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Porcpassió

Pallars Jussà

de l’1 de febrer
al 3 de març

Un món per descobrir

LA REVISTA S’encarta amb el Diari “SEGRE”

EL PALLARS JUSSÀ

UN MÓN PER DESCOBRIR
El Pallars Jussà és una terra desconeguda que espera poder sorprendre amb
una riquesa cultural i natural úniques, servida en petites dosis, amb l’exclusivitat
d’allò que no abunda i que desitgem retenir com un secret només per a iniciats,
que pot ser, gràcies a les possibilitats que ofereix, el que cada visitant vulgui.

A

mig camí entre els cims del Pirineu i
la plana de Lleida hi ha aquesta terra de contrastos amb una flora i una
fauna riques i diverses, paisatges genuïns amb planes agrícoles, boscos intensos,
estanys naturals, rius impetuosos, penya-segats
agosarats i l’alta muntanya a la Vall Fosca, tot
entrant al Parc Nacional d’Aigüestortes.

Una terra amb caràcter i amb el pòsit del pas
del temps, referència internacional per als
geòlegs i l’estudi de la formació de la Terra i visita obligada per als qui tenen interès per l’origen
de la vida. I és que per aquesta comarca fa milions d’anys s’hi passejaven els dinosaures i els
Pirineus començaven a formar-se.
Una terra amb mil històries que permet seguir
l’esdevenir d’Europa, des de l’època neolítica
fins als nostres dies, passant pels castells de
frontera amb els sarraïns, les joies del romànic i el patrimoni hidroelèctric de quan les aigües pallareses van començar a treballar per
il·luminar el país.
Una terra tranquil·la on s’hi pot menjar bé, descansar i gaudir del patrimoni, una terra que
convida al senderisme, a l’esport i l’aventura.
Una oferta per a tots els públics, amb el valor
afegit d’empreses i establiments de proximitat.
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Una comarca dedicada al sector serveis, encara agrícola i ramadera, que sap transformar els seus productes per oferir una bona
gastronomia i i una bona enologia. Una terra
acollidora amb hotels confortables, càmpings
enmig de la natura, establiments rurals amb
caràcter i una bona xarxa d’espais museístics,
d’informació i atenció als visitants.

Agenda
TREMP
Fotografies d’Andreu Gelabert
Fins al 31 de gener
Sant Antoni Abat. Ball del contrapàs
17 de gener, a les 20 h
Carnaval i Escudellada Popular
9 i 12 de febrer
Caminar per la comarca: dels
Nerets a Vilamitjana
16 de febrer
Capdella

El Pallars d’avui reivindica la
memòria del que va ser, i ho recorda refent les festes i les celebracions, les fires i les tradicions.
Perquè per tirar endavant no es
pot oblidar d’on es ve ni qui es
va ser. És per això que avui dia
el Pallars és ben viu.

Per tal de conèixer més sobre
aquesta terra desconeguda,
els paisatges que us deixaran
bocabadats, les propostes
d’activitats que podeu fer i les
empreses turístiques que les
facilitaran, us animem a visitar
www.pallarsjussa.net.

Una àmplia oferta
per conèixer el
Pallars Jussà en
profunditat

Properament, pels voltants de
Setmana Santa, obrirà a Tremp
el nou Centre de Visitants del
Pallars Jussà, un espai dedicat
a l’acollida del visitant i a la divulgació de l’extens patrimoni
natural i cultural de la comarca.

LA POBLA DE SEGUR
Exposició “La Pobla de Segur, un
referent en el món hidroelèctric”
Del 6 de gener al 24 de febrer, dissabtes i diumenges, de 18 a 20 h
III Cicle de Concerts Nostrats:
Krregades de romanços + Meritxell Gené
18 de gener, a les 22 h
Carnaval
9 de febrer
TALARN + ISONA
Aplec de Sant Sebastià
20 i 26 de gener, respectivament
ISONA
La guixa (escudellada popular)
12 de febrer
VALL FOSCA
Nit de Carnestoltes
9 de febrer
XII Open Vall Fosca. Travessa
Internacional d’Esquí Alpinisme
23 de febrer

Oficines de turisme

Embassament de Terradets

Consell Comarcal
del Pallars Jussà

Tremp
Plaça de la Creu, 1 . Tel. 973 650 005
La Pobla de Segur
Av. Verdaguer, 35 . Tel. 973 680 257
La Vall Fosca
Ajuntament de la Torre de Capdella
Tel. 973 663 001
Isona i Conca Dellà
C/ del Museu, 4 . Tel. 973 665 062
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