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Llançament del projecte
europeu "GPS Tourism"
de turisme i mobilitat
sostenible
Un projecte de 2 milions d’euros,  per 8

socis repartits en 5 territoris.

·  El  Consell  Comarcal  del Pallars Jussà

és el cap de files.

·  La mobilitat sostenible en el turisme és

l’eix  que  vertebra  el  projecte,  amb

actuacions  en  infraestructures  com  la

renovació de l’antiga estació de tren de la

Pobla de Segur......

Més informació en aquest enllaç.

Viu el Jussà, molt més
que una guia del Pallars
Vine al Pallars, Viu el Jussà torna el 2017

com  una  campanya  per

desestacionalitzar  el  turisme  tot

potenciant  els  diversos  atractius  de  la

comarca durant cada estació de l’any. El

projecte,  impulsat  per  l’Associació  de

Professionals  de  l’Àmbit  Turístic  del

Pallars  Jussà  (APAT)  i  l’Associació  de

Residències  de  Cases  de  Pagès  del

Pallars,  va  néixer  al  2013  amb  la

participació  de  17  allotjaments.  Avui,

quatre anys després del seu llançament,

els  associats  no  deixen  de  créixer  i  ja

sumen  91  establiments  adherits  al

projecte.  Viu  el  Jussà  proposa  una

agenda  d’activitats  molt  completa,  amb

més de 60 experiències repartides...

Més informació en aquest enllaç.

Acord per a la millora de
la gestió de l’accés al
Congost de Mont-rebei
Abans de Setmana Santa es posaran en

marxa  les  mesures  per  a  evitar  la

massificació  del  Congost.  L’Ajuntament

de Sant Esteve de la Sarga i el Consell

Comarcal han impulsat un pla d’accions

juntament amb la Fundació Catalunya- La

Pedrera,  encarregada  de  la  gestió  del

Congost,  que  inclourà  un  sistema  de

reserva  prèvia  online  de  places  de

pàrquing i  consulta en temps real  de la

disponibilitat...

Més informació en aquest enllaç.

El Pallars Jussà porta al
saló STM la seva oferta
d'activitats de turisme
actiu
Els dies 25 i 26 de març el Pallars Jussà

va  participar  a  Lleida  al  STM-  Saló  de

l'Esport  i  del  Turisme  Actiu  i  de

Muntanya,  que  aquest  any  compartia

espai amb el saló Petitàlia creant així una

fira dedicada a les activitats familiars. El

Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments

d'Isona, la Pobla de Segur, Talarn i Tremp

van tenir una presència...

Més informació en aquest enllaç.

El conjunt monumental
del Castell de Mur fa una
visita tècnica per a
professionals per
conèixer el
funcionament de les
visites
La  trobada  va  aplegar  una  vintena

d’empresaris  de  l’àmbit  turístic,  tècnics

d’oficines  de  turisme  i  l’alcalde  i  la  1a

tinent alcalde de l’Ajuntament de Castell

de  Mur,  amb  l’objectiu  de  rebre  la

informació  més  actualitzada  sobre  el

funcionament  de  les  visites  al  conjunt

monumentals.  Peperepep  Cultural,

l’empresa  que  gestiona  les  visites

turístiques,  va  explicar  als  assistents  la

dinàmica  de  les  visites  i  la  proposta

argumental  del  Joc de dames,  iniciativa

de turisme cultural que explica diversos...

Més informació en aquest enllaç.

Crema controlada a la
RNC de Boumort per
millorar l’hàbitat de la
fauna
Membres del  Departament d’Agricultura,

Ramaderia,  Pesca  i  Alimentació  van

realitzar  el  passat  dijous dia  3  de març

una  crema  controlada  d’unes  13

hectàrees a la Reserva Nacional de Caça

de Boumort, al terme municipal  d’Abella

de la Conca (Pallars Jussà), per millorar

l’hàbitat de la fauna. L’actuació...

Més informació en aquest enllaç.

Nous horaris dels
equipaments turístics
del Pallars Jussà
De cara a aquesta primavera, alguns dels

equipaments turístics de la comarca, han

variat els seus horaris d'obertura.

Per aquest motiu hem creat un document

on  hi  trobareu  els  horaris  actuals  dels

equipaments, així com els de les oficines

de turisme i alguns equipaments d'altres

comarques  que formen part  de  la  zona

Geoparc.

Al  quadre,  també  hi  podreu  trobar  els

telèfons de contacte per poder...

Més informació en aquest enllaç.

Caminada de les
Carenes
Dia  8:  Caminada  del  Circuit  Català  de

Caminades de Resistència.

L’edat  mínima  per  participar  és  de  14

anys. Els menors d’edat hauran d’aportar

una  autorització  del  pare,  la  mare  o  el

tutor,  el  mateix  dia  de  la  prova,  on

s’aprovi la seva participació.

No es pot fer la caminada amb animals.

La inscripció es pot fer a través del web

www.inscripcions.cat,  des  de  mitjans  de

febrer...

Més informació en aquest enllaç.

Activitats per Setmana
Santa i Sant Jordi
Dies 8, 14, 16, 17, 21, 22 i 23:   Per les

festes  de  Setmana  Santa,  i  coincidint

aquest any amb la diada de Sant Jordi, hi

ha  programades  un  munt  d'activitats,

entre d'altres:

Dia  8  -  "Aprèn  a  fer  una  mona",  a  la

Pobla de Segur.

Dia 14 - "Processó del Sant Enterrament"

a  Tremp  i  a  Talarn,  on  també  es  fa  la

"Processó del Viacrucis".

Dia  16  -  "Caramelles"  a  la  Pobla  de

Segur, Tremp i Talarn.

Dia 17 - "Dinar popular al Vernedot".

Dies  21,  22  i  23  -  Tallers,  concerts,

espectacles... relacionats amb Sant Jordi,

a Tremp, a la Pobla de Segur i a la Vall

fosca.

Més informació en aquest enllaç.

Fira d'artesania de
Talarn
Dia 14:  La Fira d'Artesania se celebra el

Divendres Sant.

El  principal  atractiu  de  la  Fira  són  els

productes dels artesans de la comarca, hi

podem  trobar  productes  alimentaris,

joieria,  pell,  ferro,  ceràmica...  L'objectiu

és potenciar  la  sostenibilitat  del  comerç

de proximitat.

Coincidirà amb la 22a edició del concurs

de pintura ràpida al carrer i la 3a trobada

de puntaires.

La Fira obre les portes a les 10 del matí.

Més informació en aquest enllaç.

El projector i l'altre Cine.
Cicle sobre l'educació
Dies 7, 21 i 28: L'Associació l'altre Cine i

"El projector" presenten un cicle sobre

l'educació.

Durant  els  divendres  del  mes  d'abril,

projectaran les següents pel·lícules:

Dia 7 - "Las vidas de Grace (Short Term

12)", a l'Espai Cultural la Lira.

Dia 21 - "El pequeño salvaje", a la sala

Anna Maria Janer.

Dia 28  -  "Hoy empieza todo",  a  la  sala

Anna Maria Janer.

Més informació en aquest enllaç.

XXVI Marxa Cicloturista
del Pallars:
La Pallaresa
Dia 29: Aquesta prova ens ofereix 2 rutes

que  surten  de  Tremp  cap  a  Sort

descobrint  intensament  racons  dels  dos

Pallars.

Hi  ha  la  possibilitat  d'escollirr  entre  les

següents  Marxes:  la  llarga,  de  164km i

3000m de desnivell, i la curta de 116km i

1200m de desnivell.

Aquest  any  la  curta  travessarà  Sort  i

anirà cap a les poblacions d'Olp, Pujalt i

Enviny,  i  de  tornada  pujarà  cap  a

Montcortés;  unes  alteracions  que

deixaran  la  ruta  pràcticament  circular,

dotant-la  de  molt  més  atractiu

paisatgístic.

Fruit  de  la  supressió  del  port  de

Montcortés, tornem al recorregut que...

Més informació en aquest enllaç.

Naturalment Salàs. Fira
de la terra
Dies  29  i  30:  L'últim  cap  de  setmana

d'abril,  se  celebra  la  tercera  edició  de

"Naturalment Salàs. Fira de la Terra".

Es  tracta  d'una  trobada  de  totes  les

persones  del  territori  que  treballen

aspectes de la salut i de l’entorn seguint

principis i tècniques naturals.

Es  realitzaran  conferències,  xerrades,

activitats  variades...  i  també  un  mercat

vinculat amb la vida saludable.

Més informació en aquest enllaç.

4a Caminada de
Mocadors
Dia  30:  La  Caminada  dels  Mocadors

arriba a la seva 4a edició.

És una activitat  organitzada pels pobles

de  la  Terreta,  on  cada  poble  participa

amb un color diferent.

Aquest any la sortida és a les 8:30h des

de l'Ermita de Sant Gregori.

La  ruta  és  circular,  té  una  distància  de

12,5 km i  passa per Sopeira,  Llastarri  i

Miralles per tornar a acabar a l'Ermita de

Sant Gregori.

El preu d'inscripció són 10€ que inclouen

avituallament, els mocadors...

Més informació en aquest enllaç.
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