
 

  

Butlletí turístic del Pallars Jussà 
Núm. 14 - Novembre 2014 

Notícies Agenda 
 

 

 
El Consell Comarcal del 
Pallars Jussà participa 
al BUY Catalunya 
El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha 

participat aquest dijous 9 d’octubre en la 

cinquena edició del workshop BUY 

Catalunya, en la qual ha mantingut 

reunions amb una desena d’operadors 

turístics internacionals, especialitzats... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
13a edició de la Fira del 
Codony de Tremp 
Dia 1: Com és habitual, aquesta fira que 

organitzem l'Ajuntament i el Comerç 

Associat de Tremp (CAT), compta amb 

un bon nombre d'actes i activitats 

paral·leles per acollir i fer gaudir a totes 

els públics, trempolins i visitants. 

  

Més informació en aquest enllaç 

http://www.pallarsjussa.net/�
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/el-consell-comarcal-del-pallars-jussa-participa-al-buy-catalunya�
http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/coneixer-tremp/fires/fira-del-codony-2014�
http://pallarsjussa.net/
http://pallarsjussa.net/agenda2
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/el-consell-comarcal-del-pallars-jussa-participa-al-buy-catalunya
http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/coneixer-tremp/fires/fira-del-codony-2014


 
El CCPJ i l’Ajuntament 
de Tremp sumen 
esforços per avançar en 
el desenvolupament 
econòmic 
El Consell Comarcal del Pallars Jussà i 

l’Ajuntament de Tremp han signat un 

conveni de col•laboració per a la 

presentació conjunta d’un programa... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
El Jussà es promociona 
a través d’un vídeo 
turístic 
El Pallars Jussà disposa d’un nou vídeo 

promocional que posa en valor el 

patrimoni cultural, natural i humà... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
El Pont d'Arcalís 
presenta Foc al Tribunal 
Dia 1: El 22 de març del 2010, El Pont 

d’Arcalís van celebrar el vintè aniversari 

en un memorable concert al Palau de la 

Música Catalana, i enguany presenten 

l’estrena del seu nou disc, el vuitè de la 

seva discografia, que pren el títol d’un 

renec popular i contundent dels... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
Concert: RES A DIR 
Dia 1: CICLE SOTRACK CONCERTS 

PRESENTA: Concert de RES A DIR 

(Tremp, Pop-Rock acústic). 

El concert serà a les 23.00 al Bar Cassís 

de La Pobla de Segur 

 

Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.net/ca/noticies/el-consell-del-jussa-i-lajuntament-de-tremp-sumen-esforcos-avancar-en-el-desenvolupament�
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/el-jussa-es-promociona-traves-dun-video-turistic�
http://pallarsjussa.net/ca/activitats/el-pont-darcalis-presenta-foc-al-tribunal�
http://pallarsjussa.net/ca/activitats�
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/el-consell-del-jussa-i-lajuntament-de-tremp-sumen-esforcos-avancar-en-el-desenvolupament
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/el-jussa-es-promociona-traves-dun-video-turistic
http://pallarsjussa.net/ca/activitats/el-pont-darcalis-presenta-foc-al-tribunal
http://pallarsjussa.net/ca/activitats


 
Salàs de Pallars al 
programa 300 
El capítol de la setmana passada del 

programa 300 va dedicar una bona 

estona a parlar de Salàs de Pallars... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
Article sobre Geologia i 
Terra de dinosaures al 
Punt de Trobada 
d'octubre 
A la revista d’octubre del Punt de trobada 

que s’encarta mensualment amb el diari 

Segre, hi podreu llegir un... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
6è Mercat de les puces 
Dia 2: Mercat d’intercanvi per fomentar la 

participació ciutadana, incentivar el 

consum responsable per la reutilització i 

recuperació del bon ús dels objectes... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
Concert: BLUESTIME 
Dia 8: CICLE SOTRACK CONCERTS 

PRESENTA: Concert de BLUESTIME 

(Solsona, Blues). Ho organitza: AMUP 

(Associació Musical del Pirineu). El 

concert serà a les 23.45 al Bar Cassís de 

La Pobla de Segur 

 

Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.net/ca/noticies/salas-de-pallars-al-programa-300�
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/article-sobre-geologia-i-terra-de-dinosaures-al-punt-de-trobada-doctubre�
http://pallarsjussa.net/ca/activitats/6e-mercat-de-les-puces-0�
http://pallarsjussa.net/ca/activitats�
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/salas-de-pallars-al-programa-300
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/article-sobre-geologia-i-terra-de-dinosaures-al-punt-de-trobada-doctubre
http://pallarsjussa.net/ca/activitats/6e-mercat-de-les-puces-0
http://pallarsjussa.net/ca/activitats


 
Articles del Pallars 
Jussà a la revista 
Sortida tardor 2014 
La darrera edició de la revista Sortida, la 

de tardor 2014, incorpora dos articles 

sobre propostes al Pallars Jussà. El 

primer article tracta de... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
ETERNAL RUNNING 
arriba al Circuit de 
Cellers 
Aquest diumenge 19 d’octubre la cursa 

ETERNAL RUNNING arriba al Circuit de 

Cellers (Castell de Mur, Pallars Jussà). 

L’atractiu de la cursa rau tant en... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

 
Teatre Embrossa't 
Dia 14: Joan Brossa, principal exponent 

al nostre país de la poesia d'avantguarda, 

rep un tribut coreogràfic en aquest 

espectacle d'Addaura Dansa per a tota la 

família. A Embrossa't hi trobem poesia, 

màgia, objectes... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
Diada de rememoració 
de la Fira de Salàs 
Dia 15 i 16: Jornada que recorda l’antiga 

fira de bestiar de peu rodó que tenia lloc 

a Salàs fins als anys 70. Diumenge, la 

població torna als anys 50 amb la 

presència dels típics... 

 

Més informació en aquest enllaç 
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