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Taula de Senderisme de 
l'Alt Pirineu i Aran 

El dimarts 1 d’abril s’ha dut a terme a 

Sort la reunió de la Taula de Senderisme 

de l'Alt Pirineu i Aran... 

Més informació en aquest enllaç 

 

La caminada dels 
mocadors 

Dia 3 - L'ajuntament de Tremp ha 

organitzat pel proper 3 de maig la primera 

Caminada dels mocadors... 

Més informació en aquest enllaç 

 

http://pallarsjussa.net/
http://pallarsjussa.net/agenda2
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/881-taula-de-senderisme-de-l-alt-pirineu-i-aran
http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/agenda/la-caminada-dels-mocadors
http://www.pallarsjussa.net/
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/881-taula-de-senderisme-de-l-alt-pirineu-i-aran
http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/agenda/la-caminada-dels-mocadors


 

El Pallars Jussà present 
al SITC 

Els dies 4, 5 i 6 es va celebrar a 

Barcelona el Saló Internacional de 

Turisme de Catalunya, on el Pallars... 

Més informació en aquest enllaç 

 

Jordi Pero guanya el 
concurs 
Meteoreportaje'2013 

Jordi Peró ha guanyat el concurs 

Meteoreportaje'2013 per segon any 

consecutiu. Aquest és un concurs estatal 

sobre reportatges...  

Més informació en aquest enllaç  

 

Tast eno-astronòmic al 
celler Vila Corona 

Dia 3 - El Celler Vila Corona es situa al 

Pallars Jussà, a la Serra dels Nerets 

(Vilamitjana), espai amb certificació... 

Més informació en aquest enllaç 

 

Aplec de Mur 

Dia 4 - Com cada any, el primer 

diumenge de maig celebrem l'aplec de 

Mur, amb el tradicional dinar de 

germanor; ja podeu adquirir el vostres 

tikets... 

Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/883-el-pallars-jussa-present-al-sitc
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/885-jordi-pero-guanya-el-concurs-meteoreportaje-2013
http://www.celistia.cat/
http://castellmur.ddl.net/
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/883-el-pallars-jussa-present-al-sitc
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/885-jordi-pero-guanya-el-concurs-meteoreportaje-2013
http://www.celistia.cat/
http://www.castellmur.cat/


 

Presentació d’una nova 
edició del projecte “Vine 
al Pallars, viu el Jussà” 

Membres de l’associació de 

Professionals de l’Àmbit Turístic del 

Pallars Jussà APAT i de l’associació... 

Més informació en aquest enllaç 

 

Participació a la jornada 
tècnica de l'ACT 

El passat 10 d'abril es va realitzar a 

Barcelona una jornada tècnica de clubs i 

programes de treball... 

Més informació en aquest enllaç 

 

Aplec de St. Miquel del 
Pui 

Dia 8 - es celebra l'aplec de Sant Miquel, 

on l'associació Cultural del Comú de 

Particulars dóna a tots els participants un 

“pa beneït”. Amb una missa i una 

animada ballada... 

Més informació en aquest enllaç 

 

50 aniversari de la Fira 
de Primavera 

Dia 10 i 11 - La ciutat de TREMP, té una 

tradició firal que arrenca, al menys, des 

del segle XII. En aquesta època... 

Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/888-vine-al-pallars-viu-el-jussa-una-comarca-que-vol-deixar-de-ser-de-pas-per-convertir-se-en-desti-turistic
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/886-el-ccpj-participa-a-la-jornada-tecnica-clubs-i-programes-de-treball-de-l-agt
http://www.pobladesegur.cat/ca/index.aspx
http://www.pobladesegur.cat/ca/index.aspx
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/888-vine-al-pallars-viu-el-jussa-una-comarca-que-vol-deixar-de-ser-de-pas-per-convertir-se-en-desti-turistic
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/886-el-ccpj-participa-a-la-jornada-tecnica-clubs-i-programes-de-treball-de-l-agt
http://www.pobladesegur.cat/ca/index.aspx
http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/coneixer-tremp/fires/fira-de-primavera-2014


 

Terrània aconsegueix 
una segona medalla 

Després del recent reconeixement 

obtingut amb una Medalla d'Or al 

"Catavinum World Wine and Spirits 

Competition 2014"... 

Més informació en aquest enllaç 

 

Nova temporada del 
Tren dels Llacs 

El proper dissabte 19 d'abril comença la 

temporada 2014 del tren històric del Tren 

dels Llacs...  

Més informació en aquest enllaç  

 

Jornada de portes 
obertes a l'Epicentre 

Dia 10, 11 i 18 de maig - Coincidint amb 

la fira de primavera de Tremp, i el dia 

dels museus, l'Epicentre obrirà les seves 

portes... 

 

Més informació en aquest link 

 

Trobada Interclubs 4x4 
al Circuit de Cellers 

Dia 16 i 18 - Trobada interncional de 

clubs, associacions i forums de 4x4. Si 

ets un club, associació, empresa... 

Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/889-ratafia-terrania-aconsegueix-una-segona-medalla-internacional
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/893-nova-temporada-del-tren-dels-llacs
http://pallarsjussa.net/epicentre
https://www.facebook.com/events/1462526550640825/
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/889-ratafia-terrania-aconsegueix-una-segona-medalla-internacional
http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/893-nova-temporada-del-tren-dels-llacs
https://www.facebook.com/events/1462526550640825/


 

L’Entorn d’Aprenentatge 
amb més de 350 usuaris 

L’Entorn d’aprenentatge de Tremp 

s’estrena amb més de 350 usuaris en les 

primeres setmanes de funcionament... 

Més informació en aquest enllaç 

 

 

Concert del Cor infantil 
Els Raiers 

Dia 24 - A les 18 h el cor infantil Els 

Raiers faran un concert a l'esglèsia de la 

Pobleta de Bellveí... 

 

Més informació en aquest enllaç 
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http://pallarsjussa.net/51-noticies/noticies/895-l-entorn-d-aprenentatge-de-tremp-arrenca-amb-mes-de-350-usuaris-en-les-primeres-setmanes-de-funcionament
http://www.pobladesegur.cat/ca/index.aspx
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=e7424d789fa01bb1818845ea4&afl=1

