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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  Ca t a l u n y a ,

Rub i ó ,  i  f i n a lmen t ,  l a  Nogu 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  e n 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

p e 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
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1. SORT

Nou estadi d’estil liure al camp de regates l’Aigüerola de
Sort
El nou Estadi de Piragüisme d'Estil Lliure a Sort garanteix un cabal òptim per a la
celebració de la modalitat de piragüisme d’estil lliure (15-40 m³ / s).
 
El riu Noguera Pallaresa, que discorre pel nucli urbà de Sort, té una tradició de turisme i
de competició esportiva des de la dècada de 1960, sobretot pel que fa a la modalitat de
piragüisme de descens, el més natural del riu. Des del 1964, quan va tenir lloc la primera
competició anual del "Ral·li Internacional de la Noguera Pallaresa", s'han organitzat
activitats esportives al riu, que han contribuït al desenvolupament turístic de Sort i de la
comarca del Pallars Sobirà.
 
El 1993, la infraestructura esportiva de la Noguera Pallaresa va fer un salt endavant amb
la construcció del camp d'eslàlom "l’Aigüerola", en el tram central de la població i aigües
amunt del pont de la carretera N-260, destinat a la disciplina d’eslàlom, i que va afegir un
important potencial per a l'aprenentatge de la navegació pel riu, de manera que a més
de nombroses competicions anuals d'àmbit local, nacional i internacional es registren
també nombroses estades d'entrenament de clubs esportius de tot Espanya i fins i tot
de seleccions nacionals d'altres països.
 
A principis de segle XXI s’implantà a Sort una nova modalitat de piragüisme d'aigües
braves denominada "estil lliure", popularment també anomenada "rodeo" per la seva
semblança a la tradició popular de l'oest americà, i que s'ha realitzat principalment en
l’anomenat rul·lo, l'onada natural originada per l'orografia del riu aigües avall del pont de
la Noguera Pallaresa, però encara en el tram urbà del riu i amb tots els serveis propers,
circumstància que el diferencia d'altres instal·lacions de característiques similars que es
troben molt més allunyades de la població que organitza la competició.
 
El freestyle és una modalitat relativament recent de piragüisme, que es pot practicar
tant en instal·lacions artificials com en el medi natural. L'objectiu dels palistes és
aconseguir el màxim nombre de figures aprofitant la força de l'aigua generada per un
ressalt hidràulic durant un temps màxim de 45 segons.



A diferència de les altres especialitats de piragüisme d'aigües braves, l'espai del Camp
de Regates és molt reduït, perquè els esportistes evolucionen únicament sobre el
rul·lo. 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
realitza amb rem de pala senzilla (canoa, CI i OCI) o de la 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 el pes i només hi ha lloc per a les cames.
 
L'any 2001 es va organitzar a Sort el primer Campionat Mundial de Caiac freestyle,
organitzat per l'Ajuntament de Sort i la Federació Internacional de Piragüisme, i des de
llavors s'han dut a terme nombroses competicions d'àmbit internacional com el
Campionat d'Europa d'Estil Lliure (2004).
 
Amb la celebració d'un nou Campionat Mundial aquest any 2019, precedit de
l'anomenat premundial de l'any 2018, va quedar clara la necessitat d'una actuació de
remodelació, millora i consolidació de l'estadi fluvial existent en el tram urbà de la
Noguera Pallaresa situat a l’alçada del pavelló d'esports municipal, que s'ha inaugurat
aquest mes de juny amb ocasió de l'esmentat Campionat Mundial, en què van
participar aproximadament 250 palistes provinents de 35 països.
 
El nou estadi de piragüisme d'estil lliure a Sort garanteix un cabal òptim per a la
celebració d'aquesta disciplina piragüística (15-40 m³ / s), un desnivell de 120 cm entre
el nivell d'aigües amunt i aigües avall en règim lent, i les dimensions suficients per a
albergar les instal·lacions tècniques de posició de jutges, entrenament (aigües
tranquil·les, seients vianants, vestuaris i magatzem d'embarcacions) i pràctica
esportiva.
 
En aquest últim sentit, la rugositat i forma del dic, així com de fons de la instal·lació,
que ocupa uns 10.000 m² de superfície, tenen un efecte significatiu en la formació de
ressalt, l'onada per què han de reptar els practicants d'aquest espectacular esport.
 
Cal destacar que l'existència d'instal·lacions esportives d'aquestes característiques va
ser condició necessària per a la distinció de Sort com a Destinació Turística Esportiva
oficialment reconegut per l'Agència Catalana de Turisme, que distingeix els municipis
que disposen d'infraestructures i serveis d'alta qualitat per a la pràctica de l'esport i
que té per objectiu promocionar i comercialitzar l'oferta turística catalana relacionada
amb l'esport entre un segment de la demanda concret però d'alta qualitat: esportistes
d'alta competició, turistes que centren les vacances en l'esport i públic visitant amant
dels grans esdeveniments esportius, diversificant així l'oferta turística del municipi i
propiciant la seva desestacionalització.
 
Més informació:
Web: http://sort.cat/sortkayak/
Tel. 973620010
 



Sort fa visites guiades a la població: “Una altra Sort”

La capital del Pallars Sobirà posa en marxa aquest estiu visites guiades a la població.
 
El nom de Sort, anterior a l’època romana, té un significat ben diferent del que li
donaríem avui en dia. Sembla ser que volia dir pont i molt probablement era un dels
ponts més importants que creuava la Noguera Pallaresa.
 
Carrers; vestigis de muralla; restes del castell, residència del Comtat de Pallars, i un
passeig per tots racons i raconets ens endinsarà a part de la història i patrimoni cultural
de Sort i com ha anat canviant en el temps.
 
La visita inclou l’acompanyament de les persones interessades per la població i també
inclou l’entrada a la Presó Museu- Camí de la Llibertat. La visita es realitza tots
els dissabtes a les 16.30h.
 
Més informació:
Web: http://www.sortturisme.com/
Tel. 973 620 010

La intervenció a l’església de Sant Víctor de Saurí, de
l’artista Santi Moix, és visitable des d’aquest estiu.

Les parets i sostres de l’església de Saurí llueixen un pintat d’art  contemporani de
l’artista Santi Moix.
 
Els principis d’aquesta intervenció es van fomentar en la natura, els colors, la gent de la
vall i un espai de recolliment, meditació i pregària. 
 
L’artista Santi Moix va néixer a Barcelona el 1960 i als 26 anys viatjà a Nova York, on està
instal·lat i des d'on la seva obra s'ha projectat arreu del món, amb exposicions a Milà,
Shanghai, Barcelona i la mateixa Nova York entre altres ciutats. És un creador polifacètic,
que ha treballat en nombroses disciplines:   escultura, dibuix, pintura... La seva obra és
atrevida, enigmàtica, de vegades inquietant. Navega entre l’abstracció i la figuració, i en
la seva obra ocupa un paper rellevant la natura i la relació que hi té l’home.
 
Des d’aquest estiu l’església és visitable i s’ha programat un calendari que determina
l’obertura de l’església i possibilitat de visita guiada. Més enllà, però, d’aquesta
programació es pot concertar visita concertada per a grups a partir de 10 persones.
 
Web: https://www.esglesiaseuri.cat/
Més informació:
Web: http://www.sortturisme.com/
Tel. 973 620 010
 



2. RIALP

La Rialp Matxicots celebra 10 anys i rep aquest 2019 el
reconeixement de la Generalitat, com a millor ultra trail de
Catalunya l’any 2018.

L’acte, que va tenir lloc a Tremp el passat 29 d’octubre, va distingir els mèrits de 78
esportistes i clubs de l’Alt Pirineu i Aran durant el 2018 i el reconeixement de tres fites
esportives entre les que hi havia la cursa de muntanya la Rialp Matxicots.
 
No hi ha dubte que Pallars Sobirà és sinònim d’història, muntanya i esport. Un còctel
infal·lible que ha portat, des de 2010, centenars de corredors a descobrir els millors
paisatges del territori en el marc de la Rialp Matxicots. És un repte d’alta muntanya que
aquest 2019 ha celebrat 10 edicions amb el mateix desig de sempre: cuidar amb tacte
cada un dels participants.
 
Més que una cursa, esdevingué una gran festa perquè 10 anys no es fan cada dia, i és
per això que l’organització va preparar una Rialp Matxicots a l’altura de les
circumstàncies. 
 
Amb la plaça de les Escoles de Rialp com a punt neuràlgic de la cursa, aquest any la
cursa va acollir quatre proves: l’Extrem amb els seus 84 quilòmetres i 6.800 metres de
desnivell positiu, la  Marató  (48 km i 4.200 m+), la  Mitja  (24 km i 1.600 m+) i
la Caminada (11 km i 700 m+).
 
La 10ª Rialp Matxicots va comptar amb un assortimentt d’activitats paral·leles que
amenitzaren la jornada.
 
 
Les claus de l'èxit d’aquesta prova són l’exigència física dels recorreguts, la
bellesa del territori i la cura en el tracte al corredor. 
 
Més informació:
Web: http://www.turisrialp.cat/matxicots/
Telèfon: 973 620 365



Vint anys de música a Rialp amb el Festival de Música.

El Festival de Música de la Vila de Rialp és un dels referents al calendari de festivals
musicals per la seva excel·lent qualitat de programa i enguany farà vint anys del seu inici.
 
Durant aquests 19 anys un grup nombrós d’intèrprets, variats i de gran qualitat han
ofert els seus concerts a Rialp fent sentir i viure en viu l’encant dels seu acurat treball
musical.
Com és habitual, el festival  tindrà lloc de juliol a setembre, amb diversos concerts que
oferiran una variada proposta d’estils i música sota la direcció de Rialp Musical
Associació, entitat que té com a objectiu impulsar cultura musical d’aquí.
 
Més informació:
Web: http://www.festivalrialp.com/ca/festival/
Telèfon: 973 620 365

Port Ainé entre les deu millors estacions d'esquí petites
d'Europa segons The Guardian:

El prestigiós diari anglès ha fet una selecció d'estacions petites a nivell Europeu. Aquesta
elecció, com comenta The Guardian, no s'ha fet per la seva amplitud i superfície sinó per
raons diferents que aporten un valor afegit, sensacions més familiars, respecte a les
grans superfícies i més concorregudes dels Alps. 
 
Sobre Port Ainé comenta que és un àrea encantadora de 22 pistes i una alçada màxima
de 2.440m. El fet que tingui màxima ocupació el cap de setmana permet que durant la
setmana l'esquiador pugui gaudir al màxim de les baixades sense aglomeracions.
 
Entre altres anotacions comenta la bona acollida del personal de l'estació, el cost
assequible dels serveis i la proximitat a les poblacions de les valls i centres de serveis.
 
Més informació:
Web: https://www.skipallars.cat/port-aine/
Telèfon: 973 620 365 i Telèfon: 973 621 199 Ski Pallars



L’edició centenària de la “Volta”, La Volta Ciclista a
Catalunya, visita de nou Port Ainé

Port Ainé es visitarà per quarta vegada en la història de la “Volta”. La Volta serà el 23 al
29 de març de 2020
 
Un port de 18,5km de distància, amb un desnivell mitjà de 6,8% i rampes màximes de
fins el 15%. 
Amb l’anunci oficial dels finals en alt, la Volta Ciclista a Catalunya comença a definir-se
per a la seva edició centenària, una xifra que en les proves per etapes només han
aconseguit el Tour de França i el Giro d’Itàlia.
L’estació va ser inaugurada l’any 1986 i està envoltada pel Parc Natural de l’Alt Pirineu.
 
Més informació a: https://www.voltacatalunya.cat/
Web: https://www.skipallars.cat/port-aine/
Telèfon:
973 620 365 i Telèfon: 973 621 199 Ski Pallars

Rialp acollirà de nou el 2020 la tercera edició de Rialp
Summer Agility

La Summer Agility és una disciplina esportiva de gossos que posa a prova l'agilitat dels
seus participants, al mateix temps reforça el vincle entre l’amo i el gos,   havent de
superar una sèrie d'obstacles reglamentats en un ordre concret marcat per un jutge, en
el menor temps possible i amb les mínimes penalitzacions.
 
La prova tindrà lloc a Rialp del 5 al 9 d’agost del 2020 i se al camp de futbol municipal.
 
Rialp Summer Agility Competition està formada per una part competitiva RSCE/FCI, PRE-
AGILITY i una altra OPEN.
 
Més informació:
Web: http://rialp.run/, www.agilitybarcelona.com
Telèfon: 973 620 365 
Tel. 93 407 17 45, Mòb.
645 851 006



3. SORIGUERA

L’èxit del Festival d’arts SIARTB en aquesta segona edició,
agost 2019, demostra que el festival va creant, creixent i
consolidant-se

El Festival d’arts SIARTB suposa una gran festa que se celebra als carrers, porxos i eres
del poble de Vilamur. És un espai de trovada i divulgació artística que vol ser un
aparador dels artistas contemporanis del Pirineu.
 
El Festival dóna visibilitat a l’art local i reivindica, alhora, la força i la màgia dels territoris
de muntanya, sent un revulsiu socioeconòmic per la Vall de Siarb.
 
Aquesta segona edició es va centrar en el treball d’artistes del Pallars Sobirà, amb
especial atenció al municipi de Soriguera. Afavorint la generació de dinàmiques
establint-hi vincles més permanents que multipliquin la creació d’art contemporani,
també, en territoris rurals.
 
El festival vol ser un experiment, un laboratori que permeti el contacte entre visitants,
els artistas i l’art. Un espai de divulgació i interacció artística on es pugui participar
activament en el seu desenvolupament.
 
SIARTB reuneix artistas de diferents disciplines: pintura, escultura, fotografía, vídeo, arts
escèniques i música, entre d’altres. Això fa que en el sí del festival es puguin dur a terme
exposicions, espectacles, tallers, instal·lacions, debats i venda d’art.
 
El festival afavoreix un escenari on no només s’exposen obres, sinó que també en
sorgeixen de noves, igual que passa amb nous projectes i noves inspiracions.
 
Web.: https://www.festivalsiartb.cat/
 
Més informació:
Web: http://soriguera.ddl.net 
Tel: 973 62 06 09



Nova escola de pesca a Baro

La nova escola de pesca de Baro pretén promoure aquest esport, activitat i afició entre
els més joves amb l’objectiu d’aprendre a pescar i conèixer els ecosistemes aquàtics.
 
El passat mes de març de 2019, coincidint amb l’obertura de la pesca de la truita en
aigües de baixa muntanya, s’inaugurà a Baro, una escola de pesca amb mosca i
educación ambiental.
 
L’obertura d’aquest espai ha estat promoguda per l’Ajuntament de Soriguera.
 
L’activitat d’aquesta escola s’orienta a la pesca però també a l’educació i sensibilització
ambiental, la qual cosa és cada dia més important en el sentit de fomentar el binomi
“pesca – natura”.
 
L’escola de Pesca del Pallars Sobirà, ubicada a les antigues escoles de Baro, funciona a
ple rendiment des del passat 16 de març. Durant aquest temps han passat per aquesta
escola un total de 23 nens amb l’objectiu d’aprendre a pescar i conèixer els ecosistemes
aquàtics.
 
Aquest centre es vol significar per potenciar la pesca sense mort a la comarca i amb
aquest objectiu han programat activitats, totes gratuïtes, per als caps de semana de la
temporada de pesca. L’escola també vol ser una eina per ajudar a la gent pescadora a
millorar la técnica. Meritxell Cases, técnica del complex, ha explicat a l’ACN que entre els
seus objectius “no tot és pescar” i que també s’estan preparant campanyes d’educació
ambiental per donar a conèixer els sistemes aquàtics de la comarca.
 
Totes les activitats que organitza l’Escola són gratuïtes gràcies a un ajut que el
departamento d’Agricultura va atorgar a l’Ajuntament de Soriguera. Aquest ajuntament
al qual pertany Baro, va apostar per aquest projecte amb la idea de recuperar la tradició
d’aqeust esport a la comarca i inculcar-lo als més menuts.
 
Més informació:
Web: http://soriguera.ddl.net 
Tel: 973 62 06 09



4. VALLS DE CARDÓS

Festival Gastronòmic de Tavascan “Tasta les nostres
muntanyes”

Tavascan posa en marxa aquest 2019 el Festival Gastronòmic “Tasta les nostres
muntanyes”
 
Es tracta d’una cita de productors del territori per tal de tastar els seus productes
maridats amb vins i cerveses del Pallars i, tot això, ben acompanyat de bona música en
directe.
 
Aquest tast gastronòmic, coincideix amb la trobada transfronterera al Port de Tavascan
o Marterat, entre els veïns de la població catalana de Tavascan i els de la població
francesa d’Ustou i el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Natural Regional de Pyrénées
Ariégoise.
 
Tavascan fa diversos anys que manté contactes comuns amb la població fronterera
occitana d’Ustou, situada a la regió de Occitanie, al departament de l’Arieja. Ustou té
una població de més de 300 habitants i repartits entre diversos nuclis disseminats.
 
Aquesta trobada anual, té un caràcter lúdic i festiu, i es realitza en plena muntanya,
en aquesta part del port on limiten els territoris català i occità.  
La data de celebració serà el 23 d’agost 2020 coincidint amb la que serà la VI trobada
transfronterera al Port de Tavascan i la segona edició del Festival Gastronòmic “Tasta les
nostres muntanyes”
 
Més informació:
Web: www.tavascan.net
Tel: 973 623 000
Atenció premsa: Salvador Tomàs, alcalde.

La Marxa de les Valls de Cardós canvia de data i es
trasllada de la primavera a la tardor.

La marxa uneix els pobles de la Vall de Cardós, un total de 18, per acostar-te a
un patrimoni paisatgístic que ens ofereix la vall, per a grans i petits.
 
La Marxa, dirigida a tots els públics des dels més petits als més grans, es realitza a partir
del 2019 un diumenge fora de la temporada alta de vacances amb la finalitat de motivar
i comptar amb la participació local.
 
 



La jornada té sortida i arribada des de Ribera de Cardós a Tavascan passant per tots els
municipis i els seus pobles de les valls de Cardos. Enmig del recorregut inclou un punt
d’avituallament format per un magnífic esmorzar pallarès i en acabar l’acte finalitza amb
un dinar popular entre organitzadors i participants. 
 
El recorregut passa per molts dels camins d’aquests pobles i valls, entre els que fem
menció especial de bona part el traçat del GR11 que prové de la Vallferrera, travessa les
valls de Cardós i se’n va cap a les valls d’Àneu.
 
La Marxa tindrà lloc l’11 d’octubre 2020 i serà ja la XI edició.
 
Més info a la web de L’Associació Cultural, Cívica i Esportiva de les Valls de Cardós.
Web: www.vallsdecardos.cat
Tel: 973 623 122

La IX Fira de productes del Parc Natural de l’Alt Pirineu i
de l’ovella aranesa es consolida al municipi d’Esterri de
Cardós.

Una fira de productes artesans i de l'ovella aranesa que a més compta amb la
participació de productors i artesans del Parc Pirinenc de les Tres Nacions ( Parc Natural
de l'Alt Pirineu, el Parc Natural comunal de les Valls del Comapedrosa (Andorra), el Parc
Natural de la Vall de Sorteny (Andorra) i el Parc Natural Regional de Pyrénées
Ariégeoises (França). )
 
L’objectiu de la fira és posar en valor la gran diversitat de productes de manufactura i
agroalimentaris que s’elaboren en l’àmbit del Parc Natural, així com l’ovella aranesa, una
raça que tradicionalment ha estat present al nord del Pallars Sobirà, especialment a les
valls que tenien més relació amb França i la Vall d’Aran.
 
La diversitat de productes i productors en aquest territori és molt gran i completa;
inclou formatges, embotits, galetes, carn, gelats i truites, pel que fa al sector
agroalimentari; i productes fet a base de llana, pell, artesania tèxtil, i altres professionals
de les arts. 
 
Un dels clàssics de la fira és la mostra d’ovella aranesa. Coincidint amb les dades en que
es xollen les ovelles, se celebrarà dins de la Fira el tradicional Concurs de Xolla en dues
modalitats, amb màquina elèctrica i a mà que és durà a terme durant el matí. 
 



La fira tindrà lloc el diumenge 31 de maig de 2020 a Arrós de Cardós.
 
Més informació:
Web: http://esterricardos.ddl.net/
A/e: ajuntament@esterricardos.ddl.net
Tel: 973623185
Atenció premsa: Joel
Orteu Aubach, alcalde. Marc Garriga Luján, director PNAP

L’Ambruixa’t celebra la seva vuitena edició.

Una jornada, entre mitologia i realitat de la bruixeria a la vall, que vesteix carrers i
places de Ribera de Cardós amb elements relatius a les bruixes i bruixots, les
encantades i la màgia.  
 
La fira dona a conèixer les tradicions i històries paganes i religioses d'aquestes valls,
mitjançant activitats representacions de les llegendes, rondallaires i jocs especials per
als petits. A més durant tot el dia s'organitza una mostra artesanal.
 
Carrers i places de Ribera de Cardós es vesteixen de mitologia i s'omplen d'activitats per
a totes les edats i actes socials com jocs tradicionals i cercaviles, música “celta”, conta
contes; botiguers i paradistes amb productes de la zona; actes culturals pels carrers del
poble; Cercaviles de focs, tambors,..., i no pot faltar el Ball de bruixes acompanyat de
focs artificials, música i diables.
 
Aquesta VIII edició de la fira Ambruixa’t tindrà lloc el 22 d’agost de 2020 a Ribera de
Cardós
 
Més informació:
Web: http://vallcardos.ddl.net  
A/e: ajuntament@vallcardos.ddl.net 
Tfn. 973623122
Atenció premsa: Llorenç
Sánchez Abrié. Alcalde
 



5. VALLS D'ÀNEU

Neix el primer linx boreal o europeu al centre de
recuperació de fauna de MónNatura Pirineus.

El petit linx, fill de la Lu i l’Ui que es troben al centre de fauna des del 2008, és un mascle
i portarà el nom que els alumnes del Pallars Sobirà decideixin per aquesta cria de gat-i-
llop.
 
MónNatura Pirineus, ubicat a les Valls d’Àneu, al Pallars Sobirà, és un equipament de la
Fundació Catalunya La Pedrera amb l’objectiu de posar en valor el desenvolupament
sostenible i la conservació de la natura i el paisatge mitjançant activitats d’educació
ambiental.

La UTVA Valls d’Àneu recupera la data de celebració inicial
i es trasllada de nou al mes de juliol (Dissabte 25 i
diumenge 26 de juliol 2020)

L’esdeveniment de les Valls d’Àneu s’havia endarrerit el 2019 al mes d’agost, mantenint
el mateix programa de curses, per motius d’agenda. 
 
La UTVA Valls d’Àneu, amb punt base a Esterri d’Àneu, transcorre per terreny salvatge i
de gran bellesa amb cims escarpats i grans estanys alpins de totes mides i formes. 
 
Aquesta cursa de muntanya neix a partir del Memorial Edu, Just i Quique, fruit de la idea
comuna i sentiment cap a aquestes modalitats esportives i aquestes muntanyes, amb la
idea de promoció de l’esport a l’entorn que ofereix les Valls d’Àneu i amb la finalitat de
viure un esdeveniment on tots s’emportaran un record inoblidable d’aquestes
muntanyes i de la gent de les Valls d’Àneu així com la consolidació del Memorial Edu.
Just i Quique.
 
La UTVA Valls d’Àneu, aquest 2020, es tornarà a celebrarel mes de juliol i estarà formada
per quatre modalitats: la INDÒMITA Ultra Trail Valls d’Àneu, la Trail Valls d’Àneu, la Sky
Race Valls d’Àneu i una Marxa Popular.
 
 



L’Esbaiola’t està més que consolidat en la dotzena edició
del festival i creix en nombre de públic.

L’Esbaiola’t és un festival de teatre al carrer dirigit a tots els públics i organitzat per la
Companyia de Comediants La Baldufa i l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu.
 
Durant dotze anys, els carrers d’Esterri d’Àneu es vesteixen de circ i teatre per oferir un
ampli ventall d’espectacles ben variats.
 
Aquesta any 2020 serà la tretzena edició d’aquest festival que, més enllà de donar a
conèixer les Valls d’Àneu, vol oferir teatre de qualitat del nostre país així com dur bones
mostres de teatre de l’exterior. Espectacles de circ, de carrer, contacontes, jocs, titelles,
tallers i malabars ompliran de nou els carrers d’Esterri durant tot un cap de setmana del
mes de juliol.

Dansàneu, festival de cultures del Pirineu amb el suport de
l’Escola Folk del Pirineu fan ballar danses vives a les
escoles del Pallars Sobirà.

El Dansàneu és un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls d’Àneu.
 
Dansàneu és la trobada de dansa i música populars que posa en valor la riquesa
patrimonial i natural de les Valls d’Àneu i la combina amb una proposta cultural diversa a
partir de la dansa i la música d’alta qualitat. 
 
Enguany, alumnes i professors de les escoles d’Esterri d’Àneu, Sort, Rialp, Llavorsí, Alins i
Ribera de Cardós han participat del programa formatiu interdepartamental Danses vives
promogut pels departaments de Cultura i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
sota el guiatge del professor i ballador Pep García, de l’Esbart Marboleny de Les Preses.

Tres anys amb punts d’observació amb informadors de la
brama del cérvol a la Reserva de Caça de l’Alt Pallars i al
Parc Natural de l'Alt Pirineu.

Tot un espectacle a l’aire lliure que es podrà sentir a partir de mitjans de setembre i fins
a  mitjans d'octubre.
 
Al Pallars Sobirà hi ha dues grans zones on  es pot gaudir d'aquesta activitat. Per una
banda, al Parc Natural de l'Alt Pirineu i Reserva de Caça de l'Alt Pallars, situada dins del
Parc Natural, i per altra banda a la Reserva de Caça de Boumort.
 



A la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars i al Parc Natural de l’Alt Pirineu posen en
marxa els punts d’observació gratuïts els caps de setmana de mitjans de setembre a
mitjans d’octubre (dissabtes d’a trenc d’alba a les 11h, i de les 16h a la foscor, i
diumenge d’a trenc d’alba a les 11h). 
 
A més hi ha els dos punts d’observació equipats i de fàcil accés a la Bonaigua i Alós d’Isil
(Alt Àneu) amb personal tècnic equipat amb material òptic per atendre els visitants i
explicar aquest fenomen facilitant-ne l’observació i l’escolta. També hi ha un punt 
d’observació recomanat que es troba a l’entrada del poble de Gavàs, sense personal
tècnic ni material òptic.  I per acabar, us podeu deixar acompanyar per un guia acreditat
del Parc Natural de l’Alt Pirineu que us acompanyarà  de forma exclusiva i grups reduïts,
per viure l’experiència amb intensitat i seguretat.
 
A Boumort, trobareu l’entrada a la Reserva de Boumort des de Gerri de la Sal. Tot i que
la millor recomanació és accedir-hi amb guia autoritzat, si es vol visitar la Reserva pel seu
compte s’ha de fer en vehicle 4x4. La reserva disposa de 4 rutes recomanades amb els
seus punts d’interès  de les quals  destaquem l’entrada des de Gerri de la Sal, pont de
Baén, refugi de Cuberes (punt d’informació) cap a Taús.

Creació d’un catàleg de productes ecoturístics relacionat
amb els ossos i el medi en que es mouen.

Dins el projecte PirosLife es crea un catàleg offline i online de productes ecoturístics a
les Valls d’Àneu, Valls de Cardós i Vall Ferrera que preten millorar l’estat de conservació
d’una espècie emblemàtica generant noves oportunitats de dinamització turística a les
empreses de la zona, a través de propostes de descoberta del territori i alhora generar
  un clima de coneixement, participació i coexistència. La Generalitat de Catalunya i el
Consorci Valls d’Àneu van signar un acord de promoció de l’Ecoturisme en el marc del
projecte PiroslIFE. 
 
L’oferta ecoturística s’entén des del projecte PirosLife com un dels objectius prioritaris
de manera que el visitant s’impliqui de manera més directa amb la conservació i gestió
de l’espècie i d’aquesta manera s’ha impulsat la creació de productes singulars
ecoturístics amb la intenció de fidelitzar els visitants que ja rebem a la zona i captar nous
segments de visitants. 
 
Actualment ja es disposa d’un catàleg de presentació i de
les valls del Parc Natural de l’Alt Pirineu que participen en el projecte al
Pallars Sobirà.
 
Més informació:
Web: http://activat.vallsdaneu.org/
Tel: +34 973.62.65.68
Contacte: Noemí Ruich
 
 
 



6. BAIX PALLARS

Gerri de la Sal restaura la caseta de la bomba del salí.

La caseta del salí és un petit edifici, construït de pedra i teulat de teula de fang, que està
format per dos espais. La caseta de la noria i la bomba i el brollador d'aigua salada.
 
La millora s’ha fet a la pavimentació de la caseta de la bomba amb l’arranjament de les
fustes del terra malmeses amb el pas dels anys. El material utilitzat és la fusta perquè és
el mateix element que van utilitzar els avantpassats del salí i és un element que
es conserva molt bé amb l’aigua salada i la sal.
 
La sal que es recollia es guardava a la caseta, i a finals de temporada es duia a la Casa
de la Sal, on es pesava, es molia (més fina o més granada) i s'empaquetava o
s'ensacava.  
A la caseta de la bomba s’hi troba la bomba d’extracció que és accionada per la sínia
(màquina d’elevar l’aigua) mitjançant l’aigua del riu. 
Durant el procediment d'obtenció de la sal, al Salí, hi convivien dos classes d’aigua: la
salada de l’aflorament de Gerri i l’aigua captada del riu Noguera Pallaresa. Aquestes mai
es mesclen; de la salada s’extreia la sal i l’aigua del riu, transportada a traves de la
sèquia, feia funcionar la sínia que accionava la bomba d'extracció i després tornava al riu
a traves del canal de desguàs.
 
Aquesta reforma de la caseta de la bomba permetrà millorar el servei de les visites
guiades al salí de Gerri de la Sal.
 
Més informació:
Web: http://baixpallars.ddl.net
Email: turisme@baixpallars.ddl.net
Tel. 973662040
Atenció premsa: Aroa Yagüe Medina 
 



Novetats estació d’esquí d’Espot- TEMPORADA 2019/2020

A nivell d’explotació:
· Nou telecadira La Roca d’última tecnologia.
· Implantació Control d’accés usuaris -Team Axess.
· Material de seguretat i senyalització de pistes, renovació de xarxes FIS Estadis.
· Reposició de mobiliari cafeteria (taules i cadires)
· Col·locació de taula astronòmica Starlight.
· Adquisició cabina per a maquina trepitjaneus amb capacitat per a 15 passatgers.
· Sembrat i instal·lació de drenatges a les pistes de Jardí de neu i La Solana. 
· Estabilització de talús amb malla  i manta orgànica a la placeta de recepció situada a la      
cota 1.500 de l’estació.
· Nova escala accés a la zona remuntador La Roca des del pàrquing intermig d’Estanyets.
· Instal·lació mòdul banys a cota 1500 a la zona d’accés remuntador La Roca.
· Renovació senyalització zona accés estació i cota 1500.
 
A nivell de restauració:
· A cafeteria els productes d’un sol ús seran compostables. A més a més, s’han retirat la
majoria dels envasos PET.
· Al restaurant es retiren els envasos PET i es passa a utilitzar un sistema de fonts amb
aigua filtrada i ampolles de vidre.
· Estalvi elèctric mitjançant sistemes de detecció de presencia als banys.
· Intensificació recollida selectiva.
· Senyalització de cara la sensibilització mediambiental pels clients i usuaris de les
instal·lacions.
 
A nivell comercial:
· Panell digital informatiu al poble d’Espot.
· Està previst realitzar una iniciativa per la conscienciació dels nostres usuaris de la
necessitat de reciclar correctament amb l’ajut d’un educador ambiental.
· El Parc Natural de l’Alt Pirineu oferirà tallers ambientals per als usuaris de l’estació al
llarg de la temporada.
· Nova senyalització “Conviu amb el Gall Fer” promogut pel Parc Natural i Parc Nacional:
Instal·lació de panells informatius per a la convivència entre els visitants de l’estació i
aquesta au tan emblemàtica de les nostres contrades.
· Creació de nous circuits d’esquí de travessa, segons dificultat i segons qualitat de neu,
senyalització durant el recorregut i panells informatius a l’inici del recorregut. 
 

 

7. TEMPORADA A LES ESTACIONS D'ESQUÍ DEL
PALLARS
 



Novetats estació d’esquí de Port Ainé- TEMPORADA
2019/2020
A nivell d’explotació:
· Carretera: Condicionament del ferm de la carretera des de l’encreuament fins a l’Hotel
Port Ainé 2000***. Condicionament de talussos i cunetes als aparcaments de cota 2000
i al llarg de la carretera. 
·  Ampliació de l’aparcament de la cota 2000 amb 70 places noves.
·  Remuntadors: canvi de la totalitat línia de seguretat del TSD Jet Cim, canvi cables
portador-tractor del TK Clots i TK l’Olla.
·  Innivació de les pistes Carena i Carrerada 1.
·  Implantació Control d’accés usuaris -Team Accés.
·  Col·locació d’un eco-comptador per a cotxes i autocars, conjuntament amb el Parc
Natural.
·  Hotel: Instal·lació d’un clorador de recirculació i canvi de la porta del moll de càrrega.
·  Adquisició d’una maquina trepitjaneu amb cabina 10 passatgers i 2 motos de neu.
·  Adquisició de nou material de lloguer.
·  Adequació, drenatge i sembra de pistes i del seu entorn.
·  Escala accés des de l’aparcament a la zona d’intermitja del Telecadira de Roní a la cota
2000.
 
A nivell de restauració:
·  A cafeteria els productes d’un sol ús seran compostables. A més a més, s’han retirat la
majoria dels envasos PET.
·  Al restaurant es retiren els envasos PET i es passa a utilitzar un sistema de fonts amb
aigua filtrada i ampolles de vidre. 
·  Adequació dels edificis a la normativa contra incendis.
·  Renovació de material i utillatge de l’Hotel Port Ainé 2000*** 
·  Estalvi elèctric mitjançant sistemes de detecció de presencia als banys.
 
A nivell comercial:
·  Panell digital informatiu al poble de Rialp.
·  Nova senyalització “Conviu amb el Gall Fer” promogut pel Parc Natural i Parc Nacional:
Instal·lació de panells informatius de bons comportaments per a la convivència entre els
visitants de l’estació i aquesta au tan emblemàtica de les nostres contrades.
·  Està previst realitzar una iniciativa per la conscienciació dels nostres usuaris de la
necessitat de reciclar correctament amb l’ajut d’un educador ambiental.
·  El Parc Natural de l’Alt Pirineu oferirà tallers ambientals per als usuaris de l’estació al
llarg de la temporada.
·  Creació de nous circuits d’esquí de travessa, segons dificultat i segons qualitat de neu,
senyalització durant el recorregut i panells informatius a l’inici del recorregut.
 
 



Nova gestió de l’Estació Virós Vallferrera

L’estació de muntanya situada dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu a la Vallferrera que
ofereix al visitant una experiència única en un paratge recòndit i dels més purs dels
Pirineus. 
L’estació i el refugi Gall Fer, punt base de Virós Vallferrera, s’ha atorgat a nous gestor
amb l'objectiu d'organitzar activitats durant l'any, no tan sols els mesos d'hivern. El
senderisme, l'observació d'aus, l'orientació i observació d'estrelles són algunes de les
activitats que s’hi realitzaran.
 
Virós Vallferrera (1550 a 2200m) disposa de 23km de circuits d’esquí nòrdic de diferent
dificultat, 3 circuits de raquetes de neu (16km), un circuit d’orientació amb raquetes de
neu per aprendre a moure’s amb mapa i brúixola a l’Hivern i tot això dins l’emblemàtic
bosc de Virós. A més realitza diferents tallers d’educació ambiental hivernal per a
escolars i grups infantils (rastres, conèixer l’entorn natural i la seva fauna entre altres). 
 
El refugi Gall Fer, punt base de l’estació, ofereix servei de menjar, dormir i lloguer de
material (esquís nòrdics, raquetes de neu, trineus…) i està en funcionament tot l’any
oferint altres activitats d’aventura i descobriment de la natura en aquest lloc en èpoques
sense neu.
 
El refugi està situat a 1.700 metros d’alçada des d’on es pot gaudir d’un gran mirador
d’alçada ideal per a enamorar-se del paisatge que l’envolta i la peculiaritat d’aquest lloc.
 
Nou logotip del refugi Gall Fer.
 
El nou logotip del refugi Gall Fer, autoria de Judith Riu, ens transmet la seva especial
ubicació i una de les principals espècies, en perill d’extinció com el Gall fer, que habita
en aquest entorn, un dels racons més ben conservats del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
 
Novetats per aquesta temporada 2019/2020:
-       Nova cuina del refugi
-       Millores a la terrassa-mirador
 
Destacables a l’agenda de la temporada d’hivern:
-       Pendent
 
Més informació:
Tel: 686 97 87 30
Web: https://www.totnordic.com/totnordic_2017/estacions/viros-vallferrera/
Facebook: @RefugiGallFer.VirosVallferrera
Atenció premsa: Manel Pérez Cantalosella



TAVASCAN, Estació d’Alta Muntanya ofereix un entorn
natural singular d’alta muntanya enmig del Parc Natural
de l’Alt Pirineu.

Tavascan disposa d’una gran varietat d'activitats tant per als més experts com per als
debutants: esquí alpí, nòrdic, esquí de travessa, snowboard, excursions amb  snow
retrac,  raquetes de neu... a més dels serveis de lloguer, escola d’esquí, tallers,.., i els
serveis d’allotjament i menjar al refugi de la Pleta del Prat. 
 
I més enllà de la neu, als pobles de la vall i en un entorn molt a prop, es troba una
àmplia i variada proposta d’activitats (salut, senderisme, gastronomia, museus i espais
visitables, romànic, pobles, ….) que farà que l’estada dels visitants sigui encara més
agradable.
 
L’estació 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.
 
Tavascan, per la seva situació privilegiada, segueix apostant per un públic de muntanya i
freerider i per això, a la web de l’estació, es poden trobar 8 fitxes d’itineraris de sortides
amb esquí de travessa  amb descripció detallada de cadascun d’ells i un mapa que
mostra el detall de cada baixada i el nivell de dificultat.  
 
A més, per aquells a qui els agrada trepitjar la neu, l’estació disposa  d’itineraris
senyalitzats per fer en raquetes de neu, dels que citem un d’ells de baixa dificultat i apte
per a tota la família i l’altre que ens acompanya fins el fantàstic mirador de Corbiu.
 
L’Estació de Tavascan té una màquina xafaneus per a les pistes d’esquí nòrdic,  l’Snow
Retrac, que compta amb una cabina per a 8 passatgers.
 
L’Snow Retrac permet fer diferents rutes paisatgístiques i didàctiques per indrets de
l’Estació amb vistes espectaculars i de gran valor natural de l’Estació, com ara el Mirador
del Corbiu.
 
A més, durant tot el viatge, hi ha la presència d’un guia especialitzat que va explicant la
visita aportant informació addicional, la qual cosa aporta un valor afegit. Una bona
manera de complementar la visita a l’Estació fent una ruta per conèixer més a fons
espais verges del Parc Natural de l’Alt Pirineu.



En baixar de pistes no oblidar la descoberta de la Central Hidroelèctrica sota terra de
Tavascan. Si es vol veure una de les Centrals Hidroelèctriques soterrades més grans
d’Europa, et recomanem aquesta visita interpretada al poble de Tavascan. 
 
Durant la dècada dels 50, es va iniciar la construcció de la central hidroelèctrica de
Tavascan, una obra de dimensions colossals que va durar fins a l’any 1974, data de la
seva inauguració. 
 
El conjunt es troba dins d’una caverna de 500 metres de profunditat a l’interior de la
muntanya del Picde Guerón. Una de les seves singularitats és que és reversible, la
primera d’aquestes característiques que es va posar en marxa a l’Estat espanyol. De
dia agafa l’aigua dels llacs per produir electricitat, i durant la nit funciona com una
estació de bombeig; torna a pujar l’aigua fins als llacs superiors per poder reutilitzar
l’aigua com a font d’energia. 
 
S’annexa la novetat delprototip de vehicle que portarà el nom de Tavascan: 
 
Un prototip de vehicle 100% elèctric de la casa Seat portarà el nom d’aquest
emblemàtic poble Tavascan, essent la segona localitat de Catalunya que dona nom a
un dels cotxes de la companyia. 
 
Es tracta del CupraTavascan que es calcula serà al mercat a finals de 2021 o 2022
 
 
Més informació: Victor Perisé Alía, a/e: victor@tavascan.net; 
web: www.tavascan.net



Baqueira/Bonaigua: Novetats Temporada 19/2020

Baqueira Beret ofereix més quilòmetres, gastronomia i diversió per a la temporada
2019-2020 Baqueira Beret trepitja fort i presentarà un hivern carregat de novetats
destinades a millorar l’experiència dels esquiadors. Entre les principals actualitzacions
per a la temporada 2019-2020 destaca la nova pista Eth Coret, amb la qual l’estació
arribarà als 167 km, l’àmplia renovació en restauració, la millora de la innivació, el forfet
amb avantatges BaqueiraPASS i la nova app.
 
L’estació de la Val d’Aran i Valls d’Àneu ja està comptant els dies per a donar el tret de
sortida a la nova temporada 2019-2020, que ve amb importants novetats. Els visitants
podran esprémer, encara més, la seva experiència a Baqueira Beret i viuran noves
emocions gràcies a l’ampli ventall de serveis a la seva disposició.
 
167 quilòmetres de pistes
Aquests estiu, s’han millorat algunes zones de l’estació i a la zona del Pallars Sobirà
s’han remodelat les pistes Peülla.
 
50 nous innivadors
Baqueira Beret ha ampliat la zona de producció de neu a la Bonaigua, concretament
en les pistes Debutants, Cap a Baqueira, en l’accés als Tq. Tuc de la Llança, pistes Pleta
del Duc i Peülla. Aquesta millora es tradueix a un total de 50 nous innivadors que
garantiran la neu a zones clau d’aquest sector. La suma total de productors de neu
actualment és de 710 amb capacitat per innivar la meitat de les pistes de l’estació.
 
Els avantatges del BaqueiraPASS
El BaqueiraPASS es tracta d’una targeta personal destinada a millorar l’experiència de
l’esquiador o snowboarders a través de la personalització de productes i serveis
segons els interessos de cada client amb l’avantatge de no haver de passar físicament
per taquilles.
Tramitar la targeta té un cost de 10€. BaqueiraPASS obre al client un món d’exclusivitat
i avantatges que s’aniran ampliant temporada a temporada.
 
Remodelació de la restauració
Més enllà de l’estació s’han realitzat diverses millores en alguns locals gastronòmics de
l’estació.
 
A l’avantguarda de la tecnologia
S’ha creat una nova app (disponible per a Android i iOS) amb majors funcionalitats,
entre elles la geolocalització, un nou pla de pistes 3D i la possibilitat de reservar en les



cafeteries de l’estació. També s’ha actualitzat el Comunicat de Pistes diari, per a
augmentar la facilitat d’interpretació. Baqueira Beret, a més continua millorant la seva
pàgina web amb integracions dels diferents productes i disponibilitat d’allotjament i
experiències a www.viajes.baqueira.es
 
Esdeveniments
A nivell internacional destacar la competició d’esquí alpí OPA-Alpen Cup destinada a la
categoria U16 en la qual es podran veure als futurs talents de la Copa del Món del 11
al 13 de febrer. També se celebrarà un espectacle nocturn amb l’Audi e-Tron Leds el
28 de desembre amb l’estació en ple apogeu durant les vacances de nadal. Finalment,
els Campionats d’Espanya-Movistar de snowboardcross, skicross, slopestyle es
disputaran a Beret del 27 al 29 de març amb els millors riders de la península buscant
l’or dels nacionals.
 
L’esperit de Baqueira Beret: 
La Val d’Arani les Valls d’Aneu conformen una zona única dels Pirineus amb una gran
qualitat de neu i una geografia única que permeten 167 km esquiables.  L’orientació
atlàntica de l’estació assegura un gran volum de neu que permet una gran àrea
esquiable de qualitat.
 
Cinc restaurants temàtics d’altura, a més de 20 punts de restauració més també a
pistes, i les àrees d’après ski i compres de Ruda i Baqueira 1500 donen a l’estació un
gran ambient i un alt nivell gastronòmic.
Confort: A totes les zones el transport és ràpid i eficaç gràcies als 36 remuntadors
amb una capacitat total de més de 61.024 persones/hora.
Facilitat: Per a aquesta temporada Baqueira Beret ha millorat el funcionament de la
seva central de reserves online www.viajes.baqueira.es facilitant la compra d’unes
vacances que garanteixen el millor preu tant a pistes com fora d’elles.
 
L’estació, situada al Pirineu de Lleida, està formada per quatre grans zones amb
personalitat pròpia. Les conegudes Baqueira, Beret i Bonaigua des de la passada
temporada disposa d’una quarta “B” amb la nova àrea de Baciver.
L’estació en els seus inicis estava exclusivament situada a la Val d’Aran i gràcies a
l’ampliació cap a Bonaigua i Peülla va arribar a les Valls d’Àneu (Pallars Sobirà). Això
significa que és accessible des de dues valls pel que permet la possibilitat de descobrir
la riquesa dels Pirineus en dos vessants molt diferents. Això evita aglomeracions ja que
els esquiadors tenen una àmplia capacitat d’elecció del seu allotjament.



Les 4B que defineixen l'estació
· Baqueira, el cor
· Beret, heterogènia             
· Bonaigua, diferent
Al 1998 es va ampliar l’àrea esquiable de Baqueira amb l’obertura de la nova zona
d’Argulls que era el primer pas cap al Port de la Bonaigua i les Valls d’Àneu. Després
dels fàcils recorreguts d’Argulls, la baixada cap a Bonaigua i tota la part de la Peülla són
una infinitat de traçats amb relleu canviant que la converteixen, segons els experts, en
un terreny que està entre el repte i la diversió.
El sector de Bonaigua compta amb més de 38 km esquiables repartits en 27 pistes.
Iguala en nombre de pistes negres a Baqueira, amb 8. Traçats com el Barranc der Aire,
que enllaça amb la pista Bonaigua o la Cigalera, destacada des de l’arribada dels
telesquís Tuc de la Llança. Un altre exemple, l’antic itinerari de muntanya convertit ara
en pista negra: el de Gerber. Però no tot és zona pels més experimentats sobre els
esquís o la taula. Compta amb 8 vermelles, 10 blaves i 1 verda amb una zona de
debutants molt accessible situada al Cap del Port de Bonaigua.         
· Baciver, el cim

 
Gastronomia i après ski
Menjar bé es gairebé tan important com esquiar amb sol. Per això a Baqueira Beret es
cuida la gastronomia fins al últim detall. Les renovacions dels locals i la majoria de les
ofertes de les cartes són constants. Aquest hivern 19/20 és un exemple d’aquesta
dedicació especial a la gastronomia i a l’après ski amb la nova Cafeteria 2.200 i
l’ampliació de l’exitós Baqueira Bar 1.500.  D’altra banda, activitats culturals, excursions
amb raquetes de neu, passejades, romànic, museus, .... complimenten l’estada dels
esquiadors.
 
Esport, tots els nivells
El ventall de competicions i esdeveniments populars que al llarg de l’hivern se
succeeixen a l’estació dóna per a tots els gustos (El Dia Mundial de la Neu, Salomon
Quest Challenge, la Marxa Beret d’esquí de fons i altres)
 
 Les Valls d'Àneu
Les Valls d’Aneu són unes valls limítrofes amb la Val d’Aran. Situades al municipi de l’Alt
Aneu, són gairebé una prolongació de les terres araneses, després de salvar els
obstacles naturals del Port de la Bonaigua i de les derivacions del Parc Nacional de
Sant Maurici i Aigüestortes. El caràcter clarament pirinenc d’aquestes valls garanteix
paisatges de gran bellesa. Les Vall d’Àneu ofereixen molt variades riqueses. Al costat
del seu encant físic i les seves peculiaritats paisatgístiques trobem altres interessos
dignes d’esment. La gastronomia, els esports, l’art i la cultura han ajudat a configurar la
idiosincràsia d’aquestes valls. La proximitat a la Val d’Aran fa que els visitants es
traslladin d’una a una altra zona.
 
 
 
 



Al costat de les construccions típiques de l’arquitectura pirinenca, amb murs de pedra i
teulades de pissarra, els temples del romànic en la seva més pura manifestació,
esquitxen aquestes valls amb extraordinaris exemples de l’art i l’arquitectura religiosa.
Podem destacar el temple parroquial de Sant Lliser, a Alòs d’Isil, l’església de Sant Joan, a
Isil o el temple de Sant Just i Sant Pastor, a la petita població de Son. Aquestes són
algunes de les més característiques construccions i els seus tresors artístics, molts d’ells
actualment al Museu d’Art de Catalunya, són els màxims exponents del romànic.
 
El 2003 es va construir la primera fase del projecte d’ampliació de Baqueira Beret a la
zona de Bonaigua amb tres nous telecadires per a Baqueira Beret(dos quatriplaces
desembragables: La Peülla i Bonaigua i un dos places: Cap del Port), tres pistes (La
Peülla, Pleta del Duc i Cresta de Bonaigua) i dos itineraris de muntanya (Gerber i Lo
Boscàs). També es va inaugurar el nou nucli de serveis a Bonaigua 1900. 
 
El 2004 a Bonaigua s'hi va construir una estació intermèdia per a debutants en el
telecadira Cap del Port que va donar accés a una nova pista: Debutants. També es va
ampliar la superfície esquiable a la zona de la Peülla amb la construcció de quatre noves
pistes: Cap a Baqueira (blava), les Paletes i Bosc de la Peülla (vermelles), la Perdiu
(vermella) i la Pala Gran (negra).
 
El 2008 es van acabar els treballs de millora dels accessos pel Pallars amb una nova
variant des de Guingueta d'Àneu fins a la Mare de Déu de les Ares i una altra que va
connectar Sorpe amb Boren.
 
El 2016 es van comptabilitzar 156 km de pistes i es van adquirir 4 noves màquines per a
la seva preparació equipades amb GPS. Es va substituir bona part del sistema de
producció de neu a Beret i en Bonaigua per optimitzar els resultats. La Borda Lobato es
va reformar completament i es va obrir una nova botiga gourmet a la cota 1500. Millora
en el sistema de reserves de l'Agència Viatges Baqueira Beret amb la instal·lació d'un
nou programa.
 
Més informació:
Tel.: 973 63 90 44 i 682 279 576
Web: www.baqueira.es
Email: prensa@baqueira.es



Neix Festivalls de l’Alt Pirineu dins el calendari dels
Festivals de Senderisme dels Pirineus.
Festivalls de Senderisme de l’Alt Pirineu vol donar a conèixer el territori que ens envolta
posant en valor el patrimoni i la natura de les diferents valls mitjançant
l’acompanyament  d'un guia interpretador que ens farà sentir, olorar i admirar la bellesa
d’aquests racons tant encisadors.
 
Les diferents valls de la comarca del Pallars Sobirà destaquen pels seus fantàstics
paisatges, la seva activitat tradicional i els seus pobles amb encant especial que 
juntament amb l’alta muntanya exhibeixen la grandària d’aquesta comarca de l’Alt
Pirineu.
 
En aquest cas, les valls de Cardós, la vall Ferrera, la Coma de Burg, la vall de Siarb i les
valls d’Àneu, que formen part del Parc Natural de l’Alt Pirineu, se sumen a Festivalls i
proposen diverses vivències de senderisme guiat durant un cap de setmana, que
permetran gaudir de l’observació de fauna salvatge, una gimcana amb rucs, la
contemplació del cel estrellat, l’espiritualitat enmig dels  colors de tardor i l’experiència
en el món de  la geologia del territori.
 
Més enllà de la programació de les activitats pel cap de setmana, Festivalls vol ser una
cita clau que a més serveixi de punt de trobada de diferents actors en què es pugui
parlar i debatre  possibles estratègies  a proposar pel millor futur dels camins i els seus
valors i per això inclou una jornada de debat a la programació.
 
Més informació a:  http://www.festivalls.cat/

 

8. PALLARS SOBIRÀ
 



Parc Natural de l’Alt Pirineu. El Parc natural més gran de
Catalunya.
Novetats 2019/2020
· Pla estratègic d’educació i voluntariat ambiental 2019-2022
Aquest 2019 s’ha presentat el Pla estratègic d’educació i voluntariat ambiental del Parc
Natural de l’Alt Pirineu pel període 2019-2022. És el primer pla estratègic d’aquesta
matèria que es redacta en aquest espai natural des que es va declarar. 
Per elaborar el Pla, s’ha realitzat un procés participatiu per recollir les diferents opinions
i propostes dels agents vinculats a l’educació i el voluntariat ambiental de l’àmbit del
Parc. Arran dels punts febles detectats, s’han establert 12 accions a dur a terme entre el
2019 i el 2022. Una de les accions que recull el Pla és la creació d’un programa
pedagògic, en el qual s’ha treballat també aquest 2019. Aquest programa recull l’oferta
d’activitats d’educació ambiental en l’àmbit formal i no formal que el parc oferirà durant
els propers anys. Altres accions que proposa el Pla són la creació d’una xarxa d’entitats
d’educació i voluntariat ambiental vinculades al Parc, d’un consell de joves del Parc o
d’una aula de natura.
 
· Plànol-guia del Parc Pirinenc de les Tres Nacions
 L’estiu del 2019 es va presentar a l’Arieja la imatge gràfica del Parc Pirinenc de les Tres
Nacions. El disseny de la nova imatge posa de relleu l’aliança de les parts, mitjançant el
dibuix de tres muntanyes disposades en un cercle que les uneix, amb els colors de les
banderes de les tres nacions implicades, i amb el text tant en català com en francès. 
 
Actualment s’està treballant en un mapa conjunt de l’espai protegit transfronterer,
elaborat amb la col·laboració de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’Institut
Nacional de la Informació Geogràfica i Forestal de França, i el departament de
cartografia del Govern d’Andorra. Es preveu que es pugui presentar durant el 2020.
 
El Parc Pirinenc de les Tres Nacions és fruit de l’acord signat l’agost del 2018 entre el
Parc Natural de l’Alt Pirineu (Catalunya), el Parc Natural Regional de Pyrénées
Ariégeoises (França), el Parc Natural de la Vall de Sorteny (Andorra) i el Parc Natural
comunal de les Valls del Comapedrosa (Andorra). L’objectiu és posicionar aquesta àrea
geogràfica transfronterera en el mapa del turisme de natura a Europa mitjançant
accions al voltant del patrimoni natural i cultural, el paisatge, iniciatives per al
desenvolupament sostenible, la valorització dels recursos i el desenvolupament de
l’economia local, la mobilitat, el turisme sostenible i l’ecoturisme, la promoció d’energies
renovables i l’adaptació al canvi climàtic.

 

9. PARCS NATURALS
 



· Nou punt d’informació temporal a Rubió
Per la temporada 2020, s’obrirà un nou punt d’informació temporal del Parc Natural de
l’Alt Pirineu al poble de Rubió amb l’objectiu de poder atendre els visitants que visitin el
sector del Massís de l’Orri.
 
El punt d’informació s’ubicarà a l’edifici que s’havia utilitzat com a magatzem per guardar
la maquinària per al manteniment de carreteres i serà cedit per l’Ajuntament de
Soriguera. L’edifici es va rehabilitar l’any 2013, mitjançant un ajut de la línia d’ajuts del
Departament de Territori i Sostenibilitat als espais naturals, i es va revestir externament
amb pedra roia per integrar-lo en l’entorn. L’any 2018, també mitjançant un ajut, es va
equipar amb el mobiliari necessari per utilitzar l’espai com a punt d’informació. L’edifici
es troba al costat del Jardí de Roques, inaugurat el 2018 i, en un futur, es preveu que
també s’hi ubiqui el Centre de Descoberta de les Ciències de la Terra del Parc.
 
· Nova senyalització alpina
 Enguany s’ha començat a instal·lar un nou tipus de senyalització en els diferents camins
de la xarxa de camins del Parc que es troben per sobre dels 2.000m. L’objectiu és, de
mica en mica, anar substituint la vella senyalització per aquest nou tipus, més resistent a
les inclemències meteorològiques (vent, neu i baixes temperatures) i al fregament del
bestiar. La senyalització incorpora també les coordenades UTM i els punts cardinals.
Aquesta actuació s’ha fet mitjançant un ajut concedit a l’Ajuntament de la Guingueta
d’Àneu i ha estat dissenyada per l’empresa Geosilva.

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

1. Actuacions de desenvolupament de la Destinació Turística i Reserva Starlight
 
L’any 2018 el Parc Nacional i els 10 municipis de l’àrea d’influència van rebre l’acreditació
com a Destinació Turística i Reserva Starlight degut a la qualitat excepcional del seu cel
nocturn. A partir d’aquesta certificació, s’ha ampliat l’oferta d’activitats organitzades
d’observació astronòmica, complementades amb tastos de productes locals així com
per a conèixer els efectes de la il·luminació nocturna sobre la biodiversitat. En referència
a aquest darrer aspecte, s’han encarregat estudis específics per a conèixer amb més
detalls aquests efectes. L’any 2018 va elaborar-se també un fulletó de distribució
gratuïta amb informació sobre aquesta certificació i va crear-se també material per a
facilitar l’observació nocturna, en aquest cas un planisferi portàtil disponible als diferents
centres d’informació del Parc.
 
Finalment i a través d’un acord de col·laboració entre l’Estació d’Esquí d’Espot i el Parc
Nacional, s’instal·larà un mirador astronòmic a la cota 2.000 coincidint amb la localització
de la cafeteria, per a que es puguin dur a terme activitats organitzades d’astronomia que
puguin complementar altres activitats de l’estació d’esquí.

 



2. Ampliació del recorregut del servei del Bus del Parc 
 
Des de l’any 2019, el servei del Bus del Parc ha ampliat el recorregut fins a la Pobla de
Segur, també s’ha posat en marxa, un nou servei de transport per carretera que
enllaçarà el tren de la Pobla amb el telefèric de la Vall Fosca.
 
Aquestes millores formen part del projecte Interreg Europe Last Mile, que promou la
implementació de sistemes de transport sostenibles per accedir a àrees rurals d’interès
turístic i que està format pel Departament de Territori i Sostenibilitat i sis socis més
d’altres regions d’Europa.
 
El Bus del Parc cobria, fins l’any 2018, la corona nord d’Espot, a Vielha i al Pla de l’Ermita,
fent aturades pels diferents pobles. A partir d’ara, i durant el període estival, estarà en
funcionament aquest servei de bus que arriba al telefèric de la Vall Fosca. Els horaris
s’han coordinat amb les arribades i sortides del tren. Hi haurà dos viatges, un que sortirà
al matí per agafar el telefèric de les 11 hores, i un segon, a la tarda, per recollir els
viatgers del matí o altres que vinguin de fer una travessa des d’un altre punt del Parc.

 

3. Renovació del Pla d’Ús Públic (PUP)
 
L’any 2019, la unitat d’Ús públic del Parc Nacional va encarregar a l’entitat La Sorellona,
l’assessorament tècnic per a la revisió i elaboració d’un nou Pla d’Ús Públic (PUP),
document de referència per a l’ordenació de l’ús públic, i que representa una de les
estratègies per mitjà de les quals es materialitza una de les finalitats essencials dels
parcs nacionals: la conscienciació i la sensibilització de les persones envers els valors
naturals, culturals, ecològics, patrimonials, etc.
 
Aquest Pla constitueix una de les previsions que el Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc
preveu i es planteja com a garantia per a fer compatibles el gaudi del públic que visita el
Parc amb els objectius de conservació.
 
El PUP ha de planificar i estructurar tots els plans, programes i actuacions de caràcter
sectorial que es troben estretament relacionats amb l’ús públic del Parc. S’espera doncs
que aquest pla es pugui començar a desenvolupar l’any 2020.

 



4. Participació en la 10a Mostra de cinema Etnogràfic amb la col·laboració de
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
 
Amb el suport de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, durant l’estiu de l’any 2020 es duran a
terme una sèrie de projeccions de cinema, que acosten al territori del Parc Nacional
produccions documentals poc conegudes, de prop de 60 anys d’antiguitat com a mínim.
Les projeccions s’agrupen 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.

5. XXVIIè Concurs de fotografia i XIIIè Concurs de Dibuix Naturalista del Parc
 
L’any 2020 es realitzarà la 27ª edició del concurs de fotografia del Parc, el tema únic és el
Parc Nacional i hi podrà participar qualsevol personal, professional o aficionada. La
inscripció és gratuïta. També es realitzarà una nova edició del concurs de dibuix
naturalista per a escolares de Cicle Superior d’Educació Primària (5è i 6è). Les fotografies
i dibuixos concursants seran exposats a les Cases del Parc de Boí i Espot.

6. Celebració de diades internacionals
 
Dia Europeu dels Parcs, Dies Mundials de les Zones Humides, Muntanyes, Aus... Són
algunes de les diades internacionals que celebra el Parc Nacional, ja sigui amb un públic
escolar o a través d’activitats arreu del territori. Per a més informació, consultar agenda
d’activitats corresponent.

7. Renovació de l’exposició del Pont de Pallers
 
L’exposició del Pont de Pallers es troba a mig camí entre l’aparcament d’accés al Parc
per el sector d’Espot (Prat de Pierró) i l’Estany de Sant Maurici. Aquesta exposició
d’entrada gratuïta i dedicada al món de la fusta va ser renovada l’any 2019, es per
aquest motiu que us en recomanem la seva visita. Els textos de l’exposició estan
disponibles en català, castellà, anglès i francès.

8. Noves passarel·les per als visitants que accedeixen a l’Estany de Sant Maurici
 
El Parc Nacional va estrenar a finals de l’any 2019 dues noves passeres de fusta que
facilitaran l’accés al parc a les persones amb mobilitat reduïda. Les noves passeres, que
sumen prop de 35 metres de longitud, s’han instal·lat en dos dels camins més
concorreguts del parc: entre l’Estany de Sant Maurici i Espot, i entre l’Estany de Sant
Maurici i la cascada de Ratera.



En contret, a la ruta que connecta l’Estany de Sant Maurici i Espot, −anomenada ruta de
l’isard−, s’hi ha instal·lat un tram de 18 metres de passarel·les, que transcorren
paral·leles pel camí adjacent al riu Escrita, sota un extens bosc de pins i avets. Aquesta
passarel·la complementa la que està situada a l’aparcament d’accés, de 450 metres de
longitud.
 
D’altra banda, la segona passarel·la instal·lada recorre 15 metres de longitud entre
l’Estany de Sant Maurici i la cascada de Ratera, una ruta que permet contemplar el perfil
de la muntanya dels Encantats reflectit sobre les aigües de l’Estany de Sant Maurici.

9. El parc esdevé la “zona de qualitat acústica” més gran de Catalunya
 
El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici esdevé la 'zona de qualitat
acústica' més gran de Catalunya.
 
La declaració de protecció en aquesta zona busca posar en valor la seva qualitat
acústica i preservar-la. D’aquesta manera, se la dota d’una protecció jurídica envers la
contaminació acústica i s’hi implanta un pla d’actuacions que en permeti la conservació i,
si escau, la millora del seu ambient acústic. La declaració també comporta la necessitat
de difondre la seva existència i de promoure activitats de sensibilització i educació
ambiental, a més de promoure el turisme sostenible al voltant d’activitats que permetin
gaudir de la tranquil·litat, l’escolta dels sons de la natura, etc.
 
La direcció del Parc Nacional, amb la col·laboració de la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural i de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic,
va iniciar l’any 2016 el procés de declaració del parc com a Zona d’especial protecció de
qualitat acústica per preservar la pau, la tranquil·litat i els sons naturals, així com
fomentar-ne els diferents valors associats ja siguin culturals, científics, paisatgístics o
naturals, desenvolupant-hi activitats.

10. Celebració de la 28ª edició del curs de guies interpretadors/es a Espot
 
Del 14 de setembre al 9 d’octubre la Casa del Parc d’Espot acollirà una nova edició del
curs de Guies Interpretadors/es. Aquest curs té com a objectiu principal la formació de
personal especialitzat en el coneixement i la divulgació dels valors del Parc i de la seua
zona d’influència, i va adreçat fonamentalment a la població local i especialment a
persones treballadores per compte propi o en petites i mitjanes empreses de l’àmbit del
Parc Nacional.
 
Aquest curs, de format intensiu, té una durada total de 120 hores distribuïdes en: 72 de
teòriques i 48 de pràctiques repartides en 4 sortides els caps de setmana. Entre
setmana hi ha classe cada dia entre les 17h i les 21h de la tarda i els caps de setmana hi
ha sortides de 9h a 17h.
 
 



Les inscripcions estaran obertes del 15 de juny al 15 de juliol.
 
 
11. Disponibilitat d’una nova edició del plànol guia del Parc en la seva versió
anglès-francès
 
A finals de l’any 2019 es va rebre una nova edició actualitzada del plànol guia del Parc
Nacional en la seva versió anglès-francès. En aquest material de difusió general s’hi
troba una mapa genèric del Parc analitzant els principals punts d’interès així com una
breu recomanació dels itineraris i zones a visitar. El trobareu disponible als diferents
centres del Parc.
 
 
 
 



Agenda anual
d' activitats 2020

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/

V I S I T  P A L L A R S  S O B I R À
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GENER/ENERO
4
Port Ainé
 
ARRIBADA DELS REIS MAGS - BAIXADA DE TORXES
LLEGADA DE LOS REYES MAGOS - BAJADA DE ANTORCHAS
 
973 62 11 99
www.skipallars.cat
 
 
5
Espot
 
ARRIBADA DELS REIS MAGS - BAIXADA DE TORXES
LLEGADA DE LOS REYES MAGOS - BAJADA DE ANTORCHAS
 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat
 
 
5
Sort, Esterri d’Àneu, Llavorsí, Ribera de Cardós 
 
ARRIBADA DELS REIS MAGS
LLEGADA DE LOS REYES MAGOS
 
973 62 10 02
turismepallarssobira.cat
 
 
18 i 19
Espot
 
14è TROFEU ESPOT ESQUÍ INTERCLUBS
14º TROFEO ESPOT ESQUÍ INTERCLUBS
 
Prova del circuit català d'Interclubs. Categories Infantils, Júnior, Sènior i Veterans. 
Prueba del circuito catalán de Interclubs. Categorías Infantiles, Junior, Senior y
Veteranos.
 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat
 
 
 
 

AGENDA CULTURAL 2020

 
19
Espot i Port Ainé  
 
WORLD SNOW DAY - DIA MUNDIAL DE LA NEU 
WORLD SNOW DAY - DIA MUNDIAL DE LA NIEVE 
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 y en contacto con la naturaleza 
 
973 62 11 99
www.skipallars.cat
 
 
 
 



FEBRER / FEBRERO
Del 3 al 5
Espot
 
COPA D’EUROPA IPC – Espot 2020 World Para Alpine Skiing EC
COPA DE EUROPA IPC– Espot 2020 World Para Alpine Skiing EC
 
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
 
 
13 i 14
Port Ainé
 
II SNOW RACE GOS ÀRTIC
 
Del 13 al 14 de febrer fa parada al Pallars Sobirà la segona la 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 13 al 22 hace parada al Pallars Sobirà la segunda 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
 
 
Del 15 al 16
Espot
 
10è TROFEU ESPOT ESQUÍ
10º TROFEO ESPOT ESQUÍ
 
Amb un total de 130 corredors/es, de tots els Clubs Catalans, d’Andorra i d’Aragó, aquest
circuït 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 passo 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, 21, 22, 23, 24 i 25
Àreu, Espot, Esterri d’Àneu, Gerri de la Sal, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Ribera de Cardós i
Sort
 
CARNAVAL I BALL DE LA PASSA
CARNAVAL Y BAILE DE LA PASSA
 
“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
 
 



 
 
 
23
11a EDICIÓ LA  FOC DE NEU
11ª EDICIÓN LA FOC DE NEU
 
Cursa de raquetes de neu que forma part del Circuit Català de raquetes i també es 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
 
 
23
Espot i Port Ainé
 
CARNAVAL A ESPOT I PORT AINÉ
 
973 62 11 99
www.skipallars.cat
 
 
29
Espot
 
16è TROFEU FLOQUET DE NEU
16º TROFEO COPITO DE NIEVE 
 
Prova del circuit d'Alevins d'esquí alpí.  
Prueba del circuito Alevines de esquí alpino.
 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat
 
 
 
 

MARÇ / MARZO
7 i 8
Port Ainé
 
OPEN BETULA SLOPE STYLE
OPEN BETULA SLOPE STYLE 
 
 
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
 
 
 
 
 



 
 
21
Espot
 
XIIa TAMARRO RACE 
 
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
 
 
 
 
 
 
 

23-29 
Port Ainé
 
VOLTA CICLISTA
VUELTA CICLISTA
 
El 2020 La Volta ciclista a Catalunya, amb la seva primera
edició l’any 1911, celebrarà la seva edició número 100 amb final d’etapa a
l’estació l'Estació d'esquí de Port Ainé.
Serà un esdeveniment especial i commemoratiu on es preveu
la realització d’una contrarellotge individual, la “reVolta”, la prova femenina
de la Volta que es va iniciar l’any 2018 amb gran èxit i un documental dels 100
anys d’història entre d’altres.
 
El 2020 la Volta Ciclista en Cataluña, con su primera
edición el año 1911, celebrarà su edición número 100 con final de etapa en la
estación de Port Ainé. Serà un evento especial i conmemorativo donde se prevé
la realización de una contrareloj individual “La reVolta”, la prueba femenina
de la “Volta” que se inició en el año 2018 con gran éxito i un documental de
los 100 años de historia entre otros.
 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat
www.voltacatalunya.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
 
5
Valls d’Àneu
 
56a EDICIÓ DE LA CURSA BASSIERO - UEC BARCELONA
56ª EDICIÓN DE LA CARRERA BASSIERO - UEC BARCELONA
 
 
 
 



 

 
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
www.vallsdaneu.org
http://uecbarcelona.org/bassiero
 
5
(pendent confirmar)
Sort
 
FIRA NATURA 
FERIA DE LA NATURALEZA
 
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
 
 
Del 4/4 al 13/4
Sort, Rialp, Esterri d’Àneu, Ribera de Cardós, Tírvia
 
SETMANA SANTA, VIA CRUCIS I LA PASSIÓ
SEMANA SANTA, VIACRUCIS Y LA PASSIÓN
 
973 62 10 02 
http://turisme.pallarssobira.cat
 
10 i 11 
Sort
 
MOSTRA DE FORMATGES ARTESANS DE CATALUNYA
MUESTRA DE QUESOS ARTESANOS DE CATALUNYA
 
Fira de formatges amb àrea de tast, jornada técnica 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
 
 
 

 

 
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.



 
 
Competició per a tots els públics i nivells d’esquí.
Competición para todos los públicos y nivel de esquí.
 
973 62 11 99
www.skipallars.cat
 
 
10
Esterri d’Àneu
 
PROCESSÓ DELS ARMATS
PROCESIÓN DE LOS ARMADOS
 
Desfilada de la tradicional Processó.
Desfile de la tradicional Procesión. 
 
973 62 60 05 / 973 62 65 68
http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org
 
 
10
Tírvia
 
PROCESSÓ DELS ARMATS
PROCESIÓN DE LOS ARMADOS
 
Desfilada de la tradicional Processó.
Desfile de la tradicional procesión. 
 
973 62 10 02 
http://turisme.pallarssobira.cat
 
10
Espot
 
END OF SEASON 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat
 
 
11
Port Ainé
 
END OF SEASON 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat
 
 
A determinar
Sort
 
VIII CURSA POPULAR VILA COMTAL DE SORT Y VIII CROSS COMARCAL VIII 
CARRERA POPULAR DE LA VILA CONDAL DE SORT Y VIII CROSS COMARCAL
 
Carrera popular per l’entorn de Sort.
Carrera popular por el entorno de Sort.
 
973 62 00 10
www.sort.cat
 
 

4
Port Ainé
 
CURSA POPULAR GALL FER
CARRERA POPULAR GALL FER
 
 



MAIG / MAYO
18
Pallars Sobirà
 
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
 
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
 
 
31 
Llagunes
 
XVI
MARXA DE LA VALL DE SIARB
XVI MARCHA DEL VALLE DE SIARB
 
Marxa Popular pel Parc Natural de l'Alt Pirineu. Apta per a tots els públics amb sortida i
arribada al poble de Llagunes.
Marcha popular por el "Parc Natural de l'Alt Pirineu. Apta para todos los públicos con
salida y llegada al pueblo de Llagunes
 
 
973 62 01 67
http://www.marxasiarb.com
 
31
Arrós de Cardós
 
IXa FIRA DELS PRODUCTES DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU I DE L’OVELLA
ARANESA
IXa FIRA DE LOS PRODUCTOS DEL PARQUE NATURAL DEL ALT PIRINEU I DE LA OVEJA
ARANESA
 
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
 
 
 
 
 

JUNY / JUNIO
 
 6 i 7
Rialp
 
VIII FIRA DELS OFICIS I MENESTRALS DE RIALP
VIII FERIA DE OFICIOS Y MENESTRALES DE RIALP
 
Fira recuperada de l’antiga que es feia al poble. Al voltant de la Fira hi ha altres activitats:
conferències, tallers, concerts,
etc.
 
 
 



 
Feria recuperada de la antigua que se hacía en el pueblo. Alrededor de la feria hay otras
actividades: conferencias, talleres, conciertos, etc.
 
973 620 365
www.rialp.cat
 
 
6 i 7 
Pallars Sobirà
 
BENVINGUTS A PAGÈS 
BIENVENIDOS A PAYÉS
 
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 a las explotaciones de toda Cataluña para ver de bien
cerca el origen y la elaboración de sus productos.
 
973 621 002
http://benvingutsapages.cat
 
 
13
Àreu
 
MILLA VERTICAL 
MILLA VERTICAL 
 
Cursa vertical, d'alta muntanya fins el cim del Monteixo a 2905m amb un desnivell
positiu de 1685m, un referent en el món de les verticals.
 
Carrera vertical, de alta montaña hasta la cima del Monteixo a 2905m con un desnivel
positivo de 1685m, un referente en el mundo de las verticales.
 
973 62 44 05
http://www.millaverticaldareu.com
 
 
13 i 14 
V FESTIVAL DE MUNTANYA PICA D’ESTATS
V 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 grandes y pequeños, visites guiadas, talleres, charlas, mercado de
productos tradicionales pallareses y música tradicional. 
 
973 62 44 05
http://alins.ddl.net
 
13 i 14 
Rialp
 
TROFEU RIALP FUTBOL BASE 
TROFEO RIALP FUTBOL BASE
 
Torneig de fútbol base. Dos dies de competició entre les categories de Aleví (Futbol 7),
Infantil i Cadet (Futbol 11). Compta amb la participació de diversos clubs d’arreu de
Catalunya. 
 
 
 



 
Torneo de fútbol base. Dos días de competición entre las categorías de Alevín (Fútbol 7),
Infantil y Cadete (Fútbol 11). Cuenta con la participación de varios clubes en toda
Cataluña.
 
973 62 03 65
www.rialp.cat
 
 
21
Tírvia, Burg, Farrera, Os de Civís
 
CURSA LA RIBALERA 
CARRERA LA RIBALERA
 
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
 
 
20 (pendent confirmar)
Esterri d’Àneu
 
FIRA DE SANT JOAN , FIRA ARTESANIA I MERCAT MULTISECTORIAL
FERIA DE SAN JUAN, FERIA ARTESANIA Y MERCADO MULTISECTORIAL
 
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
Isil
 
FALLES DE SANT JOAN D'ISIL
FALLAS DE SAN JUAN DE 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
Alins
 
FALLES DE SANT JOAN D'ALINS
FALLAS DE SAN JUAN DE 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 
 
 
23 i 24
Sort
 
31a FIRETA DE SANT JOAN I 30a XOLLADA D’OVELLES AMB TISORA
31ª FERIA DE SAN JUAN Y 30ª ESQUILADA DE OVEJAS CON TIJERA
 
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 15 al 22 de juny 
Esterri d’Àneu
 
FESTA DELS VEÏNATS
FIESTA DE LOS VECINDARIOS
 
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 30 de  juny al 5 de juliol
Esterri d’Àneu
 
29è DANSÀNEU
 
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
 
27 
València d’Aneu
 
FALLES DE SANT PERE DE VALÈNCIA D’ÀNEU
FALLAS DE SANT PERE DE VALÈNCIA D’ÀNEU
 
973 62 60 38 - 973 62 65 68
http://altaneu.ddl.net
www.vallsdaneu.org
 
 



 
 20 
Burg
 
LA GRAN MUDA
LA MUDA GRANDE
 
La música la dansa i els bons aliments són els ingredients essencials de La Gran Muda de la
Coma de Burg. 
La música, la danza y los buenos alimentos son los ingredientes esenciales de La Muda
Grande del Festival de la Coma de Burg.
 
www.festivalmuda.cat
 
 
JULIOL / JULIO
 
Finals juny-principis juliol (orientatiu)
Sort
 
COPA DEL MÓN DE CAIAC D’ESTIL LLIURE
COPA DEL MUNDO DE CAYAC DE ESTILO LIBRE
 
973 620 010
www.sortturisme.com
www.kayaksort.cat/
 
 
4 
Alòs d’Isil
 
FALLES D’ALÓS D’ISIL 
FALLAS DE ALÓS DE ISIL
 
973 62 63 45 /973 62 65 68
http://www.aloscultural.cat
www.vallsdaneu.org
 
 
A determinar
La Guingueta d’Àneu
 
OPEN DE PESCA A MOSCA “LA TORRASSA”
ABIERTO DE PESCA CON MOSCA “LA TORRASSA”
 
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
 
11 i 12 
Alins
 
XIa FIRA DEL FERRO PIRINENC
XIa FERIA DEL HIERRO PIRENAICO
 
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
 
 
12 
Esterri d’Àneu
 
ARRIBADA DEL CAMÍ DE LA LLIBERTAT DES DE FRANÇA
LLEGADA DEL CAMINO DE LA LIBERTAD DESDE FRANCIA
 
973 62 60 05 / 973 62 65 68
http://esterrianeu.cat
www.vallsdaneu.org
 
 
A partir segona setmana juliol (18-19 o 25-26) (pendent confirmar)
Llessui
 
 
FESTIVAL MALDALTURA
 
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
 
 
De juliol a setembre
Rialp
 
FESTIVAL DE MÚSICA DE RIALP
FESTIVAL DE MÚSICA DE RIALP 
 
Concerts de música 
Conciertos de música 
 
973 62 03 65
www.rialp.cat
 
Del 3 de juliol al 23 d’agost
Pallars Sobirà
 
FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DELS PIRINEUS
 
FESTIVAL DE MÚSICA DE LOS PIRINEOS
 
Concerts de música 
Conciertos de música 
 
973 62 10 02
www.femap.cat
 
 



  
 
A determinar
Sort
 
57è RAL·LI INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA
57º RALLY INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA 
 
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
 
 
Del 16 al 19
Esterri d’Àneu
 
13ª edició ESBAIOLA’T
 
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
 
 
 
25 i 26
Esterri d’Àneu
 
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”
 
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
 
 



 

AGOST / AGOSTO
 
A determinar
Escaló
 
FIRA DEL FORMATGE 
FERIA DEL QUESO
 
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
 
 
2 
Alt Àneu
 
XXXII PUJADA AL PORT DE SALAU
XXXII SUBIDA AL PUERTO DE SALAU
 
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  
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Esterri d’Àneu
 
BirrÀneu, FIRA DE LA CERVESA ARTESANA
BirrÀneu, FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA
 
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
 
 
Del 5 al 9
Rialp
 
RIALP SUMMER AGILITY COMPETITION
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
 
 



  
Segona setmana d’agost
Sort
 
OBERT TURÍSTIC D’ESCACS NOCTURN
ABIERTO TURÍSTICO DE AJEDREZ NOCTURNO
 
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
Olp
 
FESTES DEL SETGE D’OLP
FIESTAS DEL ASEDIO DE 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
Esterri d’Àneu
 
FIRA D’ARTISTES I ARTESANS DE LES VALLS D’ÀNEU
FERIA DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE LOS VALLES DE 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
 
22
Ribera de Cardós
 
FIRA DE BRUIXES I ENCANTADES DEL PALLARS
 
FERIA DE BRUJAS Y ENCANTADAS DEL PALLARS
 
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
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Llavorsí
 
FIRA DE L’OVELLA I CONCURS DE GOSSOS D’ATURA DEL PALLARS
FERIA DE LA OVEJA Y CONCURSO DE PERROS DE PASTOREO DEL PALLARS
 
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 
 
 
A determinar
Gerri de la Sal
 
BALL DE LA MORISCA 
BAILE DE LA MORISCA
 
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  
 
 
23
Tavascan
 
Va TROBADA AL PORT DE TAVASCAN
Vº ENCUENTRO EN EL PUERTO DE 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 siendo éste 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
 
23
Tavascan
 
FESTIVAL GASTRONÒMIC DE TAVASCAN “Tasta les nostres muntanyes” 
FESTIVAL GASTRONÒMICO DE TAVASCAN “Degusta nuestras montañas”
 
Trobada de productors del territori amb degustació de productes maridats amb vins i
cerveses del Pallars i amb bona música en directe.
 



 
Encuentro de productores del territorio con desgustación de productos maridados con
vinos y cervezas del Pallars y con buena música en directo.
 
973 62 30 00
www.tavascan.net
 
 
29 
Àreu
 
VIIa TROBADA AL PORT DE BOET
VIIº ENCUENTRO EN EL PUERTO DE BOET
 
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
 
 
A determinar
Escaló
 
VII FIRA MEDIEVAL D' ESCALÓ 
VII FERIA MEDIEVAL DE 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
 
 
A determinar
Vilamur
 
SIARTB FESTIVAL D’ARTS
SIARTB FESTIVAL DE ARTES
 
Espai d’encontre, d’artistes contemporanis del Pirineu, i divulgació de l’art local  que
reivindica la força i la màgia dels territoris de muntanya.
Espacio de ecuentro, de artistas contemporanios del Pirineo, y divulgación del arte local
que reivindica la fuerza y la magia de los territorios de montaña.
 
https://www.festivalsiartb.cat/
 



SETEMBRE / SEPTIEMBRE
11
Sort
 
HOMENATGE AL GENERAL MORAGUES
HOMENAJE AL GENERAL MORAGUES
 
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  
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Rialp
 
XIa RIALP MATXICOTS
XIa RIALP MATXICOTS
 
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
 
 
A determinar 
Sort 
 
CHEROKEE RIDER
 
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
 
 
OCTUBRE / OCTUBRE
3
Esterri d’Àneu
 
JORNADES PER A L’EXCEL·LÈNCIA
JORNADAS PARA LA EXCELÈNCIA
 
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 
https://www.jornadesperalexcellencia.cat
www.vallsdaneu.org
 
3
Sort 
 
LO LLUMENER- Festival pirinenc de literatures infantils i juvenils
LO LLUMENER- Festival pirenaico de literatura infantil i juvenil.
 
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
Rialp
 
RIALP MATXIXICS
 
Cursa escolar de muntanya. 
Carrera escolar de montaña. 
 
973 62 10 02 
www.pallarssobira.cat/agenda
 
 
 
11
Vall Cardós
 
MARXA DE LES VALLS DE CARDÓS 
MARCHA DEL VALLE DE CARDÓS
 
La marxa uneix tots el pobles de la vall de Cardós, un total de divuit, per acostar-se a
l’excepcional marc paisatgístic que ens ofereix la vall alhora que pretén difondre el seu
patrimoni cultural. Dos recorreguts, un infantil i un per 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
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Esterri d’Àneu
 
FIRA DE SANTA TERESA 
FERIA DE SANTA TERESA 
 
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
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Tírvia
 
FIRA DE TARDOR DE TÍRVIA
FERIA DE OTOÑO DE 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
A determinar
Estac
 
SONS DE TARDOR
SONIDOS DE OTOÑO
 
Concerts de música / Conciertos de música
 
Tel: 973 62 06 09 
soriguera.ddl.net 
 
 
7 i 8 
Sort
                                                             
FIRA DE LA TARDOR 
FERIA DEL OTOÑO
 



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 
 
 
A determinar
Esterri d’Àneu
 
CURTÀNEU
 
Sessió de curtsmetratges. 
Sessiones de cortometrajes.
 
973 62 65 68
www.vallsdaneu.org
 

DESEMBRE / DICIEMBRE
6
Esterri d’Àneu
 
FIRÀNEU
 
Fira de compra i venda de material d’esquí de segona mà.
Feria de compra y venta de material de esquí de segunda mano.
 
973 62 65 68
www.vallsdaneu.org 
 
 
31
Esterri d’Àneu
 
CURSA DE SANT SILVESTRE
CARRERA DE SANT SILVESTRE
 
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).



http://turisme.pallarssobira.cat/

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
 
 
 
VISITA EL ROMÀNIC
DEL S-XII I MISSA AL SANTUARI D‘ARBOLÓ
VISITA EL ROMÀNICO
DEL S-XII Y MISSA EN EL SANTUARIO DE ARBOLÓ
ARCALÍS
Tots els dijous de juliol, agost i setembre.
Todos los jueves de julio, agosto y septiembre.
 
T. 973 62 00 92



V I S I T  P A L L A R S  S O B I R À

Turisme 
Pallars
Sobirà

Consell Comarcal del Pallars Sobirà
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


