Antiga Farinera de Montferrer www.ccau.cat/museus/cat/farinera.html

(MPC)

/pnaltpirineu

segueix-nos a:
973 662 040

#pnaltpirineu

@pnaltpirineu

www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu
http://baixpallars.ddl.net

Consorci de Gerri de la Sal
973 620 107

(SB)

www.pallarssobira.cat

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

(CAN)

973 353 112

www.alturgell.cat

Consell Comarcal de l’ Alt Urgell
973 351 511

Estany de la Gola (Valls d’ Àneu)

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

973 351 343

(ECO)

www.piritrek.com

www.turismeseu.com
www.montferrercastellbo.cat

Ajuntament de Montferrer i Castellbò
973 620 008

(AM)

http://llavorsi.ddl.net

Ajuntament de Llavorsí
973 624 405

http://alins.ddl.net

Ajuntament d'Alins
973 623 185

(PT)

(AA)
http://esterricardos.ddl.net

Ajuntament d'Esterri de Cardós
www.pirineuperdut.com

(PP)

(AEC)

http://lladorre.ddl.net

Ajuntament de Lladorre

www.obagaactivitats.cat

973 626 005

(AL)

http://esterrianeu.cat

Ajuntament d'Esterri d'Àneu

institucions
www.balmesblancs.com

BalmesBlancs, experiències temàtiques a la natura

(BB)

www.projecteboscos.cat

juliol-octubre 2014

durant tot l’estiu
Veure el calendari per saber dates.

Alta muntanya des del cim de la Cigalera
OB

€

Gaudiu d’un dels estanys més assequibles del Parc
(estany del Muntanyó) i de les excel·lents vistes des
de la Cigalera. Sector: Valls d’Àneu.

Els estanys del circ de Baciver
OB

€

La geomorfologia glacial del sector més septentrional
del Parc. Partirem del Pla de Beret. Sector: Valls d’Àneu.

Natura en estat pur als clots de Rialba
OB

€

Estanys de muntanya, boscúries i altres joies de
l’essència del Parc les trobareu en aquesta ruta per
una de les zones més verges. Sector: Valls d’Àneu.

Escates de mil colors
OB

€

Breu recorregut d’identificació i observació de les
principals famílies de papallones. Sector: Valls d’Àneu.

€

Recorregut per les frondoses boscúries de Bonabé,
que amaguen sota el seu abric la presència de l’ós i
altres espècies emblemàtiques. Sector: Valls d’Àneu.

€

Natura i patrimoni arquitectònic pel vallat d’Estaon i
la Ribera de Peracalç. Sector: Vall de Cardós.

alta

AU

PNAP
CCPS

€

Visites guiades al refugi de fauna de Casa Macià
GM

€

PNAP

€
€

€
€

GM

€

GM

€

Viu la natura de l’espai protegit més gran en un complet programa de 5 dies. Allotjament i menjar inclosos.
Sector: Tots.

Visites guiades a Tavascan, al complex hidroelèctric i a
espais naturals de l’ Alt Cardós

Una combinació de textos i imatges de gran format,
ens expliquen el valuós paper de l’aigua al Parc.
Lloc: Tavascan / Ecomuseu de les Valls d’Àneu.

€

AL

Passejada i projecció audiovisual al voltant dels valors patrimonials de Tavascan. Sector: Vall Cardós.

juliol

La bellesa dels colors de tardor en imatges d’Instagram.
Lloc: Tavascan / Centre Pirineus Outdoor Arfa (Alt Urgell).

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

OB

Casal de natura a Escaló

1 al 4

SB
PNAP

20

26
BB

Arranjament de camins de Bacello a Sotllo. Més informació
www.mountainwildernesscatalunya.org. Sector: Vall Ferrera.

27
PNAP

ECO

AM

Taller de bioconstrucció

€

Com a part del programa del Petit Burg Festival, us
convidem a construir estructures paisatgístiques amb
materials naturals. Sector: Vall de Santa Magdalena.

2a trobada al Port de Boet

€

AU

PNAP

PNAP

11

BB

18
BB

18
BB

23

Vida i riu de Llagunes al Tros de Sort

€

Descens per la ribera de la vall de Siarb fins
a Sort pel riu del Cantó, amb tast de formatges. Sector: Massís de l’Orri.

Un dia al front del Pallars

€

Xerrada contextual i excursió de Tornafort a
Llagunes passant del bàndol franquista al
republicà. Sector: Massís de l’Orri.

Geologia per a principiants

€

Xerrada i caminada per conèixer el procés de
formació dels Pirineus i la peculiar geologia
de la vall de Siarb. Sector: Massís de l’Orri.

De Santa Creu a Llagunes, viatge en el temps

€

De l’Edat del Bronze a l’actualitat en un recorregut de pocs quilòmetres. Sector: Massís de l’Orri.

La Matussière: la gran indústria de Bonabé

€

Descobreix tots els secrets de l’empresa
fustera que marcà els primers anys del
s. XX a la capçalera de les Valls d’ Àneu.
Sector: Valls d’ Àneu.

setembre
19 al 28
OB

El catarisme i els valors del ric patrimoni històric
i cultural de Castellbò. Sector: Alt Urgell.
Rememorem les feines tradicionals al voltant de
la sega i ho celebrem amb un dinar per a tots els
participants. Sector: Vall de Cardós.

€

PNAP

Nit dels ratpenats al Parc
L’enimàgtic món dels ratpenats per tota la
família en un taller i una sortida nocturna.
Sector: Vall Ferrera (9) i Alt Urgell (16).

€

ECO
PNAP

Aquest nucli de bordes ens servirà per aprendre
sobre l’arquitectura, la gestió i les funcions agrícola
i ramadera. Sector: Valls d’Àneu.

€

Sega i bat i guanya un bon plat

3

Excursió circular pels ambients forestals de Sant
Joan de l’Erm. Sector: Alt Urgell.

Setmanes de voluntariat per adults al voltant de la
gestió forestal. Sector: Massís de l’Orri.

Deixa’t Guiar pel Parc

8

Passejant de Baro a Gerri, us presentarem una
APP per mòbils del Parc. Visita a les salines i al
Monestir de Gerri incloses. Sector: Massís de l’Orri.

€

9 i 16

Curs pràctic sobre la interpretació del paisatge pirinenc dels darrers mil·lenis i les tècniques emprades
per la seva interpretació. Sector: Tots.

BB

14

Curs d’il·lustració de natura
Aprèn la tècnica clàssica del dibuix al medi natural i
rep una introducció al dibuix digital amb tauleta.
Sector: Vall de Santa Magdalena.

Iniciació al geocaching

€

Descobriu tots els tresors amagats en aquest recorregut de Llagunes per la vora del riu del Cantó.
Imprescindible un mòbil amb sistema Android.
Sector: Massís de l’Orri. També el 27 de setembre.

Les Bordes de Lapre

€

agost

6 al 11 i 20 al 25
Colònies d’estiu a Sant Joan de l’Erm

Una bella panoràmica de l’Ariege i la Vall Ferrera us
espera al final d’aquesta ascensió. Sector: Vall Ferrera.

€

5a Marxa Romànic a la Claror

12

CAN

€

PBM

V Fira del Ferro Pirinenc

Més informació i programa detallat al facebook.com/FiraDelFerro
facebook.com/FiraDelFerroPirinenc. Sector: Vall Ferrera. BF AA PNAP

€

Castellbò medieval

2

Activitats sobre la flora i fauna de l’entorn, astronomia,
rutes a cavall i en btt i moltes més en un entorn privilegiat. Per a infants a partir de 8 anys. Sector: Alt Urgell.

Volta per Sant Joan de l’Erm

6

El patrimoni forestal i els seus secrets de la mà d’una
conta contes per tota la família. Sector: Massís de l’Orri

4 al 10, 11 al 17 i 18 al 24
Voluntariat forestal al Parc

Marxa que travessa tots els pobles de la Vall de Cardós, més
una activitat infantil que combina una caminada i una gimcana
romànica entre diferents pobles. Organitzador: El Cim, AMPA
CEIP Minairons i veïns de tota la vall. Sector: Vall de Cardós.

€

L’exili i les xarxes d’evasió en una emocionant pujada
al Port de Salau. Sector: Valls d’ Àneu.

12 i 13

Simulem la fugida de la Inquisició, que el dugué a
França a través del Parc. Allotjament i menjar inclosos.
Sector: Massís de l’Orri i Vall Ferrera.
Descobreix la seva bellesa i biodiversitat en un programa de 3 dies. Estany de la Gola, Rosari i Garrabea
i Romedo. Sector: Valls d’Àneu i Vall Cardós.

Agermanament franco-català i mercat de productes agroalimentaris i artesans a 2.500 m d’alçada. Inici caminada: 9h
aparcament Molinassa. Organitza: PNAP i Parc Natural Regional dels Pirineus Ariegesos. Sector: Vall Ferrera.

CAN

Activitats pedagògiques i divertides amb la natura com a fil
conductor per infants de 5 a 12 anys. Sector: Valls d’Àneu.

Aigües pirinenques
La dinàmica dels rius pirinencs i el seu entorn natural, en
un cap de setmana que combina xerrades formatives, ràfting i descens de barrancs. Sector: Massís de l’Orri.

Voluntariat a la Vall Ferrera

€

€

21 al 26

€

5i6

€

BB
EG

5i6

Excursió circular entre els pobles de la vall de Baiasca,
plena de testimonis ramaders. Sector: Massís de l’Orri.

La Pica Roja
GM

€
€

€

AM

El mirador de la Pica d’Estats
GM

Inmortalitzeu el sostre català i la bellesa de l’estany
d’ Aixeus, al llarg d’un senzill itinerari circular.
Sector: Vall Ferrera.

Un conte al bosc de Montenartró
GM

El camí de la llibertat

€

El camí de l’Últim Càtar, Guillem Belibasta
GM

€

al 18 Curs d’estudi d’evolució del paisatge

14

Els estanys del Parc Natural
GM

Gratuïta

19

El Parc Natural als teus peus

Interessant recorregut forestal equipat amb elements
interpretatius sobre la biodiversitat i els valors patrimonials de la zona. Sector: Massís de l’Orri.

Exposició: Els camins de l’aigua
AL
ECO

Exposició: Instawalk “Colors de tardor”
PNAP

AL

Carbó, mines i ferro
GM

€

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

Les bordes d’ Auressi
GM

Miralls, els tres estanys
PP

OB

€

mitjana

€

Els boscos de Montenartró
GM

Pel país de l’ós
OB

Taller pràctic d’iniciació a la fotografia de natura i
paisatge. Una sessió d’alta muntanya i una en entorn urbà. Sector: Valls d’Àneu.

Les Bordes de Perafita

€

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: Vall Ferrera.

Els animals més petits del Parc més gran
MPC

€

Descobreix els insectes i les papallones de la mà
d’experts del Museu de les Papallones de Catalunya.
Sector: Massís de l’Orri.

Tallers de moviment, dansa i natura
SB

Consultar dates amb l’organitzador. Organitza: Dansa Natura i la Solana de Burg. Sector: Vall de Santa Magdalena.

Exposició: Patrimoni construït al Parc
Dificultat
baixa

Organitzador: a darrera es pot consultar
la correspondència dels acrònims

€

649 592 655

(PBM)

Activitat de pagament

www.guiesdemuntanya.com

(GM)

649 257 884

www.exploraguies.com

(EG)

Associació d’Amics del Projecte Boscos de Muntanya

(AU)

Activitats

€

La Solana de Burg www.lasolana.cat

Centre d'Art i Natura www.farreracan.cat

Centre d'Interpretació de l'Aigua de Tavascan www.tavascan.org
Centre Interpretació Viles Closes d’Escaló www.lorebostdescalo.com

Ajuntament de la Seu d'Urgell

MónNatura Pirineus www.monnaturapirineus.com
Ecomuseu de les Valls d’Àneu www.ecomuseu.com

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

equipaments culturals i centres
d'interpretació de l'àmbit del Parc
680 239 423

Piritrek

696 375 146

973 623 027

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

(OB)

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

Guies de Muntanya de l'Alt Pallars
646 207 436

Explora Guies

689 422 670 www.auberria.cat

Aubèrria, natura i patrimoni

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

associacions

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.
Alberg l’Abadia de Montenartró
refugimontenartro@gmail.com 620 822 745
La Solana de Burg
info@lasolana.cat 635 163 263
Refugi d’Estaon
refugiestaon@gmail.com 625 274 259
Oficina d’informació de Tavascan
ajuntament@lladorre.ddl.net 973 623 079
Lo Rebost d’Escaló
lorebostdescalo@gmail.com 609 451 356
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 al Parc
(consulteu horari d’obertura durant l’hivern):
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

Activitats

28
AU

€

T’acompanyem a la brama del cérvol
Activitat d’escolta i/o observació de la brama dels cérvols en zel. Sector: Valls d’Àneu.
També del 3 al 5 i del 10 al 12 d’octubre.

Bolets de tardor

€

Xerrada i sortida per aprendre a identificar els
bolets dels boscos subalpins. Sector: Alt Urgell.

octubre
5

Dia Mundial dels Ocells

PNAP

€

11 i 12
BB

Itinerari de Civís al coll de la Gallina, fent un repàs a les espècies d’ocells. Sector: Alt Urgell.

Terra i cel a la vall de Siarb

€

17 al 19

Observació astronòmica amb tast de licors i descens per la ribera del Cantó amb tast de formatges al Tros de Sort. Sector: Massís de l’Orri.

T’acompanyem a la ronca de la daina

€

OB

Activitat d’escolta i/o observació de la ronca
de les daines en zel. Sector: Valls d’Àneu.

973 620 107

(SB)

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

(CAN)

Ajuntament de la Seu d'Urgell

MónNatura Pirineus www.monnaturapirineus.com
Ecomuseu de les Valls d’Àneu www.ecomuseu.com

Oficina d’informació de Tavascan
ajuntament@lladorre.ddl.net 973 623 079

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

Lo Rebost d’Escaló
lorebostdescalo@gmail.com 609 451 356

973 620 008

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

http://llavorsi.ddl.net

Ajuntament de Llavorsí
973 624 405

Ajuntament d'Alins

www.piritrek.com

http://alins.ddl.net

(AA)

973 623 185

(PT)

http://esterricardos.ddl.net

Ajuntament d'Esterri de Cardós
www.pirineuperdut.com

973 623 027

www.obagaactivitats.cat

973 626 005

(OB)

649 257 884

www.projecteboscos.cat

Activitats

Activitats

€

Consultar dates amb l’organitzador. Organitza: Dansa Natura i la Solana de Burg. Sector: Vall de Santa Magdalena.

Exposició: Patrimoni construït al Parc
Dificultat
baixa

mitjana

alta

Destaca el sector del PNAP
on es realitza l’activitat

AU

€

PNAP
CCPS

€

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

€

Gratuïta

€

El patrimoni forestal i els seus secrets de la mà d’una
conta contes per tota la família. Sector: Massís de l’Orri

GM

€

GM

€

Simulem la fugida de la Inquisició, que el dugué a
França a través del Parc. Allotjament i menjar inclosos.
Sector: Massís de l’Orri i Vall Ferrera.

Els estanys del Parc Natural
GM

€

Descobreix la seva bellesa i biodiversitat en un programa de 3 dies. Estany de la Gola, Rosari i Garrabea
i Romedo. Sector: Valls d’Àneu i Vall Cardós.

Arranjament de camins de Bacello a Sotllo. Més informació
www.mountainwildernesscatalunya.org. Sector: Vall Ferrera.

6 al 11 i 20 al 25
Colònies d’estiu a Sant Joan de l’Erm

€

AM

6

Activitats sobre la flora i fauna de l’entorn, astronomia,
rutes a cavall i en btt i moltes més en un entorn privilegiat. Per a infants a partir de 8 anys. Sector: Alt Urgell.

Volta per Sant Joan de l’Erm

€

AM

12

Excursió circular pels ambients forestals de Sant
Joan de l’Erm. Sector: Alt Urgell.

5a Marxa Romànic a la Claror

€

L’exili i les xarxes d’evasió en una emocionant pujada
al Port de Salau. Sector: Valls d’ Àneu.

El camí de l’Últim Càtar, Guillem Belibasta

La dinàmica dels rius pirinencs i el seu entorn natural, en
un cap de setmana que combina xerrades formatives, ràfting i descens de barrancs. Sector: Massís de l’Orri.

Voluntariat a la Vall Ferrera

€

El camí de la llibertat

Tallers de moviment, dansa i natura
SB

associacions

€

Descobreix els insectes i les papallones de la mà
d’experts del Museu de les Papallones de Catalunya.
Sector: Massís de l’Orri.

GM

empreses acreditades

juliol-octubre 2014
MPC

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

Els animals més petits del Parc més gran

Un conte al bosc de Montenartró

amb almenys un guia-interpretador del Parc en actiu.

(PBM)

€

Observació a ull nu i amb telescopi dels cossos
celestes amenitzat amb una degustació de licors
pirinencs. Sector: Vall Ferrera.

€

Inmortalitzeu el sostre català i la bellesa de l’estany
d’ Aixeus, al llarg d’un senzill itinerari circular.
Sector: Vall Ferrera.

(AU)

Observació astronòmica i tast de licors pirinencs
OB

Una bella panoràmica de l’Ariege i la Vall Ferrera us
espera al final d’aquesta ascensió. Sector: Vall Ferrera.

El mirador de la Pica d’Estats
GM

649 592 655

Natura i patrimoni arquitectònic pel vallat d’Estaon i
la Ribera de Peracalç. Sector: Vall de Cardós.

Associació d’Amics del Projecte Boscos de Muntanya

€

€

689 422 670 www.auberria.cat

(BB)
OB

La Pica Roja
GM

(EG)

Les Bordes de Perafita

Excursió circular entre els pobles de la vall de Baiasca,
plena de testimonis ramaders. Sector: Massís de l’Orri.

5i6

Marxa que travessa tots els pobles de la Vall de Cardós, més
una activitat infantil que combina una caminada i una gimcana
romànica entre diferents pobles. Organitzador: El Cim, AMPA
CEIP Minairons i veïns de tota la vall. Sector: Vall de Cardós.

12 i 13

V Fira del Ferro Pirinenc

Més informació i programa detallat al facebook.com/FiraDelFerro
facebook.com/FiraDelFerroPirinenc. Sector: Vall Ferrera. BF AA PNAP

14
CAN

al 18 Curs d’estudi d’evolució del paisatge

€

Aubèrria, natura i patrimoni

www.balmesblancs.com

BalmesBlancs, experiències temàtiques a la natura

€

www.exploraguies.com

PP

Taller pràctic d’iniciació a la fotografia de natura i
paisatge. Una sessió d’alta muntanya i una en entorn urbà. Sector: Valls d’Àneu.

€

€

BB
EG

646 207 436

institucions
Miralls, els tres estanys

(GM)

GM

www.guiesdemuntanya.com

Les bordes d’ Auressi

Activitats pedagògiques i divertides amb la natura com a fil
conductor per infants de 5 a 12 anys. Sector: Valls d’Àneu.

Aigües pirinenques

5i6

629 591 614 / 620 822 745

http://esterrianeu.cat

Ajuntament d'Esterri d'Àneu
Recorregut per les frondoses boscúries de Bonabé,
que amaguen sota el seu abric la presència de l’ós i
altres espècies emblemàtiques. Sector: Valls d’Àneu.

Obaga, activitats d'interpretació del medi

(AL)

Ajuntament de Lladorre

€

Guies de Muntanya de l'Alt Pallars

http://lladorre.ddl.net
OB

€

619 938 267

(PP)

Pel país de l’ós

€

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

696 375 146

(AEC)
GM

Pirineu Perdut, ecoturisme a l’Alt Pirineu i Aran

(AM)

Ajuntament de Montferrer i Castellbò

Els boscos de Montenartró

OB

Curs pràctic sobre la interpretació del paisatge pirinenc dels darrers mil·lenis i les tècniques emprades
per la seva interpretació. Sector: Tots.

informació
inscripcions

www.montferrercastellbo.cat
Breu recorregut d’identificació i observació de les
principals famílies de papallones. Sector: Valls d’Àneu.

Casal de natura a Escaló

sobre les
i les entitats organitzadores d'activitats

973 351 343

(ECO)

€

€

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

1 al 4

Explora Guies

www.turismeseu.com
OB

GM

juliol

Taller de bioconstrucció

19

Com a part del programa del Petit Burg Festival, us
convidem a construir estructures paisatgístiques amb
materials naturals. Sector: Vall de Santa Magdalena.

€

SB
PNAP

2a trobada al Port de Boet

20

€

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.

973 351 511

Escates de mil colors

Carbó, mines i ferro

Passejada i projecció audiovisual al voltant dels valors patrimonials de Tavascan. Sector: Vall Cardós.

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

Consell Comarcal de l’ Alt Urgell

Centre Interpretació Viles Closes d’Escaló www.lorebostdescalo.com

Estanys de muntanya, boscúries i altres joies de
l’essència del Parc les trobareu en aquesta ruta per
una de les zones més verges. Sector: Valls d’Àneu.

€

La bellesa dels colors de tardor en imatges d’Instagram.
Lloc: Tavascan / Centre Pirineus Outdoor Arfa (Alt Urgell).

€

AL

Piritrek

www.alturgell.cat

€

PNAP

AL

Natura en estat pur als clots de Rialba
OB

Exposició: Instawalk “Colors de tardor”

Visites guiades a Tavascan, al complex hidroelèctric i a
espais naturals de l’ Alt Cardós

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

973 353 112

Centre d'Interpretació de l'Aigua de Tavascan www.tavascan.org

La geomorfologia glacial del sector més septentrional
del Parc. Partirem del Pla de Beret. Sector: Valls d’Àneu.

€

680 239 423

www.pallarssobira.cat

€

AL
ECO

Una combinació de textos i imatges de gran format,
ens expliquen el valuós paper de l’aigua al Parc.
Lloc: Tavascan / Ecomuseu de les Valls d’Àneu.

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

Consorci de Gerri de la Sal

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

OB

PNAP

Centre d'Art i Natura www.farreracan.cat

http://baixpallars.ddl.net

Els estanys del circ de Baciver

Exposició: Els camins de l’aigua

€

Viu la natura de l’espai protegit més gran en un complet programa de 5 dies. Allotjament i menjar inclosos.
Sector: Tots.

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 al Parc
(consulteu horari d’obertura durant l’hivern):

973 662 040

(MPC)

Gaudiu d’un dels estanys més assequibles del Parc
(estany del Muntanyó) i de les excel·lents vistes des
de la Cigalera. Sector: Valls d’Àneu.

La Solana de Burg www.lasolana.cat

www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu

€

El Parc Natural als teus peus
GM

Refugi d’Estaon
refugiestaon@gmail.com 625 274 259

Museu de les Papallones de Catalunya www.papallones.cat

@pnaltpirineu
OB

€

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

segueix-nos a:

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

#pnaltpirineu

Alta muntanya des del cim de la Cigalera

GM

Interessant recorregut forestal equipat amb elements
interpretatius sobre la biodiversitat i els valors patrimonials de la zona. Sector: Massís de l’Orri.

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

/pnaltpirineu

Antiga Farinera de Montferrer www.ccau.cat/museus/cat/farinera.html

Veure el calendari per saber dates.

Visites guiades al refugi de fauna de Casa Macià

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.

Estany de la Gola (Valls d’ Àneu)

durant tot l’estiu

Agermanament franco-català i mercat de productes agroalimentaris i artesans a 2.500 m d’alçada. Inici caminada: 9h
aparcament Molinassa. Organitza: PNAP i Parc Natural Regional dels Pirineus Ariegesos. Sector: Vall Ferrera.

Curs d’il·lustració de natura

21 al 26

€

CAN

Aprèn la tècnica clàssica del dibuix al medi natural i
rep una introducció al dibuix digital amb tauleta.
Sector: Vall de Santa Magdalena.

Iniciació al geocaching

26

€

BB

Descobriu tots els tresors amagats en aquest recorregut de Llagunes per la vora del riu del Cantó.
Imprescindible un mòbil amb sistema Android.
Sector: Massís de l’Orri. També el 27 de setembre.

Les Bordes de Lapre

27

€

PNAP

ECO

Aquest nucli de bordes ens servirà per aprendre
sobre l’arquitectura, la gestió i les funcions agrícola
i ramadera. Sector: Valls d’Àneu.

agost
2

Castellbò medieval

€

AU

3

El catarisme i els valors del ric patrimoni històric
i cultural de Castellbò. Sector: Alt Urgell.

Sega i bat i guanya un bon plat

PNAP

€

Rememorem les feines tradicionals al voltant de
la sega i ho celebrem amb un dinar per a tots els
participants. Sector: Vall de Cardós.

4 al 10, 11 al 17 i 18 al 24
Voluntariat forestal al Parc

€

PBM

8

Deixa’t Guiar pel Parc

PNAP

9 i 16
PNAP

Setmanes de voluntariat per adults al voltant de la
gestió forestal. Sector: Massís de l’Orri.

€

Passejant de Baro a Gerri, us presentarem una
APP per mòbils del Parc. Visita a les salines i al
Monestir de Gerri incloses. Sector: Massís de l’Orri.

Nit dels ratpenats al Parc

€

L’enimàgtic món dels ratpenats per tota la
família en un taller i una sortida nocturna.
Sector: Vall Ferrera (9) i Alt Urgell (16).

Vida i riu de Llagunes al Tros de Sort

11

€

BB

14

Un dia al front del Pallars

€

BB

18

Xerrada contextual i excursió de Tornafort a
Llagunes passant del bàndol franquista al
republicà. Sector: Massís de l’Orri.

Geologia per a principiants

€

BB

18

Descens per la ribera de la vall de Siarb fins
a Sort pel riu del Cantó, amb tast de formatges. Sector: Massís de l’Orri.

Xerrada i caminada per conèixer el procés de
formació dels Pirineus i la peculiar geologia
de la vall de Siarb. Sector: Massís de l’Orri.

De Santa Creu a Llagunes, viatge en el temps

€

BB

De l’Edat del Bronze a l’actualitat en un recorregut de pocs quilòmetres. Sector: Massís de l’Orri.

La Matussière: la gran indústria de Bonabé

23

€

ECO
PNAP

Descobreix tots els secrets de l’empresa
fustera que marcà els primers anys del
s. XX a la capçalera de les Valls d’ Àneu.
Sector: Valls d’ Àneu.

setembre

T’acompanyem a la brama del cérvol

19 al 28

€

OB

28

Activitat d’escolta i/o observació de la brama dels cérvols en zel. Sector: Valls d’Àneu.
També del 3 al 5 i del 10 al 12 d’octubre.

Bolets de tardor

€

AU

Xerrada i sortida per aprendre a identificar els
bolets dels boscos subalpins. Sector: Alt Urgell.

octubre
5

Dia Mundial dels Ocells

PNAP

€

11 i 12
BB

Terra i cel a la vall de Siarb

€

17 al 19
OB

Itinerari de Civís al coll de la Gallina, fent un repàs a les espècies d’ocells. Sector: Alt Urgell.

Observació astronòmica amb tast de licors i descens per la ribera del Cantó amb tast de formatges al Tros de Sort. Sector: Massís de l’Orri.

T’acompanyem a la ronca de la daina

€

Activitat d’escolta i/o observació de la ronca
de les daines en zel. Sector: Valls d’Àneu.

PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU JUL/OCT 2014
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setembre

1 al 4 juliol Casal de natura a Escaló
5 i 6 juliol Voluntariat a la Vall Ferrera
5 i 6 juliol Aigües pirinenques
6 al 11 i 20 al 25 juliol Colònies d’estiu a Sant Joan de l’Erm
6 juliol Volta per Sant Joan de l’Erm
12 juliol 5a Marxa Romànic a la claror
13 juliol Aplec de la Mare de Déu de les Ares (València d’Àneu)

dl

dm

dc

14 al 18 juliol Curs d’estudi d’evolució del paisatge
19 juliol Taller de Bioconstrucció
20 juliol 2a Trobada al Port de Boet
20 juliol Marxa i caminada popular Valls d’Àneu
21 al 26 juliol Curs d’il·lustració de natura
26 juliol Curs d’iniciació al geocaching
27 juliol Les Bordes de Lapre
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25

28
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dl

dm

dc

dj

1

2

dv

3

ds

7

8

14

15

Carbó, mines i ferro Tots els dilluns de juliol i agost

La Pica Roja Tots els dimecres de juliol i agost

Els boscos de Montenartró Tots els dilluns de juliol i agost

El mirador de la Pica d’Estats Tots els dijous de juliol i agost

Les Bordes d’Auressi Tots els dimecres de juliol i agost

El camí de la llibertat Tots els diumenges de juliol i agost

El camí de la llibertat Tots els diumenges de juliol i agost

El Parc Natural als teus peus Juliol, agost i setembre

Els camins de l’aigua Del 19 de juliol al 31 d’agost / setembre

Els estanys del Parc Natural Juliol, agost i setembre

Pel país de l’ós Tots els dimecres de l’1 de juliol al 31 d’agost

Patrimoni construït del Parc Juliol. Oficina Turisme Sort

Visites guiades a Tavascan, al complex hidroelèctric i a espais naturals de l’Alt Cardós Tots els dies sota reserva prèvia
Alta muntanya des del cim de la Cigalera Tots els divendres de l’1 de juliol al 31 d’agost

5

Natura en estat pur als clots de Rialba Tots els divendres de l’1 de juliol al 31 d’agost

9

Visites guiades al refugi de fauna de les Bordes de Casa Macià Tots els divendres de juliol i agost

21

22

19

18

16
23

Miralls, els tres estanys Tots els caps de setmana de l’1 de juliol al 31 d’agost
Els animals més petits del Parc més gran De l’1 de juliol al 15 d’agost

24

25

26

Tallers de moviment, benestar, dansa i natura Tot l’agost (consultar)
Instawalk “Colors de tardor” Del 19 de juliol al 31 d’agost / setembre

27

28

29

30

novetats

Les Bordes de Perafita Tots els dimarts entre el 16 de juliol i el 3 de setembre

Un conte al bosc de Montenartró Tots els dissabtes de juliol i agost

20

11 agost Vida i riu de Llagunes al Tros de Sort
14 agost Un dia al front del Pallars
16 agost Fira d’artistes i artesans de les Valls d’Àneu
16 agost Fira de l’ovella de Llavorsí
16 agost Nit dels ratpenats al PNAP (Montferrer)
18 agost Geologia per a principiants
18 agost De Santa Creu a Llagunes
23 agost La Matussière: la gran indústria de Bonabé

Els estanys del circ de Baciver Tots els dimarts de l’1 de juliol al 31 d’agost

12

11

17

13

31

Observació astronòmica i tast de licors pirinencs Tots els dimarts i dissabtes de l’1 de juliol al 31 d’agost
10

6

4

dg

30

i durant tot l’estiu

14
19

29

2 agost Castellbò medieval
3 agost Sega i blat i guanya un bon plat
3 agost 27a Trobada al Port de Salau
4 al 10 i 11 al 17 i 18 al 24 agost Voluntariat forestal al Parc
5 agost Aplec de la Mare de Déu de les Neus d’Àrreu
8 agost Deixa’t Guiar pel Parc
9 agost Nit de ratpenats al PNAP (Vall Ferrera)
9 agost Homentage a Ermengol Amill, heroi de la Guerra de Successió
9 i 10 agost Mercat càtar de Castellbò

13

6 setembre Aplec de Virós (Araós)
19 al 28 setembre T’acompanyem a la brama del cérvol
13 setembre Aplec de la Mare de Déu de la Roca 28 setembre Bolets de Tardor 27 Curs d’iniciació al geocaching

octubre

agost

juliol

1

31

5 octubre Dia mundial dels ocells
11 i 12 octubre Terra i cel a la vall de Siarb
3 a 5 i 10 a 12 octubre T’acompanyem a la brama del cérvol 18 i 19 octubre Fira de Santa Teresa (Esterri d’Àneu)
17, 18 i 19 octubre T’acompanyem a la ronca de la daina 18 i 19 octubre Fira de Sant Ermengol (La Seu d’Urgell)

Escates de mil colors Tots els dimarts de l’1 de juliol al 31 d’agost
El camí de l’Últim Càtar, Guillem de Belibasta Juliol, agost i setembre

Descarrega’t el programa
complet i consulta les activitats aquí.
www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu

Senderisme interpretatiu
Cursos, tallers i jornades

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 del Parc

Marxes populars
Fires

Sortides guiades

Patrimoni immaterial

Voluntariat
Exposicions
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Carbó, mines i ferro Tots els dilluns de juliol i agost

La Pica Roja Tots els dimecres de juliol i agost

Els boscos de Montenartró Tots els dilluns de juliol i agost

El mirador de la Pica d’Estats Tots els dijous de juliol i agost

Les Bordes d’Auressi Tots els dimecres de juliol i agost

El camí de la llibertat Tots els diumenges de juliol i agost

El camí de la llibertat Tots els diumenges de juliol i agost

El Parc Natural als teus peus Juliol, agost i setembre

Els camins de l’aigua Del 19 de juliol al 31 d’agost / setembre

Els estanys del Parc Natural Juliol, agost i setembre

Pel país de l’ós Tots els dimecres de l’1 de juliol al 31 d’agost

Patrimoni construït del Parc Juliol. Oficina Turisme Sort

Visites guiades a Tavascan, al complex hidroelèctric i a espais naturals de l’Alt Cardós Tots els dies sota reserva prèvia
Alta muntanya des del cim de la Cigalera Tots els divendres de l’1 de juliol al 31 d’agost

5

Natura en estat pur als clots de Rialba Tots els divendres de l’1 de juliol al 31 d’agost

9

Visites guiades al refugi de fauna de les Bordes de Casa Macià Tots els divendres de juliol i agost

21
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23

Miralls, els tres estanys Tots els caps de setmana de l’1 de juliol al 31 d’agost
Els animals més petits del Parc més gran De l’1 de juliol al 15 d’agost

24
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26

Tallers de moviment, benestar, dansa i natura Tot l’agost (consultar)
Instawalk “Colors de tardor” Del 19 de juliol al 31 d’agost / setembre

27
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29

30

novetats

Les Bordes de Perafita Tots els dimarts entre el 16 de juliol i el 3 de setembre

Un conte al bosc de Montenartró Tots els dissabtes de juliol i agost

20

11 agost Vida i riu de Llagunes al Tros de Sort
14 agost Un dia al front del Pallars
16 agost Fira d’artistes i artesans de les Valls d’Àneu
16 agost Fira de l’ovella de Llavorsí
16 agost Nit dels ratpenats al PNAP (Montferrer)
18 agost Geologia per a principiants
18 agost De Santa Creu a Llagunes
23 agost La Matussière: la gran indústria de Bonabé

Els estanys del circ de Baciver Tots els dimarts de l’1 de juliol al 31 d’agost
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Observació astronòmica i tast de licors pirinencs Tots els dimarts i dissabtes de l’1 de juliol al 31 d’agost
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i durant tot l’estiu

14
19

29

2 agost Castellbò medieval
3 agost Sega i blat i guanya un bon plat
3 agost 27a Trobada al Port de Salau
4 al 10 i 11 al 17 i 18 al 24 agost Voluntariat forestal al Parc
5 agost Aplec de la Mare de Déu de les Neus d’Àrreu
8 agost Deixa’t Guiar pel Parc
9 agost Nit de ratpenats al PNAP (Vall Ferrera)
9 agost Homentage a Ermengol Amill, heroi de la Guerra de Successió
9 i 10 agost Mercat càtar de Castellbò

13

6 setembre Aplec de Virós (Araós)
19 al 28 setembre T’acompanyem a la brama del cérvol
13 setembre Aplec de la Mare de Déu de la Roca 28 setembre Bolets de Tardor 27 Curs d’iniciació al geocaching

octubre

agost

juliol

1

31

5 octubre Dia mundial dels ocells
11 i 12 octubre Terra i cel a la vall de Siarb
3 a 5 i 10 a 12 octubre T’acompanyem a la brama del cérvol 18 i 19 octubre Fira de Santa Teresa (Esterri d’Àneu)
17, 18 i 19 octubre T’acompanyem a la ronca de la daina 18 i 19 octubre Fira de Sant Ermengol (La Seu d’Urgell)

Escates de mil colors Tots els dimarts de l’1 de juliol al 31 d’agost
El camí de l’Últim Càtar, Guillem de Belibasta Juliol, agost i setembre

Descarrega’t el programa
complet i consulta les activitats aquí.
www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu

Senderisme interpretatiu
Cursos, tallers i jornades

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 del Parc

Marxes populars
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Sortides guiades

Patrimoni immaterial

Voluntariat
Exposicions

