - web: soriguera.ddl.net 
 
A determinar- MATXIXICS 
RIALP  
Cursa escolar de muntanya. 
Carrera escolar de montaña. 
973 62 10 02 
www.pallarssobira.cat/agenda 
 
19 i 20- FIRA DE SANTA TERESA / FERIA DE SANTA TERESA 
ESTERRI D'ÀNEU 
Fira ramadera. El dissabte es destina al sector vaquí, amb una subhasta de raça bruna dels Pirineus i 
una exhibició en un concurs de morfologia. En finalitzar es premia els assistents amb una degustació 
de carn de vedella IGP, vedella dels Pirineus Catalans. El diumenge, els protagonistes són els equins 
de raça Pirinenc Català, amb un concurs de raça, un tast de poltre criat a la zona i el sorteig d'una 
poltra. 
Feria ganadera. El sábado se destina al sector vacuno, con una subhasta de raza bruna de los Pirineos 
y una exhibición en un concurso de morfología. Al finalizar se premia a los asistentes con una 
degustación de carne de ternera IGP Vedella dels Pirineus Catalans. El domingo, los protagonistas son 
los equinos de raza Pirinenc Català, con un concurso de raza, una cata de potro criado en la zona y el 
sorteo de un potro. 
973 62 60 05 / 973 62 65 68 
http://esterrianeu.cat 
www.vallsdaneu.org 



26 i 27- FIRA DE TARDOR DE TÍRVIA / FERIA DE OTOÑO DE TÍRVIA 
TÍRVIA 
Una de les fires amb més tradició del Pirineu. Venda d'artesania i productes agroalimentaris locals: 
bolets, formatges, confitures, xocolate, licors, etc. Demostracions, activitats i tallers per a grans i petits. 
Una de las ferias con más tradición del Pirineo. Venta de artesanía y productos agroalimentarios 
locales: setas, quesos, mermeladas, chocolate, licores, etc. Demostraciones, actividades y talleres para 
mayores y pequeños.   
973 62 20 73 
http://tirvia.ddl.net 

NOVEMBRE / NOVIEMBRE

9 i 10- 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”. 
973 62 00 10 
www.sort.cat 
 
Del 8 al 10- CURTÀNEU 
ESTERRI D'ÀNEU 
Sessió de curtmetratges. 
Sessiones de cortometrajes. 
973 62 65 68 
www.vallsdaneu.org  

DESEMBRE / DICIEMBRE

6- FIRÀNEU 
ESTERRI D'ÀNEU 
973 62 65 68 
www.vallsdaneu.org 
 
31- CURSA DE SANT SILVESTRE / CARRERA DE SANT SILVESTRE 
ESTERRI D'ÀNEU 
Cursa popular. 
Carrera popular. 
973 62 60 05 / 973 62 65 68 
www.vallsdaneu.org 

ALTRES ACTIVITATS / OTRAS ACTIVIDADES

DISSABTES / SÁBADOS - SARDANES 
SORT 
Ballada de sardanes durant tot l‘any a les 18h (hivern: Casal de la gent gran i del 23/04-11/09 a la Plaça 
Major). 
Baile de sardanas durante todo el año a las 18h (en invierno en la Casa de la tercera edad y del 23/04- 
11/09 en la Plaza Mayor). 
973 620 010 
www.sort.cat 
 
TOTS ELS DIJOUS DE JULIOL, AGOST I SETEMBRE - TODOS LOS JUEVES DE JULIO, AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE 
ARCALÍS 
Visita al romànic del S-XII i missa al Santuari d'Arboló. 
Visita al románico del S-XII i misa en el Santuario de Arboló 
T. 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 
 
turismepallarssobira.cat (AGENDA) 

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 


