
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

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 al 31 de gener. Casa del Parc d’Espot.

Recull d’obres presentades en el XXIII Concurs de fotografia
Del 2 al 31 de gener. Casa del Parc de Boí.
Del 3 de febrer al 30 d’abril. Casa del Parc d’Espot.
Del 2 de maig al 20 de juny. Centre d’informació de Senet.

Imatges del Parc
Del 2 de gener al 30 de juny. Centre de Fauna del Pont de Suert.

Natura del Parc
Mes de març. FotoArt Manresa.

Natura i conservació de zones humides dels Pirineus
Exposició del projecte LIFE+ LimnoPirineus.
De l’1 al 30 de juny. Casa del Parc d’Espot.

Cursos i jornades
Dia Europeu de Parcs
24 de maig
Cada any, coincidint amb la data de creació del primer parc 
europeu, celebrem aquesta diada en la que convidem als centres 
d’ensenyament de les comarques veïnes a desenvolupar en el propi 
Parc activitats d’educació i interpretació ambiental.

XXV Curs de Guies interpretadors
Del 12 de setembre al 6 d’octubre. Casa del Parc de Boí
Període d’inscripcions: del 15 de juny al 15 de juliol.
Preu: 75 €. Més informació: Cases del Parc de Boí i Espot / Escola 
Agrària del Pallars

ALTRES ACTIVITATS
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 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 bé 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 
973 691 213 o 675 781 875. Recordeu que solament es pot 
accedir al centre amb visita guiada concertada.

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.

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

ITINERARIS DE NATURA GENER-JUNY 2017

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

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes
www.mapama.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

Activitats

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. 667 129 105
(Solament a l’estiu)
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PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

ACTIVITATS

GENER-JUNY 2017

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.

Hi col·laboren:

Centre de Fauna del Pont de Suert

Dia Mundial de les Zones Humides
Mes de febrer
Jornada naturalística que pretén crear consciència sobre els 
valors patrimonials de les zones humides tant per a la pròpia 
humanitat com pel mateix planeta. Veure programa a part.

JORNADES TÈCNIQUES DEL PLA ANUAL DE TRANFERÈNCIA 
TECNOLÒGICA (PATT) 
- Potabilització i depuració d’aigües als refugis de muntanya
Primera quinzena de maig. Casa del Parc d’Espot. Gratuït.
- Certificació Starlight com a eina de desenvolupament turístic
Primera quinzena de juny. Casa del Parc d’Espot. Gratuït. 
- Apicultura sostenible d’alta muntanya
Segona quinzena de juliol. Casa del Parc d’Espot. Gratuït. 
- Producció de petits fruits en alta muntanya
Primera quinzena d’agost. Casa del Parc de Boí. Gratuït. 
Consultar programes a part.

XXIV Concurs de fotografia
Data màxima de lliurament de les obres el 31 d’octubre de 2017. 
Consulteu el fulletó amb les bases del concurs. 

Actes de celebració del centenari de la Llei de 
Parcs Nacionals
- Exposició de pintura “100 años de Parques Nacionales de España”.
- Campanya escolar “100 años de Parques Nacionales. Con-
servando la naturaleza juntos”.
- Exposició fotogràfica itinerant del Concurs de Fotografia “100 
años de Parques Nacionales”.
- Realització d’un documental sobre la biodiversitat a la Xarxa 
de Parcs Nacionals.
- Edició d’un fulletó amb informació sobre els Senders del 
Centenari.

Vall de BoíACTIVITATS PER VALLS: Vall de Barravés Val d’Aran Valls d’Àneu Vall d’Àssua

Activitat Dia/es Durada
Lloc

Preu
pax Contacte

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

4 i 18 de 
febrer
4 i 18 de març
1 i 15 d’abril

Dia 
sencer
Boí

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

Parc Nacional 
(Boí) 
973 696 189

Caminem pel romànic amb raquetes
El camí que uneix l’església de Durro 
amb l’ermita de Sant Quirc és un mag-
nífic itinerari que descobrirem a peu o 
amb raquetes
info.aiguestortes@oapn.es
info@centreromanic.com

19 de febrer Mig dia 
(matí)
Durro

16 € Parc Nacional 
(Boí) 
973 696 189
Centre del 
Romànic de 
la Vall de Boí 
(Erill la Vall)
973 696 715

Ecoturisme actiu amb raquetes de neu
Acompanyat d’un expert en nivologia 
descobriràs el fascinant món de la 
neu al mateix temps que gaudiràs del 
silenci i l’espectacle del bosc nevat
info@guiesvallfosca.com

Caps de 
setmana de 
gener a març
(Dies labora-
bles consultar 
disponibilitat)

Mig dia 
(matí)
Boí

35 € (inclou 
lloguer de 
material, 
tècnic 
esportiu i 
assegurança)

Guies Vall 
Fosca
626 532 511
629 576 352

Descobreix estanys i valls d’origen 
glacial
Ruta d’iniciació en un itinerari clàssic 
(Aigüestortes-Estany Llong). Introduc-
ció al món de la neu en un dels escena-
ris més espectaculars dels Pirineus
info@guiesvallfosca.com

Caps de 
setmana de 
gener a març
(Dies labora-
bles consultar 
disponibilitat)

Mig dia 
(matí)
Boí

32 € (inclou 
lloguer de 
material, 
tècnic 
esportiu i 
assegurança)

Guies Vall 
Fosca
626 532 511
629 576 352

Colors de primavera
La primavera ens porta noves formes i 
colors. Vine a descobrir-les!
info.aiguestortes@oapn.es

13 de maig Dia 
sencer
Boí

14 € Parc Nacional 
(Boí)
973 696 189

La meua flor preferida! 
És temps de descobrir les flors d’alta mun-
tanya que el bon temps ens ofereix i escollir 
de pensament la que ens agradi més
info.aiguestortes@oapn.es

10 de juny Dia 
sencer
Boí

14 € Parc Nacional 
(Boí)
973 696 189

Caminem pel romànic
Visitarem les esglésies d’Erill la Vall i 
Boí mentre resseguim el camí històric 
que uneix aquests dos pobles
info.aiguestortes@oapn.es
info@centreromanic.com

11 de juny Mig dia 
(matí)
Erill la 
Vall

12 € Parc Nacional 
(Boí) 
973 696 189
Centre del 
Romànic de 
la Vall de Boí 
(Erill la Vall)
973 696 715

El Romànic del Parc Nacional
Combinarem senderisme i taxis 4x4, 
d’Aigüestortes a l’estany de Llebreta 
i fins a l’ermita romànica de Sant 
Nicolau, i després descobrirem l’art 
medieval de Boí
pirineusexperience@gmail.com

Diumenges de 
maig i juny

Mig dia 
(matí)
Boí

25 €
(entrades 
i transport 
inclòs)

Pirineus 
Experience
686 286 282

La fauna i els humans del Parc
Veurem un dels millors documentals 
sobre la fauna més emblemàtica del 
Parc Nacional i descobrirem la seua 
relació  amb els humans, i seguirem 
els seus rastres a la neu
pirineusexperience@gmail.com

Dissabtes de 
gener a maig

Mig dia 
(matí)
Senet

12 €
(forfait 
descompte 
famílies)

Pirineus 
Experience
686 286 282

Orquídies i altres flors alpines
Senderisme fàcil per distingir i fotogra-
fiar les més belles flors alpines en una 
vall espectacular, i descobrir un dels 
passos històrics dels Pirineus
camins@camins.net

De maig a 
juny

Mig dia 
(tarda)
Aparca-
ment de 
Conangles

20 €  
(berenar 
tastet 
inclòs)

Camins
973 642 444
616 335 691

Flors i encantàries del Parc Nacional
Suau itinerari pels Camins Vius de Vi-
laller per descobrir pobles medievals, 
bruixes, encantàries i flors. Visita al 
Parc de les Olors, amb berenar-tastet
pirineusexperience@gmail.compirineusexperience@gmail.com

Dissabtes de 
juny

Mig dia 
(tarda)
Vilaller

15 € 
(entrada 
parc Olors 
i berenar 
inclosos)

Pirineus 
Experience
686 286 282

Activitat Dia/es Durada
Lloc

Preu
pax Contacte

Estanys de Colomèrs
Colomèrs, circ glaciar envoltat per pics 
de quasi 3.000 metres i amb més de 48 
estanys. És necessari portar pícnic
camins@camins.net

Dissabtes a 
partir de la 2a 
quinzena de 
juny

Dia 
sencer
Banhs de 
Tredòs

25 €. No 
inclou el 
servei de 
taxi

Camins
973 642 444
616 335 691

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

7 i 21 de 
gener, 4 i 18 
de febrer, 4 i 
18 de març

Dia 
sencer
Espot

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

Parc Nacional 
(Espot)
973 624 036

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

Tots els 
dissabtes de 
gener a abril

Mig dia 
(matí)
Espot

30 € (taxi i 
lloguer de 
raquetes 
inclosos)

Obaga 
activitats
619 938 267

Ecoturisme actiu amb raquetes de neu
Acompanyat d’un expert en nivologia 
descobriràs el fascinant món de la 
neu al mateix temps que gaudiràs del 
silenci i l’espectacle del bosc nevat
info@guiesvallfosca.com

Caps de 
setmana de 
gener a març
(Dies labora-
bles consultar 
disponibilitat)

Mig dia 
(matí)
Espot

35 € (inclou 
lloguer de 
material, 
tècnic 
esportiu i 
assegurança)

Guies Vall 
Fosca
626 532 511
629 576 352

Estany de Sant Maurici-Amitges
Excursió de mig dia on redescobrim el 
Parc a l’hivern, el rastre dels animals i 
les condicions de la neu
info@guiesvallfosca.com

Caps de 
setmana de 
gener a març
(Dies labora-
bles consultar 
disponibilitat)

Mig dia 
(matí)
Espot

32 € (inclou 
lloguer de 
material, 
tècnic 
esportiu i 
assegurança)

Guies Vall 
Fosca
626 532 511
629 576 352

Les pedres parlen...
Voleu conèixer els secrets de la 
Geologia dels Pirineus? Sabeu quines 
roques hi ha al Parc?
info.aiguestortes@oapn.es

17 de juny Mig dia 
(matí)
Espot

6 € Parc Nacional 
(Espot)
973 624 036

Taller de fotografia hivernal
Taller pràctic d’iniciació a la fotografia de 
paisatge i natura amb temàtica: la neu
pirineuperdut@gmail.com

Tots els caps 
de setmana 
de gener a 
abril

Mig dia 
(matí)
Sort

30 € Pirineu Perdut
636 375 146

Aviem el bestiar
Acompanyarem i ajudarem a un dels 
pastors de Llessui a aviar el bestiar. Ho 
vols provar?
info.aiguestortes@oapn.es

5 i 19 de març, 
2 d’abril

Mig dia 
(matí)
Llessui

6 € (adults)
5 € (nens)

Parc Nacional 
(Llessui) 
973 621 798

Taller de fotografia de primavera
Taller pràctic d’iniciació a la fotografia 
de paisatge i natura amb temàtica: el 
desgel
pirineuperdut@gmail.com

Tots els caps 
de setmana 
d’abril a juny

Mig dia 
(matí)
Sort

25 € Pirineu Perdut
636 375 146

Bordes de pastor
Els camins de la Vall d’Àssua amaguen 
antigues cabanes, bordes, parets de 
pedra seca i d’altres secrets. Vols 
venir a descobrir-ho?
info.aiguestortes@oapn.es

7 i 21 de maig Mig dia 
(matí)
Llessui

6 € (adults)
5 € (nens)

Parc Nacional 
(Llessui) 
973 621 798

Les veus del Pamano
Sortida literària pels escenaris 
naturals de la gran novel·la de Jaume 
Cabré
info.aiguestortes@oapn.es

14 de maig Mig dia 
(matí)
Llessui

6 € (adults)
5 € (nens)

Parc Nacional 
(Llessui) 
973 621 798

Dia Internacional dels Museus
A l’Ecomuseu dels Pastors de la Vall 
d’Àssua ho volem celebrar fent visites 
guiades gratuïtes al llarg del dia
info.aiguestortes@oapn.es

18 de maig 11, 12.30 i 
16.30 h
Llessui

Gratuït Parc Nacional 
(Llessui) 
973 621 798

Descobrim la flora de la Vall d’Àssua
Tot passejant des del poble de Llessui, 
reconeixerem la diversitat de flora que 
hi habita
info.aiguestortes@oapn.es

11 de juny Mig dia 
(matí)
Llessui

6 € (adults)
5 € (nens)

Parc Nacional 
(Llessui) 
973 621 798

@pnaiguestortes


