
 

  

 
 

Butlletí turístic del Pallars Jussà 
Núm. 18 - Març 2015 

Notícies Agenda 

 

 

 
Interès del sector 
turístic del Pallars Jussà 
en avançar per 
desenvolupar una 
estratègia de mobilitat 
turística sostenible 
Al 1er Seminari sobre “Turisme i mobilitat 

sostenible en zones de muntanya” 

celebrat el dijous 19 de febrer a l’Epicentre 

de Tremp hi van assistir més de 120 

persones provinents del sector privat i 

d’entitats públiques dels Pirineus... 

Més informació en aquest enllaç.  

 
Seminaris: 
Els dijous Emprenedors 
Dia 5: Jornades “Dijous Emprenedors” 

2015. Durant els dijous d'aquest mes de 

març, el Consell Comarcal del Pallars 

Jussà amb la col•laboració de Global 

Lleida, i el Departament d’Empresa i 

Ocupació, portarà a terme una nova edició 

de les Jornades d’emprenedoria “Dijous 

Emprenedors” amb els següents 

continguts:  .....  

 

Més informació en aquest enllaç. 



 

 
Nou mapa dels Camins 
del Pallars Jussà 
Ja disposem de la nova edició del mapa 

Camins del Jussà, el qual sintetitza les 54 

rutes senyalitzades per fer a peu al Pallars 

Jussà. 

El trobareu a l’Epicentre de Tremp, a les 

oficines de turisme de La Pobla de Segur 

i d’Isona, també a les oficines ... 

 

Més informació en aquest enllaç. 

 
Fotografiem un cel 
Starlight 
Nova iniciativa sorgida de la col·laboració 

entre l’empresa Celístia i Pirineu Emoció, 

així com varis establiments de la comarca. 

Es tracta d’un producte turístic molt 

especialitzat que es basa en un taller de 

fotografia astronòmica que va dirigit a tot 

tipus ... 

 

 

Més informació en aquest enllaç. 

  

 
 
 
 

 

 
Caminant per la 
comarca: Caminada al 
Barranc del Diable 
Dia 7:  L'Ajuntament de Tremp, a través 

de la regidoria d'Esports, juntament amb 

l'Associació de Dones Rosa d'Abril, 

organitzen aquesta sortida que forma part 

del cicle de caminades "Caminant per a 

comarca"... 

 

Més informació en aquest enllaç. 

 
"La Blancaneus", 
companyia Campi qui 
pugui 
Dia 13:  Espectacle organitzat per xarxa 

Tremp.  

Sinopsi: 

Els ulls brillants com  les estrelles, la pell 

blanca com la neu i els cabells negres 

com la nit. Així és la princesa ... 

Més informació en aquest enllaç. 

 



 
Saló de l'Esport i 
Turisme de Muntanya 
Els dies 6,7 i 8 de febrer, el Pavelló 3 de 

la Fira de Lleida va acollir la segona edició 

del Saló de l’Esport i Turisme de 

Muntanya. El Pallars Jussà hi va ser 

present presentant la seva oferta turística. 

Aquesta fira va adreçada ... 

 

Més informació en aquest enllaç. 

 
Article sobre l'Epicentre 
al Dominical del diari 
Segre 
Aquest febrer es va publicar al suplement 

Dominical del Diari local “Segre”, un article 

sobre el Centre de Visitants del Pallars 

Jussà. El reportatge fa una descripció de 

l’Epicentre, explica que té l’objectiu 

d’esdevenir una mena de finestra   ... 

Més informació en aquest enllaç. 

 

 

 
XXXIIIena OLIMPIADA 
FLAMICELL 
Dia 14:  Celebració d’una nova edició de 

l’Olimpiada Flamicell, a la Pobla de Segur. 

 

Amb la participació d’escolars de tota la 

demarcació.  

 

 

Més informació en aquest enllaç. 

 
Excursions amb 
raquetes de neu al 
Pallars Jussà 
Dia 15:  Sortida guiada de la iniciativa 

"Vine al Pallars Viu el Jussà". 

La ruta del nivell s'escollirà segons els 

participants. 

Durada: 5 hores. 

Distància: de 9 a 10 km. 

 

Més informació en aquest enllaç. 

 

 



 
Llista dels guanyadors 
del sorteig organitzat a 
l'estand del Pallars 
Jussà al Saló de l'esport 
i Turisme 
A continuació podeu consultar el resultat 

del sorteig d’estades i activitats que vam 

organitzar a l’estand del Pallars Jussà en 

la darrera edició del Saló de l’esport i 

Turisme de Muntanya de Lleida, del 6 al 8 

de febrer de 2015. 

 

Més informació en aquest enllaç. 

 

 
Caminant per la 
comarca: Caminada des 
de Claramunt fins el coll 
del Bimet 
Dia 21: La Regidoria d’Esports de 

l'Ajuntament de Tremp i l’Agrupació de 

Dones Rosa d’Abril organitzen la 9a 

temporada de sortides per anar a caminar 

i al mateix temps conèixer la comarca. Les 

caminades es realitzaran els dissabtes pel 

matí amb monitors ... 

 

Més informació en aquest enllaç. 
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