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Notícies Agenda 
 

 

 

Primer seminari per 
millorar les 
competències 
empresarials del 
sector turístic 

El 3 de desembre es va fer a 

l'Epicentre el primer seminari pràctic 

per millorar les competències 

empresarials en el sector del turisme. 

 

Aplec de St. Sebastià 
(Talarn) 

Dia 19 - Diada de Sant Sebastià on 

com és de costum primer hi ha la 

missa en honor al Sant i després el 

joc del catxo... 

Més informació en aquest link 



Sota el títol La meva web m'ajuda a 

captar clients?... 

Més informació en aquest enllaç 

 

Segon seminari per 
millorar les 
competències 
empresarials del 
sector turístic 

El dimarts 10 de desembre es va dur 

a terme a l'Epicentre el segon i darrer 

seminari pràctic per millorar les 

competències empresarials en el 

sector del turisme... 

Més informació en aquest enllaç 

 

I Jornada de la BTT al 

 

Conferència: El 
Català i els seus 
dialectes 

Dia 15 - Diversitat o unitat? Refleció 

sobre l'encaix de la diversitat interna 

del català en la configuració de la 

llengua comuna, i legitimitat del 

lleidetà, pallares i ribagorçà... 

Més informació en aquest enllaç 

 

Ball del Contrapàs a 
Tremp 

Dia 17 - El ball s’ha convertit en una 

tradició arrelada i amb un gran índex 

de participació, perquè entre altres 

motius, els dos són ballats per gent 

del poble, fet que incrementa 



Pallars Jussà 

El dissabte 14 de desembre, la SAM 

amb el suport de l'Alberg de Talarn 

van organitzar la primera jornada btt 

del Pallars Jussà.L'objectiu és crear 

un espai on retrobar-se i compartir... 

Més informació en aquest enllaç 

 

Seminari per millorar 
les competències 
empresarials en el 
sector de la 
construcció 

El dimarts 17 de desembre, es va 

celebrar a la sala de lectura de 

l’Epicentre, el seminari per millorar les 

competències empresarials en el 

sector de la construcció... 

Més informació en aquest enllaç 

l’expectació... 

Més informació en aquest enllaç 

 

Aplec de St. Sebastià 
a Isona 

Dia 25 - El dissabte següent a St. 

Sebastià (20 de gener) es celebra 

l'aplec a l’ermita de la Posa i a la nit 

es fa el ball al pavelló... 

Més informació en aquest link 

 

Conferència: 
Despertaferro 

Dia 29 - La producció siderúrgica a 

Catalunya a l'Edat Mitjana. Una 

conferència a càrrec de la Sra. Marta 



 

Uns 90 assistents a la 
presentació de 
"L'endemà de la 
independència" 

El divendres passat prop de 90 

persones van assistir a la presentació 

del llibre “L’endemà de la 

independència” d’Albert Pont que es 

va fer a l'Epicentre... 

Més informació en aquest enllaç 

 

Projecció del 
documental “La Serra 
del Cosmos” a 
l’Epicentre 

Una cinquantena de persones han 

assistit a l’Epicentre aquest dissabte 

Sancho... 

Més informació en aquest enllaç 

 

Cinema infantil: El 
secret del llibre de 
Kells 

Dia 4 - Dins el cicle de cinema infantil 

amb valors, a les 17h al local social 

de la Pobleta de Bellveí es projectarà 

la pel·lícula "El secret del llibre de 

Kells"... 

Més informació en aquest enllaç 

 



21/12 a la projecció del documental 

“La Serra del Cosmos”. Dirigit per 

Cristina Berengué i Albert Lijarcio... 

Més informació en aquest enllaç 
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