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Últimes
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Agenda de
febrer

El Consell Comarcal i
l’Ajuntament de la Torre
de Capdella coordinen
accions turístiques

Els  responsables  turístics  i  tècnics  del

Consell  Comarcal  i  l’Ajuntament  de  la

Torre de Capdella  van  reunir-se  el  mes

passat per a posar en comú iniciatives i

estratègies turístiques que estan duent a

terme les dues entitats.  L’objectiu de la

reunió era coordinar accions ...

Més informació en aquests enllaç.

El Pallars Jussà a FITUR
i reconeixement al
Cinquè Llac

El Consell Comarcal del Pallars Jussà va

participar  a  la  37a  edició  de  la  Fira

Internacional  de  Turisme  FITUR  2017,

que es va celebrar a Madrid del 18 al 22

de gener. El president Constantí Aranda i

el  vicepresident  Martí  Cardona  i  altres

representants públics i privats del territori

van estar presents a la fira, on a través

de l’estand Pirineus el ...

Més informació en aquest enllaç.

L’Open Vall Fosca obre
les inscripcions per
l’edició 2017

El  Club  d’Esquí  Pobla  de  Segur  i

l’Ajuntament  de  la  Torre  de  Capdella

celebren el proper 18 de febrer una nova

edició  de  la  travessa  internacional

d’esquí-alpinisme Open Vall  Fosca.  Des

de  mitjans  del  mes  de  desembre,  es

poden  fer  les  inscripcions  a  través  del

web www.openvallfosca.net. Està previst

que es puguin inscriure 150 ...

Més informació en aquest enllaç.

El Pallars al bloc de
viatges Carnet de
Traverse

El passat mes d’octubre els responsables

del  bloc  francès  de  viatges  i  fotografia

Carnets  de  Traverse  van  realitzar  una

ruta  pels  Pirineus,  fruit  de  la  qual  han

publicat la seva experiència.

Podeu llegir l’entrada al següent enllaç:

http://www.carnets-de-traverse.com

/blog/visiter-pyrenees-catalanes-espagne

Aquest  blogtrip  s’ha  realitzat  amb  la  

col·laboració  de  l’Agència  Catalana  de

Turisme i  el  Patronat  de  Turisme de  la

Diputació de Lleida.

Més informació en aquest enllaç.

Horaris d'hivern dels
equipaments turístics

Alguns  dels  equipaments  turístics  de  la

comarca  van  variar  els  seus  horaris

d'obertura. En el document adjunt podeu

consultar  els  horaris  actuals  d'aquests

serveis,  així  com  també  els  de  les

oficines  de  turisme de  la  comarca  i  els

d'equipaments  d'altres  comarques,  que

formen part de la zona Geoparc. També

hi trobareu els telèfons de contacte ...

Més informació en aquest enllaç.

Noves propostes de
Vine al Pallars, viu el
Jussà

Dies 4 i 18: La iniciativa Vine al Pallars,

viu el Jussà, us proposa per aquest mes

de  febrer  noves  experiències  per

descobrir el món de la neu caminant amb

ajuda de raquetes o acompanyats per un

expert en nivologia.

Dia 4: Raquetejant pel Jussà.

Dia 18: Acompanya un nivòleg.

Més informació en aquest enllaç.

L'altre Cine i El projector

Dies 3,  10,  17 i  24:  L'Associació  l'altre

Cine,  i  el  Projector,  projectaran  les

següents pel·lícules:

Dia 3: "Les amigues de l'Àgata" a l'Espai

Cultural La Lira

Dia 10: "Les petits mouchoires" a la Sala

Maria Janer de la Pobla de Segur

Dia 17: "La Môme" a la Sala Maria Janer

de la Pobla de Segur

Dia 24: "Jeux d'enfants" a la Sala Maria

Janer de la Pobla de Segur

Més informació en aquest enllaç.

Noves conferències de
l'Aula Universitària de
Tremp

Dies  8  i  22:  Aquest  mes  hi  ha

programades dos conferències de l’Aula

Universitària de Tremp, que tindran lloc a

la sala d’actes de l'Epicentre.

Dia 8: "Dies fastos i nefastos

(o de com el  nostre  calendari  és  hereu

directe  del  Romà  i  les  seves  festes

paganes)"

Dia 22: "Avis cangurs: una realitat"

Més informació en aquest enllaç.

Celebració del
Carnestoltes 2017

Dies 18, 24, 25, 26 i 28: Durant aquests

dies podeu gaudir de diferents activitats

relacionades amb el Carnestoltes:

Dia 18: Taller de màscares, a la Pobla de

Segur.

Dia 24: Escala Hi-hi, a la Pobla de Segur.

Dia  25:  Rua  de  Carnestoltes  i  ball  a

Tremp.  Cercavila,  escudellada,  Rues  i

festa a la Pobla de Segur. I ball i Escala

en HI-FI a la Pobleta de Bellveí.

Dia 26: Ranxo popular a Talarn.

Dia  28:  Escudellada  a  Tremp  i  ball  de

disfresses al Casal de la Gent Gran de la

Pobla de Segur.

Més informació en aquest enllaç.

Festa de La Guixa

Dies  26  i  28:  Aquests  dies  podeu

degustar  "La  Guixa",  una  mena

d'escudella  que  s'elabora  cada  any  a

Isona per carnestoltes.

Dia  26:  a  Sant  Romà,  Conques  i

Figuerola d'Orcau.

Dia 28: a Isona. La guixa es cuina en uns

grans  calders  amb  ingredients  recollits

per les cases del poble el dia anterior. La

festa acaba amb un ball de disfresses.

Més informació en aquest enllaç.
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