Exposicions
V CONCURS DE DIBUIX NATURALISTA
Durant aquest estiu es podrà veure una mostra de les obres presentades a
aquest concurs adreçat, enguany, als escolars de 3r i 4t d’ESO.
De l’1 al 15 de juliol. Casa del Parc de Boí (Alta Ribagorça)
De l’1 al 30 de setembre. Centre d’Informació de Senet (Alta Ribagorça)
De l’1 al 31 d’octubre. Casa del Parc d’Espot (Pallars Sobirà)

14 d’agost
ENTRE VALLS
La collada de Fenerui serà enguany el punt on compartir un tall de
formatge i la bóta de vi entre la gent de la vall de Barravés i la de la
vall de Boí. Sortides des de Boí i Senet.
18 d’agost
ANEM AL PORTARRÓ
El Portarró és on s’uneixen les dues valls principals del Parc,
donant-se l’esquena però sempre en contacte directe. Allí ens trobarem, un cop més, amb els companys de la comarca veïna.
Sortides des de Boí i Espot.

TRANSHUMÀNCIES DEL SEGLE XXI
Les ovelles i la transhumància són una realitat viva a l’Alta Ribagorça on els
pastors s’han adaptat a un món globalitzat que canvia contínuament.
Del 17 de juliol al 15 d’agost. Casa del Parc de Boí (Alta Ribagorça)
LA IMPORTÀNCIA DE LES ZONES HUMIDES PER A LA VIDA A LA TERRA
L’aigua és el protagonista principal d’aquesta exposició, prenent forma de rius,
estanys, cascades, molleres, tolls o aigüestortes. Una reflexió amena i directa
sobre la fragilitat dels ecosistemes en els que està present.
De l’1 al 29 d’agost. Centre d’Informació de Senet (Alta Ribagorça)
Del 30 d’agost al 15 de setembre. Casa Cotori del Pont de Suert (Alta Ribagorça)
De l’1 al 31 d’octubre. Biblioteca de Vielha (Val d’Aran)
De l’1 al 28 de novembre. Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Esterri d’Àneu
(Pallars Sobirà)
Del 30 de novembre al 14 de desembre. Biblioteca del Pont de Suert (Alta
Ribagorça)
ECOS DE RUTA
Exposició de fotografies de Brais Palmas sobre la biodiversitat dels espais
naturals d’Europa.
De l’1 al 31 de juliol. Casa del Parc d’Espot (Pallars Sobirà)
De l’1 d’agost al 15 de setembre. Casa del Parc de Boí (Alta Ribagorça)
OBJECTIU INFINIT. L’AMBICIOSA I INTENSA CREACIÓ FOTOGRÀFICA
D’IGNASI CANALS I TARRATS
Selecció de fotografies i panoràmiques en blanc i negre sobre paisatges dels
Pirineus, Alps i altres zones de muntanya.
De l’1 al 30 d’agost. Casa del Parc d’Espot (Pallars Sobirà)
XVII CONCURS DE FOTOGRAFIA
Selecció de les millors fotos presentades i guardonades en aquesta edició.
De l’1 al 31 de desembre. Casa del Parc de Boí (Alta Ribagorça)

Itineraris de natura
Descobrir la natura que ens rodeja és l’objectiu dels itineraris amb guies
interpretadors que us oferim. Les sortides comencen a les 9.30 h (excepte
quan es digui el contrari) i surten dels llocs que s’indiquen. Les places
són limitades i s’han de reservar prèviament.

4 i 18 d’agost
MUIXIRECS
Els muixirecs (ratescaldes, ratpenats, ratapinyades...) són uns mamífers ben
desconeguts per a la majoria de nosaltres. En companyia d’un guia interpretador
podreu descobrir-ne els sons, misteris i llegendes. Sortida des de Senet (19.30 h)

1 de juliol
ACOMPANYEM LA RAMADA
Ha arribat l’hora que les ovelles deixin els corrals i les bordes i pugin cap
a la muntanya! Acompanya a una de les ramades del poble en el seu trajecte fins a la muntanya, on es trobaran amb les ovelles dels pobles veïns
per passar l’estiu. Sortida des de Llessui.

10 i 11 d’agost
NITS ASTRONÒMIQUES
Les nits de lluna nova, amb permís de núvols i tronades i sense la pertorbació de les llums de la ciutat, ens ofereixen l’oportunitat, d’escorcollar el cel
fosc. Amb l’ajut d’astrònoms experts farem un viatge per l’univers. Sortides
des de Boí i Llessui (22 h). Preu per persona: 10 €

17 de juliol
LA BATALLA DE LES FLORS
Quan el sol crema a terra baixa és el moment en que floreixen les flors a
l’alta muntanya. Aquí tot va endarrerit, menys l’hivern, i les plantes tenen
poc temps per completar el seu cicle anual. Sortides des de Boí, Espot,
Llessui, Senet i Estany Gento.
28 de juliol
LLUNÀTICS
Caminant sota la llum de la lluna gaudirem de noves sensacions pels
camins del Parc i ens deixarem portar per les sorpreses que ens amaga
la nit... Sortides des de Boí, Espot, Llessui i Senet (18.30 h).
31 de juliol
CIMS
Per un dia, abandonarem l’ombra dels pins i les pastures acollidores i ens
enfilarem pel territori dels isards, vers els cims de les muntanyes. La
recompensa serà gaudir de les millors panoràmiques dels Pirineus.
Sortides des de Boí, Espot, Llessui, Senet i Estany Gento.

11 d’agost
VIATGE AL PAÍS DELS MINAIRONS
Els minairons són uns petits éssers màgics que viuen amagats a les muntanyes.
Anirem a buscar-los pel terra, a les escletxes de les roques, sota la fullaraca
del bosc... Ben segur que trobarem coses ben curioses! Sortida des d’Espot.
VAQUERS PER UN DIA
Després de passar l’hivern tancat als corrals, arriba l’estiu i el bestiar puja a
les pastures d’alta muntanya. En aquest itinerari acompanyarem un vaquer de
Senet en un dia d’anar a donar sal als animals. Amb la col·laboració de La
Boixeriga, Associació de la Natura de la Vall de Barravés. Sortida des de Senet.
24 d’agost
EL MÓN DE LES PAPALLONES
Les papallones de muntanya són un dels animals més fàcils d’observar
durant una part de l’any però més difícils de classificar donada la gran
quantitat d’espècies diferents que viuen als Pirineus. Acompanyats per
lepidopteròlegs versats en aquests animals esbrinarem la seva vida i
misteris. Sortida des de Boí per la vall de Durro i Ginebrell a càrrec de
Marta Avizanda i Josep Piqué.

25 d’agost
CAMINS VIUS
Quan als Pirineus no hi havien carreteres la gent es movia per una
extensa xarxa de camins que comunicaven les diferents valls. El
projecte Camins Vius recupera aquestes vies per poder fer un circuit que dóna tota la volta al Parc. Sortides des de Boí, Espot, Senet
i Estany Gento.
26 d’agost
DARRERES TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES
A LA VALL DE LA MAINERA
De la mà d’Ermengol Gassiot, arqueòleg de la Universitat Autònoma
de Barcelona, coneixerem les darreres troballes arqueològiques
que hi ha hagut a la vall d’Àssua. Sortida des de Llessui.
11 de setembre
MATINS DE TARDOR
Hem deixat enrera l’agost i entrem en el mes de l’any en que les
tempestes estivals donen pas a cels clars i nets que conviden a
passejar amb tranquil·litat mentre observem un paisatge que
comença a canviar de color. Sortides des de Boí, Espot, Senet i
Estany Gento.
Inicis d’octubre
QUARANTA-VUIT, QUARANTA-NOU, CROCA...
Després de tres mesos a l’alta muntanya arriba el moment de que
cada ovella torni al seu corral; en el triador de Llessui veurem com
els pastors fan la tria i com s’ho fan per contar totes les ovelles que
baixen de la muntanya. Sortida des de Llessui.
7 de desembre
LES PRIMERES NEUS
Amb les primeres nevades de l’hivern, valls i muntanyes queden
cobertes de blanc, els estany es gelen i els animals lluiten per a
sobreviure al fred imperant. Amb l’ajut d’unes bones raquetes ens
endinsarem en aquest paisatge blanc i silenciós. Sortides des de
Boí, Espot i Senet.

Sortides continuades

Tastets de natura

Visites tots els dilluns, a les 10 h del matí,
des del 28 de juny fins el 6 de setembre
DOS POBLES I UNA LLEGENDA
A Bernui i Saurí els uneix una llegenda: la de la Mare de Déu de
Bernui. Farem un itinerari circular entre els dos pobles, tot visitant l’església romànica de Bernui i el seu tresor.
Sortides des de Llessui.

Des del centre d’informació d’Estany Gento (Pallars Jussà) podeu
participar en petits itineraris de natura, d’aproximadament 1 hora
de duració. No cal fer reserva, només arribar al punt de trobada i
veure si hi ha guies disponibles.
Sortides de dilluns a dimecres. Preu: 1,20 €/persona.

3, 10 i 17 d’agost
LES VEUS DEL PAMANO
Llessui i la Vall d’Àssua van ser la inspiració de l’escriptor
Jaume Cabré per escriure aquesta intrigant i ben ambientada
novel·la. Passejarem pel poble per comentar i llegir fragments
d’aquesta obra.
Sortida de mig dia.
Sortides des de Llessui.
17 i 31 de juliol, 14 i 28 d’agost i 11 de setembre
FEM DE PASTORS
Agafarem el sarró, el ganxo i el paraigua i marxarem cap a les
saleres del Montsent, lloc on es dóna la sal a les ovelles de la
ramada. Acompanyats d’un guia interpretador i dels pastors de la
vall coneixerem una mica més aquest ofici.
Sortides des de Llessui.

PREUS
El servei de guies interpretadors fa itineraris durant tot l'any.
Per a més informació i reserves cal telefonar a qualsevol de les
dues Cases del Parc de Boí i Espot, o als centres d’informació de
Llessui i de Senet.
Preus per persona (mínim 5 pers.):
7,20 €/itinerari de mig dia.
14,20 €/itinerari de dia sencer.
24,80 €/persona i dia en ascensions i travessies.
1,20 €/persona. Itineraris especials d’una hora de durada.
Preus especials per a menors de 12 anys:
4,80 €/itinerari de mig dia.
7,20 €/itinerari dia sencer.
Grups organitzats (més de 20 pers.):
2,90 €/persona en itineraris de mig dia.
5,00 €/persona en itineraris de dia sencer.
Lloguer de raquetes de neu: 8 € per persona/dia.
Lloguer de prismàtics: 2 € per persona/dia.
Els itineraris amb neu tenen un increment del 20% sobre el preu.
Els preus no inclouen ni els transports públics, ni l’estada en els refugis.

Cursos i jornades

Xerrades

Exposicions itinerants

3 i 4 de juliol
PAUTES I EINES PER COMPRENDRE I INTERPRETAR EL
PAISATGE ACTUAL
Curs d’introducció al coneixement i interpretació de l’alta
muntanya pirinenca.
Organitza: Institució Catalana d’Història Natural
(http://ichn.iec.cat), Consulteu programa a part.
Lloc: Casa del Parc de Boí (Alta Ribagorça).
Professors: Joan Manuel Soriano, coordinador del GRAMP (Grup
de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge) i altres membres
d’aquest grup.
Informació i inscripcions: Casa del Parc de Boí. Preguntar per
Josep Maria Rispa.
Preu del curs: 82 €; socis ICHN, guies interpretadors i habitants
de l’àmbit del Parc, 58 €.

7 d’agost
MOSSÈN JAUME OLIVERAS, UN ESCALADOR DIFERENT
(Centenari de la primera ascensió nacional als Encantats)
A càrrec de Jaume Olivé, soci del Centre Excursionista de Catalunya.
Lloc: Casa del Parc d’Espot. Hora: 22 h

El Parc Nacional disposa de diverses exposicions itinerants que poden ser
cedides a qualsevol institució o entitat que les demani.
- Imatges d’Aigüestortes i Sant Maurici
- Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: un paradís per a la fauna
- Un Parc per descobrir
- El Pla rector, una eina de gestió
- Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 50 anys d’història!
- L’arqueologia, una manera de llegir la història de la muntanya
- La seducció dels sentits
- Postals i imatges de l’entorn (1900-1930)
- El territori d’Aigüestortes i Sant Maurici abans del Parc. Textos i imatges
- La importància de les zones humides per a la vida a la Terra.

Del 4 al 7 de setembre de 2010
CURS DE CONSTRUCCIÓ AMB PEDRA SECA. NIVELL AVANÇAT
Organitzat conjuntament amb el Organismo Autónomo Parques
Nacionales.
Destinataris: Persones que hagin realitzat el curs d’iniciació i que
estiguin treballant en aquesta matèria.
Lloc: Espot (Pallars Sobirà)
Informació i inscripcions: pnaiguestortes.dmah@gencat.cat
El curs és gratuït.
Del 13 de setembre al 6 d’octubre
XVII CURS DE GUIES INTERPRETADORS
Aquest curs té com a objectiu principal la formació de personal
especialitzat en el coneixement i la divulgació dels valors del
Parc i de la seua zona d’influència, i va adreçat fonamentalment a
la població local.
Lloc: Alberg de Salardú (Val d’Aran)
Informació i inscripcions: Cases del Parc d’Espot, Boí i Centre de
Capacitació Agrària del Pallars (del 15 de juny al 15 de juliol)
Preu del curs: 70 €

25 d’agost
DARRERES TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES A LA VALL DE LA MAINERA
A càrrec d’Ermengol Gassiot, arqueòleg de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Lloc: Ecomuseu dels Pastors de la Vall d’Àssua. Llessui (Pallars Sobirà).
Hora: 22 h
26 d’agost
ARQUEOLOGIA AL PARC NACIONAL
A càrrec d’Ermengol Gassiot, arqueòleg de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Lloc: Centre d’Informació de Senet. Hora: 22 h
13, 14 i 15 d’octubre
VI SIMPOSI SOBRE ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE MUNTANYA I
QUALITAT
Lloc: Casa del Parc d’Espot.
Qualitat ambiental, diversitat biològica i la seva gestió en els Espais
Naturals Protegits de Muntanya. Consultar programa a part.
23 i 24 d’octubre
I CURS DE MICOLOGIA AL PARC
Curs d’introducció al món dels bolets: característiques generals dels
fongs, reproducció, sistemàtica i classificació, principals espècies.
Lloc: Casa del Parc de Boí.
Professora: Esperança Florit.
Informació i inscripcions: Cases del Parc de Boí i Espot.
Preu del curs: Gratuït (no inclou transports ni allotjaments).
Primera quinzena d’octubre
DIA MUNDIAL DELS OCELLS
Amb motiu de la celebració d’aquesta diada internacional, el Parc organitzarà diverses activitats a la zona d’influència. Consultar programa a part.

Cicle de cinema
Projecció pels diferents pobles de la zona d’influència del Parc, durant
el pròxim estiu, d’un nou cicle de pel·lícules. En col·laboració amb
l’Ecomuseu de les Valls d’Aneu i els ajuntaments de la zona d’influència. Consultar programa a part.

Teatre al carrer
22 de juliol
Representació de l’espectacle per a tots els públics “Drago”, a càrrec
de la Baldufa teatre. Lloc: Espot. Hora: 20 h.

Voluntariat
Programa de voluntariat ambiental del Organismo Autónomo Parques
Nacionales (OAPN)
Lloc: Alberg l’Orri del Pallars, Montardit de Baix (Pallars Sobirà)
Entitat organitzadora: SEO-Birdlife (http://www.seo.org)
Participants majors de 18 anys: 6-8 per torn
Correu electrònic: voluntarios@seo.org
Descripció: Col·laboració en seguiment de fauna salvatge: gall fer, perdiu
blanca, isard, trencalòs. Cal caminar molt i llevar-se d’hora. Hi ha 3 torns
de 10 dies durant el mes d’agost (consultar web) i també existeix la possibilitat d’anar a altres parcs nacionals.

XVII 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 2010. 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 consulteu el fulletó amb les
bases del concurs.

Visites guiades als Centres
A part de les sortides programades en aquest fulletó d'activitats, les
cases del Parc i centres d'informació ofereixen altres visites guiades per
a grups.
Cases del Parc de Boí i Espot:
Visites guiades a les exposicions permanents.
Centre d'informació de Llessui:
Visita guiada a l’Ecomuseu Els Pastors de la Vall d'Àssua i rutes literàries.
Centre d'informació de Senet:
Visites guiades a l'exposició permanent.

Exposicions permanents
Aquestes exposicions es poden visitar en els diversos centres d’informació
del Parc:
- Els Pirineus: font de diversitat biològica i cultural
Casa del Parc de Boí (Alta Ribagorça). Oberta tot l’any.
- Els tres móns del Parc Nacional: roca, aigua i vida
Casa del Parc d’Espot (Pallars Sobirà). Oberta tot l’any.
- Els pastors de la Vall d’Àssua
Centre d’informació de Llessui. (Pallars Sobirà). Oberta tot l’any.
- Els animals i l’espècie humana. De la competència a la convivència
Centre d’informació de Senet (Alta Ribagorça). Oberta tot l’any.
- Els Pirineus: font d’aigua, vida i coneixement
Centre d’informació d’Estany Gento (Pallars Jussà). Oberta de juliol a setembre.

Audiovisuals
Projeccions diàries de l’audiovisual del Parc. Disponible en català, castellà,
anglès i francès. Projeccions de vídeos, CD, DVD i audiovisuals sobre el
Parc i altres temes ambientals. Hi ha un catàleg a disposició del públic.
Totes les projeccions són gratuïtes.
* Aquest programa d’activitats es pot veure modificat parcialment i, per tant, subjecte a canvis.
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Activitats

Activitats
Estiu i tardor 2010
PER A MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS
Casa del Parc Nacional de Boí
Ca de Simamet. C. de les Graieres, 2
25528 Boí (Alta Ribagorça) - Telèfon 973 696 189 - Fax 973 696 154
Casa del Parc Nacional d’Espot
C. de Sant Maurici, 5
25597 Espot (Pallars Sobirà) - Telèfon/Fax 973 624 036
Centre d’Informació de Llessui
Museu dels Pastors de la Vall d’Àssua - Antigues Escoles, s/n
25567 Llessui (Pallars Sobirà) - Telèfon 973 621 798 - Fax 973 621 803
Centre d’Informació de Senet
La Serradora. C. del Port, 10
25553 Senet (Alta Ribagorça) - Telèfon 973 698 232 - Fax 973 698 229
Centre d’Informació d’Estany Gento
Estació superior del Telefèric - Vall Fosca (Pallars Jussà)
(Obert de juliol a setembre)
INTERNET
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/aiguestortes
CORREUS ELECTRÒNICS
info.aiguestortes@oapn.es
Si voleu rebre més informació periòdica del Parc per correu electrònic adreceu-vos a:

pnaiguestortes.dmah@gencat.cat
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