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Notícies

Agenda

XII edició del Festival
del Romànic i dels
Castells de Frontera

Diada dels Raiers i 9a
edició de
l'Espardenyada

El Festival del Romànic i dels Castells de

Dies 1, 2 i 3: Aquest cap de setmana

Frontera, organitzat pel Consell Comarcal

podreu gaudir de la Diada dels Raiers,

del Pallars Jussà amb la col·laboració de

que inclou diumenge la baixada dels

l’Institut

raiers

d’Estudis

Ilerdencs

de

la

pel

riu

Noguera

Pallaresa,

i

Diputació de Lleida i els ajuntaments

paral·lelament, d'una nova edició de

corresponents, arriba a la seva XII ena
edició amb un programa molt atractiu i

l’Espardenyada, que pretén commemorar
aquests llargs trajectes que els raiers

divers. L’Ensemble Fortuna d’un gran

realitzaven a peu per tornar a casa. Ens

tempo ens presenta ‘Canzoniere’, una

ofereix un recorregut circular que surt i

proposta instrumental i vocal de música

arriba a la Pobla de Segur, tot passant

del renaixement mediterrani on podrem,

per punts mítics i de gran bellesa.

entre altres, ...

Més informació en aquest enllaç.

Més informació en aquest enllaç.

L'1 de juliol arrenca la
nova temporada del
telefèric de la Vall Fosca

Noves propostes de
"Vine al Pallars, viu el
Jussà" per a l'estiu

El telefèric que dóna un accés únic al

Dies 2, 7, 9, 16, 23, 29 i 30: Aquest mes

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de

de juliol, teniu al vostre abast noves

Sant Maurici per la Vall Fosca, arrenca la

sortides

temporada l’1 de juliol, i incorpora noves

experiències

modalitats de preus, com un descompte

comarca:

del 50% a les famílies nombroses.

Dia 2: Com es construeix un rai? i Visita

Una altra modalitat de preu és la

guiada a la fàbrica de cervesa Ctretze.

incorporació d’un tiquet conjunt Telefèric

Dia 7: Les olors de l’antic comerç.

+ Museu, que inclou el viatge d’anada i

Dia 9: El Parc Nacional a vista d’ocell i

tornada i la visita al Museu Hidroelèctric

Visita al celler Sauvella.

de Capdella. A més, també s’oferirà el

Dia 16: Lloguer de kayak i Paddle surf i

trajecte de pujada del darrer telefèric del

Visita al celler Terrer de Pallars.

dia a 5€.

Dia 23: Sensacions de natura i Vi

Aquest telefèric, estarà actiu des de les

paisatgístic.

8h fins les 19h amb viatges cada hora,

Dia 29: Descens de barrancs.

sempre amb la possibilitat de fer-ne de

Dia 30: En la línia de foc i Tast

suplementaris a partir de les 10 ...

enomusical.

Més informació en aquest enllaç.

Més informació en aquest enllaç.

Periodistes
internacionals visiten
Mont-rebei

Arriba el XII Festival del
Romànic i dels Castells
de Frontera

El passat dimecres 15 de juny vuit

Dies 3, 10, 16 i 24: Nova edició del

periodistes de diversos països, entre ells;

Festival del Romànic i dels Castells de

Alemanya, França, Bèlgica o Israel, van

Frontera, amb el següent programa per a

visitar el Congost de Mont-rebei com a

aquest juliol:

inici del que seria un tour pels Pirineus en

Concerts Festival

el marc del Meet the Press-Pirineus.

Dia 3: Concert al castell de Llordà.

Aquesta acció dedicada a la premsa

Dia 10: Concert al castell de Mur.

guiades
per

de

senderisme

conèixer

la

i

nostra

especialitzada en aquest àmbit, tenia

Dia 24: Concert a l'església de Llimiana.

com a objectiu promocionar els Pirineus a

Altres concerts

nivell internacional.

Dia 16: Concert de les estrelles a

El dilluns passat, dia 27 de juny, es va fer

l'església de Sant Miquel de Conques.

una altra visita al Congost, aquest cop va

El dia 13 d'agost tindrà lloc l'últim concert

ser en col·laboració amb el ...

a l'ermita de la Mare de Déu de la Plana.

Més informació en aquest enllaç.

Més informació en aquest enllaç.

Ampliació dels horaris
d'obertura dels
equipaments turístics
del Pallars Jussà

I Festival de senderisme
Vall Fosca Pirineus i VII
Vertical Cabanera

Els equipaments turístics del Pallars

el l Festival de senderisme Vall Fosca –

Jussà amplien els seus horaris d'obertura

Pirineus, que presenta un programa amb

cara a la temporada d'estiu. En els

sortides molt variades.

documents adjunts podeu consultar els

Paral·lelament el dia 10, tindrà lloc la VII

horaris d'estiu i també els horaris per

Vertical

pont de Sant Joan. També hi trobareu les

Montsent que forma part de la Copa de

dades de contacte de les oficines de

España de Carreras Verticales i de la

turisme de la comarca i ...

Copa Catalana de Curses Verticals.

Més informació en aquest enllaç.

Més informació en aquest enllaç.

Presentació dels
festivals de senderisme
dels Pirineus

Festival de Música
Antiga dels Pirineus i
altres concerts

El director general de Polítiques de

Dies 14, 16, 27, 28, 29 i 30 :

Muntanya, Albert Alins, i el director de

Festival de Música Antiga dels Pirineus:

l’Institut per al Desenvolupament i la

Dia 14 - Concert a Tremp: Capella de

Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA),

Ministrers.

Pere Porta, van presentar els quatre

Dia 27 - GastroFilm a Tremp.

primers festivals de senderisme del

Dia 28 - GastroFilm a la Pobla de Segur.

Pirineu.

Dia 29 - Concert a l'Estany Gento :

Aquests festivals, de diversos dies de

Harmonia de Parnàs.

durada, oferiran rutes guiades a peu per

Dia 30 - Concert a la Pobla de Segur:

Dies 8, 9 i 10: Aquests dies se celebrarà

Cabanera,

cronoescalada

la Vall de Boí, la Cerdanya, la Vall

Harmonia de Parnàs.

Ferrera i la Vall Fosca. Serà el primer cop

Altres concerts

que

Dia 16 - Concert de les estrelles.

Catalunya

esdeveniments

compti
d’aquest

amb
tipus,

al

Dia 30 - Tast musical Celler Vila Corona:

consolidats a d’altres països com el ...

Tarantel·les i Barcalores.

Més informació en aquest enllaç.

Més informació en aquest enllaç.

Disponible la Memòria
2015 de la RNC de
Boumort

Festes Majors al Pallars
Jussà
Dies 16, 17, 22, 23, 24, 30 i 31: Durant

Ja podeu consultar la Memòria 2015 de
la

Reserva

Nacional

de

Caça

de

aquest juliol vàries poblacions de la
comarca celebren les seves Festes

Boumort, en la qual es descriuen les

Majors.

actuacions de gestió efectuades en

Dies 16 i 17: Festa Major de Conques.

aquest

Dies 16 i 17: Festa dels Bombers a la

espai

que

gestiona

el

Departament d’Agricultura, Ramaderia,

Pobla de Segur.

Pesca i Alimentació de la Generalitat de

Dies 22, 23 i 24: Festa Major de la Pobla

Catalunya. La memòria, que es va

de Segur.

presentar a la darrera Junta ...

Dies 30 i 31: Festa Major de Sant Romà.

Més informació en aquest enllaç.

Més informació en aquest enllaç.
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