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Notícies Agenda

Navartur
Del 26 al 28 de febrer, el Consell
Comarcal del Pallars Jussà en
col·laboració amb el Consell Comarcal
del Pallars Sobirà assisteixen amb taulell
propi a la 11a Fira Internacional del

Vine al Pallars, viu el
Jussà
Dies 5, 12, 19, 24, 25, 26 i 27: Aquest
mes de març, teniu al vostre abast 
noves sortides guiades de senderisme i
experiències per conèixer la nostra

Turisme de Navarra, com a co-expositors
en l’espai del Patronat de Turisme de la
Diputació de Lleida. El Pallars Jussà hi
presenta la nova oferta de sortides
guiades i experiències de Vine al Pallars,
Viu el Jussà, que es consolida aquest
2016 oferint 45 sortides guiades i 59
experiències per conèixer el Pallars
d’una manera diferent. També dóna a  ...
Més informació en aquest enllaç.

comarca:
Dia 5: Acompanya un nivòleg.
Dia 12: Paisatges de foto.
Dia 19: En la línia de foc.
Dia 24: Amb la mel als llavis.
Dia 25: Els últims pagesos.
Dia 26: Pedres d'ahir, pedres d'avui i
Observació astronòmica.
Dia 27: A vista d'ocell.
Més informació en aquest enllaç.

http://pallarsjussa.net/
http://pallarsjussa.net/agenda2
http://pallarsjussa.net/ca/noticies/els-dos-pallars-participen-conjuntament-la-fira-navartur
http://www.pallarsjussa.net/ca/activitats


El Pallars Jussà al Saló
de l'Esport i Turisme de
Muntanya

El Pallars Jussà va estar present aquest
mes de febrer en la tercera edició del
Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya,
a LLeida. A l'estand hi van participar ...
Més informació en aquest enllaç.

Les visites del Foraster
al Pallars Jussà

Els pobles i la gent del Pallars Jussà han
estat els protagonistes en tres dels
episodis del programa El Foraster de
TV3. En Quim Masferrer ha recorregut
racons espectaculars de la comarca,
com són les restes paleontològiques dels
voltants d’Isona i la Conca Dellà, les
esglésies romàniques i les boniques ...
Més informació en aquest enllaç.

XXXIV Olimpiada
Flamisell

Dia 12: Celebració d’una nova edició de
l’Olimpíada Flamisell, a la Pobla de
Segur,  amb la participació d’escolars de
tota la demarcació. 
Més informació en aquest enllaç.

L'altre cinema - Cicle de
cinema francés

Dies 4, 11 i 18: L'Associació l'altre Cine,
durant els divendres del mes de març,
projectarà les següents pel·lícules:
Dia 4 - "Azul"
Dia 11 - "Blanco"
Dia 18 - "Rojo"
que formen part d'un cicle de cinema
francés.
Més informació en aquest enllaç.
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Reviu el Pallars Jussà al
Catalunya Experience
de TV3

El 2015 el Pallars Jussà ha estat
l’escenari de tres capítols del programa
Catalunta Experience de TV3. La
presentadora del programa, la Ivana
Miño, ha passejat diferents personatges
per les nostres terres. Alguns dels ...
Més informació en aquest enllaç.

La revista sortida
publica un article sobre
Llimiana

En les pàgines 4 i 5 del nou número de
la revista Sortida, trobareu un article
sobre Llimiana, poble situat
estratègicament damunt d'un cingle
abrupte, amb impressionants vistes de la
serra del Montsec, de la conca de Tremp
i de l'embassament de Terradets.
Destaca la seva església romànica, de ...
Més informació en aquest enllaç.

III Caminada dels
Mocadors

Dia 15: Ja us podeu apuntar a la 3ra
Caminada dels Mocadors, que
organitzen els pobles de la Terreta. On
cada poble participa amb un color
diferent.
El lloc de sortida i arribada és el Barranc
del Solà, que es troba a 1 km del Pont ...
Més informació en aquest enllaç.

Tallers d'emprenedoria

Dies 2, 10 i 17: Càpsules formatives
gratuïtes, impartides per professionals.
Es realitzen a l'Epicentre:
Dia 2 - "Descobreix si emprendre és el
teu camí".
Dia 10 - "Creativitat empresarial: una
millor optimització de recursos".
Dia 17- "Gamificació: introdueix els
elements dels jocs per a motivar i
potenciar la teva idea de negoci".
Més informació en aquest enllaç.
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dels equipaments del
Pallars Jussà
Durant el mes de febrer van variar
els horaris d'obertura dels equipaments
turístics de la comarca i de les oficines
de turisme.
Els podeu consultar en el document
adjunt, on també hi trobareu els telèfons
de contacte d'aquests equipaments per
poder concertar visites.
Més informació en aquest enllaç.

Setmana Santa al
Pallars Jussà
Dies 20, 24, 25, 27 i 28: Celebració de
la Setmana Santa:
A la Pobla de Segur: Benedicció dels
Rams, Celebració del Sant Sopar,
Viacrucis, Cantada de Caramelles i dinar
al Vernedot.
A Tremp Processó de Divendres Sant.
A Talarn, Divendres Sant amb ...
Més informació en aquest enllaç.
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