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Els docents del 

Pallars Jussà visiten 

 

Tast eno-astronòmic 



l'Epicentre 

El dimarts 5 de novembre una 

quarantena de docents de diversos 

centres educatius del Pallars Jussà 

han realitzat una visita tècnica a 

l'Epicentre... 

Més informació 

en aquest link 

 

El Pallars Jussà 

participa en la reunió 

semestral del TRAPA 

El dimecres 13 de novembre es va 

dur a terme a Vielha la reunió del 

TRAPA corresponent al segon 

semestre del 2013, amb la 

al celler Vila Corona 

Dia 6: el celler Vila Corona organitza 

un tast eno-astronòmic. El celler es 

troba situat al Pallars Jussà, a la 

Serra dels Nerets (Vilamitjana), 

espai amb certificació Starlight... 

Més informació 

en aquest enllaç 

 

Fira de Nadal a Pobla 

de Segur 

Dia 7: Hi podeu trobar parades de 

productes artesans i alimentaris. 

Aquest any, per primera vegada, es 

farà degustació amb els CAPRICIS 

DE NADAL... 

Més informació 



participació de diverses entitats... 

Més informació 

en aquest enllaç 

 

4es jornades 

d'astronomia al 

Montsec 

El Centre d'Observació de l'Univers 

ubicat al Montsec durà a terme les 

4es jornades d'astronomia al 

Montsec... 

Més informació 

en aquest enllaç 

en aquest link 

 

Concert al planetari, 

l'Ull del Montsec 

Dia 7 a les 22h: dins del cicle 

Música sota les estrelles, concert 

anomenat "Astronomia és femení" 

Més informació 

en aquest link 

 

Fira d'hivern de 



 

Terra de dinosaures a 

l’edició de novembre 

del 'Punt de trobada' 

La geologia i els dinosaures són els 

protagonistes del reportatge que 

s’ha publicat el mes de novembre 

de la revista Punt de trobada... 

Més informació 

en aquest enllaç 

 

El Foraster a la Vall 

Conques 

Dia 8: Festa popular de la matança 

del porc on s’exposa una petita 

mostra de productes artesanals. 

Dinar popular a base de productes 

derivats del porc. 

Més informació 

en aquest enllaç 

 

Concert per la Marató 

de TV3 

Dia 14: Concert de formacions 

musicals de La Pobla de Segur. 

Més informació 

en aquest link 



Fosca 

El Foraster s'endinsa aquesta 

setmana a la vall Fosca, al nord de 

la comarca del Pallars Jussà. Per 

primer cop, Quim Masferrer no 

coneixerà... 

Més informació 

en aquest enlllaç 
 

 

Fira de Santa Llúcia 

Dia 15: Un any més l'Associació 

Cultural i Recreativa La Llabusta 

està organitzant la tradicional Fira 

de Santa Llúcia amb la col·laboració 

de 'Entitat Menor Descentralitzada 

de Vilamitjana... 

Més informació 

en aquest link 
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