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Notícies Agenda

El Consell Comarcal del
Pallars Jussà un any
més a FITUR
Un  any  més  el  Consell  Comarcal  del
Pallars  Jussà  va estar  present  a FITUR
per promocionar el turisme familiar, actiu
i de natura a  la nostra comarca. Aquest
any  es  volia  donar  a  conèixer  el  nou
sender  turístic  que  uneix  les  poblacions
de  la Pobla de Segur  i Salàs de Pallars,
així  com  també  productes  relacionats

Celebracions
relacionades amb el
Carnaval 2016
Dies  6,  7,  9  i  10:  Durant  aquests  dies
tindran  lloc  diferents  activitats
relacionades amb el Carnaval:

Dia 6, celebració del Carnaval amb rues
i  carrosses  a  Tremp  i  a  la  Pobla  de
Segur. I ball a la Pobleta de Bellveí.
Dia 7, Festa de  la Guixa a  Isona,  ranxo

amb  la  natura  i  el  senderisme  com  són
el  “5è  Llac”  i  “Vine  al  Pallars  ,  viu  el
Jussà”.  El  president  del  Consell
Comarcal  va  aprofitar  per  estar  present
en  la  presentació  de  les  falles,  “festes
del  foc  del  solstici  d'estiu  als  Pirineus"
que van ser declarades  ...
Més informació en aquest enllaç.

popular  a  Talarn  i  festa  del Carnaval  al
Casal de Gent Gran a la Pobla de Segur.
Dies 9, celebració de l'enterrament de la
sardina a Talarn, i escudellada popular a
Tremp.
Dia 10, celebració de l'enterrament de la
sardina a Tremp i a la Pobla de Segur.
Més informació en aquest enllaç.
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El Pallars Jussà
participarà al Saló de
l'esport i Turisme de
Muntanya
Del  12  al  14  de  febrer  se  celebrarà  a
Lleida  la  tercera  edició  del  Saló  de
l’esport  i  Turisme  de  Muntanya,  on
novament  el  Pallars  Jussà  disposarà
d’un  estand  fruit  de  la  col·laboració  de
quatre  entitats  de  la  comarca:  els
ajuntaments  de  la  Pobla  de  Segur,
Talarn i Tremp i el Consell Comarcal del
Pallars  Jussà,  amb  l'objectiu  de
presentar  la  seva  oferta  turística.
Aquesta fira va adreçada tant als ...
Més informació en aquest enllaç.

Producte turístic amb
gust de cervesa
La cervesa artesana serà el centre d’un
nou  producte  turístic  que  permeti  el
desenvolupament  econòmic  del  Pallars
Jussà.  El  Consell  Comarcal  treballa  en
aquesta  direcció  acompanyat
d’empresaris  productors  de  cervesa,
productors  agraris  i  del  sector  turístic  i
representants de l’administració. ... 
Més informació en aquest enllaç.

Tardes d'Òpera a Tremp
amb "La Traviatta" i "El
Trovattore"
Dies 4 i 11: Aquestes dos tardes podreu
gaudir  de  la  retransmissió  de  dos
conegudes òperes:

Dia 4  Òpera: La Traviatta.
Retransmesa  en  directe  des  del  Royal
Opera House de Londres.

Dia 11  Òpera: Il Trovattore
Òpera  retransmesa  en  directe  des  de
París.

Més informació en aquest enllaç.

Programació de L'altre
Cine
Dies  5,  12,  19  i  26:  L'Associació  l'altre
Cine,  durant  els  divendres  del  mes  de
novembre,  projectarà  les  següents
pel·lícules:
Dia 5  "No estamos solos"
Dia 12  "La Cueva de los Sueños"
Dia  19  "La joven de la perla"
Dia 26  "Exit Through the Gift Shop"
Més informació en aquest enllaç.
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Nou quadre d'horaris
dels equipaments del
Pallars Jussà
Alguns  dels  equipaments  turístics  de  la
comarca  van modificar  els  seus  horaris
durant el mes de gener.
Els podeu consultar en el document  ...
Més informació en aquest enllaç.

Horaris 2016 de visita al
Castell de Mur i
Canònica de Santa
Maria
El passat dissabte, dia 23 de gener, van
tornar  a  engegar  les  visites  guiades  al
Conjunt Monumental del Castell de Mur.
El conjunt es pot visitar tots els caps ...
Més informació en aquest enllaç.

El Talarn turístic a la
revista Sortida
En  l'últim  número  de  la  revista  Sortida,
es  va  publicar  un  article  sobre  el  poble
de  Talarn,  nucli  que  us  ofereix  noves
experiències turístiques.
L'article ens mostra un poble que manté
el  nucli  històric  amb  la  seva  estructura
medieval  i  és  ple  d'elements  d'aquella
època.  També  ens  parla  de  la
importància que l'aigua ha tingut pel ...
Més informació en aquest enllaç.

5a Excursió amb
raquetes i esquís antics
a la Vall Fosca
Dia  14:  L’associació  Sangenís
Antiguitats esportives, organitza una any
més  una  excursió  amb  raquetes  per  la
Vall Fosca. 
Més informació en aquest enllaç.

Presentació del llibre:
"Els camins històrics al
Pallars Jussà"
Dia 27: Presentació del llibre:
"Els  camins  històrics  del  Pallars  Jussà"
de l'historiador Jacinto Bonales.
L'acte  tindrà  lloc  a  les  18:00  hores,  al
Molí de l'Oli de la Pobla de Segur.
Més informació en aquest enllaç.

Caminada pel camí dels
corrals de Gurp
Dia  27:  La  Regidoria  d'Esports  amb  el
suport  de  l'Agrupació  de  Dones  Rosa
d'Abril,  organitzen  la  9a  temporada  de
sortides  per  anar  a  caminar  i  al  mateix
temps conèixer la comarca.
La caminada pel camí dels corrals de
Gurp,  anirà  fins  al  poble  de  Gurp  i
després seguirà el camí que passa pels
corrals.
Més informació en aquest enllaç.
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