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Butlletí de notícies i agenda turística del Pallars Jussà No pot veure bé el contingut del mail?
Obre'l amb el navegador.

Butlletí turístic del Pallars Jussà
Núm. 85 - Octubre 2020

 

 

Últimes
notícies

Agenda
d'octubre

El butlletí no inclou totes les activitats que puguin sortir els propers dies, consulteu la
web https://www.pallarsjussa.net/ca/activitats on publicarem les activitats que es vagin

confirmant.

Els influencers “Road to
wild” de visita a terres
pallareses
Amb l’objectiu de potenciar el turisme
sostenible, l’ecoturisme i el cultural, la
parella de creadors de continguts online i
fotografia, Road To Wild, especialitzats
en públic jove, han visitat el Pallars
Jussà. Amb la col·laboració del...

 Més informació en aquest enllaç.

Formació en màrqueting
digital per a empreses i
agents turístics del
Pallars Jussà
Adreçats als professionals del sector
turístic del Pallars Jussà, el 7 d’octubre
s’inicia la formació virtual “Màrqueting
digital per a empreses i agents turístics
del Pallars Jussà”.

 Es tracta d’un itinerari formatiu de set
sessions que es realitzaran tots els
dimecres des del 7 d'octubre al 18 de
novembre, de 16.30 a 18.30h, de...

 Més informació en aquest enllaç.

Comencen els treballs
per fer visitable la vil·la
romana de Llorís
El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha
iniciat els treballs per l’adequació de la
vil•la romana de Llorís, al municipi
d’Isona i Conca Dellà. Es tracta d’una
casa de camp de l’època romana
descoberta durant unes obres de millora
de la carretera C-1412b i ja s’hi va dur a
terme una primera actuació el 2001.

 Les actuacions que s’hi porten a terme
estan encaminades, en primer lloc....

 Més informació en aquest enllaç.  

Concurs de fotografia
del municipi de Gavet de
la Conca
Fins el 5 d’octubre teniu temps per a
participar al Concurs de fotografia sobre
els pobles i elements del patrimoni del
terme de Gavet de la Conca que
organitza l’Ajuntament de Gavet de la
Conca.

 Trobareu les bases del concurs a: 
 www.gavet.cat/actualitat/noticies/concurs-

de-fotografia
 Més informació en aquest enllaç.

El Boumort a la revista
Descobrir d'octubre
La revista Descobrir d’aquest octubre
dedica la portada i dossier central al
Boumort. Hi podreu trobar propostes de
turisme de fauna (coincidint amb l’època
de brama del cérvol en la qual ens
trobem), propostes geològiques (vivim en
un territori Geoparc Orígens) i culturals...

 Més informació en aquest enllaç.

«Gratitud Pallars»
s'endú el guardó de
Turisme Sostenible al
Terres Travel Festival
La peça ha estat dirigida per Rafa Pérez,
Rafael López-Monné i Siqui Sánchez.

 El vídeo promocional del projecte
Gratitud Pallars ha guanyat el guardó
Turisme Sostenible i Accessible del
Terres Travel Festival 2020 de Tortosa,
un certamen que aplega produccions...

 Més informació en aquest enllaç.

2a edició del Festival de
senderisme de la Conca
Dellà
Dies 2, 3 i 4: Segona edició del festival
de senderisme que arriba carregat de
llegendes, geologia i història romana.
Amb degustacions de productes locals,
visita nocturna, experiències
acompanyats dels millors guies....

 Més informació en aquest enllaç.

CORDEVI  2020
 El Festival Gastronòmic

del Pallars Jussà
Del 3 d'octubre al 15 de novembre: El
festival CORDEVI, vol posar en valor tota
l'oferta gastronòmica de km0 i les
activitats i excursions que podreu fer en
companyia dels productors i elaboradors.
Com ara:

 - Safraners per un dia amb Safrà del
Montsec.

 - Espectacle Vi, glosa i estrelles a plena
llum i aperitiu a la vinya de Terrer de
Pallars...

 Més informació en aquest enllaç.

XXII edició Orgues de
Ponent i del Pirineu

 Festival de Música de
tardor
Dies 11 i 31: 22a edició del Festival de
Música de Tardor Orgues de Ponent i del
Pirineu, un dels certàmens musicals més
importants dels que se celebren cada any
arreu del país. Aquest any hi ha
programats 3 concerts a la comarca:

 Dia 11: a la Pobla de Segur.
 Dia 31: a Tremp.

 Dia 15 de novembre: a Talarn.
 Més informació en aquest enllaç.

XIX Jornades
micològiques del Pallars
Jussà
Dies 24 i 25: Aquest any se celebren, en
línia, les XIX Jornades Micològiques del
Pallars Jussà. 

 Dissabte 24: Conferència en línia.
 “Bolets amb història: xerrada a l’entorn

dels usos populars i moderns dels
ingredients misteriosos de la tardor”.

 Diumenge 25: A partir de les 10.00 h es
podrà fer “Un passeig des de casa pel...

 Més informació en aquest enllaç.

19a Fira del Codony
Dia 31: Fira de caràcter fonamentalment
alimentari i artesà. Hom hi trobarà una
àmplia oferta de productes alimentaris de
qualitat, principalment de l’àrea del
Pirineu i Prepirineu (formatges, embotits,
vi, bolets,...), però també una mostra
variada d’artesania elaborada a la zona
(tèxtil, fusteria, forja,...)...

 Més informació en aquest enllaç.

Propostes de Vine al
Pallars, viu el Jussà
La iniciativa Vine al Pallars, viu el Jussà,
us ofereix noves propostes per conèixer
la nostra comarca:

 - Descobrir Boumort al so de la brama.
 - Ascensions mítiques.

 - Experiència amb olivera.
 - La mina Eureka: força nuclear.

 - Puigcercós vell, el poble esfondrat.
 - De ruta per la vall dels voltors.

 Més informació en aquest enllaç.
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