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El Pallars Jussà es
mostra al públic de
proximitat al saló de
turisme B-Travel de
Barcelona
Durant tot un cap de setmana el Pallars

Jussà  va  participar  a  la  fira  donant  a

conèixer  les  propostes  de  turisme  a  la

comarca, ho va fer des de l'espai dedicat

als  Pirineus  de  l'estand  de  l'Agència

Catalana de Turisme.

Les  opcions  que  va  presentar  se

centraven en el  turisme actiu,  esportiu i

de  natura,  la  gastronomia  i  els  vins

d'alçada. Donant a conèixer així els trets

diferencials del Jussà i posant en valor tot

allò que el fa especial...

Més informació en aquest enllaç.

L'Observatori
Astronòmic del Montsec
torna a obrir les portes a
aficionats i curiosos
A partir  del  diumenge 14 de maig,  i  un

diumenge  al  mes  fins  a  l'octubre,

l'Observatori oferirà visites guiades a les

seves instal·lacions científiques en motiu

de les jornades de portes obertes.

Les instal·lacions, que es troben a 1570

metres d'alçada a la Serra del Montsec,

compten  amb  tres  telescopis,  dues

estacions meteorològiques i una càmera

de detecció d'asteroides, entre d'altres.

En les visites, a part de veure les...

Més informació en aquest enllaç.

La guia 2017 "Vine al
Pallars, Viu el Jussà" al
darrer número de la
revista Sortida
L'associació APAT, que inclou empresaris

i agents turístics de la comarca i publica

anualment  una  guia  de  propostes

turístiques  al  Pallars  Jussà,  va

protagonitzar un reportatge a la revista de

promoció turística i de lleure Sortida.

Com  explica  el  reportatge,  el  projecte

Vine al Pallars, Viu el Jussà és una eina

per  a  desestacionalitzar  el  turisme  i

proposar  activitats  i  experiències  a  la

comarca en qualsevol època de l'any, la

iniciativa cada vegada compta amb més

empreses i establiments...

Més informació en aquest enllaç.

La temporada de cria de
voltor negre ha arrencat
a Boumort amb 14
parelles formades, de
les quals 11 han fet
posta
Un any més, i ja són deu des dels inicis

del projecte, la colònia de voltor negre del

Prepirineu  català,  situada  a  la  Reserva

Nacional de Caça de Boumort, s’ha posat

en  funcionament.  Ha  estat  a  final  de

gener  quan han  començat  les  primeres

postes, i esperem que les...

Més informació en aquest enllaç.

El Tren dels Llacs torna
al Pallars Jussà
El  Tren  dels  Llacs  va  començar,  el

Divendres  Sant,  la  seva  novena

temporada,  que  s'allargarà  fins  el  28

d'octubre. Amb l'arribada de la primavera

i durant els mesos de bon temps el tren

portarà a la Pobla de Segur als curiosos

que vulguin conèixer el Pallars Jussà. Els

principals atractius del tren són, per una

banda,  els  paisatges  i  paratges  que

travessa,  oferint  una  esplèndida

col·lecció de llacs, serres, congostos...

Més informació en aquest enllaç.

Propostes de Viu el
Jussà per a aquesta
temporada
Durant  aquesta  primavera,  Vine  al

Pallars,  viu  el  Jussà,  us  proposa  un

programa  amb  més  de  40  activitats,

visites  guiades,  degustacions  de

productes locals i altres experiències que

us faran gaudir de la comarca:

.  Transhumància de Casa Masover a la

Vall de Manyanet

. Vies ferrades espectaculars

. Descobreix l'Univers

. El menjador dels Voltors en directe

.  La  Conca  de  Tremp:  Un  mar  de  100

milions d'anys

. Vols fer la teva Ratafia?...

Més informació en aquest enllaç.

53a Fira de primavera
Dies 6 i  7:   Fira  tradicional  de caràcter

multisectorial  per  promocionar  les

empreses de la comarca.

La primera edició va tenir lloc l'any 1964,

actualment se celebra el cap de setmana

abans de Sant Bonifaci (14 de maig).

La Fira compta amb:

- espai destinat a l’alimentació

- fira de l’embotit amb concurs de xolís

-  espai  per  a  maquinària  agrícola  i

vehicles

- mercat d’artesania del Pirineu Fantàstic

- tast de cuina pallaresa

Hi trobareu més d'un centenar ...

Més informació en aquest enllaç.

Dia Internacional dels
Museus
Dies 18, 20 i 21: El Dia Internacional dels

Museus, que se celebra anualment el 18

de maig, té com a objectiu conscienciar

els ciutadans sobre el paper dels museus

en el desenvolupament de les societats.

Per aquest motiu, alguns dels centres de

la comarca obren les seves portes:

Dia  18  -  Jornada  de  portes  obertes  a

l'Epicentre i al Museu d'Isona i la Conca

Dellà.

Dia  20  -  Visita  guiada  gratuïta  a  Casa

Bonifaci i a l'església de Santa Maria.

Dia  21  -  Jornada  de  portes  obertes  al

Museu Hidroelèctric de Capdella.

Més informació en aquest enllaç.

Aplecs
Dies 1, 7, 8, 14, 21, 23 i 27:  Aquest mes

de  maig  se  celebren  a  la  comarca  els

següents aplecs:

Dia 1: Aplec de Sant Gervàs i de la Mare

de Déu de Fa.

Dia 7: Aplec de Castell de Mur.

Dia 8: Aplec de Sant Miquel del Pui.

Dia 14: Aplec del poble vell de Biscarri, i

de Sant Isidre.

Dia 21: Aplec de Covet.

Dia 23: Aplec de Sant Martí.

Dia 27: Aplec de Sant Cristau.

Més informació en aquest enllaç.

Geolodia
Dia  6:  Activitat  gratuïta  en  motiu  del

Geolodía ,  jornada  d'àmbit  estatal  per

apropar  la  geologia  i  la  professió  de

geòleg a la població.

La sortida recorrerà Tremp, Isona i  Coll

de  Nargó,  territori  del  projecte  Geoparc

Conca de Tremp - Montsec, que aspira a

convertir-se  en  Geoparc  Mundial  de  la

UNESCO.

L'excursió és amb bus i serà guiada per

un  geòleg  del  projecte.  Comença  a

Tremp a les 9h del matí i s'acaba...

Més informació en aquest enllaç.
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