
Activitats

www.pyrenea.com
606 873 126 

Centre de Documentació dels Pirineus
Son

Ecomuseu de les Valls d’Àneu

www.ecomuseu.com

Esterri d’ Àneu
973 626 436 

Centre d’interpretació Viles Closes d’Escaló  

http://guingueta.ddl.net

Escaló
973 626 067 

Centre d’interpretació de l’aigua de Tavascan  

www.tavascan.net

Tavascan
973 623 079 / 656 535 492 

Jardí d’herbes de l’Alt Pirineu
Araós
655 927 780 
www.herbesdelaltpirineu.com

Centre d’ Art i Natura de Farrera (CAN)  

www.farreracan.cat

Farrera
973 622 106 

Estació de muntanya Virós-Vallferrera  

www.totnordic.com

Araós
686 978 730 

Sort
Presó-museu ‘El Camí de la Llibertat’

www.camidelallibertat.cat
973 620 010 

Cota 2000 - Rialp
Estació de muntanya de Port Ainé

www.portaine.cat
973 627 607 

Oficina Comarcal de Turisme Pallars Sobirà  

http://turisme.pallarssobira.cat

Camí de la Cabanera s/n Sort
973 621 002 

Estació d’Alta Muntanya de Tavascan  

www.tavascan.net

Tavascan
665 670 193 / 623 185 613 

Activitats
octubre - desembre 2021
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Segueix-nos a: /pnaltpirineu @pnaltpirineu@pnaltpirineu /pnaltpirineu pnaltpirineu

informació i 
inscripcions 

Quan l’organitzador sigui el Parc Natural, les dades de contacte per informació i 
inscripcions són:

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

Punts d’informació associats

Punts d’informació del Parc

Seu del Parc Natural de l’ Alt Pirineu (Llavorsí)
Casa dels Parcs dels Pirineus (La Seu d’Urgell)

973 622 335
973 360 954

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

La llengua vehicular de les activitats serà el català. Les activitats poden ser 
anul·lades per condicions meteorològiques adverses o altres factors que ho 
justifiquin. El Parc no es fa responsable de les activitats on no figuri com 
organitzador directe (PNAP). En aquests casos, en la descripció correspo-
nent a cadascuna trobareu la referència de l’empresa, associació o ens local 
responsable.
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Equipaments i centres d’interpretació Empreses amb guies acreditats

Oriol Riart Arnalot
  @riartarnalot  @riart_foto / 636 178 060 / oriarta@hotmail.com

Museu de les Papallones  

www.papallones.cat

Ribera de Cardós
655 475 661 

973 624 405 

Serradora d’Àreu
Àreu

www.serradora-areu.org

658 491 312 

Ecomuseu Casa Sintet  
Alins

973 298 015
www.santjoandelerm.org

Estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm  
Castellbò

973 622 335
http://parcsnaturals.gencat.cat/altpirineu

Jardí de Roques del Parc Natural  
Rubió

Museu del Pagès 

www.calserni.com

Calbinyà
973 352 809

Museu de Camins

www.museudecamins.com

Vall de Siarb
636 424 465

650 370 590

El Molí del Pau (tallers de natura i agrobotiga)

www.elmolidelpau.com

Castellbò

Antiga Farinera de Montferrer  
Montferrer
973 351 343
www.montferrercastellbo.cat

Espai Ermengol  
La Seu d’Urgell
973 353 057
www.espaiermengol.cat

www.museudecamins.com
636 424 465

Despoblat medieval Santa Creu de Llagunes  
Llagunes

que organitzen 
alguna activitat

Catalan Trails Guies de Muntanya  www.catalantrails.cat

  @catalantrails / 604 175 927 / info@catalantrails.com

MónNatura Pirineus

www.monnaturapirineus.com

Son
973 626 722 

Cesc Capdevila i Torrell  www.cesccapdevila.com

  @cesc.capdevila  @i_torrell / 627 706 247 / info@cesccapdevila.com

Aubèrria, natura i patrimoni  
  @auberria / 689 422 670 / natura@auberria.cat 

 www.auberria.cat

Excursions Catalunya
  @excursions_catalunya / 609 720 189 / hola@excursionscatalunya.com 

 www.excursionscatalunya.com

Obaga Activitats
  @obagaactivitats / 695 942 524 / info@obagaactivitats.cat

 www.obagaactivitats.cat

Piritrek
 @trekpiri / 680 239 423 / info@piritrek.com

 www.piritrek.com

Rutes Pirineus  
  @rutespirineus / 691 772 966 / info@rutespirineus.cat

 www.rutespirineus.cat

Salvatgines 
  @salvatgines / 627 753 205 / salvatgines@gmail.com

 www.salvatgines.com

Terra Viva Activitats 
  @ivanterraviva  terravivaact / 645 561 922

 www.terravivaactivitats.net

Som Riu Guiatges
  @somriu.s  somriusort / 608 806 251 / somriusort@gmail.com

 www.visitsort.com

Guies de Muntanya en Ruta
  @guiesdemuntanyaenruta / 606 159 480 / guiesdemuntanyaenruta@gmail.com

 www.guiesdemuntanyaenruta.com

Institucions i associacions que organitzen activitats d’aquesta agenda

Amics del Centre d’Art i Natura
973 622 106 / www.farreracan.cat

Associació cultural Gençana de la 
Coma de Burg
www.arbre.dansanatura.com

Ajuntament de la Seu d’Urgell
973 351 511  www.laseu.cat

Associació Esportiva Pallars (AEP)
608 101 033  www.aepallars.org

Consell Comarcal de l’Alt Urgell
973 353 112  www.alturgell.cat

Associació Losers Surfers
638 476 940

Paisatges Vius
935 210 879  https://paisatgesvius.org

Ajuntament de Sort
973 620 010 / www.sort.cat

Ajuntament de Tírvia
973 622 073 / https://tirvia.ddl.net

Ajuntament d’Esterri d’Àneu
973 626 005 / www.esterrianeu.cat

Consulteu horaris:

Punt d’informació a Sant Joan de l’Erm - Vall de Santa Magdalena
Refugi de la Basseta

Refugi Vall de Siarb (Massís de l’Orri) www.refugivalldesiarb.com

Jardí d’Herbes de l’ Alt Pirineu (Vall Ferrera) www.herbesdelaltpirineu.com

Refugi Comes de Rubió (Massís de l’Orri) www.refugicomesderubio.com

El Molí del Pau (Vall de Santa Magdalena) https://agrobotigacastellbo.com 

Refugi de la Pleta del Prat (Valls del Cardós)  https://refugipletadelprat.net



Dificultat física, segons mètode SENDIF

Molt baixa

Apta per persones amb mobilitat reduïda

Baixa Moderada

Activitat de pagament Gratuïta

Exigent Molt exigent

Vàries dificultats

€ €

Senderisme interpretatiu
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s Observació de la brama del cérvol
Ruta per observar i escoltar la brama del cérvol. Fins el 15 d’octubre. Cal 
inscripció prèvia.

€ Massís de l’ Orri Cesc Capdevila 627 706 247 
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s Escoltem la brama del cérvol!

Gaudirem de l’experiència de la brama del cérvol de manera fàcil i 
accessible amb l’acompanyament d’un guia especialista en fauna 
salvatge. Fins el 17 d’octubre. Cal inscripció prèvia.

€ Valls d’ Àneu Rutes Pirineus www.rutespirineus.cat

F
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e La Brama al Cardós
T’acompanyem en aquesta experiència per tal de facilitar-te l’observació 
amb telescopis terrestres i explicacions interpretatives, en l’entorn privile-
giat de les Valls del Cardós.  Cal inscripció prèvia.

€ Lladorre Terra Viva Activitats 645 561 922

2,
 9

 i 
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ct
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re La brama del cérvol

La brama dels cérvols és un dels millors espectacles que podem viure 
durant la tardor. Sortirem al capvespre per escoltar els brams dels mascles 
en plena època de zel al Parc Natural de l’Alt Pirineu. Cal inscripció prèvia.

€ Valls d’ Àneu MónNatura Pirineus 973 626 722

3 
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e

Dia Mundial dels Ocells al Parc Natural de l’Alt Pirineu
El primer cap de setmana d’octubre, arreu de Catalunya, es celebra el 
Dia Mundial dels Ocells. Al Parc Natural de l’Alt Pirineu, coneixerem una 
mica més els ocells que hi ha al Parc amb un itinerari a Sant Joan de 
l’Erm guiat pel nostrre ornitòleg de referència a la zona, en Jordi Dalmau. 

Inscripcions: www.turismeseu.com/rutes.

€ Vall de Santa 
Magdalena

PNAP, CCAU i 
Turisme Seu 973 360 954
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e

Colors de Tardor al Parc Natural de l’Alt Pirineu
La tardor és una de les èpoques de l’any en què els paisatges al Parc són 
més espectaculars. Amb aquest itinerari guiat, us proposem gaudir de 
l’espectacle cromàtic que ofereixen les moixeres de guilla de l’obaga d’Os 
de Civís a la tardor. Inscripcions: www.turismeseu.com/rutes

€ Vall de Santa 
Magdalena

PNAP, CCAU i 
Turisme Seu 973 360 954

9 
i 1

0 
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e 4rt Cicle d’Arbres Monumentals
Excursions guiades des de Montenartró i Alós fins a arbres singulars, 
seguides d’una intervenció de música i dansa, una ponència i concloses 
amb un tast de productes locals. Cal inscripció prèvia.

€ Valls d’ Àneu
Massís de l’Orri

Associació Cultural 
Gençana

www.arbre.
dansanatura.com
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Descobreix la brama del cérvol al Parc Natural de l’Alt Pirineu 
Activitat guiada per escoltar, observar i conèixer, amb el màxim respecte, 
aquesta espectacular espècie del Parc. Cal inscripció prèvia.

€ Valls d’ Àneu Excursions Catalunya 609 720 189

no
ve

m
br

e Petjades blanques
Ruta amb raquetes de neu on s’interpretaran els rastres dels animals que 
ens trobem. Cal inscripció prèvia.

€ Massís de l’Orri Cesc Capdevila 627 706 247 

14
 n
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em

br
e La tardor als boscos de Sant Joan de l’Erm 

Itinerari per conèixer els valors naturals, així com, alguna del les 
interaccions que han tingut les dones i homes durant el pas del temps en 
aquest indret a cavall entre el Pallars i l’Alt Urgell. Cal inscripció prèvia.

€ Vall de Santa 
Magdalena

Excursions Catalunya 609 720 189

D
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br

e Iniciació a les raquetes de neu
Gaudim de la muntanya hivernal al Parc Natural de l’Alt Pirineu fent ruta de 
manera segura i molt divertida amb raquetes de neu. Cal inscripció prèvia.

€ Valls d’Àneu, 
Massís de l’Orri

Rutes Pirineus www.rutespirineus.cat
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Travessa La Màgia del Pallars 
Gaudim d’una travessa de 3 dies apassionant i plena de contrastos: des 
dels boscos de ribera del fons de vall fins als rierols, els prats alpins i els 
grans lloms en alçada. Cal inscripció prèvia.

€ Massís de l’Orri Rutes Pirineus www.rutespirineus.cat
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Dia Mundial de les Muntanyes al Parc Natural de l’Alt Pirineu
Celebrem el Dia Mundial de les Muntanyes, enguany dedicat al turisme 
sostenible a les muntanyes, amb un itinerari guiat des d’Os de Civís al 
coll de Muntaner, des d’on gaudirem de les vistes al Pic del Salòria, el cim 
més alt de la comarca. Inscripcions: www.turismeseu.com/rutes.

€ Vall de Santa 
Magdalena

PNAP, CCAU i 
Turisme Seu www.turisme.seu.com/rutes
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Ascensió amb raquetes de neu a la Torreta de l’Orri
Descobrirem el Massís de l’Orri amb raquetes de neu i farem el cim de 
la Torreta, per gaudir d’una de les millors panoràmiques del Pirineu. Cal 
inscripció prèvia. 

€ Massís de l’Orri Excursions Catalunya 609 720 189

Associació de Guies-intèrprets
del Parc Natural de l’Alt Pirineu

Visita el Parc amb totes les garanties amb 
un o una guia intèrpret acreditat/da. 
www.guiespnaltpirineu.cat

  @guiespnap

Associació de productors i 
elaboradors agroalimentaris del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu

Durant la teva visita al Parc, recorda a consumir 
productes agroalimentaris del territori i ajudaràs a 
mantenir l’economia local i el paisatge agroramader.  
www.delparcalplat.cat

  @delparcalplat

Altres iniciatives

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

EXPLORA EL PARC

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

DEIXA’T GUIAR

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

EL PAS DE L’OSSA

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

APROPA’T ALS PRODUCTORS I ARTESANS DEL PARC

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

PIRENÍSSIM

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

D
is

sa
bt

e,
 

di
um

en
ge

  i
 

va
ca

nc
es

 e
sc

ol
ar

s

Ruta amb raquetes de neu a Comes de Rubió 
Ruta circular interpretativa amb raquetes de neu des del Port del Cantó 
(1.721m) fins al refugi de Comes de Rubió. Cal inscripció prèvia.

€ Massís de l’Orri Catalan Trails www.catalantrails.cat

D
is

sa
bt

e 
i d

iu
m

en
ge Tresors del Parc Natural a Comes de Rubió 

Sortirem de Rubió, on trobem el primer mirador i el Jardí de Roques, 
i ens dirigirem cap al Refugi de Les Comes de Rubió, on farem una 
passejada pel bosc per observar els rastres de fauna i la vegetació en 
detall. Cal inscripció prèvia.

€ Massís 
de l’Orri Som Riu Guiatges somriusort@gmail.com

S
eg

on
s 

di
sp

on
ib

ili
ta

t

Entre voltors i bandolers
Ruta interpretativa a peu pel sector sud del Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
Cal inscripció prèvia.

€ Massís de l’Orri Cesc Capdevila i Torrell 627 706 247 
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t Safari d’observació de fauna de muntanya
Activitat centrada amb la descoberta de la fauna de l’alta muntanya del Parc 
Natural: isards, cabra salvatge, muflons, marmotes, l’àguila daurada, etc. 

€ Tot el Parc Salvatgines salvatgines@gmail.com
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Rastreig de fauna salvatge
Activitat centrada amb la interpretació dels rastres de la fauna salvatge 
que habita als boscos de muntanya.

€ Tot el Parc Salvatgines salvatgines@gmail.com

Visites guiades
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te Romànic a les Valls del Cardós
Visita les esglésies romàniques de Santa Maria de Ginestarre i Sant Pere 
i Sant Pau d’Esterri de Cardós, construïdes entre els segles XI i XII,dues 
petites construccions amb molt d’encant, on podrem observar les pintures 
que es conserven a l’absis. Cal inscripció prèvia.

€ Esterri de Cardós Terra Viva Activitats 645 561 922
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Benvinguts a la porta d’entrada a les Valls del Cardós
Amb aquesta ruta que vos proposem i vos descobrirem alguns tresors i 
trets caraterístics de Les Valls del Cardós com Ribera de Cardós, la indús-
tria de la fusta o l’esglèsia de Santa Maria. Cal reserva prèvia. 

€ Valls del Cardós Som Riu Guiatges somriusort@gmail.com
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Biu un Tros de Sort 
“Biu” un Tros de Sort és una ruta combinada de senderisme i 
enogastronomia. Visitarem el Celler del Batlliu productors del vi “Biu” i la 
formatgeria Tros de Sort, on podreu fer un tast de vins i formatges amb tot el 
sabor de la terra, dels orígens! Cal reserva prèvia.

€ Sort Som Riu Guiatges somriusort@gmail.com
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re Visita comentada al jardí botànic i d’aliments

Petita introducció a la permacultura i als boscos d’aliments amb arbres, 
arbustos i plantes del Parc Natural de l’Alt Pirineu tot passejant pel jardí del 
Molí del Pau. Cal inscripció prèvia.

€ Castellbò El Molí del Pau agrobotigacastellbo@gmail.com

Voluntariat i colònies
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Mountain Calling: acció de neteja a Portainé
Col·labora en la retirada de deixalles a la zona de Portainé per evitar que 
vagin a parar als rius! Cal inscripció prèvia.

€ Portainé
AEP, Losers Surfers, Estació 
d’esquí de Portainé i PNAP

www.iniciativarius.org

23
 o

ct
ub

re Iniciativa Rius: accions de neteja a la Noguera Pallaresa
Col·labora en la retirada de deixalles en diversos trams de la Noguera 
Pallaresa! Cal inscripció prèvia.

€ Sort AEP, Doctor X i PNAP www.iniciativarius.org
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Iniciativa Rius: accions de neteja a la Noguera de Cardós i al 
pantà de la Mollera d’Escalarre
Col·labora en la retirada de deixalles a la Noguera de Cardós i al pantà de 
la Mollera d’Escalarre! Cal inscripció prèvia.

€ Valls del Cardós i 
Guingueta d’Àneu

AEP, Doctor X 
i PNAP

www.iniciativarius.org

11
 d
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em

br
e Dia Mundial de les Muntanyes al Parc Natural de l’Alt Pirineu

Celebrem el Dia Mundial de les Muntanyes, enguany dedicat al turisme 
sostenible a les muntanyes, amb un taller de construcció de menjadores 
per a afavorir l’alimentació dels ocells en època hivernal. 

€ Port Ainé PNAP i Salvatgines        973 622 335

11
 d

es
em

br
e Projecció de cinema familiar

Un any més acabarem l’any amb la projecció d’una pel·lícula per a tots els 
públics. Recollida solidària de joguines (per estrenar) per la Creu Roja. Cal 
inscripció prèvia.

€ Llavorsí PNAP 973 622 335

Cursos, tallers i jornades
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Sessió d’astronomia “Mitologia del Pirineu amb telescopi”
Activitat d’identificació a ull nu de les principals constel·lacions i posterior 
observació amb telescopi tot fent un tast de licors del Pallars. Cal inscripció 
prèvia.

€ La Guingueta d’Àneu Obaga Activitats 695 942 524
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Ens fem el formatge a casa
Visitem una explotació de vaques en ecològic on recollim la llet i cada 
participant elabora el seu propi formatge que s’endurà cap a casa. 
Introducció i història del món de la llet i del formatge al nostre territori.  Cal 
inscripció prèvia.

€ El Molí 
del Pau

El Molí del Pau agrobotigacastellbo@gmail.com

co
tu

br
e

Dia Mundial dels Ocells al Parc Natural de l’Alt Pirineu
El primer cap de setmana d’octubre, arreu de Catalunya, es celebra el Dia 
Mundial dels Ocells. Al Parc Natural de l’Alt Pirineu, coneixerem una mica 
més els ocells que hi ha al Parc amb una sessió d’anellament científic a 
la Mollera d’Escalarre del nostre anellador de referència a la zona en Juan 
Fernández.  Cal inscripció prèvia.

€ Mollera d’Escalarre PNAP 973 622 335

8 
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e

Visita tècnica al Bosc de Cireres i el seu seguiment científic
Visita a peu per conèixer el bosc vell de l’avetosa de Cireres, a la vall de 
Bonabé, les seves característiques i valors, i els diferents seguiments 
científics que s’hi duen a terme. Cal inscripció prèvia.

€ Valls d’Àneu PNAP 973 622 335

20
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VI Jornada d’aprofitament i cultiu de plantes aromàtiques i 
medicinals dels Pirineus
Jornada PATT en línia sobre els canals de comercialització en el sector de 
plantes aromàtiques i medicinals. Cal inscripció prèvia.

€ En línia Herbes de l’Alt Pirineu https://ruralcat.gencat.cat
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I Cicle de xerrades de Ciència al Parc: “ Seguiment dels ratpenats 
al Parc Natural de l’Alt Pirineu “
Xerrada a càrrec d’Adrià López Baucells del Museu de Ciències Naturals 
de Granollers. Enllaç de connexió: bit.ly/xerradaPNAPoctubre 

€ En línia PNAP 973 622 335

13
 i 
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Curs d’orientació a la muntanya
Combinant eines clàssiques i digitals aprendrem a llegir un mapa 
cartogràfic, a interpretar la informació que ens aporta un paisatge i 
a establir un rumb a la muntanya i seguir-lo de manera segura.  Cal 
inscripció prèvia.

€ Refugi Vall de Siarb Rutes Pirineus   www.rutespirineus.cat

no
ve

m
br

e I Cicle de xerrades de Ciència al Parc: “Xerrada de novembre“
Tema de la xerrada pendent de confirmació. Consulteu el web i les xarxes 
socials del Parc. Enllaç de connexió: bit.ly/xerradaPNAPnovembre

€ En línia PNAP 973 622 335

2 
de

se
m

br
e I Cicle de xerrades de Ciència al Parc: “El canvi climàtic recent a 

l’alta muntanya“
Xerrada a càrrec del Dr. Pere Esteban del Servei Meteorològic de 
Catalunya. Enllaç de connexió: bit.ly/xerradaPNAPdesembre 

€ En línia PNAP 973 622 335

Exposicions i concursos
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11
 d

es
em

br
e Exposició “Tots podem ajudar el gall fer”

Exposició itinerant sobre la delicada situació de conservació en la qual es 
troba el gall fer als Pirineus.

€ Estació 
Port Ainé

Estació d’Esquí de Port 
Ainé, Paisatges Vius i 

PNAP
973 627 607

Fires i festes
10 i 11 
octubre 9è Aplec del Saó Farrera

16 i 17 
octubre Fira de Sant Ermengol La Seu d’Urgell

16 i 17 
octubre Fira de Santa Teresa Esterri d

’

Àneu

24 octubre Fira de Tardor Tírvia

30 octubre Mostra Cavall Pirinenc Català La Seu d’Urgell

6 i 7 
novembre

Fira de la Tardor i Mostra 
d’ovella xisqueta Sort

Totes les activitats d’aquest programa són susceptibles de patir 
canvis o de ser anul·lades segons la situació sanitària del moment. 
Recomanem contactar amb els organitzadors de les activitats dies 
abans de la data per  confirmar-ne la realització. Els organitzadors 
i els participants en les activitats hauran de seguir les mesures que 
estableixin les autoritats sanitàries en el moment de la realització de 
l’activitat.


