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Butlletí turístic del Pallars Jussà 
Núm. 7 - Abril 2014 

Notícies Agenda 
 

 

 
Nous horaris al Museu 
de la Conca Dellà 

El Museu de la Conca Dellà, situat a 

Isona, ha presentat els seus nous horaris 

pel 2014. 

Més informació en aquest enllaç  

 
5è mercat de les puces 

Dia 6 - De 9.00 hores a 15.00 hores a la 

Plaça del Daldo. Inscripcions fins el dia 1 

d'abril a l'Ajuntament de la Pobla o al 

Telecentre. 

Més informació en aquest enllaç 



 
Visites guiades al Castell 
de Mur 

El Conjunt Monumental del Castell de 

Mur, que consta del propi Castell de Mur i 

de la Canònica de Santa Maria, oferirà per 

aquest 2014 els següents horaris per les 

visites guiades...  

Més informació en aquest enllaç 

 
El Consell Comarcal 
assisteix a la 
presentació de Kiuget 

El dimarts 18 de març, el Consell 

Comarcal del Pallars Jussà va assistir a la 

presentació de la nova plataforma Kiuget 

que es va fer a la Diputació de Lleida. 

Més informació en aquest enllaç 

 
Caminada de Carenes 
2014 

Dia 12- La ja típica marxa El Pont de 

Suert – Tremp, amb un recorregut de 

54,18 quilòmetres i 2377 m d'ascensió 

acumulada i 2739m de descens, i un 

circuit curt de 32,06 km... 

Més informació en aquest enllaç 

 
Setmana Santa sota els 
estels i en familia 

Dia 14 - Descobreix el millor cel de 

Catalunya, el del Montsec, certificat per la 

UNESCO destí starlight per la qualitat del 

nostre cel, gaudiràs durant una jornada 

amb sopar astronòmic i observació dels 

estels de la mà... 

Més informació en aquest enllaç 



 
Turisme hebreu i cultura 
jueva 

El dimecres 19 de març s’ha dut a terme 

al Pont de Suert la jornada “Turisme 

hebreu i cultura jueva”, organitzada pel 

Patronat de Turisme de la Diputació de 

Lleida, en col·laboració amb l’ambaixada 

d’Israel. 

Més informació en aquest enllaç  

 
El Pallars Jussà a la Fira 
de Sant Josep de 
Mollerussa 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà 

participa per segon any consecutiu a la 

Fira de Sant Josep de Mollerussa, tot fent 

difusió de la qualitat i la riquesa de la 

producció agroalimentària de la comarca.  

 
Actes de Setmana Santa 
al Pallars Jussà 

Del 18 al 21 - La Setmana Santa es 

prepara plena d'activitats a diverses 

poblacions, destacant el Viacrusis de 

Pobla, la processó dels armats de Talarn, 

la processó de Tremp, i la cantada de 

Caramelles de Pobla de Segur i Tremp... 

Més informació en aquest enllaç 

 
XXIII Pallaresa 2014 

Dia 26- la Unió Ciclista de Tremp 

organitza la 23a edició de la Pallaresa, 

una marxa cicloturista que surt de Tremp, 

i passa pel Pallars Sobirà i l'Alt Urgell, fent 

un recorregut de 179km i 3150 m de 

desnivell... 

Més informació en aquest enllaç 

 



Més informació en aquest enllaç  

  

 Segueix-nos a Twitter | Fes-te amic a Facebook | Envia-ho a un amic   

Copyright © 2014 EPICENTRE. Centre de visitants del 

Pallars Jussà, Tots els drets reservats. 

Vostè està està rebent aquest correu com a tècnic 

turístic 

La nostra adreça postal és: 

EPICENTRE. Centre de visitants del Pallars Jussà  

Pg. del Vall, 13 

Tremp, Lleida 25620  

Spain 

 

Add us to your address book 

 

 
  

 


