AGENDA JULIOL 2017
VINE AL PALLARS, VIU EL JUSSÀ
Cada dia sortides guiades de senderisme i experiències per descobrir la comarca.
www.viujussa.cat -Tel. 973 65 32 79
FESTIVAL DEL ROMÀNIC I DELS CASTELLS DE FRONTERA
El Festival del Romànic i dels Castells de Frontera, organitzat pel Consell Comarcal del Pallars
Jussà amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i els
ajuntaments corresponents, arriba a la seva XIII edició amb un programa que combina la
qualitat amb l’amenitat musical.
CASTELL DE MUR
FESTIVAL DEL ROMÀNIC I DELS CASTELLS DE FRONTERA
Programa:
Castell de Mur
16 de juliol a les 19h. “Contrasts” Rituals de difunts alternats i Quatre cants d’Amor de Josep
Soler.
Auditexaudi, cor femení – Tomàs Maxé, Bariton – Anna Casademunt, viola de gamba
Direcció: Paloma Báscones
www.pallarsjussa.net · 973 65 34 70
Venda anticipada de les entrades a les Oficines de Turisme de Tremp, Pobla de Segur i Isona.
Preu de les entrades: 5€ - hi haurà autocar gratuït als 3 concerts del festival
VISITES GUIADES AL CASTELL DE MUR (Juliol)
De dilluns a divendres a les 16’30h i a les 18h, dissabtes a les 11’30h, 13h, 16’30h i 18h i
diumenges a les 11’30h i 13h.
ISONA I CONCA DELLÀ
FESTIVAL DEL ROMÀNIC I DELS CASTELLS DE FRONTERA
Programa:
Castell de LLordà
2 de juliol a les 19h. “Underwear” – Música pop-jazz de cambra
Alba llibre, veu – Xavier Capellas, teclats i Jordi Bonell, guitarra
A l’acabar, tast de vins dels cellers del municipi d’Isona i Conca Dellà
Església romànica de Covet
9 de juliol a les 19h. “Cançons d’amor i de pau” – Coral d’Isona
Direcció: Lluís Roy
www.pallarsjussa.net · 973 65 34 70
Venda anticipada de les entrades a les Oficines de Turisme de Tremp, Pobla de Segur i Isona.
Preu de les entrades: 5€ - hi haurà autocar gratuït als 3 concerts del festival
Festa Major de Conques
21 i 22 de juliol
Festa de Santa Margarida a Benavent de la Conca
23 de juliol

Festa Major de Sant Romà d’Abella
28,29 i 30 de juliol
www.isona.cat · 973 66 40 08 / 973 66 50 62
Visites guiades al Castell de Llordà tots els dimecres i dissabtes a les 11’30h i 13h.
Visites guiades a l’església de Covet tots els divendres a les 11’30h.
Visites guiades al Jaciments de petjades de Basturs + Museu dijous i dissabtes a les 10h.
prèvia reserva
Visites a la restauració del Coll de dinosaure d’Orcau de dimarts a dissabte a les 12h, 13h i
18’30h. i diumenge a les 12h i a les 13h.
2ONA NIT AL MUSEU - Dijous 20 de juliol
Activitat adreçada a nens de 6 a 12anys que consisteix en passar la nit a les instal·lacions del
Museu de la Conca Dellà. Cal inscripció prèvia al Tel. 973 66 50 62
LA POBLA DE SEGUR
TREN DELS LLACS
Dissabtes
Un recorregut nostàlgic per les Terres de Lleida i fins als llacs dels Prepirineus. Viatge de Lleida
a la Pobla de Segur fins el 29 d’octubre.
www.trendelsllacs.cat – tel. 973 68 02 57
XXXIX DIADA DELS RAIERS DE LA NOGUERA PALLARESA
Del 30 de juny al 2 de juliol – La Pobla de Segur i el Pont de Claverol
39ena Diada dels Raiers amb tot un seguit d’activitats durant 3 dies. Recuperació d’antics
sistemes de transport fluvial de la fusta. El diumenge, baixada dels raiers pel riu Noguera
Pallaresa.
Espardenyada (cursa de muntanya i caminada)
Paral·lelament a la Diada dels Raiers, l’Espardenyada pretén commemorar aquests llargs
trajectes que els raiers realitzaven a peu per tornar a casa. Ens ofereix un recorregut circular
que surt i arriba a La Pobla de Segur, tot passant per punts mítics i de gran bellesa.
Per a més informació: www.elsraiers.cat
Festa dels bombers
Dissabte 15 de juliol, amb activitats diverses tot el dia i ball de nit
Festa major de la Pobla de Segur
Del dimecres 19 al diumenge 23 de juliol, gaudeix de la Festa Major de la pobla de Segur amb
activitats per a tot tipus de públic. www.lapobladesegur.cat
Zumba – tots els dimecres de juliol
Master class de zumba al carrer a la plaça de l’Ajuntament a les 22h.
EXPOSICIÓ DE CEFERÍ ROCAFORT “UN POLIFACÈTIC DE COMENÇAMENT DEL SEGLE XX” al
comú de particulars fins al 5 de setembre, exposició en motiu del centenari de la seva mort.
VISITES GUIADES AL CONJUNT MODERNISTA DE CASA MAURI – tots els divendres i dissabtes
a les 13h. Tel. 973 68 02 57

VISITES GUIADES ESPAI RATAFIA I FÀBRICA DE LICORS PORTET- A les 12h. prèvia reserva al
tel.973 68 01 32
FÀBRICA DE CERVESA ARTESANA CTRETZE – Visita guiada prèvia reserva al 973 68 12 34
LLIMIANA
Concert Tel·lúric a la cova “amb copes d’aigua”
15 de juliol a les 19h. a la cova negra del Montsec de Llimiana música a capella de l'esperit i de
l'ànima des del fons de la terra, és una selecció de música coral, principalment dels segles XX i
XXI, enllaçada amb un fil conductor de contingut espiritual. Durant el concert s'utilitzaran
copes d'aigua afinades en 6 tons diferents.
Organitza: La Coral Polifònica de tremp i la Camerata Coral de Sant Cugat
www.llimiana.ddl.net – www.cameratasantcugat.com
Visites guiades a casa Bonifaci, església Ntra. Sra de la Cinta i casc antic de dilluns a divendres
a les 13’30h i dissabtes i diumenges a les 12h. i 13’30h. Tel. 630663731
TALARN
TALARN MUSIC EXPERIENCE
Del 28 al 30 de juliol
La terrassa panoràmica de lo Quiosc ofereix 3 nits de concerts amb Joana Serrat, Joan Dausà,
Bigott, Jo Jet i Maria Ribot, Ramon Mirabet i el DJ Luca Feller.
www.loquiosc.com Tel. 689 81 10 75
TREMP
Liceu a la fresca
Divendres 21 de juliol a les 22h. retransmissió en directe “Il trovatore de Verdi”- Gratuït
Nits a la fresca
Dijous 6 de juliol a la plaça de l’església a les 22’30h. concert del grup Àtrium- Gratuït
Country
Dimecres 26 de juliol a les 22h. a la plaça la Creu
Dijous 27 de juliol Concert de música tradicional amb la companyia Diatònics a la plaça de
l’església a les 22’30h
Sardanes tots els dilluns de juliol a les 22’30h a la plaça de la Creu
Cucaestiu
Activitats gratuïtes per a nens i nenes al carrer els dimarts d’estiu:
Dimarts 11 de juliol tallers per a nens a partir de 4 anys – Plaça la Creu
Dimarts 18 de juliol Juga menut, jocs tradicionals – Carrer Barcelona
Dimarts 25 de juliol Jocs d’aigua al parc del Pinell

Curs UdL Estiu: República, guerra i postguerra (1931 - 1950). Els altres protagonistes
Del 6 al 9 de juliol
Aquest curs és la continuïtat d’un cicle que s’inicià l’any passat, pensat per aprofundir en el
període històric comprès entre la Segona República (1931) i la Postguerra (1945) i,
especialment en la virulència de la Guerra Civil viscuda al Pallars. S’endinsarà als alumnes en
diversos aspectes d’aquest període històric: el vessant militar i social o els canvis econòmics i,
fins i tot, paisatgístics. A banda de les ponències i de les sortides de camp es donarà una visió
més global, es projectarà cada any una pel·lícula i es recomanarà una lectura relacionada; tel.
973 70 33 90 · http://estiu.udl.cat
Jornada Mitologia, llegendes i geologia – 7 de juliol- CST Pirineus
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i el projecte Geoparc Conca de TrempMontsec organitzen aquesta jornada amb l’objectiu de mostrar com la geologia es vincula amb
els mites i llegendes populars.
Inscripcions www.icgc.cat/agenda - 973 65 08 30
Concert FeMAP: Concert “Todos se burlan de mí!” amb la Sonorosa
22 de juliol a les 20h a l’Espai Cultural la Lira
Concert FeMAP: Concert “Bach en família” amb el cor de cambra Bach zum Mitzingen
28 de juliol a les 20h a l’Espai Cultural la Lira
Tast musical Celler Vila Corona - Vilamitjana
1 de juliol de les 19’30h a 21’30h
Envoltats per les vinyes i amb la col·laboració del musicòleg Ramon Costa i l’enòleg Enric Vila,
gaudirem de Tast Vertical Llabustes Chardonnay 2008, 2014, 2016 i dances sicilianes.
29 de juliol de les 19’30h a 21’30h
Envoltats per les vinyes i amb la col·laboració del musicòleg Ramon Costa i l’enòleg Enric Vila,
gaudirem de vins mitològics del Celler per la Mitologia en la Música.
Preu per persona/sessió: 15€. Cal fer reserva i confirmar abans
CELLER VILA CORONA – info@vilacorona.cat – 973 65 26 38
Festa major de Puigcercós – 11 de juliol i 125è aniversari de l’actual poble
VALL FOSCA
II Festival de Senderisme Vall Fosca - Pirineus
13,14,15 i 16 de juliol
El Festival de senderisme Vall Fosca – Pirineus, presenta un programa amb un ventall de
sortides molt variades:
Dijous 13 a les 18’30h. Sopar sota les estrelles i caminada nocturna
Divendres 14 a les 9h.Descobrim la natura dels estanys de la Vall fosca
Divendres 14 a les 10h.Les pedres parlen, per la via del carrilet
Divendres 14 a les 18h.El coll d’Oli, vestigis d’un antic volcà
Dissabte 15 Caminades de la vertical cabanera a les 7h. amb diferents opcions amb telefèric o
a peu des de sallente
Dissabte 15 a les 9h. 8a Vertical Cabanera, cronoescalada al Montsent de Pallars des de
Capdella www.verticalcabanera.com – Tel. 973 66 30 01

Diumenge 16 a les 9h.La vall de Riqüerna, una vall glacial
Diumenge 16 a les 10h.Descobrim el camí de l’aigua
Informació i inscripcions activitats del festival www.vallfosca.net
Concert FeMAP: Concert de John Potter & Ariel Abramovich (tenor i llaüt) i pujada amb
telefèric a Estany Gento
30 de juliol a les 18h. venda d’entrades: www.femap.cat
www.vallfosca.net · 973 66 30 01
Dissabte 29 de juliol 2A FESTA DELS PADRINS DE LA VALL
Missa, berenar i actuació de l’Esbart Montseny de Poblenou
Organitza: Parròquies de la vall Fosca
La Pobleta de Bellvei

