
Exposicions 
“Foc al Pirineu”. Fotografies de Manel Viladrich. Les festes del 
foc del solstici d’estiu als Pirineus: falles, haros i brandons
De l’1 d’octubre al 30 de novembre. Casa del Parc de Boí.
De l’1 de novembre al 31 de desembre. Casa del Parc d’Espot.

Recull d’obres presentades al XXIII Concurs de fotografia
Del 3 al 31 de desembre. Casa del Parc de Boí.

Natura i conservació de zones humides dels Pirineus
Exposició del projecte LimnoPirineus
De l’1 al 30 de novembre. Centre de Fauna del Pont de Suert.

Cursos i jornades
XXIV Curs de Guies Interpretadors del Parc Nacional
Del 12 de setembre al 5 d’octubre.
Curs teòric-pràctic sobre els valors patrimonials del nostre 
espai natural protegit (110 h).
Lloc: Casa del Parc d’Espot (Pallars Sobirà).
Organitza: Escola Agrària del Pallars i Parc Nacional.

Curs de formació per al sector turístic en l’àmbit del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
6 d’octubre. Casa del Parc d’Espot.
10 d’octubre. Casa del Parc de Boí.
Curs adreçat a professionals del sector turístic de la zona 
d’influència socio-econòmica del Parc. 
Organitza: Consorci Leader Pirineu Occidental i Parc Nacional.

Rastres, restes i senyals de la fauna. Una aproximació didàctica
11, 12 i 13 de novembre.
Reconèixer i aprendre de les petjades, les restes i altres indicis 

ALTRES ACTIVITATS
dels animals que viuen a l’alta muntanya pirinenca.
Lloc: Casa del Parc de Boí.
Duració: 18 h.
Preu: 30 €.
Organitza: Escola Agrària del Pallars i Parc Nacional.

21è Setmana de la Ciència
11-20 de novembre (per determinar).
Any Internacional del Mapa.
Sortida guiada des de la Casa del Parc de Boí.
Veure programa a part.

Dia Internacional de les Muntanyes
10 de desembre.
Amb motiu de la celebració d’aquesta diada internacional, 
s’organitzarà una sortida guiada en l’àmbit del Parc. 

Activitats de commemoració del centenari de la Llei de 
Parcs Nacionals
Veure programa a part.

Participació en fires locals.

Voluntariat Júnior Ràngers
Programa europeu adreçat als joves d’entre 13 i 16 anys de 
l’entorn del Parc amb diverses activitats de caire periòdic. 
Desenvolupat sota el paraigua de la Federació EUROPARC. 
Informació: pnaiguestortes@gencat.cat

Visites guiades al Conjunt Romànic de la Vall de Boí
Horaris d’obertura i tarifes a info@centreromanic.com o al 
telèfon 973 696 715. 

XXIV Concurs de fotografia
Les obres es podran enviar o lliurar personalment 
a les Cases del Parc de Boí o d’Espot abans del 
31 d’octubre de 2016. 
El veredicte del jurat es farà públic durant la segona 
quinzena del mes de novembre en els mitjans de 
comunicació social. 
Per a més informació es pot sol·licitar el fulletó amb les 
bases del concurs de fotografia.

Visites guiades a les Cases del Parc i als 
centres d’informació
A part de les sortides programades en aquest fulletó 
d’activitats, les cases del Parc de Boí i Espot, i els centres 
d’informació de Senet i Llessui ofereixen visites guiades 
per a grups a les exposicions permanents. 
Les reserves es poden fer per telèfon o en línia a 
www.reservasparquesnacionales.es

Visites guiades al Centre de Fauna del Pont 
de Suert
Consulteu abans els horaris de visita adreçant-vos a 
infocentredefauna.daam@gencat.cat o trucant als telèfons 
de contacte. 
Recordeu que solament es pot accedir al centre amb visita 
guiada concertada.

Visites a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Més informació a www.ecomuseu.com o al 
telèfon 973 626 436.

ITINERARIS DE NATURA OCTUBRE-DESEMBRE 2016

A la web del Parc trobareu la descripció corresponent a cadascuna de les activitats i la referència de l’empresa, associació o ens local responsable, tant de l’organització com de la informació i 
inscripcions, quan s’escaigui. 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. Els preus no inclouen les tarifes de transport o altres serveis. Aquest programa d’activitats es pot veure modificat parcialment i, per tant, està subjecte a canvis.
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ACTIVITATS PER VALLS: Valls d’Àneu Vall d’ÀssuaVall de Boí

Activitat Dia/es Durada
Lloc

Preu
pax Contacte

Romànic amb botes
Descobrim a peu el senders que 
uneixen les esglésies romàniques 
de la Vall de Boí
activitatslapetjada@gmail.com

2, 9, 16, 
23, 30 i 31 
d’octubre

Dia sencer
(sortida 
a 10 h)
Centre del 
Romànic 
d’Erill 
la Vall

12 € La Petjada
620 816 184

El Romànic del Parc Nacional
La cascada del Sant Esperit, 
l’estany Llebreta i l’ermita de Sant 
Nicolau: descobrirem la natura i el 
romànic del Parc
mericenteno@gmail.com

Tots els 
diumenges

Mig matí 
Boí

15 € 
(entrada 
església 
inclosa)

Pirineus 
Experience
686 286 282

Del bosc a la taula
Jornada micològica amb sortida de 
camp i taller de cuina posterior,  de 
la mà de dues professionals locals
info@implica.org

21 
d’octubre

Dia 
sencer
(sortida a 
10 h)
Boí

A consultar ImpLica
628 069 568

Caminem per la neu
Si la neu ha arribat, agafarem les 
raquetes per a viure l’hivern de prop
info.aiguestortes@oapn.es

6 de 
desembre

Dia 
sencer
Boí

Itinerari 
16,80 €
Lloguer de 
raquetes 9€
(taxi no inclòs)

Parc Nacional 
(Boí) 
973 696 189

Dia Internacional de les Muntanyes
Posada en valor de la cultura 
pirinenca a través d’un seguit 
d’activitats divulgatives
info.aiguestortes@oapn.es

10 de 
desembre

Dia 
sencer
Boí

Gratuïta Parc Nacional 
(Boí) 
973 696 189

Flors i encantàries del Parc
Flors i llegendes tot caminant per 
un tram de Camins Vius del Parc
mericenteno@gmail.com

Tots els 
dissabtes 
d’octubre

Mig dia
(matí)
Vilaller

10 € Pirineus 
Experience
686 286 282

Dia Mundial dels Ocells
Tallers i jocs per conèixer millor 
els ocells que ens envolten
pnaiguestortes@gencat.cat

8 
d’octubre

Mig dia
(tarda)
Senet

Gratuïta Parc Nacional 
(Senet)
973 698 232

Activitat Dia/es Durada
Lloc

Preu
pax Contacte

Tardor al Parc Nacional
Descobrim el Parc durant la 
tardor... 
Itineraris per a tots els públics!
info@guiesdemuntanya.com

Dissabtes 
i 
diumenges 
d’octubre 
a 
novembre

Mig dia
(matí)
Espot
Esterri 
d’Àneu

Des de 20 € Guies de 
Muntanya de 
l’Alt Pallars
629 591 614

Racons màgics
Taller pràctic de fotografia de 
natura i paisatge
pirineuperdut@gmail.com

Caps de 
setmana

Mig dia
(matí)
Esterri 
d’Àneu

25 € Pirineu Perdut
696 375 146

El Parc amb raquetes de neu
Sant Maurici amb raquetes, per a 
tots els públics
montse@obagaactivitats.cat

Tots els 
dissabtes 
a partir 
del 12 de 
desembre

Mig dia
(matí)
Espot

30 € 
(taxi i lloguer 
de raquetes 
inclosos)

Obaga 
activitats
619 938 267

Caminem per la neu
Si la neu ha arribat, agafarem les 
raquetes per a viure l’hivern de prop
info.aiguestortes@oapn.es

8 de 
desembre

Dia 
sencer
Espot

Itinerari 
16,80 €
Lloguer de 
raquetes 9€
(taxi no inclòs)

Parc Nacional 
(Espot) 
973 624 036

Dia Mundial dels Ocells
Tallers i jocs per conèixer millor 
els ocells que ens envolten
info.aiguestortes@oapn.es

1
d’octubre

Mig dia
(tarda)
Llessui

Gratuïta Parc Nacional 
(Llessui)
973 621 798

Fem Fira a Llessui!
Jocs ambientats en la fira 
ramadera de Llessui
info.aiguestortes@oapn.es

2
d’octubre

Mig dia
(matí)
Llessui

Gratuïta Parc Nacional 
(Llessui)
973 621 798

Juguem amb la llana
Manipularem llana i crearem 
elements decoratius amb ella
info.aiguestortes@oapn.es

30 de 
desembre

Mig dia
(matí)
Llessui

6 € (adults)
5 € (infants)

Parc Nacional 
(Llessui)
973 621 798

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/aiguestortes/
Correu electrònic: info.aiguestortes@oapn.es · Si voleu rebre més informació periòdica del Parc adreceu-vos a: pnaiguestortes@gencat.cat

Hi col·laboren:

Descobrir el medi natural i cultural que ens envolta és l’objectiu principal dels itineraris amb els guies interpretadors. Recordeu que cal 
efectuar la reserva prèvia als telèfons de contacte ja que les places són limitades. Consulteu descomptes especials per a grups, nens i 
jubilats. Per a més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

Activitats

PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

ACTIVITATS

OCTUBRE-DESEMBRE 2016

Vall de Barravés

Casa del Parc Nacional de Boí
Ca de Simamet · C/ de les Graieres, 2
25528 Boí (Alta Ribagorça)
Tel. 973 696 189 · Fax 973 696 154

Casa del Parc Nacional d’Espot
C/ de Sant Maurici, 5
25597 Espot (Pallars Sobirà)
Tel. /Fax 973 624 036

Centre d’Informació de Llessui
Ecomuseu dels Pastors de la Vall d’Àssua
Antigues escoles, s/n · 25567 Llessui (Pallars Sobirà)
Tel. 973 621 798 · Fax 973 621 803 

Centre d’Informació de Senet
La Serradora · C/ del Port, 10
25553 Senet (Alta Ribagorça)
Tel. 973 698 232 · Fax 973 698 229

Centre d’Informació d’Estany Gento
25515 La Torre de Capdella 
(Vall Fosca, Pallars Jussà) · Tel. 618 957 726
(Solament a l’estiu)

@pnaiguestortes

Centre de Fauna del Pont de Suert


