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Últimes
notícies

Agenda de
desembre

Un turisme a qui
sorprendre: seminaris
per a empreses i tècnics
de turisme
Els passats dies 16 i 30 de novembre, es

van realitzar a l'Epicentre seminaris per a

empreses  i  tècnics  de  turisme.  Queda

encara  pendent  el  tercer  seminari  que

tindrà lloc el proper dia 12 desembre.

L’objectiu  d’aquests  seminaris  és

conèixer  i  treballar  eines  útils  per  a

posicionar el territori i les empreses ...

Més informació en aquest enllaç.

Viatge amb el tren de la
Pobla, a vista dels
instagrammers, en el 65
aniversari de l'arribada
del tren a l'estació de la
Pobla de Segur
Una  trentena  d’Igers,  nom amb  què es

denominen els aficionats a l’aplicació per

a mòbil  Instagram,  van viatjar  el  passat

mes  de  novembre  amb  el  Tren  de  la

Pobla  i  van  poder  gaudir  dels  atractius

turístics que ofereix  el  recorregut de 89

km que transcorre entre la Plana de ...

Més informació en aquest enllaç.

Més de 7.000 ocells
anellats en el projecte
MigraVallFosca
En  l’edició  2016  del  projecte

MigraVallFosca  s´han  capturat  per  a

l’anellament científic 2.384 exemplars de

55 espècies d’ocells. El període cobert ha

estat  de  principi  d’agost  a  finals

d’octubre.  L’anellament  científic  permet

estudiar  la  migració  dels  ocells  i  els

hàbitats  on  fan  les  parades  durant  els

seus  llargs  viatges.  Segons  Pere  Josa

anellador  responsable  del  seguiment,

aquest  any  es  pot  destacar  la  captura

d’un  exemplar  de  pit-roig  (Erithacus

rubecula)  anellat  a  Polònia,  i  la  captura

de dos mosquiters de doble ratlla ...

Més informació en aquest enllaç.

Reportatge sobre la
Conca Dellà a la revista
Terristoris.cat
La revista Territoris.cat, va publicar en la

seva última edició un reportatge sobre la

Conca  Dellà,  una  zona  amb  un  ric

patrimoni paleontològic i arqueològic. Ens

parla del Museu de la Conca Dellà, que

ofereix  al  visitant  la  possibilitat  de

descobrir una zona que temps enrere va

ser ocupada per la cultura romana i,  ...

Més informació en aquest enllaç.

Tramitació de forfets de
temporada
Port Ainé – Espot Esquí
Des  de  mitjans  del  mes  passat  és

possible  tramitar  el  FORFET

TEMPORADA amb les Estacions de Port

Ainé i Espot Esquí.

Per fer-ho, cal emplenar el FORMULARI

de  “Ferrocarrils  de  la  Generalitat  de

Catalunya”  segons  informació  adjunta.

Podeu trobar els FORMULARIS als ...

Més informació en aquest enllaç.

Noves propostes de
Vine al Pallars, viu el
Jussà
Dies  4,  10  i  31:  Aquest  mes  de

desembre,  teniu  al  vostre  abast   noves

sortides  guiades  de  senderisme  i

experiències  per  conèixer  la  nostra

comarca:

Dia 4:  Visita  al  Monestir  de  Gerri  de la

Sal.

Dia 10: Puicercós vell.

Dia 31: Raquetejant pel Jussà.

Més informació en aquest enllaç.

Activitats relacionades
amb la 25a edició de la
Marató de TV3

Dies 8, 15, 17 i 18: Durant aquests dies,

se  celebraran  a  diversos  pobles  de  la

comarca,  activitats  relacionades  amb  la

Marató,  que  aquest  any  celebra  el  seu

25è aniversari, i està dedicada a l'ictus i

les  lesions  medul·lars  i  cerebrals

traumàtiques.

Podeu  assistir  a:  concerts  de  música,

xerrades, bingo, sopars...

Més informació en aquest enllaç.

Fira de Nadal i
Firaski i Mercat de 2a
mà a la Pobla de Segur
Dia 10:  Aquest  dissabte podeu recorrer

dues fires a la Pobla de Segur:

Fira de Nadal: amb parades de productes

artesans  i  agroalimentaris  del  Pallars,  i

degustacions  a  càrrec  dels  restaurants

del  municipi.  També  hi  haurà  tallers

infantils durant el matí.

Firaski i Mercat de 2a mà: estands amb

empreses i entitats del món de la neu, la

muntanya i la natura. També és possible

la compra - venda de material de segona

mà d’esquí i muntanya.

Hi haurà rocòdrom, tallers infantils i altres

activitats.

Més informació en aquest enllaç.

18a Fira de Santa Llúcia
a Vilamitjana
Dia 11:  La Fira de Santa Llúcia,  que té

lloc a Vilamitjana aquest cap de setmana

de  desembre,  està  dedicada  a  Santa

Llúcia, patrona del poble.

Hi  trobareu  productes  artesanals  de  la

comarca  i  productes  nadalencs  com

torrons,  formatge,  oli  ...  i  també  moltes

activitats  que  us  faran  la  visita  més

agradable.

Més informació en aquest enllaç.

Activitats per a les
festes de Nadal
Dies  24,  27,  28,  29,  30  i  31:  Durant

aquest dies hi han organitzades diferents

activitats,  per  a  totes  les  edats,

relacionades amb les de festes de Nadal:

Arribada  del  Pare  Noël,  Representació

dels  Pastorets,  tradicional  Aixecada  del

ninot, Parc Cucaliu amb tallers i jocs per

a la canalla, Concert de Nadal de la Coral

Polifònica de Tremp ...

Més informació en aquest enllaç.
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