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Butlletí de notícies del Pallars Jussà 

Núm. 1 - Octubre 2013 
Comencem amb el butlletí de notícies que anirem enviant mensualment, on trobareu les notícies i l'agenda comarcal i altres temes d'interés 

  

Notícies Agenda 
 

 

 
Press trip de periodistes de 
Bèlgica i els Països Baixos 

Cinc periodistes de diversos mitjans de comunicació de Bèlgica i 

els Països Baixos estan realitzant un press trip per les terres més 

septentrionals del Pallars Jussà... 

Més informació en aquest enllaç 

 
XII Jornades Micològiques del 
Pallars Jussà 

La temporada dels bolets de tardor es presenta bona. Les pluges 

caigudes durant l’estiu i la humitat sostinguda ha fet que hi hagi 

una bona florida de bolets que fa les delícies dels aficionats. 

Més informació en aquest enllaç 
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Entrega dels I Premis de 
Turisme Responsable 

Tres iniciatives del Pallars Jussà han estat guardonades amb els I 

Premis de turisme responsable de Catalunya 2013. 

Més informació a aquest enllaç 

 
Jornada TIC-Turisme al Pirineu i 
l'Aran 

El passat dimecres 9 d'octubre des de les 9:30h fins a les 13:30h, i 

a l'Epicentre, la Direcció General de Turisme, amb el suport de la 

Direcció General de Telecomunicacions... 

Més informació en aquest enllaç 

 
El Consell Comarcal assisteix al 
worskshop “Cooperar per a 
crear” 

 
11a fira Boletus a Isona i Conca 
Dellà 

El proper diumenge 27 d'octubre tindrà lloc a Isona, la onzena fira 

Boletus, la fira del bolet. 

Més informació en aquest enllaç 

 
2a caminada Pont de 
Montanyana - Tremp 

El proper dissabte 26 d'octubre de 2013 tindrà lloc la 2a Caminada 

Pont de Montanyana - Tremp (entre Nogueres), organitzada per 

l'ajuntament de Tremp i el Consell... 

Més informació en aquest enllaç 

 
Tren dels Llacs 

Segueix la temporada del Tren dels Llacs: un impressionant viatge 

al passat acompanyat per les locomotores dièsel Yeyé's 

arrossegant vagons d'època. Tots els dissabte fins al 26 d'octubre. 
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El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha assistit al worskshop 

“Cooperar per a crear”, organitzat per l’Agència Catalana de 

Turisme i realitzat a l’aeroport d’Alguaire... 

Més informació en aquest enllaç 

 
Entrega dels guardons de 
turisme de Catalunya 

El passat 26 de setembre, en el marc de les celebracions del Dia 

Mundial del Turisme organitzades a través de la Direcció General 

de Turisme... 

Més informació en aquest enllaç 

 

Més informació a www.trendelsllacs.cat 
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