
  

  

Butlletí turístic del Pallars Jussà 

Núm. 13 - Octubre 2014 

Notícies Agenda 

 

 

 

XIII Jornades 
micològiques del Pallars 
Jussà 

Per conèixer una mica millor 

l’apassionant món dels bolets, el Consell 

Comarcal organitza, per tretzè any 

consecutiu, les Jornades... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

Presentació del llibre de 
Josep Lluís Carod-
Rovira – 2014 

Dia 3: El fracàs de la reforma de l’estatut 

i el tancament d’Espanya al 

reconeixement institucional de la nació 

catalana, l’al•lèrgia permanent… 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

http://pallarsjussa.net/
http://pallarsjussa.net/agenda2
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/974-xiii-jornades-micologiques-del-pallars-jussa
http://pallarsjussa.net/agenda2
http://www.pallarsjussa.net/
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/974-xiii-jornades-micologiques-del-pallars-jussa
http://pallarsjussa.net/agenda2


 

L’Epicentre mostra la 
seva tasca divulgativa a 
geòlegs i paleontòlegs 
de tot el món 

L’Epicentre ha obert avui les portes als 

45 científics que participen en el congrés 

internacional de geologia i paleontològia 

que aquests dies... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

Vine al Pallars, Viu el 
Jussà a TV3 

TV3 ha emès aquest dimarts 9 de 

setembre una notícia sobre les sortides 

guiades de senderisme de Vine al 

Pallars, Viu el Jussà. La iniciativa... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

Inaguració de les XIII 
jornades micològiques 

Dia 4 i 5: Les XIII comences el primer 

cap de setmana d'octubre amb la 

conferència "Els bolets, més importants 

per les persones del que ens creiem", i 

una degustacio. El diumenge es farà una 

sortida guiada al bosc... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

Fira ramadera de la 
Pobleta de Bellveí 

Dia 4 i 5: la població de la Pobleta de 

Bellveí es celebrarà la fira ramadera, on 

es farà un concurs d'animals de raça 

bruna, mostra de vaques de... 

 

Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/973-l-epicentre-mostra-la-seva-tasca-divulgativa-a-geolegs-i-paleontolegs-de-tot-el-mon
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/966-vine-al-pallars-viu-el-jussa-a-tv3
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/974-xiii-jornades-micologiques-del-pallars-jussa
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/981-fira-ramadera-de-la-pobleta-de-bellvei
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/973-l-epicentre-mostra-la-seva-tasca-divulgativa-a-geolegs-i-paleontolegs-de-tot-el-mon
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/966-vine-al-pallars-viu-el-jussa-a-tv3
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/974-xiii-jornades-micologiques-del-pallars-jussa
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/981-fira-ramadera-de-la-pobleta-de-bellvei


 

El Pallars Jussà a la fira 
de St. Miquel de Lleida 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà 

participa per segon any consecutiu a la 

Fira de Sant Miquel de Lleida, tot fent 

difusió de la qualitat i la riquesa... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

El Pallars Jussà celebra 
el seu 1r Acte 
commemoratiu de la 
diada nacional de 
Catalunya 

L’equip de govern del Consell Comarcal 

format per CiU i ERC està fermament 

compromés amb el procés... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

Teatre: Audiència irreal 

Dia 4: Dins dels actes organitzats en 

motiu del Correllengua del Pallars, Toni 

Alba representarà al teatre la Lira, la seva 

obra "Audiencia i-real". Aquest 

personatge fa una insòlita roda... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

Una cursa per la Vall 
Fosca, aperitiu del STM-
Saló de l’Esport i 
Turisme de Muntanya 

Dia 5: La iniciativa esportiva tindrà lloc el 

5 d’octubre i constitueix un valor afegit al 

saló lleidatà. 

La 2a edició del STM-Saló de l’Esport... 

 

Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/979-el-pallars-jussa-a-la-fira-de-st-miquel-de-lleida
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/967-el-pallars-jussa-celebra-el-seu-1r-acte-commemoratiu-de-la-diada-nacional-de-catalunya
http://pallarsjussa.net/agenda2
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/975-una-cursa-per-la-vall-fosca-aperitiu-del-stm-salo-de-l-esport-i-turisme-de-muntanya
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/979-el-pallars-jussa-a-la-fira-de-st-miquel-de-lleida
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/967-el-pallars-jussa-celebra-el-seu-1r-acte-commemoratiu-de-la-diada-nacional-de-catalunya
http://pallarsjussa.net/agenda2
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/975-una-cursa-per-la-vall-fosca-aperitiu-del-stm-salo-de-l-esport-i-turisme-de-muntanya


 

150 persones, participen 
en la inauguració de la 
xarxa elèctrica 

El Meüll ha inaugurat avui les obres 

l’electrificació d’aquest nucli, el darrer del 

municipi de Castell de Mur que encara no 

comptava amb aquest... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

El Pallars Jussà a la Via 
Catalana 2014 

Van ser 7 els autocars que ahir es van 

desplaçar des del Pallars Jussà a 

Barcelona per tal d'assistir a la Via 

Catalana 2014. El Pallars tenia... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

6è Mercat de les puces 

Dia 5: Aquest projecte té, entre d'altres, 

l'objectiu de ser una eina de promoció del 

municipi i la comarca, de reforçar la 

participació ciutadana, d'incentivar el 

consum responsable i fomentar la 

reutilització i la recuperació del bon... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

II Montsec Ultra Trail 

Dia 5: segona edició de la Montsec Ultra 

Trail que transocor pel Montsec, amb 

sortida des d'Àger. El recorregut passa 

pel congost de Mont-rebei. 

Hi ha dos recorreguts de distàncies... 

 

Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/980-150-persones-la-majoria-antics-veins-del-meuell-participen-en-la-inauguracio-de-a-xarxa-electrica
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/968-el-pallars-jussa-a-la-via-catalana-2014
http://www.pobladesegur.cat/news/6e-mercat-de-les-puces
http://ultramontsec.blogspot.com.es/
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/980-150-persones-la-majoria-antics-veins-del-meuell-participen-en-la-inauguracio-de-a-xarxa-electrica
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/968-el-pallars-jussa-a-la-via-catalana-2014
http://www.pobladesegur.cat/news/6e-mercat-de-les-puces
http://ultramontsec.blogspot.com.es/


 

Tremp acull un congrés 
internacional de 
geologia i paleontologia 

L'Institut Català de Paleontologia Miquel 

Crusafont (ICP), la Universitat Autònoma 

de Barcelona, el Grupo ... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

Programació de 
conferències III Curs 
2014-2015 

Seguint amb la perspectiva de 

l'envelliment actiu i amb l’objectiu de 

promoure la capacitació de les persones, 

el programa del tercer curs... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

Orgues de Ponent del 
Pirineu 2014 

Dia 5: El Festival de Música de Tardor, 

Orgues de Ponent i del Pirineu s’ha 

convertit en un important exponent del 

panorama organístic de les... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

Conferència: Síndromes 
tòxics provocats per 
bolets 

Dia 11: Dins les XII jornades 

micològiques del Pallars Jussà, el dia 11 

a l'Epicentre es durà a terma una jornada 

sobre la toxicitat dels bolets... 

 

Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/972-tremp-acull-un-congres-internacional-de-geologia-i-paleontologia
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/969-programacio-de-conferencies-iii-curs-2014-2015
http://www.pobladesegur.cat/news/orgues-de-ponent-e-del-pirineu-2014-1
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/974-xiii-jornades-micologiques-del-pallars-jussa
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/972-tremp-acull-un-congres-internacional-de-geologia-i-paleontologia
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/969-programacio-de-conferencies-iii-curs-2014-2015
http://www.pobladesegur.cat/news/orgues-de-ponent-e-del-pirineu-2014-1
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/974-xiii-jornades-micologiques-del-pallars-jussa


 

Vídeo-reportatge 
Revista Motociclismo 

La revista italiana "Motociclismo" ha 

publicat un vídeo fruit del presstrip que es 

va dur a terme el passat mes de juny per 

la província de Lleida. L'acció... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

Presentació del 
programa Rural 100 al 
Pallars Jussà i Pallars 
Sobirà 

Una trentena d’emprenedors han 

participat en la presentació i s’han 

interessat en el programa. 

Avui s’ha presentat a l’auditori... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

V Fira del Mostillo 

Dia 12: La vila de Llimiana celebra 

aquest any la 5a edició de la "Fira del 

Mostillo", la fira dedicada al dolç del 

mostillo i fira de productes artesanals del 

Pallars... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

3a Caminada Pont de 
Montanyana - Tremp 
“Entre Nogueres” 

Dia 25: La caminada entre nogueres és 

un recorregut que uneix les poblacions de 

Pont de Montanyana i de Tremp 

majoritàriament per camins i senders. 

Transcorre per camins de bast... 

 

Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/971-video-reportatge-revista-motociclismo
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/977-presentacio-del-programa-rural-100-al-pallars-jussa-i-pallars-sobira
http://llimiana.cat/novetats.php?id=17550&id_seccio=
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/978-3a-caminada-pont-de-montanyana-tremp-entre-nogueres
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/971-video-reportatge-revista-motociclismo
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/977-presentacio-del-programa-rural-100-al-pallars-jussa-i-pallars-sobira
http://llimiana.cat/novetats.php?id=17550&id_seccio=
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/978-3a-caminada-pont-de-montanyana-tremp-entre-nogueres


 

 

Dinogresca 2014: els 
dracs tornen a omplir 
Isona de foc, fum i color 

El dissabte 30 d’agost a Isona, Pallars 

Jussà, es va celebrar la vuitena edició de 

la Dinogresca. Aquesta festa, que va 

néixer l’any 2006 vol relacionar... 

 

Més informació en aquest enllaç 

 

 

Fira del bolet d'Isona 

Dia 26: Dins les XII jornades 

micològiques del Pallars Jussà, el dia 26 

es celebrarà la 12a fira "Boletus", la fira 

del bolet d'Isona i la Conca Dellà. A 

banda, el dia 25 hi haurà una sortida al 

bosc d'Isona, un taller de classificació... 

 

Més informació en aquest enllaç 
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