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El Tren dels Llacs tanca 
una cinquena 
temporada de rècord 

El Tren dels Llacs ha tancat la seva 

cinquena temporada amb un balanç molt 

positiu. El servei turístic que recorre la 

línia d’FGC de Lleida – La Pobla de 

 
12a Fira del Codony 

El proper dissabte 2 de novembre es 

realitzarà a Tremp la 12a fira del codony, 

l'única fira del món dedicada a aquest 

fruit tant característic i alhora desconegut 

de les nostres contrades. 

Més informació en aquest link 

http://www.pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/809-el-tren-dels-llacs-tanca-una-cinquena-temporada-de-record�
http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/coneixer-tremp/fires/fira-del-codony�
http://pallarsjussa.net/
http://pallarsjussa.net/agenda2
http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/coneixer-tremp/fires/fira-del-codony


Segur ha aconseguit un 98,39%... 

Més informació en aquest link 

 
Reunió tècnica sobre 
Boumort 

El 17 d’octubre s’ha realitzat a l’Epicentre 

una sessió de treball sobre els usos 

turístics de la RNC de Boumort. 

Organitzada pel Consell Comarcal...  

Més informació en aquest enllaç  

 
Enoturisme Catalunya, 
un nou programa de 
promoció 

Aquest nou programa de la Generalitat 

vol promoure i donar suport a la 

comercialització de l’oferta turística 

catalana vinculada a l’enoturisme...  

 
Rememoració de la Fira 
de Salàs 

Els dies 9 i 10 de novembre es celebrarà 

a Salàs la diada de rememoració de la 

fira de bestiar de peu rodó, una fira 

recuperada gracies al projecte Boer... 

Més informació en aquest enllaç 

 
Fira de tardor de Talarn i 
festa de Sant Martí 

El proper cap de setmana del 16 i 17 de 

novembre es celebrarà a Talarn la Fira 

de tardor, juntament amb la Festa de 

Sant Martí, patró del poble. 

Més informació a la web de l'ajuntament 

de Talarn 

http://pallarsjussa.cat/noticies/noticies/1239-reunio-tecnica-sobre-boumort�
http://www.actnoticies.cat/Generico/productes/fitxa/52/1057/boletin/�
http://salas.ddl.net/boer/ca/fira_diada.html�
http://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-1291-cat-fira_del_colyleccionisme_i_festa_de_sant_marty_de_talarn.htm�
http://www.pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/809-el-tren-dels-llacs-tanca-una-cinquena-temporada-de-record
http://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-1289-cat-diada_de_rememoracio_de_la_fira_de_salas_de_pallars.htm
http://www.talarn.cat/
http://www.talarn.cat/


Més informació en aquest enllaç  

 
La Serra del Cosmos 

El passat 16 d'octubre es va fer públic a 

través de Balaguer Televisió el 

documental La Serra del Cosmos dels 

periodistes Albert Lijarcio i Cristina 

Berengué. 

Més informació en aquest enllaç 

 
Presentació Jornada TIC 

El passat dimecres 9 d'octubre es va 

realitzar a l'Epicentre la Jornada TIC-

Turisme al Pirineu i l'Aran, on es van 

donar a conèixer les tendències i 

solucions TIC aplicades en l'àmbit 

turístic... 

Més informació en aquest link 

 
Música sota les estrelles 

El dia 16 de novembre, dins del cicle de 

concerts "Música sota les estrelles" 

organitzat pel Parc Astronòmic del 

Montsec, es farà l'audició "L'Univers del 

Barroc". 

Més informació en aquest link 

 

http://balaguer.tv/index.php/es/comarca/1104-la-serra-del-cosmos�
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/808-presentacio-gornada-tic-pirineu-aran�
http://www.parcastronomic.cat/premsa-fitxa.php?tipo=eventos&id=230�
http://www.actnoticies.cat/Generico/productes/fitxa/52/1057/boletin/
http://www.pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/807-serra-del-cosmos
http://www.pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/807-serra-del-cosmos
http://www.parcastronomic.cat/premsa-fitxa.php?tipo=eventos&id=230


 
El Pallars Jussà 
participa a la Fira 
d'Andorra la Vella 2013 

El Pallars Jussà ha participat els dies 25, 

26 i 27 d’octubre a la 35a Fira d’Andorra 

la Vella.  

Aquesta fira ha vist incrementat any rere 

any el nombre... 

Més informació en aquest enllaç 

 
SOMPirineu DidàcTIC 

La formació és un dels tres eixos 

d’actuació del Programa SOMPirineu. En 

aquest marc, s’ha dissenyat l’itinerari 

formatiu SOMPirineu DidàcTIC...  

Més informació en aquest enllaç  
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http://www.pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/810-el-pallars-jussa-participa-a-la-fira-d-andorra-la-vella-2013�
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/811-sompirineu-didactic�
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=e7424d789fa01bb1818845ea4&afl=1�
http://www.pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/810-el-pallars-jussa-participa-a-la-fira-d-andorra-la-vella-2013
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/811-sompirineu-didactic
https://www.twitter.com/ConsellJussa/
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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