Pujant a l’estany de Mariola (Tavascan)

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

(OB)

www.hipicasort.com
www.guiesdemuntanya.com

març-juny 2013

març

6i7

Natura en família: insectes i insectívors

AU

€

El paper ecològic de les cuques a través d’un taller i
una passejada per tota la família.

Cada dia entre l’1 i el 10 de març (sota reserva)

Quan els ocells s'ajoquen
AU

2i3
9

€

Sortida guiada per descobrir l’espectacular jóc de Bellestar, on s’agrupen per dormir centenars de milans
reials.

Natura en família: ocells migradors

AU

2i
OB
17

€

Taller i sortida de camp guiada per aprendre sobre els
ocells i les seves migracions.

Descobrim els rastres damunt la neu

€
€

Volta circular per la vall de Castellbò amb una parada
a Solanell, per conèixer el projecte de repoblament
d’aquest nucli.

14

Observació astronòmica a ull nu i amb telescopi, amenitzada amb les llegendes lligades a constel·lacions i un
tastet de productes locals.
Patrimoni natural i cultural conflueixen al final d’aquesta
passejada forestal.

Descobreix els misteris del bosc a l’entorn de Port
Ainé amb un guia-interpretador del Parc.

AU

20

€
€

€
€
€

27 i 28
CAN

€

maig
4

€

25 i 26
AU

Observació del pas migratori primaveral aprofitant els
aguaits i miradors de l’entorn d’aquesta zona humida.

€

€

€

Curs sobre els aprofitaments tradicionals i
els vincles home-entorn als Pirineus.

Cada dia del 3 al 15 de juny (sota reserva)

Ocells de ribera
AU
EA

Sortida a l’alta vall de Cardós, que concentra la major quantitat d’estanys del Parc.

Visita guiada a càrrec de l’historiador Carles
Gascón. Altres actes per determinar.

26

Marxa popular de la Vall de Siarb
PNAP

Taller i sortida per tota la família per descobrir com la natura es prepara per l’estiu.

€

Recorregut per observar ocells a la ribera del Segre al seu pas per la Seu d’Urgell.

9

Marxa popular de les Valls d'Àneu

TVA

Xerrada sobre fenòmens meteorològics i la seva
predicció a les zones de muntanya.

Bolets de primavera: taller infantil

€
€
€

Amb el joc i la didàctica seguim la pista dels bolets primaverals.

15 i 16

Curs d'orientació pels boscos de Montenartró

Curs de certificació de fusta estructural

Apropem la natura als infants

OB

€

22 i 29
OB

22

El camí de la llana

Gaudir aprenent a l’entorn de la Mollera
d’Escalarre.

Flora a l'abast

€

Aprofitem la floració primaveral per descobrir els
usos tradicionals de les principals espècies de
plantes.

Ascensió a la Coma del Forn

€

Ascensió assequible que ens regalarà unes vistes
extraordinàries del Parc Natural.

23 de juny: Falles d’Isil, Falles d’Alins i Fira Caliu d’Esterri d’Àneu
24 de juny: Fira de Sant Joan i xollada d’ovelles amb tisora a Sort

CAN

L’evolució geològica de la Vall de Siarb.

29

Fira de la Cuita el Sol a Àreu

€

Interpretació del paisatge seguint la carena
de la vall de Castellbò.

Curs sobre propietats medicinals i cosmètiques de
les plantes amb Suzete Bohringer i Anna Salvat.

Terra de frontera

GM

€

Del Ras de Conques al refugi de la Basseta

€

€
€

II Fira de productes del PN i de
l'ovella aranesa

Meteorologia de muntanya Data per determinar
AU

15
AU

€

GM

Primera quinzena de juny. Data a concretar.
PNAP

16

Fira dels oficis i menestrals de Rialp

Natura en família: ecosistemes i estiu

AU

1

€

GM

Fires i Falles per celebrar el solstici d'estiu

Entre trinxeres
Un salt en el temps a la vall de Siarb. L’Edat Mitjana i el Front del Pallars durant la Guerra Civil.

€

25 a 28 Fitoteràpia i cosmètica natural a la Coma de Burg

Geologia pallaresa

9

AU

De l’Era Glacial a l’Edat Mitjana sota la protecció de
la lluna plena.

De Montenartró a Santa Magdalena pels
antics camins de contraban.

€

(també l’1 de juny)

1i2
8

BB

8

Taller de fotografia de natura i paisatge per la vall de
Siarb.

El castell de València amb la llum de la lluna

€

9

Visita a l'antiga farinera de Montferrer

MC

€

vcs

Taller i recol·lecció de plantes amb propietats culinàries.

Dia Europeu dels Parcs

Diada per conèixer de primera mà l’impressionant
patrimoni geològic del Parc.

Observació directa i reconeixement de papallones
nocturnes. Activitat de nit.

1i2

L’alta muntanya del Parc a l’Alt Urgell, entre el bosc i
la pastura.

1i2

€

(també el 15 i 30 de juny)

Observació i identificació dels insectes més vistosos
del Parc: les papallones.

GM

Bolets de primavera

€

Passejada pel bosc de Montenartró a la recerca
d’evidències del despertar de la natura després de
l’ensopiment hivernal.

Al-Boom de la primavera

€

25
OB

La natura aprofitada (també el 22 i 23 de juny)

€

El desgel, excursió a l'estany de Mariola

€

25

L’explotació del ferro al Bosc de Virós.

Natura en família: cuinem amb flors

€

25
GM

Carbó, mines i ferro

GM

4i5
AU

€

juny

Les mil i una de nit

€

Escates de mil colors

OB

18
AU

Identificació de les principals espècies de bolets que
creixen al Parc a la primavera.

BB

Ja és primavera al bosc

GM

€

18 i 19
BB

Curs de fotografia de natura amb Alícia Garcia.

3,10,17 i 24 d’abril: Xerrades
7, 14, 21 i 28 d’abril: Sortides (indrets per determinar)

PNAESM
18 de maig: taller-joc infantil
19 de maig: sortida d’Isavarre al Castell de València d’Àneu
26 de maig: sortida per la vall de St. Miquel

Geolodia 13

11
OB

€

Volta circular des de Rubió fins al circ glacial de les
Comes de Rubió.

D'Os de Civís a la Collada de Conflent

AU

Arquitectura i paisatge ramader a la Ribera d’Estaon.

12

(també el 22 de juny)

Vetllada nocturna sobre la fauna forestal nocturna i els
estels i constel·lacions primaverals.

L’activitat ramadera de muntanya a la desconeguda vall
de Baiasca.

18

El front de Pallars a la Serra de Freixa a partir de la
interpretació de les restes de búnquers i trinxeres.

Fotografia a la Coma de Burg

€

Els espais naturals protegits de l'Alt Urgell
SU
AU

Cada dia de l’1 al 15 de maig (sota reserva)
AU

Jornada tècnica del Pla Anual de Transferència Tecnològica.

Picots i rapinyaires de les valls de Sant Joan
Recorregut ornitològic amb vehicle, amb parades per detectar les interessants espècies d’aquesta vall oblidada.

11
PNAP

Els valors patrimonials d’aquests extensos boscos de
pi roig.

Camins de ramat i estanys amagats

GM

12

20 Bordes en desús
OB

€

27 La nit no és foscor ni silenci
OB

27 Bordes i prats de dall
GM

27 Entre trinxeres, una passejada per la història
BB

Volta circular per la part baixa de la vall d’Àrreu.

Sortida guiada per la Serra de Freixa.

alta

Fira Natura: un xorret d'aigua clara

El bosc de Pallerols i la vall de Sant Miquel

AU

Què ens amaguen les estrelles?

OB

€

€

Pi roig i terra vermella

€

mitjana

Gratuïta

Un aiguamoll de muntanya al Pirineu: la Mollera d'Escalarre

7 Fira de la Pasqüeta d'Esterri d'Àneu
10 Curs d'anàlisi tendències temporals amb el programa TRIM
PNAP

€

13, 20 i 27
AU

€

La fauna al Parc Natural de l’Alt Pirineu a partir dels
seus rastres.

14

Caminada Castellbò-Solanell-Castellbò

AU

28
OB

€

31 Sant Pere del Burgal pel barranc de l'Aubaga

€

Tots els caps de setmana de març

Excursions amb raquetes de neu pel bosc de Port Ainé
FGC

abril
1 Pobles en abandó
OB

6

GM
Dificultat
baixa

Organitzador: a darrera es pot consultar la
correspondència dels acrònims

€

(PNAESM)
Despoblat medieval Santa Creu de Llagunes (guiatges) http://soriguera.ddl.net
Museu de les Papallones de Catalunya www.papallones.cat
Serradora d’Àreu www.serradora-areu.org

(SU)

Centre Interpretació Viles Closes d’Escaló http://lorebostdescalo.blogspot.com.es

(CAN)

CX MónNatura Pirineus www.monnaturapirineus.com
La Casa de l’Ós Bru dels Pirineus info@casadelosbru.org
626 254 398

629 591 614 / 620 822 745

(GM)

Activitats
Activitat de pagament

www.gencat.cat/parcs/aiguestortes

(FGC)

(TVA)

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

www.ccau.cat

La Caseta de la Coma de Burg www.laccb.cat

http://altaneu.ddl.net

Centre d'Interpretació: Front, exili, búnquers i evasió www.vallcardos.org

www.laseu.org
http://rialp.ddl.net

Centre d'Art i Natura www.farreracan.cat
www.montferrercastellbo.cat

(MC)

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

http://esterrianeu.ddl.net

(EA)

http://alins.ddl.net

Ajuntament d'Alins

619 938 267

Obaga, activitats d'interpretació del medi

www.balmesblancs.com

(BB)

Hípica Sort. Turisme eqüestre

http://sort.cat/serveis/casa-xorret

Guies de Muntanya de l'Alt Pallars
689 422 670 www.auberria.cat

(VCS)

(AU)

amb almenys un guia-interpretador del Parc en actiu.

€

973 624 036

Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
www.skipallars.cat

Ferrocarrils Generalitat Catalunya (Skipallars)

973 626 568 / 649 387 318 www.vallsdaneu.org

Consorci Turisme Valls d'Àneu
973 353 112

Consell Comarcal de l'Alt Urgell
973 626 038

EMD d'Isil i Alós
973 350 010

Ajuntament de la Seu d'Urgell
973 620 365

Ajuntament de Rialp
973 351 343

Ajuntament de Montferrer i Castellbò
973 626 005

Ajuntament d'Esterri d'Àneu
973 624 405

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

institucions
973 242 329 www.cel.cat

Centre Excursionista de Lleida
649 257 884

BalmesBlancs, experiències temàtiques a la natura
973 620 999

Associació Centre Social Casa Xorret
Consulteu el web per tenir més informació
sobre la Marxa Popular de la Vall de Siarb

http://wifillag.no-ip.info/marxa

Associació de Veïns Coma Sarrera

Aubèrria, natura i patrimoni

empreses acreditades

Algunes de les següents entitats tenen com a membres o col·laboradors habituals
guies-interpretadors acreditats del Parc.

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

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) a l’empresa,
associació o ens local responsable, tant de l’organització com de la informació i inscripcions, quan s’escaigui.
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. Per aquelles activitats que ho requereixin, caldrà portar calçat i roba adequada, impermeable, protecció solar i aigua.
Es recomana portar càmera fotogràfica, binocles o guia de camp, quan
s’escaigui. Els menors hauran d’anar acompanyats (si no s’especifica
el contrari).
Alberg-Refugi l’Abadia de Montenartró
refugimontenartro@gmail.com 620 822 745
La Caseta de la Coma de Burg
Obertura prevista per Setmana Santa
laccb@laccb.cat 973 083 009
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 del Parc:
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

associacions

Ascensió al Port de Salau, un territori ple d’història
enmig d’un paisatge espectacular.

29 i 30

Fira medieval d'Escaló

973 624 036
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) a l’empresa,
associació o ens local responsable, tant de l’organització com de la informació i inscripcions, quan s’escaigui.

www.gencat.cat/parcs/aiguestortes

Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

(PNAESM)

Pujant a l’estany de Mariola (Tavascan)

www.skipallars.cat

Ferrocarrils Generalitat Catalunya (Skipallars)

(FGC)
Despoblat medieval Santa Creu de Llagunes (guiatges) http://soriguera.ddl.net

973 626 568 / 649 387 318 www.vallsdaneu.org

(TVA)

Consorci Turisme Valls d'Àneu

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. Per aquelles activitats que ho requereixin, caldrà portar calçat i roba adequada, impermeable, protecció solar i aigua.
Es recomana portar càmera fotogràfica, binocles o guia de camp, quan
s’escaigui. Els menors hauran d’anar acompanyats (si no s’especifica
el contrari).

973 353 112

Museu de les Papallones de Catalunya www.papallones.cat
Presó-Museu “El Camí de la Llibertat” www.camidelallibertat.cat

www.ccau.cat

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

La Caseta de la Coma de Burg www.laccb.cat

http://altaneu.ddl.net

973 626 038

Serradora d’Àreu www.serradora-areu.org

EMD d'Isil i Alós
973 350 010

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

(SU)

Ajuntament de la Seu d'Urgell
973 620 365

La Caseta de la Coma de Burg
Obertura prevista per Setmana Santa
laccb@laccb.cat 973 083 009

Centre d'Interpretació: Front, exili, búnquers i evasió www.vallcardos.org

www.laseu.org

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

http://rialp.ddl.net

Centre Interpretació Viles Closes d’Escaló http://lorebostdescalo.blogspot.com.es

Ajuntament de Rialp

Centre d'Art i Natura www.farreracan.cat

973 351 343

www.montferrercastellbo.cat

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

http://esterrianeu.ddl.net

973 626 005

(EA)

Ajuntament d'Esterri d'Àneu

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

CX MónNatura Pirineus www.monnaturapirineus.com

(MC)

Ajuntament de Montferrer i Castellbò

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 del Parc:

973 624 405

La Casa de l’Ós Bru dels Pirineus info@casadelosbru.org

http://alins.ddl.net

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

Ajuntament d'Alins

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

(CAN)

institucions
973 242 329 www.cel.cat

619 938 267

Centre Excursionista de Lleida
www.balmesblancs.com

626 254 398

629 591 614 / 620 822 745

març-juny 2013

689 422 670 www.auberria.cat

Aubèrria, natura i patrimoni

(AU)

Activitats

amb almenys un guia-interpretador del Parc en actiu.

empreses acreditades

Activitats
AU

€
14

Volta circular per la vall de Castellbò amb una parada
a Solanell, per conèixer el projecte de repoblament
d’aquest nucli.

14

Observació astronòmica a ull nu i amb telescopi, amenitzada amb les llegendes lligades a constel·lacions i un
tastet de productes locals.

€

Patrimoni natural i cultural conflueixen al final d’aquesta
passejada forestal.

Tots els caps de setmana de març

Excursions amb raquetes de neu pel bosc de Port Ainé
FGC

€

Descobreix els misteris del bosc a l’entorn de Port
Ainé amb un guia-interpretador del Parc.

Dificultat
baixa

€

Camins de ramat i estanys amagats

GM

€

OB

€
€

BB

27 i 28
CAN

Sortida guiada per la Serra de Freixa.

alta

Destaca el sector del PNAP
on es realitza l’activitat

€

AU

€

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

€

Gratuïta

€

L’activitat ramadera de muntanya a la desconeguda vall
de Baiasca.

El front de Pallars a la Serra de Freixa a partir de la
interpretació de les restes de búnquers i trinxeres.

Fotografia a la Coma de Burg

€

Curs de fotografia de natura amb Alícia Garcia.

Els espais naturals protegits de l'Alt Urgell
SU
AU

€

AU

4

€

3,10,17 i 24 d’abril: Xerrades
7, 14, 21 i 28 d’abril: Sortides (indrets per determinar)

GM

€

4i5
11

€

Geolodia 13

PNAP

11

€
€
€
€

€
€

vcs

€

€

1i2
1i2

€
€

1i2

€

De l’Era Glacial a l’Edat Mitjana sota la protecció de
la lluna plena.

€

8

€

Taller i sortida per tota la família per descobrir com la natura es prepara per l’estiu.

De Montenartró a Santa Magdalena pels
antics camins de contraban.

Un salt en el temps a la vall de Siarb. L’Edat Mitjana i el Front del Pallars durant la Guerra Civil.

Geologia pallaresa

BB

€
8

9

Fira dels oficis i menestrals de Rialp

Entre trinxeres

BB

Taller de fotografia de natura i paisatge per la vall de
Siarb.

El castell de València amb la llum de la lluna

PNAP

El camí de la llana

Al-Boom de la primavera

€

Marxa popular de la Vall de Siarb

Natura en família: ecosistemes i estiu

(també l’1 de juny)

Passejada pel bosc de Montenartró a la recerca
d’evidències del despertar de la natura després de
l’ensopiment hivernal.

26

juny

Ja és primavera al bosc

€

Visita guiada a càrrec de l’historiador Carles
Gascón. Altres actes per determinar.

PNAESM
18 de maig: taller-joc infantil
19 de maig: sortida d’Isavarre al Castell de València d’Àneu
26 de maig: sortida per la vall de St. Miquel

(també el 15 i 30 de juny)

Identificació de les principals espècies de bolets que
creixen al Parc a la primavera.

Ocells de ribera
AU

L’evolució geològica de la Vall de Siarb.

Fira de la Cuita el Sol a Àreu

9

AU

€

Interpretació del paisatge seguint la carena
de la vall de Castellbò.

Recorregut per observar ocells a la ribera del Segre al seu pas per la Seu d’Urgell.

9

Marxa popular de les Valls d'Àneu

TVA

II Fira de productes del PN i de
l'ovella aranesa

Meteorologia de muntanya Data per determinar
AU

15

€

Xerrada sobre fenòmens meteorològics i la seva
predicció a les zones de muntanya.

Bolets de primavera: taller infantil

AU

€

Amb el joc i la didàctica seguim la pista dels bolets primaverals.

GM

€

15 i 16

Curs d'orientació pels boscos de Montenartró

Primera quinzena de juny. Data a concretar.
PNAP

16

€
€

22 i 29
OB

22
GM

Curs de certificació de fusta estructural

Apropem la natura als infants

OB

Gaudir aprenent a l’entorn de la Mollera
d’Escalarre.

Flora a l'abast

€

Aprofitem la floració primaveral per descobrir els
usos tradicionals de les principals espècies de
plantes.

Ascensió a la Coma del Forn

€

Ascensió assequible que ens regalarà unes vistes
extraordinàries del Parc Natural.

Fires i Falles per celebrar el solstici d'estiu
23 de juny: Falles d’Isil, Falles d’Alins i Fira Caliu d’Esterri d’Àneu
24 de juny: Fira de Sant Joan i xollada d’ovelles amb tisora a Sort

25 a 28 Fitoteràpia i cosmètica natural a la Coma de Burg
CAN

29
GM

Del Ras de Conques al refugi de la Basseta

€
€

EA

Sortida a l’alta vall de Cardós, que concentra la major quantitat d’estanys del Parc.

Dia Europeu dels Parcs

1

Cada dia del 3 al 15 de juny (sota reserva)

Visita a l'antiga farinera de Montferrer

MC

AU

Observació i identificació dels insectes més vistosos
del Parc: les papallones.

Bolets de primavera

18 i 19
25

L’alta muntanya del Parc a l’Alt Urgell, entre el bosc i
la pastura.

Curs sobre els aprofitaments tradicionals i
els vincles home-entorn als Pirineus.

El desgel, excursió a l'estany de Mariola

GM

GM

GM

BB

Observació directa i reconeixement de papallones
nocturnes. Activitat de nit.

Escates de mil colors

AU

18

25

D'Os de Civís a la Collada de Conflent

OB

18

Diada per conèixer de primera mà l’impressionant
patrimoni geològic del Parc.

Les mil i una de nit

OB

12

Taller i recol·lecció de plantes amb propietats culinàries.

La natura aprofitada (també el 22 i 23 de juny)

€

25

L’explotació del ferro al Bosc de Virós.

Natura en família: cuinem amb flors

AU

OB

Observació del pas migratori primaveral aprofitant els
aguaits i miradors de l’entorn d’aquesta zona humida.

Carbó, mines i ferro

AU

Vetllada nocturna sobre la fauna forestal nocturna i els
estels i constel·lacions primaverals.

AU

Un aiguamoll de muntanya al Pirineu: la Mollera d'Escalarre

12

(també el 22 de juny)

25 i 26

Cada dia de l’1 al 15 de maig (sota reserva)

Arquitectura i paisatge ramader a la Ribera d’Estaon.

27 La nit no és foscor ni silenci
OB

maig

Volta circular des de Rubió fins al circ glacial de les
Comes de Rubió.

20 Bordes en desús

Volta circular per la part baixa de la vall d’Àrreu.

mitjana

Els valors patrimonials d’aquests extensos boscos de
pi roig.

27 Entre trinxeres, una passejada per la història

Pi roig i terra vermella

GM

Fira Natura: un xorret d'aigua clara

€

GM

1 Pobles en abandó

€

Recorregut ornitològic amb vehicle, amb parades per detectar les interessants espècies d’aquesta vall oblidada.

27 Bordes i prats de dall

abril
OB

Picots i rapinyaires de les valls de Sant Joan

El bosc de Pallerols i la vall de Sant Miquel

AU

20

Jornada tècnica del Pla Anual de Transferència Tecnològica.

associacions

€

OB

Algunes de les següents entitats tenen com a membres o col·laboradors habituals
guies-interpretadors acreditats del Parc.

13, 20 i 27

La fauna al Parc Natural de l’Alt Pirineu a partir dels
seus rastres.

31 Sant Pere del Burgal pel barranc de l'Aubaga

6

€

Què ens amaguen les estrelles?

OB

(VCS)

€

28

10 Curs d'anàlisi tendències temporals amb el programa TRIM

Caminada Castellbò-Solanell-Castellbò

AU

Associació de Veïns Coma Sarrera

(GM)

17

Taller i sortida de camp guiada per aprendre sobre els
ocells i les seves migracions.

Descobrim els rastres damunt la neu

€

7 Fira de la Pasqüeta d'Esterri d'Àneu
PNAP

informació
inscripcions

Guies de Muntanya de l'Alt Pallars

OB

http://wifillag.no-ip.info/marxa

www.guiesdemuntanya.com

Natura en família: ocells migradors

€

2i9

Consulteu el web per tenir més informació
sobre la Marxa Popular de la Vall de Siarb

AU

http://sort.cat/serveis/casa-xorret

2i3

Associació Centre Social Casa Xorret

€

Sortida guiada per descobrir l’espectacular jóc de Bellestar, on s’agrupen per dormir centenars de milans
reials.

sobre les
i les entitats organitzadores d'activitats

www.hipicasort.com

Hípica Sort. Turisme eqüestre
Quan els ocells s'ajoquen

973 620 999

(BB)

El paper ecològic de les cuques a través d’un taller i
una passejada per tota la família.

Cada dia entre l’1 i el 10 de març (sota reserva)
AU

BalmesBlancs, experiències temàtiques a la natura

(OB)

€

649 257 884

Natura en família: insectes i insectívors

AU

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.

www.obagaactivitats.cat

Obaga, activitats d'interpretació del medi

6i7

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

març

€

Curs sobre propietats medicinals i cosmètiques de
les plantes amb Suzete Bohringer i Anna Salvat.

Terra de frontera

€

Ascensió al Port de Salau, un territori ple d’història
enmig d’un paisatge espectacular.

29 i 30

Fira medieval d'Escaló
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Senderisme
interpretatiu

Cursos i tallers

Xerrades

Fires

Marxes populars

Patrimoni immaterial

28

26

14 abril El bosc de Pallerols i la vall de St. Miquel
20 abril Camins de ramat i estanys amagats
20 abril Bordes en desús
27 abril La nit no és foscor ni silenci
27 abril Entre trinxeres
27 i 28 abril Curs fotografia a la Coma de Burg
27 abril Bordes i prats de dall
27 abril Xerrada a la Casa de l’Ós Bru delss Pirineus
P

djj

dv

ds

dgg
2

11

12

8

9

15

16

22

23

29

30

3

26

31

18 maig Ja és primavera al bosc
18 i 19 maig Al-Boom de la primavera
19 maig Aplecs de Mare de Déu del Pont, Mare de
Déu de les Ares i de Santa
anta
an
n Magdalena
Magd

25 maig El castell dee València
V
Valèn
alèn
ncia amb
a
la llum de la lluna
na
25 maig El desgel, excursió
excu
a l'estany
stany de
d Mariola
25 maig Visita a l'antiga farinera
arinera
rinera de Montferrer
rrer
25 maig Xerrada a la Casa de l’Ós
Ós Bru dels Pirineus
ne
25 i 26 maig La natura aprofitada
26 maig Marxa popular
ular de la Vall de Siarb

Sortides guiades

4

5

6

7

19

24

30

1 maig Aplecs de Buiro, del Soler i de Santa Maria d'Àneu
4 maig Carbó, mines i ferro
4 i 5 maig Natura en família: cuinem amb flors
5 maig Aplecs d'Arboló i d’Arestui
11 maig Geolodia 13
11 maig Les mil i una de nit
12 maig D'Os de Civís a la Collada de Conflent
12 maig Escates de mil colors
12 maig Aplecs de Sant Miquel i de Biuse
18, 19 i 26 maig Dia Europeu dels Parcs
18 maig Bolets de primavera
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11

protegits de l'Alt Urgell

2

7

9

1 abril Pobles en abandó
6 abril Pi roig i terra vermella
6 i 7 abril Natura en família: insectes i insectívors
7 abril Fira de la Pasqüeta d'Esterri d'Àneu
13, 20 i 27 abril Picots i rapinyaires de les Valls de St. Joan
14 abril Fira natura: un xorret d'aigua clara
3, 7, 10, 14, 17, 21 i 24 abril Els espais naturals

Tots els caps de setmana

1

6

31

30

29

2 i 3 març Natura en família: Ocells migradors
2 i 9 de març Descobrim els rastres damunt la neu
17 març Caminada Castellbó-Solanell-Castellbò
28 març Què ens amaguen les estrelles?
30 març Aplec de Sant Beado
30 març Xerrada a la Casa de l’Ós Bru dels Pirineus
31 març Sant Pere del Burgal pel barranc de l'Aubaga

maig
ag

8
16
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8

aabril
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4

10

Descarrega’t el programa
complet i consulta les activitats aquí.
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5
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9
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dc

1
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12

18
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13

19
25

14

20
26

1 i 2 juny
ny Fira dels oficis i menestrals de Rialp
1 i 2 juny
uny Natu
Natura en família: ecosistemes i estiu
1 juny
ny E
El cam
camí de la llana
1 i 2 jun
juny
un Entre trinxeres
1 juny
ny Bolets de primavera
8 juny Geologia pallaresa
8 juny Fira
ira
ra
ad
de la Cuita el Sol a Àreu
9 junyy II Fira dde productes del PN i de l’ovella aranesa
9 jun
juny Marxa popular de les Valls d'Àneu
ju
9 juny Del Ras de Conques al refugi de la Basseta
15 juny Bolets de primavera: taller infantil
15 juny Escates de mil colors
15 i 16 juny Curs d'orientació
16 juny Aplec de St. Joan de Colinos

21
27

28

16 juny Apropem la natura als infants
22 i 29 juny Flora a l'abast
22 juny La nit no és foscor ni silenci
22 juny Ascensió a la Coma del Forn
23 juny Falles d'Isil i Falles d'Alins
23 juny Fira Caliu d'Esterri d'Àneu
22 i 23 juny La natura aprofitada
24 juny Fira de St Joan i xollada d'ovelles
es a Sort
24 juny Aplecs St Joan de l'Erm i St Joan
an d'Aurós
d Aurós
d'
25-28 juny Fitoteràpia i cosmètica natural
tural
29 juny Terra de frontera
29 i 30 juny Fira medieval d'Escaló
29 juny Aplec de Sant Pere del Burgal
30 juny Escates de mil colors

