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Notícies Agenda 

 

 

 
El Pallars Jussà acull el 
Workshop Pirineus '14 
Aquesta jornada professional ha reunit el 

dia 10 de juny a Cellers més de 50 

d’empreses i entitats catalanes i una 

vintena d’operadors turístics... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
XXXVI diada del Raiers 
Dia 4 - 6: La Festa dels Raiers a La 

Pobla de Segur és una diada que es 

celebra des del 1979 per a rememorar 

aquest antic ofici de raier dedicat al 

transport fluvial molt important... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

http://pallarsjussa.net/
http://pallarsjussa.net/agenda2
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/916-el-pallars-jussa-acull-una-jornada-professional-per-comercialitzar-el-turisme-de-natura-aventura-i-muntanya-dels-pirineus-entre-operadors-internacionals
http://www.elsraiers.cat/
http://www.pallarsjussa.net/
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/916-el-pallars-jussa-acull-una-jornada-professional-per-comercialitzar-el-turisme-de-natura-aventura-i-muntanya-dels-pirineus-entre-operadors-internacionals
http://www.elsraiers.cat/


 
Reportatge de 
PirineusTV sobre el 
Workshop Pirineus '14 
PirineusTV va cobrir el Workshop que es 

va realitzat el passat dimarts 10 de juny a 

l'Hotel Terradets de Cellers. En el 

reportatge apareixen imatges... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
El telefèric de la Vall 
Fosca inicia la 
temporada d’estiu 
El telefèric que dóna un accés únic al 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici per la Vall Fosca i als 32 

estanys que en formen part... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
FeMAP Cinema - Tous 
les Matins du Monde 
Dia 6: El Festival de Música Antiga dels 

Pirineus ens proposa revisionar un dels 

films més sensibles de les darreres 

dècades. Una pel·lícula d’Alain Corneau 

ambientada a la França... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
BARROCK’N’ROLL 
Dia 19: La jove formació Barrock’n’roll, 

vencedors del concurs del Festival de 

Música Antiga de Gijón 2013, presenta 

un repertori que combina la música del 

Settecento italià amb versos dels grans 

poetes del Siglo de Oro. Un repertori... 

 

Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/918-reportatge-de-pirineustv-sobre-el-workshop-pirineus-14
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/927-el-teleferic-de-la-vall-fosca-inicia-la-temporada-d-estiu
http://www.femap.cat/concerts/propers-concerts/79-tous-les-matins-du-monde/event_details?date=2014-07-06-20-00
http://www.femap.cat/concerts/propers-concerts/14-barrock-n-roll/event_details?date=2014-07-19-12-00
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/918-reportatge-de-pirineustv-sobre-el-workshop-pirineus-14
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/927-el-teleferic-de-la-vall-fosca-inicia-la-temporada-d-estiu
http://www.femap.cat/concerts/propers-concerts/79-tous-les-matins-du-monde/event_details?date=2014-07-06-20-00
http://www.femap.cat/concerts/propers-concerts/14-barrock-n-roll/event_details?date=2014-07-19-12-00


 
L'Epicentre acull un 
espai dedicat a la ruta 
"Perseguits i Salvats" 
El projecte de “Perseguits i salvats” ha 

permès recuperar i senyalitzar les rutes 

d’evasió dels refugiats jueus a través del 

Pirineu de Lleida durant la... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
Subtinents de l’exèrcit 
coneixen el patrimoni i 
la cultura a l’Epicentre 
Diversos subtinents de l’exèrcit han visitat 

l’Epicentre on se’ls ha mostrat els 

diversos àmbits que acull aquest espai. 

El recorregut pel centre... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
Festa dels bombers 
Dia 19: Els bombers organitzen diversos 

actes que es durant a terme duran a 

terme al llarg del dia. Les activitats 

començaran a les 11 amb un parc infantil, 

i acabaran amb un ball popular a les 

00:00... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 
Tasts musicals al Celler 
Vila Corona 
Dia 19: Envoltats per les vinyes i gaudint 

de la natura, el Celler Vila COrona de 

Vilamitjana organitza un tast musical amb 

la col·laboració del musicòleg Ramon 

Costa i l'enòleg... 

 

Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/925-l-epicentre-acull-un-espai-dedicat-a-la-ruta-perseguits-i-salvats
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/928-subtinents-de-l-exercit-coneixen-el-patrimoni-i-la-cultura-del-pallars-jussa-a-traves-de-l-epicentre
http://www.pobladesegur.cat/
http://pallarsjussa.net/
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/925-l-epicentre-acull-un-espai-dedicat-a-la-ruta-perseguits-i-salvats
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/928-subtinents-de-l-exercit-coneixen-el-patrimoni-i-la-cultura-del-pallars-jussa-a-traves-de-l-epicentre
http://www.pobladesegur.cat/
http://pallarsjussa.net/


 
Conmemoració del 
Tricentenari al Pallars 
Jussà 
En motiu del tricentenari al Pallars, 

diverses entitats de Tremp vàren 

organitzar diversos actes pels dies 15, 

19, 21, 22 i 23 de juny, sota el nom... 

 

Més informació en aquest enllaç  

 

 
Festa Major de La Pobla 
de Segur 
Dia 25 - 27: La Pobla de Segur ja està 

acabant de tancar els actes de la festa 

major. 

El programa encara no està disponible, 

però quan n'estigui el publicarem per 

poder-lo consultar... 

 

Més informació en aquest enllaç 
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