Informació general de les activitats
El programa dactivitats està dirigit a conèixer lentorn natural i
cultural del Parc Natural de lAlt Pirineu.
Totes les activitats són gratuïtes, compten amb un nombre
màxim de places (15 persones en les sortides d'alta muntanya
i raquetes de neu i 20 en la resta d'activitats) i amb un mínim
5 persones poder-se realitzar. Per tant requereixen d'inscripció
prèvia, que s'haurà de formalitzar com a mínim amb 3 dies
d'antel·lació respecte la data de la sortida.
Els desplaçaments de les activitats es realitzaran amb vehicles
particulars. Totes les activitats es realitzaran en català i podran
ser suspeses depenent de les condicions metereològiques.
Telèfon dinformació i inscripció: 973 62 23 35
www.parcsdecatalunya.net

Sortida

Sortida

Diumenge 28 d'octubre

Diumenge 18 de novembre

Pujada al pic de Salòria

Aprofitant abans no arribin les primeres neus, farem una ascensió
al cim més alt de lAlt Urgell, el Pic de Salòria (2.789 m) des
don es pot gaudir duna vista espectacular de lAlt Urgell,
Andorra i la Vall Ferrera.
Sector: Alt Urgell
Guiatge: Unió Excursionista Urgellenca
Trobada: 8 h al Punt dInformació de Montferrer.
Durada: Activitat de dia de dificultat mitjana-alta
Desnivell: 639 m
Recomanacions específiques: Activitat recomanada per a majors de
12 anys i per a persones amb bona forma física. Cal preveure portar
menjar per tot el dia. És aconsellable portar vehicle 4x4, la pista que
porta al coll de Conflent des d'Os de Civís pot trobar-se en mal estat.

Sector: Vall de Cardós
Guiatge: Pep Coll, escriptor
Trobada: 10 h a l'aparcament d'Esterri de Cardós
Durada: Activitat de mig dia de baixa dificultat

Dissabte 22 de desembre

Descoberta del romànic de la Vall de Cardós

El viatge de l'Emperador

Ruta guiada pel romànic de la Vall de Cardós. De la mà dun
especialista en patrimoni romànic, podrem conèixer les
característiques de les esglésies de Santa Maria de Ribera, Sant
Pau i Sant Pere dEsterri de Cardós i Santa Maria de Ginestarre.

Sector: Mig Pallars
Trobada: 19h a la sala dactes del Paller dAntonet

Sector: Vall de Cardós
Guiatge: Joan Albert Adell, doctor arquitecte
Trobada: 10 h a l'Oficina d'Informació de Ribera de Cardós
Durada: Activitat de mig dia de dificultat baixa

Dijous 6 de desembre

El pingüí emperador, un animal ben adaptat a laigua, ha
dabandonar laigua gelada, on és tan hàbil, per assegurar la
supervivència de la seva pròpia espècie.

Xerrada

Muntanya del Pirineu, el gos de protecció
dels ramats d'oví

Xerrada adreçada als ramaders doví i al públic general sobre
la funció del gos ramader per prevenir els atacs dels gossos
ensalvatgits i de la fauna salvatge als ramats doví. A través de
projeccions i lexperiència viscuda per un ramader i tècnics
especialistes.

Octubre
Sortida

Sortida
Dissabte 8 de desembre

Dissabte 20 d'octubre

Descobrint la terra de l'ós

Sector: Valls d'Àneu
Guiatge: personal del DMAH
Trobada: 10 h al Refugi del Fornet
Durada: Activitat de dia de dificultat mitjana, preveure portar dinar

Les bruixes, protagonistes de moltes llegendes pirinenques
explicades a la vora al foc, tenen com un dels punts de trobada
al Pallars, el Pla de Nègua. A càrrec del conegut escriptor
pallarès, Pep Coll , autor del llibre Les Bruixes del Pla de Nègua
coneixerem la cultura tradicional pirinenca a través dalgunes
daquestes històries.

Pel·lícula

Sortida

Dissabte 24 de novembre

Recomancions generals: Cal portar calçat i roba d'abric,
impermeable, protecció solar i aigua. També es recomana portar
prismàtics i guies interpretatives del territori. Els menors hauran
d'anar acompanyats.

Vine a descobrir els boscos on viu el mamífer més gran dels
Pirineus abans no comenci la hivernació. Durant la sortida
aprendrem aspectes del seu comportament, les seves llegendes
i la importància de la seva presència com animal emblemàtic
daquestes contrades.

Les bruixes del Pla de Nègua

Desembre

Novembre
Curs
Divendres 2 i dissabte 3 de novembre

Curs introductori sobre la biologia de l'ós
bru

Divendres 2: Sessió teòrica (10-14h) a la sala dexposicions
del Paller dAntonet. Introducció a la biologia, comportament i
la situació del plantígrad al Pirineu.
Dissabte 3: Sessió pràctica (tot el dia), sortida interpretada en
territori dós per conèixer lhàbitat i el seu seguiment.
Sector: a determinar
Guiatge: Santiago Palazón, biòleg de la Direcció General de Medi Natural
del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Trobada: divendres 2: a les 10 h al Paller dAntonet. Dissabte 3: es
concretarà el dia anterior
Durada: Activitat de dia de baixa dificultat, preveure portar dinar

Sector: Mig Pallars
Ponents: Meri Icardo i Andreu Carnota, Associació de gossos de
protecció de ramats; i Joan Guillemas, pastor i ramader a la Serra del
Cadí.
Trobada: 18 h a la sala d'actes del Paller d'Antonet

Pel bosc de Costa Negra

Des de Port-Ainé farem una caminada pel bosc de Costa Negra
fins a Sort. Passarem per Les Collades, des don gaudirem
dunes bones vistes de la Vall dÀssua i la Vall de Siarb.
Sector: Orri - Vall de Siarb
Guiatge: Meri Cases, tècnic forestal
Trobada: 9 h a la parada d'autobusos de Sort
Durada: Activitat de mig dia de dificultat mitjana

Pel·lícula
Dissabte 29 de desembre

Col·legues al bosc

Pel·lícula adreçada als més petits que explica la història duns
animals espavilats que acaben intercanviant els papers amb els
caçadors durant lèpoca de caça.
Sector: Mig Pallars
Trobada: 18 h a la sala d'actes del Paller d'Antonet

Gener

Febrer

Curs

Sortida

Dissbate 19 i diumenge 20 de gener

Dissabte 9 de febrer

Temps de neu! Nivologia i seguretat a la
muntanya

Dissabte 19: Sessió teòrica (17-20h) a la sala del Centre
dInterpretació de Tavascan. Introducció a la meteorologia de
muntanya, la nivologia i les allaus. Interpretació del butlletí
dallaus.
Diumenge 20: Sessió pràctica (10-14h): sortida amb raquetes
de neu. Aplicació pràctica dels conceptes explicats i realització
dun perfil estratigràfic de neu

Coneguem una nova espècie, la savina
turífera

Per tal de conèixer aquesta espècie de savina descoberta
recentment a Catalunya, visitarem la solana d'Ainet de Besan,
on es troben dos dels exemplars més espectaculars.

Visites organitzades per altres entitats
a l'àmbit del Parc Natural
Ecomuseu de les Valls d'Àneu

Visites guiades a Casa Gassia
De dilluns a divendres de 10 a 14h i de 17 a 20h, dissabtes de
11 a 14h i de 17 a 20h, diumenge de 11 a 14h.
Per les visites radials de l'Ecomuseu i properes exposicions, consulteu
al tel: 973.62.64.36 o bé al web: www.ecomuseu.com

Museu de les Papallones de
Catalunya (Pujalt)

Visites guiades al museu i sortides de camp
Tots els dies de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h.
Recomanable concertar visita en cas de grup.
Més informació: tel. 973.62.07.43 o www.papallones.cat

Museu de la Fusta d'Àreu

Visites concertades a la Serradora d'Àreu

Sector: Vall Ferrera
Guiatge: personal del Parc Natural de l'Alt Pirineu
Trobada: 10 h a la parada dautobusos dAinet de Besan

Més informació: tel. 973.62.44.17

Sector: Vall de Cardós
Guiatge: Carles Garcia, tècnic en predicció d'allaus
Recomanacions específiques: Cal portar raquetes de neu, paraneus,
ulleres de sol, roba i calçat dhivern per la sortida de diumenge. Les
raquetes es podran llogar a lEstació dEsquí de la Pleta del Prat.

Centre d'Art i Natura de Farrera

Últims divendres de cada mes a les 22:30 h,
cinema al Centre dArt i Natura
Més informació: tel. 973.62.21.06
o al web: www.farreracan.cat

Sortida
Dissabte 23 de febrer

Escolta nocturna del mussol pirinenc

Quan comença a fer-se fosc, agafem les raquetes de neu i ens
endinsem al bosc per poder escoltar el cant daquest petit
rapinyaire nocturn, el mussol pirinenc, en l'època de zel.

Sortida
Dissabte 26 de gener

Amb raquetes per la Vall Ferrera

Passejada hivernal amb raquetes de neu molt recomanable per
gaudir del paisatge del Bosc de Virós. Es farà un coneixement
de l'entorn, dels arbres i les plantes, i lobservació de rastres a
la neu ens permetrà conèixer la fauna que habita aquests
paratges.
Sector: Vall Ferrera
Guiatge: David Guixé, tècnic de l'Àrea de Biodiversitat del Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya
Trobada: 9:30 h a laparcament de les Bordes de Virós
Recomanacions específiques: Activitat limitada a 15 persones, cal
portar raquetes de neu, paraneus, ulleres de sol, roba i calçat dhivern.
Les raquetes shauran de llogar amb antelació.

Sector: Alt Urgell
Guiatge: Jordi Dalmau, tècnic forestal i ornitòleg
Trobada: 17 h al refugi de Sant Joan de l'Erm
Recomanacions específiques: Activitat limitada a 15 persones, cal
portar frontal, raquetes de neu, paraneus, roba i calçat dhivern. Les
raquetes shan de llogar amb antelació.

Centre d'Interpretació de l'aigua de
Tavascan

Visites guiades concertades a la Central Hidroelèctrica
Aula permanent diniciació a la nivologia i seguretat en
muntanya a partir de desembre
Per a més informació i reserves: Oficina d'Informació de Tavascan, tel:
973.62.30.79 o el web: www.tavascan.org

Seu del Parc Natural de l'Alt Pirineu
Carrer de la Riba, 1
25595 Llavorsí
Pallars Sobirà - Lleida
Tel. 973 62 23 35 - Fax. 973 62 20 70
Oficina d'Informació del Parc a l'Alt Urgell
Ctra. N-260, km. 231,3
Montferrer
25711 Montferrer i Castellbò
Alt Urgell - Lleida
Tel. 973 05 80 25
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