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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. 86 - Novembre 2020

 

 

Últimes
notícies

Agenda
de novembre

Degut a la situació actual el butlletí, no inclou agenda. Consulteu la web
www.pallarsjussa.net/ca/activitats per veure les activitats

El Pallars Jussà
reconeguda com a
destinació turística
sostenible a nivell
mundial
La comarca del Pallars Jussà ha estat
escollida per l’associació internacional
Green Destinations com una de les 100
destinacions turístiques mundials més
sostenibles del 2020, reconeixement que
a Espanya, només tenen sis territoris
més.

 Aquest rànquing l’elabora anualment
l’associació internacional Green
Destinations en col·laboració amb...

 Més informació en aquest enllaç.  

En marxa la remodelació
del Museu de
dinosaures d’Isona
El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha
contractat a les empreses Construccions
Espot Cardós i STOA propostes Culturals
turístiques per a realitzar les tasques de
reforma i ampliació del Museu de la
Conca Dellà a Isona. La contractació s’ha
dividit en dos lots: d’una banda els
treballs de construcció i edificació i de
l’altra, els treballs de museografia i
interiorisme. Aquesta actuació s’iniciarà
aquest mes de novembre i compta amb
un pressupost de 315.000 € gràcies a
l’operació “Valorització del Patrimoni
Cultural i Natural per a la dinamització
turística del Pallars Jussà”...

 Més informació en aquest enllaç.

El Grand Tour de
Catalunya, pel Pallars
Jussà
El Grand Tour de Catalunya és una
proposta per conèixer les principals
icones del patrimoni monumental i natural
del nostre país en 13 dies. Un tomb
complert per Catalunya, per recórrer uns
2.000 Km en vehicle, pels principals
atractius de casa nostra en 5 trams. El
tram 3 transcorre pel Pallars Jussà,
proposant travessar el Montsec pel...

 Més informació en aquest enllaç.

Boumort protagonista
de la revista
Descobrir Catalunya
La serra del Boumort, que aquests dies
es troba en plena temporada de la brama
del Cérvol, és portada de la revista
Descobrir Catalunya del mes d’octubre.

 Aquest número dedicat a la serra de
Boumort s’ha presentat aquest matí
davant les antigues escoles de
Pessonada, una de les portes d’accés a
aquest espai natural. Hi ha participat
l’escriptor Pep Coll, un dels redactors del
reportatge, el director de la revista, Joan
Morales així com el vicepresident...

 Més informació en aquest enllaç.

El sector turístic del
Pallars Jussà es forma
per millorar la
comunicació digital
Mitjançant una formació de màrqueting
digital promogut mitjançant el projecte
Treball a les 7 Comarques.

 Els representants d’una quarantena
d’empreses turístiques del Pallars Jussà
participen aquesta tardor en una formació
de màrqueting digital destinat a la millora
de la comunicació i promoció dels
establiments turístics de la comarca a
través de les xarxes. Aquesta formació
s’inclou en el marc d’accions de
dinamització que promou el Consell
Comarcal amb fons del Projecte Treball a
les 7 Comarques, subvencionat...

 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:

 - Degusteu els Pirineus!
 - Orcau Vell.

 - Anem a donar nedo a les vaques
brunes.

 - La Conca de Tremp: Un mar de 100
milions d’anys.

 - Caçadors de bolets.
 - Fes de pastor a Casa Mateu.

 Més informació en aquest enllaç.
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