
  

  

Butlletí turístic del Pallars Jussà 
Núm. 9 - Juny 2014 

Notícies Agenda 
 

 

 
Jornada: Montsec 
Starlight 
El 6 de maig s'ha dut a terme la jornada 

Montsec Starlight al Centre d'Observació 

de l'Univers, on per part del Pallars 

Jussà... 

Més informació en aquest enllaç 

 
4a Fira del Vi del Pirineu 
a Talarn 
Dia 6, 7 i 8 - Es celebrarà a Talarn la ja 

consolidada Fira del Fi del Pirineu. En la 

fira hi participaran els principals cellers de 

la comarca i alguns d'altres... 

Més informació en aquest enllaç 
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La furgoneta de 
Microcatalunya al Jussà 
A Catalunya hi ha un miler de municipis i 

una tercera part tenen menys de 500 

habitants. Només a la comarca del 

Pallars ja n'hi ha una desena...  

Més informació en aquest enllaç  

 
Un grup de periodistes 
israelians visiten el 
congost de Mont-rebei 
Aquest passat dilluns un grup de 10 

periodistes d'Isarel i la responsable de 

l’aerolínia Arkia han fet una ràpida visita 

al Pallars Jussà. L'expedició...  

Més informació en aquest enllaç  

 
La Bonaigua XV edició 
Dia 7 - la XV edició de la Marxa 

Cicloesportiva la Bonaigua. Aquest any 

en faran quinze, i ho volen celebrar 

oferint-vos la Bonaigua amb doble 

recorregut que vam voler fer... 

Més informació en aquest enllaç 

 
Conferència: 100 anys 
de l'inici de la 1ª guerra 
mundial 
Dia 11 - El Cisco Farràs farà una 

conferència on explicarà les causes, 

evolució i conseqüencies de la mateixa. 

La 1ª Guerra Mundial (1914-1918)... 

Més informació en aquest enllaç 

http://pallarsjussa.us4.list-manage.com/track/click?u=e7424d789fa01bb1818845ea4&id=3b0bc95230&e=f3ab3db3ee
http://pallarsjussa.us4.list-manage.com/track/click?u=e7424d789fa01bb1818845ea4&id=f19cc29bdb&e=f3ab3db3ee
http://pallarsjussa.us4.list-manage1.com/track/click?u=e7424d789fa01bb1818845ea4&id=53f3793ac5&e=f3ab3db3ee
http://pallarsjussa.us4.list-manage.com/track/click?u=e7424d789fa01bb1818845ea4&id=42f3235211&e=f3ab3db3ee
http://pallarsjussa.us4.list-manage.com/track/click?u=e7424d789fa01bb1818845ea4&id=18831747b0&e=f3ab3db3ee
http://pallarsjussa.us4.list-manage.com/track/click?u=e7424d789fa01bb1818845ea4&id=df43a488c0&e=f3ab3db3ee
http://pallarsjussa.us4.list-manage2.com/track/click?u=e7424d789fa01bb1818845ea4&id=b62606a704&e=f3ab3db3ee
http://pallarsjussa.us4.list-manage.com/track/click?u=e7424d789fa01bb1818845ea4&id=d1192c20cd&e=f3ab3db3ee


 
65 universitaris 
holandesos recuperen 
camins al Cinquè Llac 
El 12 al 15 de maig, vàrem tenir al Pallars 

Jussà un grup de 65 estudiants de la 

Universitat de Breda que vàren 

reconstruir parets de pedra seca...  

Més informació en aquest enllaç  

 
Mont-rebei al Time 
Lapse de les Terres de 
Lleida 
Del 19 al 25 de maig un periodista rus, 

Alexandr Kravtsov va estar rodant un 

Time Lapse per les Terres de Lleida dins 

un Videoblog Trip. El dia 20...  

Més informació en aquest enllaç  

 
48a Fira Promopallars 
Dia 14 i 15 - Els dies 14 i 15 de juny se 

celebra la Fira Promopallars a la Pobla 

de Segur. Seguint la línia iniciada en les 

dues passades edicions, la Fira 

Promopallars té com a producte central la 

FUSTA, en reconeixement… 

Més informació en aquest enllaç 

 
Baixada de Falles i Mare 
de Deu de Ribera 
Dia 17 i 18 - A Pobla de Segur celebren 

la seva patrona amb la baixada de falles i 

la ballada de la tradicional sardana de la 

Pobla, i la missa al seu honor... 

Més informació en aquest enllaç 
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I Congrés Europeu de 
Turisme Rural 
Els passats dies 27 i 28 de maig es va 

celebrar el I Congrés Europeu de 

Turisme Rural, on la campanya de 'Vine 

al Pallars, Viu el Jussà' es va...  

Més informació en aquest enllaç  

 
Professionals del món 
educatiu coneixen l’EdA 
de Tremp 
L’Entorn d’Aprenentatge de Tremp s’ha 

presentat a un grup de professionals del 

Departament d’Ensenyament... 

Més informació en aquest enllaç 

 
Tasts musicals al Celler 
Vila Corona 
Dia 21 - Envoltats per les vinyes i gaudint 

de la natura, el Celler Vila Corona de 

Vilamitjana organitza un tast musical amb 

la col·laboració... 

Més informació en aquest enllaç 

 
Festival de Música 
Antiga dels Pirineus 
Dia 21 - Dins el cicle del Festival de 

Música Antiga dels Pirineus, l'Escolania 

de Montserrat un concert a l'Esglèsia 

Parroquial Mare de Déu de Ribera... 

Més informació en aquest enllaç 
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La televisió japonesa 
puja al Tren dels Llacs i 
emet un documental 
La televisió japonesa BS TBS va venir 

fins a Catalunya per gravar un reportatge 

dins la sèrie documental anomenada 

"Volta al món en tren"... 

Més informació en aquest enllaç 

 

 
Arribada de la Flama del 
Canigó 
Dia 23 - La Flama del Canigó és una 

tradició catalana vinculada al solstici 

d'estiu que té lloc en diversos indrets dels 

Països Catalans cada any, entre el 22 i el 

23 de juny. S'inicia amb ... 

Més informació en aquest enllaç 
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