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Ajuntament

Vall de

Cardós
Estanys de Soliguera

Ajuntament
Ajuntament informa:
Aprovació del Pla d’Ordenació Forestal de l’Obaga de Peracalç

Associacions

El desembre de 2010 s’aprovava al Departament de Medi Ambient i Habitatge el POF de l’Obaga de Peracalç. Amb aquesta
acció s’acaba el darrer POF del municipi de la Vall Cardós, i s’aconsegueix tenir tota la vall ordenada, fet que permet poder
demanar subvencions per fer les actuacions que es contempla en aquests plans.

Cartells informatius arreu del municipi

Proposta

Gràcies a la subvenció del Patronat de Tursime de Lleida, enguany s’han elaborat un total d’onze cartells
amb la finalitat de donar a conèixer l’entorn del municipi i els seus pobles. Així, s’ha col·locat un cartell a
cada poble aprofitant la cartellera municipal, on es representa el mapa del municipi i els seus límits i alguns
dels itineraris senyalitzats, dos cartells de benvinguda a l’inici del municipi i un darrer cartell a l’àrea
recreativa de Cassibrós.

Des de l’Ajuntament s’està estudiant la possibilitat de trobar un espai per a ús del jovent de la Vall de Cardós. Així, doncs,
s’estan duent a terme reunions entre ambdues parts per tal d’arribar a un acord i veure quines opcions de local hi ha.

Pallars Sobirà

Inici del butlletí informatiu de Vall de Cardós
El Patronat de Tursime de la Diputació de Lleida ha atorgat una subvenció amb la finalitat d’ampliar la web i elaborar
butlletins electrònics del municipi. Aquest és el primer Infocardós, dels quatre que sortiran anualment.

Amb el suport de:
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Estudi de la possibilitat de local per al jovent de Vall de Cardós

Ajuntament

Vall de

Cardós
Notícies i events:

08/03/2011 L’AMPA organitza el carnestoltes per als nens i nenes de la Vall
Enguany el Carnestoltes ha coincidit amb la setmana blanca de les escoles. És
per aquesta raó que des de l’AMPA s’ha organitzat i promogut la celebració
del carnestoltes al pati de l’escola.

Associacions

Tots els pares i mares, nens i nenes s’han disfressat i han gaudit de la música, la
coca i una bona xocolata.
26/3/2011 Cursa social i sopar de cloenda de temporada del club esquí vall
Cardós
Associació de joves de Vall de Cardós

Proposta

El jovent de Vall de Cardós està estudinat la possibilitat de constituir-se com a
entitat jurídica en forma d’associació.
Sant Jordi a Vall Cardós
La celebració de Setmana Santa i Sant Jordi aquest 2011 han coincidit. Així
s’espera que per aquestes dates hi hagi més tursime. Des de l’AMPA s’ha
organitzat la venda de roses i llibres, els diners que es recaptin seran per realitzar
activitats per als nens i nenes de l’escola rural Els minairons.

Pallars Sobirà

Associació de Mares i Pares de
l’escola de la Vall de Cardós “Els
minairons”
L’AMPA de l’escola Els Minairons de
Ribera de Cardós, al llarg dels anys ha
dut a terme moltes actuacions amb la
col·laboració de l’equip docent, pel bé
dels alumnes de l’escola.
Organitza les activitats extraescolar com
són: gimnàstica, plàstica, dansa, anglès,
tanmateix sortides amb transport per
enllaçar amb les trobades que organitza
la ZER, sortides per competir en
gimnàstica, curses. Per final de curs
organitza la cloenda de les activitats
extraescolars amb una tradicional
exhibició de gimnàstica i un berenar per
a tots. Fa dos anys que va iniciar les
tasques de “reciclar llibres” amb la
col·laboració dels professors de l’escola.
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Ajuga pyramidalis

Ajuntament

Vall de

Cardós
Surri

Ajuntament

Vistes des d’Estaon

Itinerari de la Vall d’Estaon: Cinca campanes ressonant a la vall
L’itinerari que seguidament us describim es troba dins de les rutes senyalitzades pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Associacions

Es tracta d’un itinerari linial que s’inicia al poble de Ribera de Cardós, al costat de l’esglèsia, i recorre l’antic camí que unia els
quatre pobles de la Vall d’Estaon. Seguint el sender que transcorre entre prats i alguna bosquina s’arriba a Bonestarre.
Reprenent la ruta s’arriba al petit poble d’Anàs des d’allà es continua la pujada per la vall del riu Estaon i finalitzant el
recorregut al poble d’Estaon, a 1235m sobre el nivell del mar. Des de la part més elevada es pot gaudir d’unes magnífiques
vistes cap a tota la Vall d’Estaon i els seus pobles.
Com s’hi arriba: Cal agafar la carretera de Cardós, L-504, fins a Ribera de Cardós des d’on surt el camí.
Dificultat: es tracta d’una ruta de baixa dificultat i per a totes les edats.
Distància i desnivell: 8,9Km, 445m
Temps: 2hores i 50 minuts

Perfil itinerari Vall de Cardós
1400

* només anada.
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Mola d'Anàs

Bonestarre

Alzina de Pubill
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Més informació:
www.senders.pallarssobira.cat/
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Ribera de cardós
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19/02/2011
Excursions "Aviem el bestiar" (Llessui)
Senderisme: "Empremptes efimeres" (Llavorsí)
26/02/2011
Excursions raquetes de neu " Caminem per la neu"(Espot)
La Jumping Cabra (Portainé, Rialp)
Sortida guiada d'esquí de muntanya (Espot)
27/02/2011
Cinema infantil "Rudy el Porquet de carreres" (Sort)

Ajuntament

01/03/2011 - 30/04/2011

Vall de

Recull d'obres del XVII concurs de fotografia(Espot)

Ajuntament

Associacions

L’Agenda del Pallars Sobirà:
08/01/2011
6è trofeu Espot esquí i 7è trofeu floquet de neu (Espot)

06/03/2011
Carnestoltes a Gerri de la Sal i d'Esterri d'Àneu

15/01/2011 - 16/01/2011
Campeonat d’esquí de muntanya (Espot)
Excursions amb raquetes de neu “Caminem per la neu” (Espot)
17/01/2011
Dia mundial de les zones humides(Sort)
21/01/2011 al 23/01/2011
Curs de seguretat per allaus (Llavorsí)
Presentació del llibre “L’home de Tor” (Sort)
23/01/2011
Cursa Territorial Consell Esportiu (Espot)

07/03/2011
Carnestoltes de Rialp
Setmana de la dona Pallars Sobirà

29/01/2011 i 01/02/2011
Excursions amb raquetes de neu " Caminem per la neu" (Espot)

Proposta

05/02/2011
Campionat de Catalunya SBS (Rialp)
10/02/2011
Seminari:El paper de les TIC com a motor de canvi...(Sort)
11/02/2011 - 13/02/2011
Copa del Món de Telemark (Espot)

Pallars Sobirà

05/03/2011 - 06/03/2011
Curs i/o jornada: "Rastres a l'hivern"(Espot)
Curs d'esquí de muntanya (Sort)
Excursions "Aviem el bestiar" (Llessui)
Carnestoltes de Sort
2ª Marxa amb raquetes "Foc de neu"(Alt Àneu)

12/02/2011 - 13/02/2011
Pirena 2011(Port ainé, Rialp)
Senderisme interpretatiu:"Empremptes efimeres" (Llavorsí)
19/02/2011 - 20/02/2011
Campionat d'España de Màsters (Espot)
Per més informació:

Ajuntament Vall de Cardós: www.vallcardos.org o 973.62.31.22
Consell Comarcal Pallars Sobirà: www.pallarssobira.cat
Parc Natural de l’Alt Pirineu: 973.62.23.35

08/03/2011 - 09/03/2011
Campeonats d’España Absoluts Surf Neu OPEN (Port ainé)
Carnestoltes Llavorsí i Ribera de Cardós
10/03/2011
Campeoant España Abosolut Snowboard FIS (Espot)
11/03/2011 - 13/03/2011
Volta guiada d'esquí de muntanya al Parc Nacional(Espot)
12/03/2011
Excursions raquetes de neu " Caminem per la neu"(Espot)
Senderisme: "Empremptes efimeres" (Llavorsí)
19/03/2011 - 20/03/2011
II Jornades de la Xarxa de Voluntariat del PNAP" (Llavorsí)
Campionats Catalunya Juvenils (Espot)
Excursions "Aviem el bestiar" (Llessui)
Ruta per Sant Pere de Les Maleses
Cinema CINC: Gru, el meu dolent favorit.

24/03/2011 - 10/04/2011
VI Concurs "la samarreta d'Amitges”

26/03/2011 - 27/03/2011
Curs iniciació al Nordic Walking
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