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 NOVA OBERTURA DE LA CASA DE L'OS

23 de juny, a les 16h

Després d'uns intensos mesos de feina i d'un enriquidor treball en equip, us comuniquem
que el proper dia 24 de juny tindrà lloc la nova obertura de la Casa de l'Ós.

L'Associació Bonabé Patrimoni, formada per l'EMD d'Isil i Alós, la fundació Trenca i la
càtedra d'Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida, iniciem
el projecte amb una visió més social i transversal, amb l'objectiu de donar a conèixer
l'os bru, la fauna i la vegetació que comparteixen hàbitat amb ell i sobretot, els habitants
de la vall com els ramaders o els apicultors, que conviuen amb ell i n'esdevenen un
element clau i imprescindible.

El nou projecte museogràfic, que serà gestionat en el dia a dia per Obaga, pretén fer
una Casa de l'Ós enfocada als habitants locals i als visitants, amb un conjunt de propostes
variades. A més de la visita a les instal.lacions de la casa a Isil, anirem proposant altres
accions a l'interior de la casa, com vespres d'estiu amb xerrades o debats, i d'altres
propostes exteriors com la descoberta de rastres, de l'hàbitat de l'os bru o
l'acompanyament a un vaquer. 
Podreu consultar-les a la nova web i, de forma ben actualitzada, a les xarxes socials. 

A partir del dia 24 de juny obrim de 10h a 14h i de 16h a 19h, de dimecres a dissabte i els
diumenges al mati. Durant el mes d'agost farem horari especial de dilluns a diumenge per
atendre els visitants que s'hi acostin.
D'altra banda, continuem sent un punt d'informació del Parc Natural de l'Alt Pirineu, de
manera que també us podrem suggerir visites i excursions interessants per aquest
entorn.

Us animem a acompanyar-nos en aquesta nova etapa i a estar atents a la línia de treball
que hem encetat perquè, de ben segur, que us semblarà interessant.
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