PROGRAMA D’ACTIVITATS
A ESTERRI D’ÀNEU (PALLARS SOBIRÀ)
HORARI OBERTURA PIRIBUS: matí de 10h a 14h; tardes de 17h a 20h
Del 31 de juliol al 12 d’agost.
Visites guiades: dilluns, dimecres i divendres a les 18h
dimarts, dijous i diumenges a les 12h
dissabtes a les 12h i les 18h

ACTIVITATS A L’ENTORN DEL PIRIBUS
Divendres dia 2 d’Agost
22:00h Concert de música tradicional
Els músics Marta Arnaus i Jordi Bardella adapten tonades i cançons dels Pirineus per oferir-nos un
repertori tradicional amb arranjaments de cantautor.
Lloc d’inici: Piribus
A càrrec de: Jordi Bardella d’Esterri d’Àneu
Dissabte dia 3 d’Agost
10:00h Triatló naturalista (lepidòpters, plantes i fauna)
Coincidint amb la ultra trail i la marató de les valls d’Àneu, us proposem un repte: transcorre pocs
quilòmetres però observant i coneixent moltes espècies del nostre medi al llarg de dues hores.
Lloc d’inici: Piribus
A càrrec de: Obaga Activitats
Dijous dia 8 d’Agost
19:00 La vetllada dels ratolins desperts
Xerrada, tallers i activitat de nit per descobrir i conèixer el fantàstic món dels ratolins, musaranyes i afins
de l’entorn del Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de St. Maurici.
Lloc d’inici: Piribus
A càrrec de: Alfons Raspall

ALTRES ACTIVITATS
Dijous dia 1 d’Agost
12:00h Pastorada i tast de formatges.
Acompanyem a pasturar les cabres pels voltants de Gavàs coneixerem i tastarem el seu producte com a
model econòmic quilòmetre zero.
Lloc d’inici: Formatgeria de Gavàs
A càrrec de: Formatgeria de Gavàs
22:00h Astronomia al castell de València
Mitologia popular pirinenca. El pas del temps del cel d’Hug Roger III, dels pastors o dels soldats a les
trinxeres.
Lloc d’inici: Ajuntament de València d’Àneu
A càrrec de: Obaga Activitats

Cal inscripció prèvia a totes les activitats
Per correu: info@obagaactivitats.cat
Per telèfon: 619938267/695942524
Més informació: www.adnpyr.eu
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Diumenge dia 4 d’Agost
8:30 Pujada al port de Salau.
Agermanament occitano-català a un dels principals ports de muntanya. Pujada a peu des del Refugi del
Fornet: 4,15 km amb un desnivell de 710 metres.
Lloc d’inici: Refugi del Fornet
A càrrec de: Obaga Activitats
Dilluns dia 5 d’Agost
10:00 Fauna dels Pirineus
Visita al centre de fauna de la Fundació Catalunya la Pedrera per conèixer la fauna més representativa
del Pirineu.
Lloc d’inici: Món Natura Pirineus (Les Planes de Son)
A càrrec de: Fundació Catalunya la Pedrera MNP
Dimecres dia 7 d’Agost
10:30 Les Plantes de les Bruixes
Passejada per a descobrir la màgia de les plantes de muntanya i la seva relació amb les bruixes al
Pirineu: plantes que guarien i protegien, plantes que enamoraven i plantes que enverinaven.
Lloc d’inici: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
A càrrec de: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Divendres dia 9 d’Agost
10:00Les nostres voliaines
Descoberta i passejada per l’entorn de Cerbi on es podran descobrir i conèixer les papallones diürnes
de les valls d’Àneu.
Lloc d’inici: Piribus
A càrrec de: Consell Cultural de les Valls d’Àneu (secció de natura)
Dissabte 10 d’Agost
16:00 Geocaching naturalista
Cerca naturalista de tresors amagats, aprofitant l’entorn i els hàbitats de la Mollera d’Escalarre al Parc
Natural de l’Alt Pirineu.
Lloc d’inici: Piribus
A càrrec de: Obaga Activitats
Diumenge dia 11 d’Agost
10:00 Fauna dels Pirineus
Visita al centre de fauna de la Fundació Catalunya la Pedrera per conèixer la fauna més representativa
del Pirineu.
Lloc d’inici: Món Natura Pirineus (Les Planes de Son)
A càrrec de: Fundació Catalunya la Pedrera MNP

Cal inscripció prèvia a totes les activitats
Per correu: info@obagaactivitats.cat
Per telèfon: 619938267/695942524
Més informació: www.adnpyr.eu

