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El Tren dels Llacs 
amplia la temporada '14 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya ha decidit ampliar el servei del 
Tren dels Llacs per aquesta temporada 
2014, de manera que el... 
 
Més informació en aquest enllaç 

 
Festa major de Tremp 
Dia 5 - 8: La Festa Major de Tremp se 
celebra al setembre, entorn al 8 de 
setembre, festivitat de la Verge de 
Valldeflors. La Festa Major l’organitza la 
Comissió de Festes, un grup... 
 
Més informació en aquest enllaç 

 

http://pallarsjussa.net/
http://pallarsjussa.net/agenda2
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/961-el-tren-dels-llacs-amplia-la-temporada-2014
http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/coneixer-tremp/festes/festa-major-2014
http://www.pallarsjussa.net/
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/961-el-tren-dels-llacs-amplia-la-temporada-2014
http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/coneixer-tremp/festes/festa-major-2014


 
'Vine al Pallars, Viu el 
Jussà' del mes de 
setembre 
Amb "Vine al Pallars, Viu el Jussà" 
podreu fer dues sortides molt 
interessants aquest mes de setembre: 
labrama del cérvol (20 i 28 de setembre) 
i la sortida caçadors de bolets (27 de 
setembre)... 
 
Més informació en aquest enllaç 

 
El X Festival del 
Romànic i dels Castells 
de Frontera arriba a la 
recta final amb gran èxit 
de públic 
Al voltant d'unes 100 persones van 
assistir al tercer concert celebrat al 
Castell de Llordà. 
 
Més informació en aquest enllaç 

 
1r acte comarcal en 
commemoració de la 
Diada de Catalunya 
Dia 10: A les 19:45 h, Salutació del 
President del Consell Comarcal , Joan 
Ubach. 
A continuació presentació del llibre 
”Francesc de Moner i Miret: Un pallarès a 
la guerra de Successió”, a càrrec... 
 
Més informació en aquest enllaç 

 
Congrés Internacional 
de Paleontologia 
Dia 16 - 20: Aquest congrés és una 
trobada multidisciplinària dedicada als 
últims avenços paleontològics i 
geocronologia, tant en els registres 
marins i continentals, que permeten que 
preveu l’Maastrichtià i els seus límits sota 
un àmbit global i integrada... 
 
Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/963-vine-al-pallars-viu-el-jussa-del-mes-de-setembre
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/952-el-x-festival-del-romanic-i-dels-castells-de-frontera-entra-a-la-recta-final-amb-gran-exit-de-public
http://pallarsjussa.net/agenda
http://tremp2014.icp.cat/
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/963-vine-al-pallars-viu-el-jussa-del-mes-de-setembre
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/952-el-x-festival-del-romanic-i-dels-castells-de-frontera-entra-a-la-recta-final-amb-gran-exit-de-public
http://tremp2014.icp.cat/


 
Valoració de la 3a edició 
cursa Quatre Rocs 
450 persones han participat a la tercera 
edició de la Cursa Quatre Rocs, han 
convertit Figuerola d’Orcau en una riuada 
humana de vitalitat i energia tot gaudint 
d'una jornada esportiva.. 
 
Més informació en aquest enllaç 

 
26è Premi Turístic 
Internacional 'Pica 
d'Estats' 
El Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida convoca el 26è Premi Turístic 
Internacional “Pica d’Estats” de Premsa, 
Ràdio, Televisió i Internet, el qual es... 
 
Més informació en aquest enllaç 

 

 
5è Rally Arc'Teryx 12h 
escalada Terradets 
Dia 19 - 21: El Ral·li consisteix en escalar 
el màxim nombre de rutes de gran 
longitud (entre 200 i 500 m.), situades en 
la paret de les Bagasses i en parets 
properes... 
 
Més informació en aquest enllaç 

 
Concert – Espectacle: 
“En Català Si us plau” 
Dia 28: A càrrec del Cor de l’Orfeó 
Lleidatà. On es recupera l’esperit 
combatiu dels anys setanta per explicar 
la convulsa realitat que vivim, amb 
l’acompanyament sobre l’escenari... 
 
Més informació en aquest enllaç 
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