ajuntament@alins.ddl.net

Activitats

Vall Ferrera

TerraViva Activitats

645 561 922

Les Plantes de les Bruixes
Una passejada per a descobrir la màgia de les plantes de muntanya i la
seva relació amb les bruixes al Pirineu: veurem plantes que guarien i protegien, plantes que enamoraven, i plantes que enverinaven. Cal inscripció
prèvia. Juliol i agost.

€

Valls d’ Àneu

Ecomuseu de les
Valls d’ Àneu

973 626 436

La talaia del Parc Natural de l’Alt Pirineu

Ruta guiada pel bosc de Virós, on els arbres ens descriuen la història de
la Vall Ferrera, tot descobrint la relació que aquesta té amb el ferro. Del 15
de juliol al 6 de setembre. Cal reserva prèvia.
Vall Ferrera

Petita ruta circular fins a Sant Josep d’Olp, on observarem el paisatge i
construirem una menjadora d’ocells amb material reciclat. Activitat per a
totes les edats. Del 15 de juliol al 6 de setembre. Cal reserva prèvia.

€

Massís de l’Orri

Guies de Muntanya En Ruta

Vall de Santa
Magdalena

PNAP i Assoc.
La Sorellona

€

606 159 480

Projecte LIFE
Limnopirineus

de

aloscultural@gmail.
com

Curs d’Il·lustració Científica
Curs de Carles Puche per aprendre o perfeccionar el nivell d’il·lustració
de flora, fauna o conjunts (intersectes) a partir de l’observació dels
individus i les seves característiques particulars. Cal inscripció prèvia.

€

Farrera

CAN

973 622 106

Taller d’Escriptura i Natura
Taller amb l’escriptora i biòloga pallaresa Raquel Picolo. S’aprendran les
tècniques d’escriptura i de descripció de la natura a partir d’exemples
de diversos autors. Es faran pràctiques i s’analitzaran col·lectivament.
Cal inscripció prèvia.

€

Coma de Burg

CAN

Escola Agrària del Pirineu

973 352 358

€

MónNatura
Pirineus (Son)

Projecte PirosLife

Guies de Muntanya En Ruta 606 159 480

Jornades organitzades en el marc del projecte PIROSLIFE. Cal
inscripció prèvia.

€

MónNatura
Pirineus (Son)

Projecte PirosLife

https://piroslife.cat

Celebrem el Dia Mundial dels Ocells amb dues sessions d’anellament
d’ocells on coneixeràs com es capturen, com s’anellen i perquè serveix
l’anellament. Cal inscripció prèvia.

€

Seu d’Urgell i Escalarre

PNAP

973 622 335

Dos actes formats per una intervenció artística de música i dansa a
l’entorn d’un arbre singular precedida d’una caminada interpretativa fins
l’arbre i conclosa amb una xerrada i un picapica de productes artesans
de l’Alt Pirineu. Cal inscripció prèvia.

€

Llavorsí i Àreu

Assoc. cultural info@dansanatura.com
Gençana

Xerrades i taula de debat sobre els canvis del règim d’incendis
forestals a l’alta muntanya pirinenca a causa del canvi climàtic i sobre
com aquest afecta la biodiversitat i l’execució de la seva extinció. Cal
inscripció prèvia.
La Guingueta
d’ Àneu

PNAP, GRAF,
Ajunt. Guingueta d’ Àneu

973 622 335

€

Rialp

Obaga Activitats

695 942 524

Setembre i
octubre

Del 4 al 12
d’agost

Cada
dimecres

Cada dijous

Fauna de muntanya
Llevar-se aviat moltes vegades té recompensa. Aquesta proposta s’enfila
per una zona on amb una mica d’encert podrem observar algunes de les
espècies emblemàtiques del Pirineu com l’isard o la marmota. Del 20 de
juliol a l’1 de setembre. Cal reserva prèvia.

€

Valls d’ Àneu

Obaga Activitats

695 942 524

Excursió a Perosa
Anem al territori de l’os! Del 31 de juliol al 4 de setembre. Cal reserva
prèvia.

€

Valls d’ Àneu

MónNatura Pirineus 973 626 722

Camí de Sant Lliser
Camí de Sant Lliser, un camí de país: Gerri de la Sal - coll de la Cornella - Alós - Llavorsí. Cal inscripció prèvia.

€

Pallars Sobirà

Ass. Cultural d’ Alós aloscultural@gmail.com

Observació de la brama del cérvol
Escoltar i observar la brama del cérvol des de llocs estratègics utilitzant
binocles i telescopis terrestres. Del 23 de setembre al 17 d’octubre. Cal
reserva prèvia.

€

Massís de l’ Orri

Ramat de Camins

627 706 247

Molt baixa

Baixa

Moderada

Activitat ideal per conèixer flors de muntanya, plantes remeieres i la
fauna més remarcable del Parc Natural mitjançant jocs i tallers per tota
la família. Cal inscripció prèvia.

Terra Viva Activitats

645 561 922

Visita guiada a l’antiga farinera de Montferrer
Visita guiada a una farinera construïda el 1911 sobre un antic molí fariner. Cal reserva prèvia. Diumenges exclosos.

€

Montferrer

CCAU

630 423 216

Visita interpretativa a una explotació de plantes aromàtiques i
medicinals
Visita interpretativa de les plantes medicinals més comuns del Parc Natural de l’ Alt Pirineu i d’un camp de cultiu de medicinals. Cal reserva prèvia.

€

Araós

Herbes de l’Alt Pirineu

655 927 780

Una passejada pel jardí del Molí del Pau a Castellbò, amb guiatge de
plantes i arbres del Parc Natural de l’ Alt Pirineu. Identificació, preparats
i usos. Cal reserva prèvia. Durant juliol i agost, 29 de setembre i 27
d’octubre.
Agrobotiga Castellbò

Castellbò

650 370 590

Participa en la plantació d’arbres fruiters per afavorir la conservació de
l’os bru. Vine a conèixer l’ecologia de l’os i ajuda’ns a plantar un arbre
amb família. Cal inscripció prèvia.

€

Valls de Cardós

Salvatgines

627 753 205

Colònies Sant Joan de l’Erm
Colònies per infants de 7 a 14 anys. Cal inscripció prèvia.

€

Ajunt. Montferrer i
Castellbò

St. Joan de l’ Erm

973 351 343

El Gall Fer i la força de l’aigua
Estades de voluntariat setmanals (de dilluns a diumenge) realitzant
tasques de bioenginyeria de paisatge, gestió forestal i manteniment
de pastures al barranc de Port-Ainé i entorn del Massís de l’Orri. Cal
dipositar una fiança. Cal inscripció prèvia.

€

Projecte Boscos de
Muntanya

Massís de l’ Orri

973 622 247

Conservació i restauració d’ecosistemes lacustres a l’Alt Pirineu
Control i eliminació d’espècies al·lòctones de peixos a Tres estanys. Cal
inscripció prèvia.

€

Valls d’ Àneu

Assoc. La Sorellona

693 728 565

Pastures i ramats al territori de l’os
Estades de voluntariat setmanals (de dilluns a diumenge) realitzant
tasques de recuperació i manteniment de pastures i camins ramaders
tradicionals i gestió forestal sostenible a l’entorn de la Vall de Cardós.
Cal dipositar una fiança. Cal inscripció prèvia.

€

Valls de Cardós

Projecte Boscos Muntanya

973 622 247

Jornades de l’Escola Agrària del Pirineu
Jornada 1: Optimitzem el treball amb la motoserra: Manteniment,
seguretat i tècniques de tallada.
Jornada 2. Reconeixement d’espècies arbòries.

Piribus

Cal inscripció prèvia.

Exposició itinerant i interactiva que pretén mostrar i recollir part de
l’ADN dels Pirineus. Consulteu el programa d’activitats complementàries
a www.adnpyr.eu. 17-28 de juliol a la Seu d’Urgell, 31 de juliol a l’11
d’agost a Esterri d’Àneu, 28 d’agost al 8 de setembre a Sort.

€

Bellestar

Escola Agrària del Pirineu 973 352 358

€

La Seu d’Urgell,
Esterri d’ Àneu i Sort

Assoc. La Sorellona

10a Fira del Ferro pirinenc

Alins

Falles d’Alós d’Isil

Alós d’Isil

Fira de cervesa artesana al Refugi
Gall Fer

Alins
Escaló
Castellbò

693 728 565

€

Valls de Cardós

Terra Viva Activitats

645 561 922

Astronomia sota un cel starlight

Trobada transfronterera al Pic de Medacorba
16 juliol

Cada dia
Exigent

Valls de Cardós

Curiositats a peu pla. Descoberta de flora i fauna
Aquest pic constitueix un vèrtex on coincideixen les 3 nacions França,
Espanya i Andorra. Instal·lació d’una placa en memòria de Michel
Sébastien. Ascensió no apte per persones amb vertigen. Cal inscripció
prèvia.
PNAP, PNR dels Pyrénées
Ariégeoises i PNC de les Valls 973 622
Vall Ferrera
335
del Comapedrosa

Aprofitant la qualitat del nostres cels pirinencs, us proposem
l’observació a ull nu de les principals constel·lacions i l’observació amb
telescopi de galàxies, nebuloses, planetes i cúmuls d’estrelles. Cal
inscripció prèvia.

€

€

Agermanament occitano-català al port de Salau, a 2.100 metres
d’altitud, que uneix el Pallars Sobirà amb l’Arieja.

Valls d’ Àneu

Obaga Activitats

695 942 524

Universitat d’estiu de Lleida: Aprendre i ensenyar medi natural al
país de l’os bru
Adreçat a persones del món educatiu formal i informal amb interès per
un coneixement naturalista que permeti la realització d’activitats per a
adults i infants. Cal inscripció prèvia.

€

Isil

UdL i Casa de l’Os bru 973 703 390 / 973 083 044

Curs d’Evolució del Paisatge

32a Pujada al Port de Salau

€

Farrera

CAN

973 622 106

Curs d’Arquitectura Bio-Climàtica: Confort Tèrmic
Curs de l’arquitecte Josep Bunyesc sobre conceptes d’eficiència
energètica als edificis. Enguany l’èmfasi es posarà sobre el comfort
tèrmic a l’interior i a l’exterior. Cal inscripció prèvia.

€

Farrera

CAN

973 622 106

Taller de plantes del nostre entorn: usos i beneficis
Taller per aprendre a usar les plantes amb propietats terapèutiques i
cosmètiques. Cures de bosc. Cal inscripció prèvia.

€

Coma de Burg

CAN

973 622 106

Dibuix, Energia i Entitats de la Natura
Taller d’Eulàlia Valldosera on el dibuix és expressió dels fluxos
energètics de cadascun dels participants. Dibuix com excusa
d’autoconeixement. La vida és natura i els humans en som part.
Cal inscripció prèvia.

€

Coma de Burg

CAN

973 622 106

Molt exigent

Vàries dificultats

€

Activitat de pagament

€

Gratuïta

€

Cercle d’ Agermanament
Occitano-Català

Valls d’ Àneu

932 843 634

5a Trobada transfronterera al port de Marterat-Tavascan

5 sortides per indrets on es fa recerca territorial sobre els canvis al
paisatge des de la darrera glaciació. Cal inscripció prèvia.

Dificultat, segons mètode SENDIF
Apta per persones amb mobilitat reduïda

€

655 927 780

4 agost

Valls d’ Àneu

Herbes de l’Alt Pirineu

23 agost

€

Araós

Agermanament franco-català entre els veïns de l’Arieja i les Valls de
Cardós. Sortida des de les Bordes de Grau o des de l’aparcament de la
Font de la Costa. Degustació de productes locals. Cal inscripció prèvia.

€

PNAP i PNR dels Pyrénées 973
Ariégeoises
335

Valls de
Cardós

622

7a Trobada i mercat transfronterer al port de Boet
24 agost

Activitat familiar d’introducció a l’apassionant món de les papallones, amb
un recorregut per a poder identificar-les i observar-les de ben a prop i, de
pas, conèixer les plantes que tenim en aquest entorn. Del 20 de juliol a l’1
de setembre. Cal reserva prèvia.

€

13 octubre

“Voliaines” descoberta de les papallones

Visita les esglésies romàniques de Santa Maria de Ginestarre i Sant
Pere i Sant Pau d’Esterri de Cardós, construïdes entre els segles XI i XII,
dues petites construccions amb molt d’encant, on podrem observar les
pintures que es conserven a l’absis. Cal reserva prèvia.

Realització de productes a base de plantes aromàtiques i medicinals
recol·lectades a l’espai d’Herbes de l’Alt Pirineu. Juliol i Agost. Cal
inscripció prèvia.

Del 17 al 20 octubre

Guies de Muntanya En Ruta 606 159 480

Dimarts, dijous,
divendres i dissabte

€

Massís de
l’ Orri

1 al 3 juliol

Activitat per infants i famílies a partir dels 4 anys. Serem petits exploradors del bosc per descobrir i observar la natura que ens envolta. Del 15
de juliol al 6 de setembre. Cal reserva prèvia.

1 al 5 juliol

Els exploradors del Bosc

Dimecres i
divendres

Guies de Muntanya En Ruta 606 159 480

12 al 14 juliol

de

17 al 20 juliol

Valls
Cardós

El Pallars medieval. Romànic a les Valls de Cardós

Projecte Boscos de Muntanya 973 622 247

Taller d’elaboració de productes amb plantes medicinals

22 al 25 juliol

Cada dijous
Cada divendres
Cada dimecres i
diumenge

€

656 535 492

Apadrina un fruiter per a l’os bru

Vall de Cardós entre la natura i els homes
Preciosa ruta circular per la Vall de Cardós amb unes bones panoràmiques dels diferents pobles de la vall i que ens permetrà observar la
simbiosi entre la natura i els homes. Del 15 de juliol al 6 de setembre. Cal
reserva prèvia.

Ajunt. Lladorre

Jornada “El retorn dels grans carnívors en zones de muntanya”

Jornades Internacionals sobre Bioenginyeria que constarà de sessions
teòriques i pràctiques al barranc de Port-Ainé. Coorganitzat per
l’ Asociación Española de Ingeniería del Paisaje i Projecte Boscos de
Muntanya. Cal inscripció prèvia.

Unió Excurionista 973 351 511
Urgellenca

Tavascan

https://piroslife.cat

Sortirem del poble de Guils, pujarem per la Cabanera i passant per Sant
Magí i Rocamora, arribarem a Prat Muntaner. Tornada pel Port del Cantó.

Massís de l’ Orri

€

Simposi organitzat en el marc del projecte PIROSLIFE. Cal inscripció
prèvia.

Jornades Internacionals sobre Bioenginyeria

€

Visites guiades a la Central Hidroelèctrica de Tavascan. Cal reserva prèvia.

€

Simposi “Experiències europees per a la prevenció de danys”

Pels voltants de Guils

Cal inscripció prèvia.

Centre d’interpretació de l’aigua de Tavascan

Plantejant per Castellbò

Apicultura de muntanya. Tasques bàsiques i calendari. Cal inscripció
prèvia.
Bellestar

De dimecres
a diumenge

973 622 106

Calendari de feines als apiaris de l’ Alt Urgell i la Cerdanya

€

Cada dimarts i
dissabte

Assoc. cultural
Alós

Cada dissabte
i festiu

Alós d’Isil

Juliol i agost

1 al 15 agost
10 agost
17 al 26 agost

€

€

973 623 335

Ruta al Port de Tavascan, pas que milers de persones anònimes van utilitzar per fugir de la persecució de les guerres, en especial, de la Guerra
Civil i de la Segona Guerra Mundial. Del 15 de juliol al 6 de setembre. Cal
reserva prèvia.
Valls
Cardós

Jornades d’activitats culturals com xerrades, excursions, tallers,...
relacionades amb el territori. Cal inscripció prèvia.

10 anys de l’incendi d’Horta de Sant Joan. Lliçons apreses en el
context de l’ Alt Pirineu

Port i estanys de Tavascan. La ruta de la Llibertat

€

26 al 30 agost

973 623 335

Visita a les accions de restauració ambiental del projecte LIFE Limnopirineus a les molleres del Pla de Sotllo i Boet en el marc de l’exposició Som
Natura al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Cal vehicle 4x4 per
accedir al punt de trobada. Cal inscripció prèvia.
Vall Ferrera

Setmana Cultural d’Alós

Cicle d’ Arbres

667 896 416

Som Natura: les molleres del Pla de Sotllo i Boet

Guies de Muntanya En Ruta 606 159 480

Construcció de menjadores d’ocells amb material reciclat

Ass. Valls de Cardós

973 622 335

Anellem ocells a la riba del riu Segre i a la Mollera d’Escalarre!

Dates a concretar

€

Valls de Cardós

Us proposem una ruta per conèixer la zona d’ Ars. Sortirem des del poble
d’ Ars i anirem fins al mirador natural de Collcort per l’antic camí públic
recentment recuperat. Cal inscripció prèvia.

€

Ramat de Camins 627 706 247

Bosc de Virós. El bosc del ferro

973 623 335

Descobrint el Parc en format relaxa’t. Ars: història, art i natura

8 agost

Valls de Cardós

Projecte LIFE
Limnopirineus

Les valls de Cardós són unes de les valls més singulars del Pirineus
amb unes diferències climàtiques úniques a causa de la seva complexitat
orogràfica. Refrigeri i tast de productes locals. Cal inscripció prèvia.

€

Excursió a un dels cims amb més bones vistes del Parc Natural. Descobrirem restes de la guerra civil. Cal reserva prèvia.

€

Valls de Cardós

PNAP i Assoc. Gençana

Diumenge

6 juliol
7 agost

680 903 265

636 178 060

Climatologia singular de les Valls de Cardós

8 agost

Salvatgines

Oriol Riart

Visita a les accions de restauració ambiental del projecte LIFE Limnopirineus als estanys de Naorte i Closell en el marc de l’exposició Som
Natura al Museu de Ciències Naturals de Barcelona sobre la pèrdua de
la biodiversitat. El transport organitzat 4x4 fins l’estany Closell va a càrrec
del participant. Cal inscripció prèvia.

€

Activitat familiar per a conèixer els secrets de les papallones de ben a
prop. Cal reserva prèvia.
Massís de l’ Orri

Massís de l’ Orri

Som Natura: estanys de Naorte i Closell

Empapallonat

€

€

Burg

Cada dia

€

Visita als espais on va tenir lloc la Batalla del Baladredo (22-24 de juliol
de 1938). Cal inscripció prèvia.

€

1 juliol al 11 agost 7 al 12 juliol

Escoltar el silenci ens connecta a la natura i a nosaltres mateixos i és una
forma divertida d’identificar cants d’ocells. Una proposta per interpretar el
medi amb els ulls tancats. Cal reserva prèvia.

Visita guiada als espais de la Guerra Civil: Baladredo

Taller i sortida noctura, on aprendrem sobre la vida d’aquests animals
que surten al capvespre. Cal inscripció prèvia.

13 juliol

Escolta el silenci

636 178 060

Nit dels Ratpenats al Parc Natural de l’Alt Pirineu

12 agost al 27
setembre

645 561 922

Oriol Riart

973 353 112

17 juliol al
8 setembre

TerraViva Activitats

Massís de l’ Orri

CCAU

Agermanament franco-català i mercat agroalimentari per rememorar el
mercat d’intercanvi de productes locals que es celebrava antigament en
aquest indret. Cal inscripció prèvia.

€

Vall Ferrera

PNAP i PNR dels Pyrénées
973 622 335
Ariégeoises

Marxa popular entre pobles de les Valls de Cardós
Marxa popular per camins entre pobles. Inclou una visita cultural.
Cal inscripció prèvia.

€

Valls de
Cardós

Marxa de les
Valls de Cardós www.vallsdecardos.cat

Festivalls de l’ Alt Pirineu
Senderisme i espiritualitat, observació de fauna salvatge, ruta geològica, gimcana amb rucs, recuperació de camins, entre altres activitats.
Consultar programa a: www.festivallsaltpirineu.cat. Cal inscripció prèvia.

€

Massís de l’Orri, Valls de
Cardós, Valls d’Àneu i Vall
de Santa Magadalena

Outdoor Adventure

973 043 409

19 i 20
5 al 7
6 juliol
juliol
juliol

Valls de Cardós

€

Castellbò

3i4
agost

Juguem i explorem per reconèixer els rastres de l’os bru i la importància que
té en l’ecosistema. I, per acabar, un taller de petjades! Cal reserva prèvia.

Visita als espais on van tenir lloc els combats més durs de l’anomenada
“ofensiva republicana de maig” (de 1938) al Pallars Sobirà. Cal inscripció
prèvia.

€

Fira internacional del formatge

10 i 11
agost

La selva de l’os

Visita guiada als espais de la Guerra Civil: Pedres d’Auló

Conferències, taules rodones, excursions, gastronomia, teatre, etc. per
recordar el passat càtar de les poblacions de Castellbò i Josa de Cadí.

Mercat Càtar de Castellbò

15
agost

645 561 922

Agrupació Astronò- 973 351 511
mica Seu d’Urgell

Jornades dels refugis càtars

Fira d’artistes i artesans de les Valls
Esterri d’ Àneu
d’ Àneu

26 i 27 19 al 20 18 al 20
12
17 i 18 16 i 17
octubre octubre octubre octubre agost agost

TerraViva Activitats

Vall de Santa
Magdalena

7 i 21
setembre

Valls de Cardós

6 juliol, 17 agost,
14 setembre

Mitjançant guies de camp identificarem diferents espècies amb propietats
medicinals i acabarem fent un taller per elaborar un remei casolà que
t’emportaràs a casa. Cal reserva prèvia.

20 juliol, 24 agost,
12 octubre

Flors i herbes remeieres

Caminada nocturna per aprendre a orientar-se amb els estels pels voltants del Refugi de la Basseta. Activitat programada en el marc de la III
Trobada d’Astronomia dels Pirineus. Cal inscripció prèvia.

€

627 753 205

19 juliol

Salvatgines

Agrupació Astronò- 973 351 511
mica Seu d’Urgell

Caminada d’orientació amb els astres

Endinsem-nos al país de l’ossa

Valls de Cardós

Vall de Santa
Magdalena

7 i 8 setembre

€

627 753 205

Activitat per conèixer la biologia de l’os bru del Pirineus i l’hàbitat on viu.
Cal reserva prèvia.

Ruta a peu i coneixement de l’entorn de Sant Joan de l’Erm. Activitat
programada en el marc de la III Trobada d’Astronomia dels Pirineus. Cal
inscripció prèvia.

20 i 21
setembre

Salvatgines

973 373 057

5 octubre

Valls de Cardós

Espai Ermengol

5 i 6 octubre

627 706 247

Vall de Santa
Magdalena

11 octubre

Ramat de Camins

Activitat per observar la fauna de muntanya: ungulats, rapinyaires, ocells
forestals i petits carnívors. Cal reserva prèvia.

€

695 942 524

Excursió a l’antic santuari de Sant Joan de l’Erm
6 juliol

Massís de l’ Orri

Safari de Muntanya

€

Obaga Activitats

Passeig ornitològic pel camí de Benavarre per observar el màxim nombre
d’espècies en un mosaic d’hàbitats agrícoles i forestals. Finalitzarem amb
una visita a l’exposició “Natura de l’Alt Urgell: patrimoni i recurs” de l’Espai
Ermengol.

€

Volta caminant per una de les zones amb més presència de voltor del
Parc. Observarem ocells forestals i rupícoles. Cal reserva prèvia.

€

Valls d’ Àneu

21 al 25
octubre

627 706 247

Caminant entre voltors

€

€

19 setembre

De divendres a
diumenge
Ramat de camins

6 de juliol

Massís de l’ Orri

27 octubre

Dia sota
reserva
Cada dia
Cada dia
Cada dia
Cada dijous i
diumenge
Cada dilluns i
dijous
Cada dilluns i
dimecres
Cada dijous
Cada dimecres i
dissabte
De juliol a
setembre
Cada dilluns
Cada dimarts
Cada dimecres

Visita a la vall glacial de Comes de Rubió amb dinar al Refugi de Comes
de Rubió. Cal reserva prèvia.

€

T’acompanyem a la brama del cérvol. Un espectacle que us permetrà
gaudir d’aquest intens moment, on el so retrona per l’entorn proper. Del
27 de setembre al 20 d’octubre. Cal reserva prèvia.

Anem a mirar ocells

Volta a les Comes de Rubió

€

La brama del cérvol

Fira de les Bruixes i Encantades del
Ribera de Cardós
Pallars
Fira de l’ovella de Llavorsí i Concurs
Llavorsí
de Gossos d’ Atura
Aplec Saó: Arts i Natura a l’Alt
Pirineu

Coma de Burg

Fira de Sant Ermengol

La Seu d’ Urgell

Fira de Santa Teresa

Esterri d’ Àneu

Fira de Tardor de Tírvia

Tírvia

