
 

 
 

Butlletí turístic del Pallars Jussà 
Núm. 35 - Agost 2016 

   

  

 

 
Nous horaris dels trens 
Lleida - la Pobla de Segur 
El passat dilluns 25 de juliol, van entrar en 

funcionament els nous horaris de trens a la 

línia la Pobla de Segur - Lleida i també els 

autobusos entre València d’Àneu i Lleida 

que passen per la nostra comarca. 

Tot plegat un augment de l’oferta de 

transport públic al Pallars. En aquests 

enllaços a la web de FGC trobareu  ... 

Més informació en aquest enllaç. 

 
Balanç molt positiu del I 
Festival de senderisme 
Vall Fosca - Pirineus 
El segon cap de setmana de juliol es va 

celebrar a la Vall Fosca el I Festival de 

Senderisme Vall Fosca – Pirineus amb més 

de 200 participants entre les sortides del 

festival i les activitats de la Vertical 

Cabanera. 

Prop d’un centenar de persones van 

participar en les activitats del divendres i 

dissabte, que van incloure una sortida 

nocturna per contemplar la posta de sol a 

l'estany Tort, on es va poder fer una 

observació d'estrelles amb telescopi, i tres 

sortides més programades durant el 

dissabte. 

I més de 150 persones es van apuntar a la 

Vertical Cabanera, caminada de l’Escala 

Blanca, i al dinar popular de cloenda del 

Festival. 

Les valoracions dels participants que van ser 

molt positives, destacaven la qualitat dels 

guies, la descoberta de l’entorn i dels 

paisatges, i l’ambient  familiar de les 

activitats. 

Més informació en aquest enllaç. 

 
Noves propostes de Vine 
al Pallars, viu el Jussà 
Dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18, 19 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 31:  

Durant el mes d'agost "Vine al Pallars, viu el 

Jussà" us proposa un ampli ventall 

d'activitats. 

Més d'una trentena de sortides guiades de 

senderisme i experiències per conèixer la 

nostra comarca amb propostes gairebé per a 

tots els dies.  

Més informació en aquest enllaç. 

 
Festival de Música Antiga 
dels Pirineus 
Dies 7, 15 i 21:  Nous concerts dins el 

Festival de Música Antiga dels Pirineus: 

Dia 7 - "Les músiques del Baró de Maldà" a 

Tremp. 

Dia 15 - "Ensemble O vos Omnes" a Salàs 

de Pallars. 

Dia 21 - "Acadèmia 1750", a Paüls. 

Més informació en aquest enllaç. 

 
XII Festival del Romànic i 
Castells de Frontera 
Dia 13:  Concert de les espelmes. 

Últim concert del Festival del Romànic i dels 

Castells de Frontera, que tindrà lloc a 

l'ermita romànica de la Mare de Déu de la 

Plana de Pessonada. 

Més informació en aquest enllaç. 

 



 
Nous horaris dels 
equipaments turístics del 
Pallars Jussà i del 
projecte Geoparc 
Alguns dels equipaments turístics de la 

comarca van variar els seus horaris 

d'obertura. 

En el document adjunt podeu consultar els 

horaris actuals d'aquests serveis, així com 

també els de les oficines de turisme de la 

comarca i els d'equipaments 

d'altres  comarques, que formen part de la 

zona Geoparc.  ... 

Més informació en aquest enllaç. 

 
Exposició Into White a 
l'Epicentre 
Into white és el nom de l’exposició que acull 

l’Epicentre de Tremp des del dia 24 de juliol 

fins al 16 d’agost. El seu autor és Iván 

Pérez, veí de Rivert i professor de música 

que va començar a fotografiar com un hobby 

i ha acabat fent-ho la seva professió. 

Aquesta exposició està creada per deixar 

enrere per un moment el món de les 

tecnologies i el color i admirar, en blanc i 

negre, imatges ... 

Més informació en aquest enllaç. 

 
Inaugurem a l'Epicentre 
l'exposició Metamorfosi 
de la Natura 
El passat divendres dia 15 de juliol a les 19h, 

es va inaugurar a l’Epicentre l’exposició de la 

trempolina Maria Domingo, una estudiant de 

Belles Arts de la Universitat de Barcelona, 

que va presentar la seva última obra titulada: 

Metamorfosi de la natura.  ... 

Més informació en aquest enllaç. 

 
Pànxing Pirineus et 
convida a explorar els 
camins del Jussà 
En l'últim número de la revista Pànxing 

Pirineus apareixia un article sobre els 

senders del Pallars Jussà on ens convidaven 

a explorar els camins de la comarca, més de 

400 km de senders senyalitzats. Destacaven 

els senders que recorren els embassaments 

de  ... 

Més informació en aquest enllaç. 

 
Festes Majors, Nits a la 
Fresca, Cinefresc, 
Country, Dinogresca, 
Sardanes 
Dies 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 

29, 30:  Gaudeix de les nits d'agost amb una 

variada oferta d'activitats i festes que hi ha 

programades: Festes Majors, Cinefresc, 

Havaneres, la Dinogresca o les sessions de 

country i sardanes a la població de Tremp. 

Més informació en aquest enllaç. 

 
Curses i caminades per la 
comarca   
Dies 9, 10, 11, 16 i 23:  Aquests dies us 

podeu apuntar a les següents caminades i 

rutes per la nostra comarca: 

Dia 9 - "La Plana - Castell - Obeix - La 

Plana". 

Dia 10 - VI cursa nocturna "El camí dels 

cavalls", a Tremp. 

Dia 11 - "Les pedres parlen, pel carrilet". 

Dia 16 - "Aiguabella - Astell". 

Dia 23 - "La Pobleta - Dolmen d'Envall". 

Més informació en aquest enllaç. 

 
26a Fira d'Art de Salàs de 
Pallars 
Dia 13 i 14:  Les eres de Salàs es 

converteixen en galeries d'art. 

La proposta pretén donar a conèixer, d'una 

manera innovadora, els espais que havien 

servit per aixoplugar els animals durant els 

dies de fira - l'antiga fira de bestiar de peu 

rodó -, substituint les mules per les obres 

d'art. 

Més informació en aquest enllaç. 

 
Mostremp. 
Cinema rural al Pallars 
Jussà 
Dia 18, 19, 20 i 21: Projecte singular que 

explora la mirada del cinema cap al món 

rural i les realitats allunyades de les grans 

ciutats apostant pel cinema de qualitat i de 

proximitat. 

S'inaugurarà el dia 18 a l'Espai Cultural La 

Lira. 

Més informació en aquest enllaç. 



 
Territoris.cat dedica un 
article als camins del 
Pallars Jussà 
En l’últim número de la revista trimestral de 

Territoris.cat, podíeu trobar un article sobre 

els camins del Pallars Jussà, potenciant el 

senderisme a la nostra comarca. La revista 

convidava a gaudir de les més de 50 rutes 

de senders adaptats i senyalitzats en ... 

Més informació en aquest enllaç. 

 

 
Tast Musical Vila Corona 
Dia 27: Nova sessió de Tast Musical per 

aquest estiu 2016, proposada pel Celler Vila 

Corona. 

Envoltats per les vinyes del Celler Vila 

Corona, i amb la col.laboració del musicòleg 

Ramon Costa i l' enòleg Enric Vila , podreu 

gaudir d'un nou ritme musical, en aquest cas 

de Sicilianes. 

Més informació en aquest enllaç. 
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