PROGRAMA D’ACTIVITATS
A SORT (PALLARS SOBIRÀ)
HORARI OBERTURA PIRIBUS: matí de 10h a 14h; tardes de 16h a 20h
Del 28 d’agost al 8 de setembre de 2019
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
Totes les activitats es realitzen al Piribus (pavelló d’esports)
Dimecres 28 d’agost
19:00h Acte d’inauguració
20:00h Concert amb BIARRITZ
Versions de temes amb un parell de joves músics quilòmetre zero!
A càrrec de: Biarritz
Dimecres 4 de setembre
10:30h Taller de construcció de caixes niu per ocells i refugi per a ratpenats
Quines espècies d’ocells i ratpenats viuen als nostres boscos? Per a què serveixen les caixes niu?
Posarem a prova els coneixements i les manualitats dels participants. Amb les caixes niu ja fetes,
anirem al bosc a penjar-les i farem un petit itinerari de descoberta de becs i plomes.
A càrrec de: Salvatgines
Dissabte 7 de setembre
8:30h Introducció als ocells
Passejada a les Vernedes per a identificar les principals espècie d’ocells. Aprendrem a diferenciar-los,
mitjançant la forma del bec, els cants. Una sortida d’aproximació a l’ornitologia!
A càrrec de: Ramat de camins
Diumenge 8 de setembre
19:00h Acte de cloenda amb música tradicional
A càrrec de: Víctor Mitjana

ACTIVITATS EN ALTRES ESPAIS
Activitats que es fan en entorns/espais propers al Piribus
Dijous 29 d’agost
17:30h Crea amb llana Xisqueta
Passa una estona divertida a la caravana xisqueta. T’explicarem tot el procés de la llana, des de que
es xolla l’ovella fins que la llana està preparada per ser treballada. Després farem un taller xisqueta
on processarem la llana i crearem peces de feltre que després ens endurem a casa.
Lloc d’inici: Prat d’en Quim a Rialp
A càrrec de: Obrador xisqueta

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

PROGRAMA D’ACTIVITATS
A SORT (PALLARS SOBIRÀ)
ACTIVITATS EN ALTRES ESPAIS
Dissabte 31 d’agost
11:00h Visita al CEDPIR
Activitat per conèixer l’únic centre d’interpretació del romànic del Pallars Sobirà
Lloc d’inici: Centre d’interpretació dels Pirineus Son (Alt Àneu)
A càrrec de: Pyrenea
Diumenge 1 de setembre
11:00h Visita a l’ Ecomuseu dels Pastors de la Vall d’Àssua
Museu dedicat a la figura del pastor, un dels oficis tradicionals amb més arrelament de la vall d'Àssua.
Al llarg de la visita s'aprofundeix en la història del pasturatge i en com les noves tecnologies l'han
anat transformant.
Lloc d’inici: Museu del pastor de Llessuí
A càrrec de: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici
Dilluns 2 de setembre
10:00h Itinerari naturalista
Recorregut de Gerri de la Sal fins el santuari d’Arboló de la mà d’una guia intèrpret del PNAP,
Per conèixer els secrets amagats de la natura en un itinerari sense gaires desnivells.
Lloc d’inici: Plaça Sant Feliu de Gerri de la Sal
A càrrec de: GEOTERRA Pallars
Dimarts 3 de setembre
21:30 Astronomia als búnquers de Vilamur
A l’ombra de les estrelles identificarem les principals constel·lacions i coneixerem la mitologia pirinenca. Escenari ple d’històries del cel i la terra.
Lloc d’inici: Búnquers de Vilamur
A càrrec de: Obaga Activitats
Dimecres 4 de setembre
10:30 Taller de construcció de caixes niu per ocells i refugi per a ratpenats
Quines espècies d’ocells i ratpenats viuen als nostres boscos? Per a què serveixen les caixes niu? Posarem a prova els coneixements i les manualitats dels participants. Amb les caixes niu ja fetes, anirem
al bosc a penjar-les i farem un petit itinerari de descoberta de becs i plomes.
Lloc d’inici: Piribus
A càrrec de: Salvatgines
Diumenge 8 de setembre
10:00 Recuperem els camins, treball de voluntariat.
La recuperació de camins forma part del manteniment del nostre llegat patrimonial. Us proposem ser
partícips d’una jornada matinal per recuperar-ne i conèixer el treball final d’un museu viu!
Lloc d’inici: Llagunes
A càrrec de: Balmes Blancs

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

