
 

  

 

Butlletí turístic del Pallars Jussà 
Núm. 15 - Desembre 2014 

Notícies Agenda 
 

 

 
El Pallars Jussà 
col·labora amb el CETT, 
l’Escola de Turisme de 
la UB 
El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha 

iniciat una col·laboració amb el CETT, 

l’Escola d’Hoteleria i Turisme adscrita a la 

Universitat de Barcelona... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
El Pont d'Arcalís - 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 ... 

 

Més informació en aquest enllaç 

http://www.pallarsjussa.net/�
http://www.visitpirineus.com/�
http://www.lleidatur.com/�
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/el-pallars-jussa-collabora-cett-escola-turisme-ub�
http://pallarsjussa.net/ca/activitats/el-pont-darcalis-presenta-foc-al-tribunal�
http://pallarsjussa.net/
http://pallarsjussa.net/agenda2
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/el-pallars-jussa-collabora-cett-escola-turisme-ub
http://pallarsjussa.net/ca/activitats/el-pont-darcalis-presenta-foc-al-tribunal


 
El Pallars Jussà 
participa a les primeres 
jornades Inter Pirineus 
El Pallars Jussà ha participat a les 

primeres jornades Inter Pirineus que ha 

organitzat aquest dimarts 18/11 a 

Solsona la marca Pirineus... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
Els jaciments dels 
Nerets i de Suterranya 
són declarats bé cultural 
d’interès nacional 
Tal com ha aparegut publicat al BOE del 

14 de novembre de 2014, els jaciments 

dels Nerets i de Suterranya ja són bé 

cultural d’interès nacional... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
Primeres passes amb 
raquetes 
Dia 6: Sortida guiada de la iniciativa 

"Vine al Pallars Viu el Jussà" Ruta de 

nivell verd 

Durada: 5 hores 

Desnivell positiu: 185m... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
La gran aventura de 
l’electricitat al Pallars 
Dia 10: En un espai de menys de trenta 

anys, entre 1912 i 1940, el Pallars Jussà 

va experimentar la que possiblement ha 

estat la transformació més important de 

la seva història. 

Aquesta transformació fou deguda... 

 

Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.net/ca/noticies/el-pallars-jussa-participa-les-primeres-jornades-inter-pirineus�
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/els-jaciments-dels-nerets-i-de-suterranya-son-declarats-be-cultural-dinteres-nacional�
http://pallarsjussa.net/ca/activitats/primeres-passes-amb-raquetes-0�
http://www.tremp.cat/index_web.php?ap=czo2OiJhZ2VuZGEiOw==&id=27b587bbe83aecf9a98c8fe6ab48cacc&idw=czozOiIxNzQiOw==&idi=czozOiJjYXQiOw==�
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/el-pallars-jussa-participa-les-primeres-jornades-inter-pirineus
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/els-jaciments-dels-nerets-i-de-suterranya-son-declarats-be-cultural-dinteres-nacional
http://pallarsjussa.net/ca/activitats/primeres-passes-amb-raquetes-0
http://www.tremp.cat/index_web.php?ap=czo2OiJhZ2VuZGEiOw==&id=27b587bbe83aecf9a98c8fe6ab48cacc&idw=czozOiIxNzQiOw==&idi=czozOiJjYXQiOw==


 
Càpsula d’introducció al 
Posicionament web i les 
Xarxes Socials per a 
establiments turístics 
La Direcció General de Turisme, amb el 

suport de la Direcció General de 

Telecomunicacions i Societat de la 

Informació, organitza el cicle... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
El Montsec i l'illa de la 
Palma crearan una 
Xarxa de Destinacions 
d'Astroturisme 
Una delegació del Cabildo de La Palma 

ha visitat el Parc Astronòmic del Montsec, 

els dies 13 i 14 de novembre, com a 

viatge d’intercanvi... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
Concert de Nadal de la 
Coral Polifònica de 
Tremp 
Dia 27: La Coral Polifònica de Tremp i la 

Camerata Sant Cugat celebrarà el Xè 

aniversari de la cantata de Nadal amb 

una obra del compositor Abert Guinovart 

sobre poemes del poeta... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
Fira de Santa Llúcia 
Dia 14: La Fira de Santa Llúcia, que té 

lloc a Vilamitjana el mes de desembre, 

està dedicada a Santa Llúcia, patrona del 

poble. 

A la fira trobareu productes artesanals de 

la comarca, productes nadalencs i moltes 

activitats que us faran la visita . 

 

Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.net/ca/noticies/capsula-dintroduccio-al-posicionament-web-i-les-xarxes-socials-establiments-turistics�
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/el-montsec-i-lilla-de-la-palma-crearan-una-xarxa-de-destinacions-dastroturisme-potenciar-lo�
http://pallarsjussa.net/ca/activitats/concert-de-nadal-de-la-coral-polifonica-de-tremp�
http://pallarsjussa.net/ca/activitats/fira-de-santa-llucia�
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/capsula-dintroduccio-al-posicionament-web-i-les-xarxes-socials-establiments-turistics
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/el-montsec-i-lilla-de-la-palma-crearan-una-xarxa-de-destinacions-dastroturisme-potenciar-lo
http://pallarsjussa.net/ca/activitats/concert-de-nadal-de-la-coral-polifonica-de-tremp
http://pallarsjussa.net/ca/activitats/fira-de-santa-llucia


 
Gran èxit de participació 
en el taller”Com vendre 
en 59 segons” 
El Taller “Com vendre en 59 segons” 

adreçat al sector comercial i organitzat 

pel Consell Comarcal del Pallars Jussà 

amb la col•laboració del CEEI Lleida... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
El Pallars Jussà 
assisteix a la jornada de 
turisme sostenible 
Els dies 20 i 21 de novembre s’està duent 

a terme a Barcelona la jornada GSTC 

Destinations Community, organitzada per 

l’ITR (Instituto del... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

 
Aixecada del ninot 
Dia 28: La quitxalla de Tremp celebra el 

Dia dels Innocents amb tot un seguit 

d'activitats al voltant d'una gran llufa de 

paper de més de dos metres d’alçada 

que es penja del campanar de l'església i 

que marca l'inici del dia... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
Firaski i Mercat 2a mà 
2014 
Aquest any la FIRASKI i MERCAT DE 2a 

MÀ D’ESQUÍ, MUNTANYA I ESCALADA 

serà el diumenge 7 de desembre  de 

2014 de 10 a 20 h al poliesportiu 

municipal... 

 

Més informació en aquest enllaç 
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http://pallarsjussa.net/ca/noticies/gran-exit-de-participacio-en-el-tallercom-vendre-en-59-segons-1�
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/el-pallars-jussa-assisteix-la-jornada-de-turisme-sostenible-gstc-destinations-community�
http://pallarsjussa.net/ca/activitats/aixecada-del-ninot�
http://www.ceps.cat/el-club/firaski/�
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=e7424d789fa01bb1818845ea4&afl=1�
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/gran-exit-de-participacio-en-el-tallercom-vendre-en-59-segons-1
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/el-pallars-jussa-assisteix-la-jornada-de-turisme-sostenible-gstc-destinations-community
http://pallarsjussa.net/ca/activitats/aixecada-del-ninot
http://www.ceps.cat/el-club/firaski/
http://us4.campaign-archive2.com/Twitter%20Account%20not%20yet%20Authorized
https://twitter.com/ConsellJussa
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006702420009
https://www.facebook.com/PallarsJussaTurisme
http://www.pallarsjussa.net/
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