www.skipallars.cat
Mirador de la Vinyeta (Valls d’ Àneu)

www.alturgell.cat
www.turismeseu.org
www.pallarssobira.cat
www.sort.cat

(AS)
http://rialp.ddl.net
http://llavorsi.ddl.net
http://alins.ddl.net
http://vallcardos.ddl.net

(AVC)

(FI)

(BB)

durant la primavera
Veure el calendari per saber dates.

Observació astronòmica i tast de licors pirinencs
OB

€

Observació a ull nu i amb telescopi dels cossos
celestes amenitzat amb una degustació de licors
pirinencs. Sector: Valls d’ Àneu.

Taller de fotografia: el desgel
PP

€

Taller pràctic de fotografia de paisatge i natura centrat
en aspectes vinculats al desgel. Durada opcional: mig
dia o sencer. Valls d’ Àneu.

Visites guiades al mirador del Corbiu (Pleta del Prat) en
Snow-retrac i nou circuit inclusiu Sumant Capacitats

€
EAMT

Sortida interpretativa singular on conèixer la vida i la història
dels boscos subalpins i l’alta muntanya. I nous recorreguts
d’esquí de fons i raquetes de neu per persones amb discapacitat motriu i sensorial. Sector: Vall de Cardós.

AVC

BB

BB

baixa

Visites guiades a aquest equipament, especialitzat en la
Guerra Civil a la Vall de Cardós. Sector: Vall de Cardós.
Un passeig per la història, de la darrera farga de la Vall
Ferrera fins l’actualitat. Sector: Vall Ferrera.

Descobreix el despoblat d’època medieval i el jaciment excavat d’aquestes característiques més alt de
Catalunya, a 1.628 metres. Sector: Massís de l’Orri.
Una volta per les construccions del bàndol nacional,
algunes intactes, ens transporta a un moment històric
d’alta tensió. Sector: Massís de l’Orri.

mitjana

alta

AU

Organitzador: a darrera es pot consultar
la correspondència dels acrònims

abril

Nits astronòmiques a Port Ainé

€

SP

Xerrada didàctica sobre l’Univers i observació dels
astres més espectaculars del cel nocturn des de
l’hotel més alt dels Pirineus. Sector: Massís de l’Orri.

1i2

Un conte al bosc de Montenartró

€

GM

GM

5

9

Geolodia 15

€

Curs de fotografia de natura per joves

PNAP

Aprèn les tècniques bàsiques per fer les millors fotografies del teu entorn. Adreçat a joves d’11 a 16 anys.
Sector: Alt Urgell.

10

Caminada per la capçalera de la coma de Burg, que
complementa el curs de swing que es celebra el mateix cap de setmana. Sector: Vall de Santa Magdalena.

Cicle Parlem de Natura (xerrades)

€

CEC

16 i 17

PNAP

29 i 30
SCB

VCS

Ascendint pel barranc d’Eixerto coneixereu un racó poc
conegut de la Vall Ferrera. Sector: Vall Ferrera.

6
GM

7

El Vallat d’Estaón i les bordes de Nibrós

DG

ECO
PNAP

BB

13

Conceptes bàsics sobre la interpretació del cel, els
núvols i altres factors que determinen la predicció
meteorològica. Sector: Alt Urgell.

V Jornada de portes obertes a Museus
de l’àmbit del Parc

11a Marxa popular Vall de Siarb

Contraban , el front i la Guerra Civil. L’ús dels recursos naturals i molt més. Sector: Massís de l’Orri.

€

El patrimoni arquitectònic i ramader del Parc.
Sortida integrada en el I Congrés del món de
la masia. Sector: Vall de Cardós.

Entre trinxeres, una passejada per la història

Entre el neret florit, aquest itinerari ens
acosta a algun dels estanys que amaga la
vall d’ Àrreu. Sector: Valls d’ Àneu.

€

Dues sortides temàtiques per la serra de
Freixa interpretant la història de l’època medieval a la Guerra Civil. Sector: Massís Orri.

€

Estany del Rosari i Garrabea

IV Fira de productes del Parc i de
12 al 14 l’ovella
aranesa

€
14

Jornada “Eines per la promoció de l’artesania i els productes agroalimentaris locals”. i Fira: productes locals, concurs
de xolla, dinar popular, etc. Sector: Vall de Cardós. PNAP

La borda de Llosaus

€

GM

19 al 20

€

RG

Festival MUDA
Música, dansa, bons aliments, activitats infantils i
de natura a la coma de Burg.
Sector: Vall de Santa Magdalena.
Itinerari circular que ofereix una panoràmica excepcional de la Pica d’Estats i la descoberta de
l’estany d’ Aixeus. Sector: Vall Ferrera.

31

20 i 21

Itinerari circular passant per l’única borda al Pallars amb coberta vegetal. Sector: Vall de Cardós.

Curs d’evolució del paisatge

Curs monogràfic d’eines i recursos educatius
per conèixer i difondre la fauna del Parc.
Sector: a concretar.

El camí de la Llibertat

GM

27

Interpretació de les influències antròpiques
que han modelat el paisatge fins l’actualitat.
Sector: Valls d’ Àneu.

Introducció a la fauna pirinenca

€

OB

21

€

22 al 26

€

AU

27
27

Memòria històrica de l’exili, el comerç i el
contraban que confluien al Port de Salau.
Sector: Valls d’ Àneu.

Casal de Natura
Sensibilització i joc a partir de l’entorn natural. Sector: Alt Urgell.

Ascensió al pic de Saloria
Itinerari circular que culmina amb l’ascensió al
sostre de l’ Alt Urgell. Sector: Santa Magdalena.

Estany de la Gola i Tres Estanys

GM

Els boscos de Montenartró

€

GM

€

GM

Les Valls de Valira

Prats de dall, pastures i forests decoren el paisatge de l’itinerari entre Ars i el Ras de Conques.
Sector: Alt Urgell.

€

7

Curs d’aprenentatge de les diferents unitats geogràfiques de l’ Alt Urgell. Sector: Alt Urgell.

6i7

GM

Predicció meteorològica de muntanya (curs)

16, 17 i 18

Consulteu la possibilitat de visitar de manera gratuïta, alguns museus de l’àmbit del Parc.
Sector: Tot l’àmbit del Parc. XM

Camins de contraban
Rememorem el pas de mercaderies entre el Pallars
Sobirà i l’Alt Urgell. Sector: Massís de l’Orri i Vall de
Santa Magdalena.

23 o 24 Dia europeu dels Parcs

L’activitat minera i la transformació del paisatge al
bosc de Virós. Sector: Vall Ferrera.

Sortida a la vall de St Miquel (Alt Urgell) i sortida a
determinar al Pallars Sobirà. Sector: Vall de Santa
Magdalena.

€

Ioga, dansa i natura
Cura del cos, ioga i exploració de l’entorn natural de la
coma de Burg, a partir del moviment creatiu.
Sector: Vall de Santa Magdalena.

€

Romànic i bordes de Baiasca

31 Mirador de la Pica d’Estats i Estany d’Aixeus
GM

€

juny

Mercat i àrea de tast, presentacions i sopars gastronòmics.
Sector: Massís de l’Orri. AS

Les bordes d’Eixerto

€

GM

Voluntariat ambiental de recollida de residus sòlids al Port
del Cantó. Visita complementària als jaciments de petjades fòssils de rèptils de fa més de 240 milions d’anys.
Sector: Massís de l’Orri. PNAP

€

AU

Conferències de divulgació dels valors faunístics de
l’ Alt Urgell. Sector: Alt Urgell.

Cicle Parlem de Natura (sortides) també 2 de maig

€

Activitats de divulgació dels valors faunístics de l’ Alt
Urgell. Infants a partir de 4 anys. Sector: Alt Urgell.

17

€

GM

Carbó, mines i ferro

1i3

€

SCB

3

€

GM

Itinerari circular que repassa els elements d’interès
de Baiasca, com l’ermita de Sant Bartomeu i el romànic de Sant Serni. Sector: Massís de l’Orri.

€

PNAP

Xerrada sobre les variables meteorològiques i la seva influència sobre el mantell nival. Sector: Alt Urgell.

10

Curs bàsic de fotografia
Conceptes bàsics de fotografia i tractament d’imatges
amb el fotògraf Jordi Bas. Sector: Alt Urgell.

€

2a quinzena de maig Geografia de l’ Alt Urgell

€

AU

El patrimoni geològic del Parc en una ruta mixta en vehicle
i a peu, de Llavorsí fins el mirador del Corbiu. Organitzat
per la Sociedad Española de Geologia en col·laboració
amb el PNAP. Sector: Massís de l’Orri i Vall de Cardós.

Clean up day!

€

Excursió a les bordes de Burg

AU
EE

18

€

AU
EE

maig
1

€

GM

6a Foc de Neu
Circular de raquetes de neu per l’entorn de Bonabé,
dins del marc de la “raquetada” Foc de Neu. Dinar popular pallarès en acabar. Sector: Valls d’ Àneu.

Taller hivernal
Iniciació al món de l’esquí de muntanya i les raquetes de neu amb formació sobre la neu i les allaus.
Menors a partir dels 12 anys. Sector: Valls d’ Àneu.

Cicle Parlem de Natura (tallers)

AU

Tallers de manualitats amb la natura pirinenca com
a centre d’interès, a l’Espai Armengol. Infants a partir de 4 anys. Sector: Alt Urgell.

3 Sortida guiada de Baro a Arboló
€
3 i 4 11a Mostra de formatges artesans de Catalunya

La meteorologia i la neu

AU

€

SCB

Sortides guiades amb raquetes de neu per descobrir i interpretar rastres i restes de fauna. Sector: Massís de l’Orri.

La vida de les papallones des de l’ou fins el vol i la reproducció. Passi
documental juntament amb l’entrada. Museu de les Papallones.
Sector: Massís de l’Orri. MP

març
1

FI

€

FEEC

EEC

7i8

€

BB

7 i 21

€

EE

13

€

28 i 29
AU

Si us agrada dibuixar i pintar aquí aprendreu tècniques
per dibuixar els elements naturals del vostre entorn.
Adreçat a nens de 7 a 11 anys. Sector: Alt Urgell.

€

30 i 31 Curs infantil de dibuix naturalista
AU

Gratuïta

€

AU

Un passeig pel bosc en família per descobrir-ne tots
els seus secrets de la mà d’una contacontes i guiainterpretadora del Parc. Sector: Massís de l’Orri.

Pic de l’Orri: mirador dels Parcs de l’ Alt Pirineu

€

GM

La millor panoràmica del Parc. Ascensió amb telecadira fins el mirador de l’estació de Port Ainé, i descens
amb raquetes de neu. Sector: Massís de l’Orri.

15 i 29

Amb raquetes de neu pel bosc de Montenartró i Port Ainé

€

Meravelles del món de les papallones (projecció)

€

Visites guiades al poble i complex hidroelèctric de Tavascan

€
AL

Passejada i projecció audiovisual dels valors patrimonials
de Tavascan. I la importància de l’aigua a l’ Alt Pirineu a
partir d’una projecció audiovisual i la visita a la caverna de
Tavascan. Apte per a públic amb mobilitat reduïda.
Sector: Vall de Cardós.

Centre d’interpretació: front, exili, evasió i búnquers

€

Visites guiades Espai Museístic del Ferro “Casa Sintet”

€

CS

Esplai i Punt Juvenil naturalista al Parc
OB

€

Tallers, sortides i molt més, en un espai de lleure naturalista adreçat a nois i noies de 6 a 11 anys (esplai), o bé de 12
a 16 anys (punt juvenil). Sector: Tot el Parc.

Visites guiades al despoblat de Sant Creu de Llagunes

€

Visites guiades als búnquers de Vilamur

€

Dificultat

/pnaltpirineu

973 351 511

Ajuntament de la Seu d'Urgell
973 620 107
973 620 010

Ajuntament de Sort
973 620 365
973 622 008
973 623 122

Ajuntament de la Vall de Cardós

(AL)

www.fallesdisil.cat
www.balmesblancs.com

€

@pnaltpirineu

(MP)
(CS)

(EAMT)

Ajuntament de Rialp
Ajuntament de Llavorsí
973 624 405

Ajuntament d'Alins

(ECO)

(AEC)

http://lladorre.ddl.net
www.esterrianeu.cat

Ajuntament d'Esterri d'Àneu
973 626 262

Associació de Fallaires d’Isil
649 257 884

BalmesBlancs, experiències temàtiques a la natura

març-juny 2015

(ACS)

Activitats
Activitat de pagament

#pnaltpirineu

(SP)

973 353 112

(EE)
(RG)

http://esterricardos.ddl.net

Ajuntament d'Esterri de Cardós
973 623 027

www.eecva.info

(EEC)

973 626 005

(SS)

institucions i entitats

(PP)

www.obagaactivitats.cat

(OB)

www.guiesdemuntanya.com

(GM)

www.exploraguies.com

www.marxasiarb.com

(AU)

Alguna de les següents entitats té com a membres o col·laboradors habituals guiesinterpretadors acreditats del Parc.

€

/pnaltpirineu

973 621 199

Skipallars

Segueix-nos a:

Consell Comarcal de l’ Alt Urgell

Antiga farinera de Montferrer www.ccau.cat/museus/cat/farinera.html
Despoblat medieval Santa Creu de Llagunes (guiatges) www.balmesblancs.com
Museu de les Papallones de Catalunya www.papallones.cat

Presó-Museu “El Camí de la Llibertat” www.camidelallibertat.cat

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Centre d'Art i Natura www.farreracan.cat
Espai museístic del ferro “Casa Sintet” http://facebook.com/casasintet

Centre d'Interpretació: Front, exili, búnquers i evasió http://vallcardos.ddl.net
Estació d’ Alta Muntanya de Tavascan www.tavascan.net.cat
Espai Ermengol www.espaiermengol.cat

Centre d'Interpretació de l'Aigua de Tavascan www.tavascan.org
Centre Interpretació Viles Closes d’Escaló ajuntament@guingueta.ddl.net
MónNatura Pirineus www.monnaturapirineus.com
Ecomuseu de les Valls d’ Àneu www.ecomuseu.com
Refugi del Gerdar www.refugidelgerdar.com

973 623 185

La Casa de l’Ós Bru dels Pirineus www.fundacionosopardo.org

equipaments i centres d'interpretació
de l'àmbit del Parc

Ajuntament de Lladorre
973 626 156

Espot Esquí Club

636 860 305 snow.studies@yahoo.com

Snow studies

696 375 146 www.pirineuperdut.com

Pirineu Perdut, ecoturisme a l’ Alt Pirineu i Aran
619 938 267

Obaga, activitats d'interpretació del medi
629 591 614 / 620 822 745

Guies de Muntanya de l'Alt Pallars
646 207 436

(EG)

Explora Guies

Associació de veïns Coma Sarrera

689 422 670 www.auberria.cat

Aubèrria, natura i patrimoni

associacions

Activitats
Destaca el sector del PNAP
on es realitza l’activitat

La llengua vehicular de les activitats serà el català. Les activitats poden
ser anul·lades per condicions meteorològiques adverses o altres factors
que ho justifiquin. El Parc no es fa responsable de les activitats en què
no figuri com organitzador directe (PNAP). En aquests casos, en la descripció corresponent a cadascuna trobareu la referència (amb acrònim)
de l’empresa, associació o ens local responsable, tant de l’organització
com de la informació i inscripcions, quan s’escaigui.
Refugi Vall de Siarb
info@refugivalldesiarb.com 649 257 884
Alberg l’Abadia de Montenartró
refugimontenartro@gmail.com 620 822 745
La Solana de Burg
info@lasolana.cat 635 163 263

(SCB)

Refugi d’Estaon
refugiestaon@gmail.com 973 623 173
Altres llocs on consultar tota la informació turística que necessiteu
sobre el Parc Natural de l’ Alt Pirineu i triar entre una agenda pròpia
d’activitats ben variada, són els Punts d’informació associats (consulteu els seus horaris d’obertura durant l’hivern):
Refugi del Fornet
refugidelfornet@yahoo.es 618 146 705 / 706
Oficina del Parc a l’Alt Urgell (Montferrer)
973 058 025
Seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu a Llavorsí
973 622 335
Quan l’organitzador sigui el Parc Natural, les dades de contacte per
informació i inscripcions són:
El programa d’activitats està dissenyat per mostrar els valors patrimonials del Parc Natural de l’Alt Pirineu, com a mitjà per afavorir-ne la seva
conservació. Les activitats requereixen d’inscripció prèvia. Consulteu les
dades de l’organitzador, així com si es tracta d’una activitat gratuïta o de
pagament, per informar-vos o formalitzar la inscripció segons convingui.

i les entitats organitzadores d'activitats

informació
sobre les inscripcions

amb almenys un guia-interpretador del Parc en actiu.

empreses acreditades

€

Estanys i relleu glacial a la capçalera de les
valls d’Unarre i el Nyiri. Sector: Valls d’ Àneu.

€

MP

El món de les papallones a la
vall d’Estaon

#pnaltpirineu

/pnaltpirineu

@pnaltpirineu

/pnaltpirineu

973 621 199
973 620 365

(EAMT)

973 622 008

Centre Interpretació Viles Closes d’Escaló ajuntament@guingueta.ddl.net

973 624 405

Ecomuseu de les Valls d’ Àneu www.ecomuseu.com

(ECO)

973 623 122
973 623 185

La Casa de l’Ós Bru dels Pirineus www.fundacionosopardo.org

973 623 027

http://lladorre.ddl.net

Ajuntament de Lladorre
973 626 156

Espot Esquí Club

636 860 305 snow.studies@yahoo.com

973 626 005

(SS)

(AEC)

(AL)

www.eecva.info

(EEC)

www.esterrianeu.cat

Ajuntament d'Esterri d'Àneu

696 375 146 www.pirineuperdut.com

Pirineu Perdut, ecoturisme a l’ Alt Pirineu i Aran

institucions i entitats

(PP)

www.obagaactivitats.cat
www.marxasiarb.com

Associació de veïns Coma Sarrera

Activitats

Alguna de les següents entitats té com a membres o col·laboradors habituals guiesinterpretadors acreditats del Parc.

associacions

Activitats
Destaca el sector del PNAP
on es realitza l’activitat

AU

€

Organitzador: a darrera es pot consultar
la correspondència dels acrònims
Activitat de pagament

amb almenys un guia-interpretador del Parc en actiu.

alta

€

Gratuïta

FI

€

FEEC

EEC

7i8

Taller hivernal

€

BB

7 i 21

€

EE

Tallers de manualitats amb la natura pirinenca com
a centre d’interès, a l’Espai Armengol. Infants a partir de 4 anys. Sector: Alt Urgell.

La meteorologia i la neu

AU

28 i 29
AU

Iniciació al món de l’esquí de muntanya i les raquetes de neu amb formació sobre la neu i les allaus.
Menors a partir dels 12 anys. Sector: Valls d’ Àneu.

Cicle Parlem de Natura (tallers)

AU

13

Circular de raquetes de neu per l’entorn de Bonabé,
dins del marc de la “raquetada” Foc de Neu. Dinar popular pallarès en acabar. Sector: Valls d’ Àneu.

€

Xerrada sobre les variables meteorològiques i la seva influència sobre el mantell nival. Sector: Alt Urgell.

Curs bàsic de fotografia

€

Conceptes bàsics de fotografia i tractament d’imatges
amb el fotògraf Jordi Bas. Sector: Alt Urgell.

30 i 31 Curs infantil de dibuix naturalista
AU

€

Si us agrada dibuixar i pintar aquí aprendreu tècniques
per dibuixar els elements naturals del vostre entorn.
Adreçat a nens de 7 a 11 anys. Sector: Alt Urgell.

empreses acreditades

mitjana

(AU)

baixa

6a Foc de Neu

€
PNAP

10

1i3
SCB

3
GM

16 i 17

17

€

L’activitat minera i la transformació del paisatge al
bosc de Virós. Sector: Vall Ferrera.

€

Cura del cos, ioga i exploració de l’entorn natural de la
coma de Burg, a partir del moviment creatiu.
Sector: Vall de Santa Magdalena.

PNAP

29 i 30
SCB

Romànic i bordes de Baiasca

€

Itinerari circular que repassa els elements d’interès
de Baiasca, com l’ermita de Sant Bartomeu i el romànic de Sant Serni. Sector: Massís de l’Orri.

3 Sortida guiada de Baro a Arboló
€
3 i 4 11a Mostra de formatges artesans de Catalunya
Mercat i àrea de tast, presentacions i sopars gastronòmics.
Sector: Massís de l’Orri. AS

10
GM

Les bordes d’Eixerto

€

Ascendint pel barranc d’Eixerto coneixereu un racó poc
conegut de la Vall Ferrera. Sector: Vall Ferrera.

2a quinzena de maig Geografia de l’ Alt Urgell

€

Curs d’aprenentatge de les diferents unitats geogràfiques de l’ Alt Urgell. Sector: Alt Urgell.

V Jornada de portes obertes a Museus
de l’àmbit del Parc

Consulteu la possibilitat de visitar de manera gratuïta, alguns museus de l’àmbit del Parc.
Sector: Tot l’àmbit del Parc. XM

€

23 o 24

Ioga, dansa i natura

Rememorem el pas de mercaderies entre el Pallars
Sobirà i l’Alt Urgell. Sector: Massís de l’Orri i Vall de
Santa Magdalena.

Dia europeu dels Parcs

€

Sortida a la vall de St Miquel (Alt Urgell) i sortida a
determinar al Pallars Sobirà. Sector: Vall de Santa
Magdalena.

Festival MUDA

€

Música, dansa, bons aliments, activitats infantils i
de natura a la coma de Burg.
Sector: Vall de Santa Magdalena.

31 Mirador de la Pica d’Estats i Estany d’Aixeus
GM

€

VCS

€

Itinerari circular que ofereix una panoràmica excepcional de la Pica d’Estats i la descoberta de
l’estany d’ Aixeus. Sector: Vall Ferrera.

31

11a Marxa popular Vall de Siarb

juny
6
7

6i7

€

Prats de dall, pastures i forests decoren el paisatge de l’itinerari entre Ars i el Ras de Conques.
Sector: Alt Urgell.

€

€

BB

Contraban , el front i la Guerra Civil. L’ús dels recursos naturals i molt més. Sector: Massís de l’Orri.

Dues sortides temàtiques per la serra de
Freixa interpretant la història de l’època medieval a la Guerra Civil. Sector: Massís Orri.

Estany del Rosari i Garrabea

€

Entre el neret florit, aquest itinerari ens
acosta a algun dels estanys que amaga la
vall d’ Àrreu. Sector: Valls d’ Àneu.

Fira de productes del Parc i de
12 al 14 IV
l’ovella aranesa

€
14

Jornada “Eines per la promoció de l’artesania i els productes agroalimentaris locals”. i Fira: productes locals, concurs
de xolla, dinar popular, etc. Sector: Vall de Cardós. PNAP

La borda de Llosaus

€

GM

19 al 20

€

RG

20 i 21
21

Itinerari circular passant per l’única borda al Pallars amb coberta vegetal. Sector: Vall de Cardós.

Curs d’evolució del paisatge
Interpretació de les influències antròpiques
que han modelat el paisatge fins l’actualitat.
Sector: Valls d’ Àneu.

Introducció a la fauna pirinenca

€

OB

Curs monogràfic d’eines i recursos educatius
per conèixer i difondre la fauna del Parc.
Sector: a concretar.

El camí de la Llibertat

€

GM

22 al 26

€

AU

Memòria històrica de l’exili, el comerç i el
contraban que confluien al Port de Salau.
Sector: Valls d’ Àneu.

Casal de Natura
Sensibilització i joc a partir de l’entorn natural. Sector: Alt Urgell.

27

Ascensió al pic de Saloria

27

Estany de la Gola i Tres Estanys

€

GM

Els boscos de Montenartró

GM

El patrimoni arquitectònic i ramader del Parc.
Sortida integrada en el I Congrés del món de
la masia. Sector: Vall de Cardós.

Entre trinxeres, una passejada per la història

GM

Les Valls de Valira

GM

PNAP

GM

Conceptes bàsics sobre la interpretació del cel, els
núvols i altres factors que determinen la predicció
meteorològica. Sector: Alt Urgell.

€

ECO

Predicció meteorològica de muntanya (curs)

Camins de contraban

GM

El Vallat d’Estaón i les bordes de Nibrós

DG

13

16, 17 i 18

€

7

Voluntariat ambiental de recollida de residus sòlids al Port
del Cantó. Visita complementària als jaciments de petjades fòssils de rèptils de fa més de 240 milions d’anys.
Sector: Massís de l’Orri. PNAP

€

AU

PNAP

AU

€

Carbó, mines i ferro

GM

El patrimoni geològic del Parc en una ruta mixta en vehicle
i a peu, de Llavorsí fins el mirador del Corbiu. Organitzat
per la Sociedad Española de Geologia en col·laboració
amb el PNAP. Sector: Massís de l’Orri i Vall de Cardós.

Clean up day!

CEC

Activitats de divulgació dels valors faunístics de l’ Alt
Urgell. Infants a partir de 4 anys. Sector: Alt Urgell.

maig
1

Aubèrria, natura i patrimoni

març-juny 2015

(ACS)

Una volta per les construccions del bàndol nacional,
algunes intactes, ens transporta a un moment històric
d’alta tensió. Sector: Massís de l’Orri.

Dificultat

689 422 670 www.auberria.cat

€

(EG)

(BB)
Visites guiades als búnquers de Vilamur
BB

www.exploraguies.com

Descobreix el despoblat d’època medieval i el jaciment excavat d’aquestes característiques més alt de
Catalunya, a 1.628 metres. Sector: Massís de l’Orri.

1

€

646 207 436

www.balmesblancs.com

€

649 257 884

BalmesBlancs, experiències temàtiques a la natura

Tallers, sortides i molt més, en un espai de lleure naturalista adreçat a nois i noies de 6 a 11 anys (esplai), o bé de 12
a 16 anys (punt juvenil). Sector: Tot el Parc.

Visites guiades al despoblat de Sant Creu de Llagunes
BB

(GM)

(FI)

€

Guies de Muntanya de l'Alt Pallars

www.fallesdisil.cat
Un passeig per la història, de la darrera farga de la Vall
Ferrera fins l’actualitat. Sector: Vall Ferrera.

Esplai i Punt Juvenil naturalista al Parc
OB

www.guiesdemuntanya.com

€

629 591 614 / 620 822 745

Visites guiades a aquest equipament, especialitzat en la
Guerra Civil a la Vall de Cardós. Sector: Vall de Cardós.

Visites guiades Espai Museístic del Ferro “Casa Sintet”
CS

973 626 262

Associació de Fallaires d’Isil

€

(OB)

AVC

Obaga, activitats d'interpretació del medi

Centre d’interpretació: front, exili, evasió i búnquers

març

Conferències de divulgació dels valors faunístics de
l’ Alt Urgell. Sector: Alt Urgell.

Cicle Parlem de Natura (sortides) també 2 de maig

AU
EE

Explora Guies

http://esterricardos.ddl.net

Ajuntament d'Esterri de Cardós

equipaments i centres d'interpretació
de l'àmbit del Parc

(AVC)

€

Cicle Parlem de Natura (xerrades)

€

619 938 267

http://vallcardos.ddl.net

Ajuntament de la Vall de Cardós

AL

La vida de les papallones des de l’ou fins el vol i la reproducció. Passi
documental juntament amb l’entrada. Museu de les Papallones.
Sector: Massís de l’Orri. MP

18

Snow studies

http://alins.ddl.net

Ajuntament d'Alins

MónNatura Pirineus www.monnaturapirineus.com

(RG)

http://llavorsi.ddl.net

Ajuntament de Llavorsí

Centre d'Interpretació de l'Aigua de Tavascan www.tavascan.org
Refugi del Gerdar www.refugidelgerdar.com

http://rialp.ddl.net

Ajuntament de Rialp

Meravelles del món de les papallones (projecció)

AU
EE

informació
inscripcions

Centre d'Interpretació: Front, exili, búnquers i evasió http://vallcardos.ddl.net

(EE)

www.sort.cat

(AS)

Ajuntament de Sort

€

Sortides guiades amb raquetes de neu per descobrir i interpretar rastres i restes de fauna. Sector: Massís de l’Orri.

15 i 29

sobre les
i les entitats organitzadores d'activitats

973 620 010

(CS)

€

GM

€

SCB

El programa d’activitats està dissenyat per mostrar els valors patrimonials del Parc Natural de l’Alt Pirineu, com a mitjà per afavorir-ne la seva
conservació. Les activitats requereixen d’inscripció prèvia. Consulteu les
dades de l’organitzador, així com si es tracta d’una activitat gratuïta o de
pagament, per informar-vos o formalitzar la inscripció segons convingui.

Espai museístic del ferro “Casa Sintet” http://facebook.com/casasintet

Amb raquetes de neu pel bosc de Montenartró i Port Ainé

Visites guiades al poble i complex hidroelèctric de Tavascan
Passejada i projecció audiovisual dels valors patrimonials
de Tavascan. I la importància de l’aigua a l’ Alt Pirineu a
partir d’una projecció audiovisual i la visita a la caverna de
Tavascan. Apte per a públic amb mobilitat reduïda.
Sector: Vall de Cardós.

La millor panoràmica del Parc. Ascensió amb telecadira fins el mirador de l’estació de Port Ainé, i descens
amb raquetes de neu. Sector: Massís de l’Orri.

Geolodia 15

Excursió a les bordes de Burg

Caminada per la capçalera de la coma de Burg, que
complementa el curs de swing que es celebra el mateix cap de setmana. Sector: Vall de Santa Magdalena.

Quan l’organitzador sigui el Parc Natural, les dades de contacte per
informació i inscripcions són:

Centre d'Art i Natura www.farreracan.cat
Espai Ermengol www.espaiermengol.cat

www.pallarssobira.cat

€

GM

5

Seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu a Llavorsí
973 622 335

973 620 107

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

€
EAMT

Sortida interpretativa singular on conèixer la vida i la història
dels boscos subalpins i l’alta muntanya. I nous recorreguts
d’esquí de fons i raquetes de neu per persones amb discapacitat motriu i sensorial. Sector: Vall de Cardós.

Pic de l’Orri: mirador dels Parcs de l’ Alt Pirineu

€

AU

Aprèn les tècniques bàsiques per fer les millors fotografies del teu entorn. Adreçat a joves d’11 a 16 anys.
Sector: Alt Urgell.

Oficina del Parc a l’Alt Urgell (Montferrer)
973 058 025

(MP)

Presó-Museu “El Camí de la Llibertat” www.camidelallibertat.cat
Estació d’ Alta Muntanya de Tavascan www.tavascan.net.cat

www.turismeseu.org

Ajuntament de la Seu d'Urgell

Visites guiades al mirador del Corbiu (Pleta del Prat) en
Snow-retrac i nou circuit inclusiu Sumant Capacitats

Un passeig pel bosc en família per descobrir-ne tots
els seus secrets de la mà d’una contacontes i guiainterpretadora del Parc. Sector: Massís de l’Orri.

Curs de fotografia de natura per joves

Altres llocs on consultar tota la informació turística que necessiteu
sobre el Parc Natural de l’ Alt Pirineu i triar entre una agenda pròpia
d’activitats ben variada, són els Punts d’informació associats (consulteu els seus horaris d’obertura durant l’hivern):
Refugi del Fornet
refugidelfornet@yahoo.es 618 146 705 / 706

973 351 511

Despoblat medieval Santa Creu de Llagunes (guiatges) www.balmesblancs.com

€

PP

Taller pràctic de fotografia de paisatge i natura centrat
en aspectes vinculats al desgel. Durada opcional: mig
dia o sencer. Valls d’ Àneu.

€

GM

1i2

Refugi d’Estaon
refugiestaon@gmail.com 973 623 173

Antiga farinera de Montferrer www.ccau.cat/museus/cat/farinera.html
Museu de les Papallones de Catalunya www.papallones.cat

www.alturgell.cat

Taller de fotografia: el desgel

Un conte al bosc de Montenartró

9

(SCB) La Solana de Burg
info@lasolana.cat 635 163 263

973 353 112

Consell Comarcal de l’ Alt Urgell

€

OB

Observació a ull nu i amb telescopi dels cossos
celestes amenitzat amb una degustació de licors
pirinencs. Sector: Valls d’ Àneu.

abril

Alberg l’Abadia de Montenartró
refugimontenartro@gmail.com 620 822 745

Segueix-nos a:

www.skipallars.cat

(SP)

Observació astronòmica i tast de licors pirinencs

€

SP

Xerrada didàctica sobre l’Univers i observació dels
astres més espectaculars del cel nocturn des de
l’hotel més alt dels Pirineus. Sector: Massís de l’Orri.

Refugi Vall de Siarb
info@refugivalldesiarb.com 649 257 884

Skipallars

Veure el calendari per saber dates.

Nits astronòmiques a Port Ainé

La llengua vehicular de les activitats serà el català. Les activitats poden
ser anul·lades per condicions meteorològiques adverses o altres factors
que ho justifiquin. El Parc no es fa responsable de les activitats en què
no figuri com organitzador directe (PNAP). En aquests casos, en la descripció corresponent a cadascuna trobareu la referència (amb acrònim)
de l’empresa, associació o ens local responsable, tant de l’organització
com de la informació i inscripcions, quan s’escaigui.

Mirador de la Vinyeta (Valls d’ Àneu)

durant la primavera

27

€
MP

Itinerari circular que culmina amb l’ascensió al
sostre de l’ Alt Urgell. Sector: Santa Magdalena.
Estanys i relleu glacial a la capçalera de les
valls d’Unarre i el Nyiri. Sector: Valls d’ Àneu.

€

El món de les papallones a la
vall d’Estaon

PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU MAR/JUN 2015
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2

22

28

1 maig Aplec del Soler, Santa Maria d’Àneu i Santes Creus de Buiro
1 i 24 maig Carbó, mines i ferro
1 i 3 maig Ioga, dansa i natura
2 maig Cicle Parlem de Natura

3 maig Aplec d’Arboló, Sant Jaume d’Arestui i Sant Miquel de Roní
3 i 20 maig Romànic i bordes a Baiasca
3 maig Sortida guiada de Baro a Arboló
3 i 4 maig 11a Mostra de formatges artesans de Catalunya
9 maig Geolodia 15
10 maig Aplec de la Mare de Déu de Biuse
10 maig Clean up day!

29

Observació astronòmica amb tast de licors pirinencs Tots els dissabtes
Taller de fotografia: el desgel Tots els dissabtes
Visites guiades al mirador del Corbiu Tots els dies sota reserva prèvia

8

9

10

11
18

15

13

14

20

21

22

16

17

23

24

19
25

26

29

27

28

30

15 i 29 abril Cicle Parlem de Natura
18 abril Cicle Parlem de Natura
Data a concretar 13a Fira Natura i del consum responsable

dl

dm

dc

dj

dv

1

2

3

4

5

8

10 maig Les bordes d’Eixerto
16, 17 i 18 maig V Jornada de portes obertes a Museus
16 i 17 maig Predicció meteorològica de muntanya
17 maig Camins de contraban
17 maig Aplec de la Mare de Déu del Pont de Lladrós
23 o 24 maig Dia Europeu dels Parcs
29 i 30 maig Festival Muda
31 maig Mirador de la Pica d’Estats i Estany d’Aixeus
31 maig 11a Marxa Popular de la Vall de Siarb
2a quinzena Geografia de l’Alt Urgell

i durant la primavera

7

1 i 2 abril Curs de fotografia de natura per joves
4 i 5 abril Excursió a les bordes de Burg
12 abril Fira de la Pasqüeta

13 març La meteorologia i la neu
28 i 29 març Curs bàsic de fotografia
30 i 31 març Curs infantil de dibuix naturalista

4

11

29

31

1 març 6a Foc de neu
7 i 8 març Taller hivernal
7 i 21 març Cicle Parlem de Natura

maig

15

abril

3

juny

març

2

12

9

15

10

16
22

6

dg

7

12

13

14

19

20

21

26

27

11

17
23

ds

18
24

25

28
29

30

6 juny Les Valls de Valira
7 juny Els boscos de Montenartró
6 i 7 juny Entre trinxeres, una passejada per la història
6 i 7 juny Fira dels oficis i menestrals de Rialp
12 juny Jornades Eines per la promocio de l’artesania i

21 juny El camí de la llibertat
22 al 26 juny Casal de Natura
23 juny Falles d’Isil i Alins
24 juny Fira de Sant Joan i xollada d’ovelles a Sort
24 juny Aplec de Sant Joan d’Aurós i Sant Joan de l’Erm
27 juny Ascensió al Pic de Saloria
27 juny Estany de la Gola i Tres Estanys
27 juny El món de les papallones a la vall d’Estaon
29 juny Aplec de Sant Pere de Burgal

els productes agroalimentaris locals

13 juny Estanys del Rosari i Gabarrea
13 juny Fira de la Milla Vertical d’Àreu
14 juny IV Fira de productes del Parc i de l’ovella aranesa
14 juny La borda de Llosaus
19, 20 i 21 juny Curs d’evolució del paisatge pirinenc
20 i 21 juny Introducció a la fauna pirinenca del Parc

Descarrega’t el programa
complet i consulta les activitats aquí.

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu

altres

Punt juvenil naturalista al Parc Tots els dissabtes a partir de l’11 d’abril
Visites guiades al despoblat de Santa Creu de Llagunes Sota reserva prèvia
Amb raquetes de neu per Port Ainé Tots els caps de setmana fins el 5 d’abril
Pic de l’Orri: mirador del Parc de l’Alt Pirineu Tots els caps de setmana fins el 25 d’abril

El programa de turisme familiar al Parc
Més informació: www.exploraelparc.cat
Apropa’t als productors i artesans del Parc
Programa de visites a tallers i obradors del Parc
Més informació a les oficines del Parc

Deixa’t Guiar pel Parc
Gaudeix de la nova APP
sobre el Parc

Visites guiades al poble i al complex hodroelèctric de Tavascan Tots els dies sota reserva prèvia

Un conte al bosc de Montenartró Tots els dissabtes a partir del 25 d’abril

Front, exili, evasió i búnquers Tots els dies sota reserva prèvia

Nits astronòmiques a Port Ainé Tots els dissabtes fins el 4 d’abril

Espai museístic del Ferro “Casa Sintet” Tots els dies sota recerva prèvia

Visites guiades als búnquers de Vilamur Sota reserva prèvia

Senderisme interpretatiu

Esplai naturalista al Parc Tots els dissabtes a partir de l’11 d’abril

Meravelles del món de les papallones Tots els dissabtes (18h)

Cursos, tallers i jornades

Marxes populars
Fires

Sortides guiades

Patrimoni immaterial

Voluntariat
Exposicions

