Equipaments i centres d'interpretació de l'àmbit del Parc
Centre d’interpretació: Front, exili,
búnquers i evasió

La Casa de l’Os Bru dels Pirineus
C/ Pont, 7 25586 Isil
www.casaosbru.org
973 083 044 info@casaosbru.org

Centre d’ Art i Natura de Farrera
C/ La Bastida, 25595 Farrera
www.farreracan.cat
973 622 106 artinatura@farreracan.cat

Centre d’interpretació de l’aigua de Tavascan
C/ Casa del poble, s/n 25577 Tavascan
www.tavascan.net
973 623 089 central@tavascan.net

Estació d’ Alta Muntanya de Tavascan
C/ La Pleta del Prat, 7 25577 Tavascan
www.tavascan.net
656 535 492 / 665 670 193 tavascan@tavascan.net

Oficina Comarcal de Turisme Pallars Sobirà

El programa de turisme familiar al Parc. Més informació:
www.exploraelparc.cat

www.guiesdemuntanyaenruta.com
606 159 480 guiesdemuntanyaenruta@gmail.com

Jardi d’Herbes de l’ Alt Pirineu

Obaga, activitats d’interpretació del medi

Camí de l’Ermita de Sant Francesc, 25573 Araós

www.obagaactivitats.cat
619 938 267 info@obagaactivitats.cat

www.herbesdelaltpirineu.com
655 927 780 info@herbesdelaltpirineu.com

Presó Museu ‘El Camí de la Llibertat’

Serradora d’ Àreu

Pl. Sant Eloi, 8 25560 Sort
www.camidelallibertat.cat
973 620 010
museu@camidelallibertat.cat

www.serradora-areu.org
618 382 654 / 609 352 639

Ramat de camins
www.ramatdecamins.com
627 706 247 capdevila.cesc@gmail.com

Camí d’ Àreu s/n, 25575 Areu

Salvatgines

CEDPIR Centre de Documentació dels Pirineus

Despoblat medieval Santa Creu de Llagunes

www.facebook.com/salvatgines/
627 753 205 salvatgines@gmail.com

Edifici “Les Escoles” 25589 Son (Alt Àneu)
www.pyrenea.com
606 873 126 info@pyrenea.com

LLagunes
www.balmesblancs.com
649 257 884 info@balmesblancs.com

Terra Viva Activitats
www.terravivaactivitats.com
645 561 922 activitatsterraviva@gmail.com

Centre d’interpretació Viles Closes d’Escaló

Camí de la Cabanera s/n Sort
http://turisme.pallarssobira.cat
973 621 002 turisme@pallarssobira.cat

Explora el Parc

Guies de Muntanya En Ruta

C/ Major, 8 25700 La Seu d’Urgell
www.espaiermengol.cat
973 353 057

973 624 364 / 658 491 312 casasintet@gmail.com

C/ del Camp, 22-24 25580 Esterri d’ Àneu
www.ecomuseu.com
973 626 436 ecomuseu@ecomuseu.com

www.auberria.cat
689 422 670 natura@auberria.cat

Espai Ermengol

Casa Sintet, 25574 Alins
www.casasintet.cat

Ecomuseu de les Valls d’ Àneu

Auberria, natura i patrimoni

Montferrer i Castellbò
www.ccau.cat/museus/cat/farinera.html
973 351 343 ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

Ecomuseu Casa Sintet

Son, 25589 Alt Àneu
973 626 722 www.monnaturapirineus.com
monnaturapirineus@fcatalunyalapedrera.com

amb almenys un guia-interpretador del Parc en actiu

Antiga Farinera de Montferrer

Camí de la Reguera s/n Ribera de Cardós
www.vallcardos.cat
973 623 122 info@vallcardos.ddl.net

MonNatura Pirineus

Empreses acreditades

25596 Escaló
http://guingueta.ddl.net
973 626 067

El pas de l’Ossa

Una ruta guiada amb premis
pel territori de l’os. Adquireix
el teu passaport.

Belibasta

Deixa’t Guiar

Joc interactiu sobre el
camí de l’Últim Càtar.
www.belibasta.cat

Gaudeix de l’APP
sobre el Parc.

Tel. 973 622 335
pnaltpirineu@gencat.cat

Apropa’t als productors i
artesans del Parc

Pireníssim

APP de turisme de l’Alt
Pirineu i Val d’Aran.

Programa de visites a tallers i obradors del Parc.
Més informació a les oficines del Parc.

My112

APP per fer trucades
d’emergència al 112 amb
geolocalització.

Activitats

institucions i entitats

informació
sobre les inscripcions

Ajuntament de Lladorre

i les entitats organitzadores d'activitats

973 623 000 http://lladorre.ddl.net

Ajuntament d'Esterri de Cardós

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.

Altres llocs on consultar tota la informació turística que necessiteu sobre el Parc
Natural de l’ Alt Pirineu són (consulteu horaris obertura):

Punts d’informació del Parc
Casa de l’Os Bru dels Pirineus
info@casaosbru.org 973 083 044
Punt d’informació de Sant Joan de l’Erm
santjoandelerm@gmail.com 973 360 954

Punts d’informació associats
Refugi del Fornet
refugidelfornet@yahoo.es 618 146 705
Alberg l’Abadia de Montenartró
refugimontenartro@gmail.com 672 295 463
Refugi Vall de Siarb
info@refugivalldesiarb.com 649 257 884
Refugi Ras de Conques
rasdeconques@gmail.com 973 091 154

973 623 122 www.vallcardos.cat

973 620 365 www.rialp.cat

973 351 511 www.turismeseu.org

Ajuntament de Sort

Consell Comarcal de l’ Alt Urgell

973 620 010 www.sort.cat

973 353 112 www.alturgell.cat

Escola Agrària del Pirineu (Bellestar)

Ajuntament de Montferrer i Castellbò
973 351 343 www.montferrercastellbo.cat

associacions

973 352 358 www.agricultura.gencat.cat/
ca/ambits/formacio-innovacio/
escoles/escola-agraria-pirineu/

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

BalmesBlancs

Associació Marxa Nòrdica

649 257 884 www.balmesblancs.com

Associació de Veïns de Coma Sarrera

www.nordicwalking.cat

Associació Cultural Gençana
www.festivalmuda.cat

www.marxasiarb.com

Associació cultural de Fallaires d’ Alins i d’Isil
www.fallesalins.cat

www.fallesisil.cat

Associació Cultural Vall de Cardós
667 896 416 www.facebook.com/marxadelcardos

Associació Amics del Projecte Boscos de Muntanya
973 622 247 www.projecteboscos.cat

Refugi Comes de Rubió
info@refugicomesderubio.com 677 065 773
Agrobotiga el Raconet de Castellbò
650 370 590
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 de l’empresa,
associació o ens local responsable.

març-juny 2018

Tornafort (Vall de Siarb) - Óscar Rodbag

973 622 335
973 360 954

Ajuntament de la Vall de Cardós
Fotografies: Arxiu PNAP, Òscar Rodbag i Generalitat de Catalunya

Seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu (Llavorsí)
Casa dels Parcs dels Pirineus (La Seu d’Urgell)

973 623 185 http://esterricardos.ddl.net

Activitats

Ajuntament de la Seu d'Urgell

Disseny: TRAMA

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

Ajuntament de Rialp

Segueix-nos a:

/pnaltpirineu

@pnaltpirineu

@pnaltpirineu

/pnaltpirineu

pnaltpirineu

Sortida guiada des d’ Ars al mirador del coll del Grau (Alt Urgell).
973 351 511

Hides de fotografia d’aus forestals

Vall de Cardós

Cada dia sota Cada dia sota
reserva prèvia reserva prèvia

Terra Viva 645 561 922

Cada dia sota
reserva prèvia

€

Traginers de la Sal

Endinsa’t en la terra del Peau d’Escalç

Aprendre a identificar els ocells pirinencs de la Vall de Siarb. Un mosaic d’habitats en poc espai.

€

Massís de l’Orri

Aprendre a identificar els ocells de la Mollera d’Escalarre. Un espai
reduït amb una grandíssima biodiversitat.

€

Ramat de Camins

Valls d’ Àneu

627 706 247

Durant unes hores ens convertirem en autèntics traginers i reviurem
les caravanes de rucs que traginaven la sal des de Gerri fins a mercats
llunyans.

€

Massís de l’Orri

Ramat de Camins 627 706 247

Endinsem-nos en les terres de l’os bru, busquem-ne els rastres en un dels
itineraris de seguiment de l’espècie. Aprendrem com viu l’os en aquests
paisatges i intentarem observar la fauna que hi conviu. A partir de l’1 d’abril.

€

Salvatgines

Vall de Cardós

627 753 205

Pel país de l’os
Passejada pels boscos de Bonabé, per col·laborar en el seguiment
de l’os bru i fer la revisió d’alguns paranys fotogràfics i de pèl, en una
frondosa avetosa. Observacions amb un telescopi terrestre.

€

27 maig

Ramat de Camins 627 706 247

Descoberta dels ocells de la Mollera d’Escalarre

Valls d’ Àneu

Obaga

€

695 942 524

Visita els espais de la Guerra Civil. Valadredo
Visita als espais on va tenir lloc la Batalla del Valadredo (22-24 de juliol
de 1938).

€

Massís de l’Orri

Dificultat
baixa

mitjana

alta

Oriol Riart

€

636 178 060

Activitat de pagament

€

Gratuïta

€

Vall de Siarb

Agrotallers de Setmana Santa

€

Castellbò

Agrobotiga El Raconet

650 370 590

La Seu d’Urgell

Ajunt. Seu d’Urgell

973 350 010

VII Fira dels oficis i menestrals de Rialp
Demostracions de tot tipus d’activitats relacionades amb els oficis tradicionals. També hi haurà concerts, conferències, representacions teatrals pel
carrer, malabars, jocs infantils, etc.

€

Rialp

Ajuntament de Rialp i PNAP 973 620 365

III Festival de Muntanya Pica d’Estats
Concerts, xerrades, sortides guiades i proves de material tècnic, en el
marc de la Milla Vestical d’Àreu.

€

Àreu

EMD d’ Àreu

609 352 639

29ena Xollada d’ovelles amb tisora i fireta de productes artesans

€

Sort

Ajuntament de Sort

973 620 011

Música, dansa, bons aliments i natura són els ingredients essencials
del Festival de la Coma de Burg.

€

Burg

Associació Cultural Gençana

652 214 161

Patrimoni cultural
i immaterial
19 juny

Nit Blanca Jove a Anserall

23 juny

Falles d’Isil

23 juny

Falles d’ Alins

30 juny

Falles de Sant Pere de València d’ Àneu

Actuació de neteja de deixalles del Let’s Clean Europe al Parc Natural
de l’ Alt Pirineu, a Sant Joan de l’Erm. Sortida 10h refugi de la Basseta
de Sant Joan de l’Erm. Aperitiu en acabar.

Aprendrem a fer oli de cop, un coixí per descansar, una infusió i allò que
ens vingui més de gust relacionat amb les plantes aromàtiques i medicinals que tinguem a l’abast.

Voluntariat forestal al Parc

€

Araós

Jardí d’Herbes de l’ Alt Pirineu

655 927 780

Araós

Jardí d’Herbes de l’ Alt Pirineu

Araós

Jardí d’Herbes de l’ Alt Pirineu

655 927 780

Temps era temps, en el que les padrines collien, assecaven i es feien la
seva farmaciola ben preparada per tots els problemes…però, què collien,
que assecaven,…? Recuperem la seva memòria

€

Araós

655 927 780

Jardí d’herbes de l’ Alt Pirineu

Recuperació de camins tradicionals. Murs de pedra seca.
En aquest curs es treballarà les tècniques bàsiques de la construcció de
murs de pedra seca, així com la relació d’aquests en la recuperació de
camins tradicionals.

€

Bellestar

Escola Agrària del Pirineu

973 352 358

Arboricultura i treballs en altura
Curs amb una part pràctica important en relació amb la seguretat en els
treballs de poda en altura. L’objectiu és donar els coneixements suficients
per realitzar treballs en altura amb les tècniques i equipaments bàsics per
realitzar una correcta grimpada.

€

Bellestar

Escola Agrària del Pirineu

973 352 358

Manteniment, seguretat i tècniques de tallada amb motoserra.
Optimització del treball amb la motoserra. Es donaran els coneixements
necessaris per a incrementar el rendiment dels treballs forestals, millorant la seguretat d’aquests, perfeccionant les tècniques d’abatiment i
trossejat; així com pel perfecte manteniment de l’equip de treball.

€

Bellestar

Escola Agrària del Pirineu

973 352 358

Descobreix el nou Jardí d’Herbes de l’Alt Pirineu

Bosc de Virós

Projecte Boscos de Muntanya 973 622 247

Visites
guiades

655 927 780

Recol·lecció, cultiu, sembra, transplantament i esqueixos, assecat i
conserva de plantes aromàtiques i medicinals. Veniu a embrutar-vos i
aprendre a fer terra.

€

PNAP i Assoc. Marxa Nòrdica 973 360 954

1era setmana del 18 al 24 de juny. 2ona setmana del 25 de juny a l’1
de juliol

€

Itinerari per l’entorn del Jardí d’Herbes i taller de transformació de les
herbes recol·lectades.

€

Vall de Cardós

Voluntariat per adults al voltant de la gestió forestal.

Visita guiada completa i elaboracions de productes

Plantes oblidades o en desús de l’Alt Pirineu

Festival MUDA Pirineus

PNAP i Assoc. Cult. Vall Cardós 973 623 335

€

www.valldesiarb.com

Mercat medieval de la Seu d’Urgell on es poden comprar objectes i
productes artesanals, veure com treballen artesans en oficis tradicionals,
degustar receptes medievals, etc.

Vall de Cardós

Tallers per nens (i no tant nens)

Mercat medieval dels Canonges

€

€

Neteja de deixalles a Sant Joan de l’Erm

12 maig

Cada matí de semana santa, activitat familiar sobre la flora i fauna que
podem trobar al Parc.

PNAP i Ajunt. Esterri de Cardós 973 622 335

Ajunt. Soriguera

12 maig

650 370 590

La manera de conèixer-la serà a plaeret (a poc a poc en pallarès) i acompanyats per guies professionals, en una sèrie d’actes per a tots els públics
que tenen com a colofó la Marxa Popular Vall de Siarb.

619 938267

Casa de l’Os Bru

Arrós de Cardós

Agrobotiga El Raconet

II Festival de senderisme de la Vall de Siarb

Després de l’hivern, la Casa de l’Os Bru torna a obrir les portes i ho
celebrem amb la “Festa del despertar de l’ossa” per a petits i grans.
Valls d’ Àneu

973 620 010

Arrós de Cardós ens mostra en aquesta fira l’artesania i els productes
locals del Parc. També hi haurà concurs de xolla, dinar popular i espectacle infantil. En motiu del Dia Europeu dels Parcs.

Festa “El despertar”

€

Ajuntament de Sort

Castellbò

Cada dia sota
reserva prèvia

Passejada circular ideal per identificar flors de muntanya i herbes
remeieres en ambients tant diferents entre ells com les avetoses i
les pastures. Farem servir diferents guies de camp i lupes per poder
interactuar millor amb el medi.

Sort

2 abril

Flors i herbes remeieres. Les bordes de Noarre

Els ocells primaverals

Diumenges
de juny

627 753 205

€

€

Actuació de neteja de deixalles del Let’s Clean Europe al Parc Natural de
l’ Alt Pirineu, en el riu Noguera de Cardós. Sortida 10h àrea esbarjo de
Cassibrós. Aperitiu en acabar.

Cultiu, recol·lecció i transformació

13, 14, 20 i 21
abril

Salvatgines

2 i 3 juny

€

Sota demanda

Mercat, àrea de tast, presentacions, ruta gastronòmica i activitats
gastronòmiques i d’animació.

VII Fira de productes del Parc i de l’ovella aranesa

26 i 27 maig

Activitat nocturna per a localitzar els ratpenats que viuen al costat dels
nostres pobles mitjançant l’ecolocalitzador. Entendrem la seva funció
en l’equilibri dels ecosistemes forestals.

14a mostra de formatges artesans de Catalunya

16-19 abril

627 753 205

2 i 3 juny

Salvatgines

24 juny 9 i 10 juny

€

Vall Ferrera

Cada dia sota
reserva prèvia

Cada dia sota
reserva prèvia

Introducció a l’ecologia i la biodiversitat dels prats de dall. Anàlisi de
la relació entre l’activitat de l’home i el manteniment dels ecosistemes
dels prats de dall.

30 i 31 març

Of. info. turística de Tavascan 973 623 079

Vall de Cardós

Cada dia sota
reserva prèvia

€

31 març i
17 juny

Ruta de l’os bru

Descobrim els ratpenats i la seva ecologia

24 març

Fires, mercats
i festivals

Excursió amb 4x4 per l’observació d’ungulats

1 abril

Sortides interpretades pel municipi de Lladorre (Natur Tavascan)

30 març

627 753 205

21-24 maig

Salvatgines

2 i 3 juny

Vall Ferrera

29, 30 juny
i 1 juliol

€

Activitat per aprendre a elaborar el teu propi formatge a casa

Juny

De safari per les muntanyes! Descobrim la seva fauna més salvatge;
isards, muflons, daines, perdiu blanca, trencalòs, etc.

Taller d’elaboració de formatge

Cada dia (tardes)
reserva prèvia

Observació de fauna salvatge a la muntanya

Conèixer el prat de dall i la seva biodiversitat

31 març

29-31 març 19 març
i 1 abril

645 561 922

30 juny i
1 juliol

Dissabtes i
diumenges
Cada dia sota
reserva prèvia

Terra Viva

Cada dia sota
reserva prèvia

Cada dia sota
reserva prèvia

El refugi Gall Fer i el bosc de Virós són un entorn ideal per descobrir un
dels boscos subalpins mixtos més peculiars del Parc Natural. Jugarem
a interpretar el passat i el present, per a conèixer la seva història fent un
passeig circular.
Vall Ferrera

Neteja de deixalles del riu Noguera de Cardós

Cada dia sota
reserva prèvia

PNAP i Turisme Seu

Visites guiades al poble i al complex hidroelèctric de Tavascan
Passejada i projecció audiovisual el voltant dels valors patrimonials
de Tavascan. Descobriu també la importància de l’aigua a partir d’una
projecció audiovisual i la visita a la caverna de Tavascan. Apte per a
públic amb mobilitat reduïda.

€

Tavascan

Ajuntament de Lladorre

973 623 089

El Pallars Medieval
Visita les esglésies romàniques de Santa Maria de Ginestarre i Sant Pere
i Sant Pau d’Esterri de Cardós, construïdes entre els Segle XI i XII, dos
petites construccions amb molt d’encant, on podrem observar les pintures que es conserven a l’absis.

€

Terra Viva

Ginestarre

645 561 922

Visites guiades a l’Ecomuseu Casa Sintet
Un passeig en la història de la fabricació i ús del ferro, des de l’època
de les fargues a l’actualitat.

€

Casa Sintet

Alins

658 491 312

Cada dia sota
reserva prèvia

Santa Magdalena

Voluntariat

Visites guiades al despoblat de Santa Creu de Llagunes

Cada dia sota Cada dia sota Cada dia sota
reserva prèvia reserva prèvia reserva prèvia

€

Flora i fauna al Bosc de Virós

€

Cursos, tallers
i jornades

Dia Europeu dels Parcs

Visites guiades als búnquers de Vilamur

Descobreix el museu i el despoblat d’època ibèrica i medieval, i el
jaciment arqueològic excavat d’aquestes característiques, més alt de
Catalunya, a 1.628 metres.

€

Llagunes

Balmes Blancs

649 257 884

Una volta per les construccions del bàndol nacional, algunes intactes,
ens transporta a un moment històric d’alta tensió.

€

Llagunes

Balmes Blancs

649 257 884

Centre d’interpretació i exposició: front, exili, evasió i búnquers
Visites guiades a aquest equipament, especialitzat en la Guerra Civil a
la Vall de Cardós.

€

Ribera de Cardós

Aj. Vall Cardós

973 623 122

Antiga Farinera de Montferrer
Visita guiada per l’antiga farinera situada a l’indret de la Trobada del
municipi Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) transformada en un museu.

€

Montferrer

Aj. Montferrer i Castellbò

973 351 343

Vine a descobrir el nou espai que hem preparat per poder disfrutar de
les plantes aromàtiques i medicinals de més aprop al poble d’ Araós. Tast
d’infusions gratuites.

€

Araós

Jardí d’Herbes de l’ Alt Pirineu

655 927 780

Marxes populars

Curs d’evolució del paisatge
Descriure els factors naturals que han modelat el paisatge de muntanya i
analitzar les influències antròpiques que l’han modificat.

€

Valls d’ Àneu

Refugi del Gerdar

619 044 476

XIV Marxa Popular de la Vall de Siarb

27 maig

26 maig

Senderisme
interpretatiu

Caminada popular per a gaudir dels paisatges de la Vall i el típic ambient
excursionista. Una sèrie de panells amb continguts interpretatius ens
donaran informació dels diversos llocs d’interès.

€

Massís de l’Orri

Veïns Coma Sarrera

www.marxasiarb.com

