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· DESCOBERTA  del  PALLARS JUSSÀ · 
 

Del dimecres 1 al dissabte 4 de maig del 2019 
  

 Trajecte amb el tren convencional des de BALAGUER fins a la 
POBLA de SEGUR.  

 Espai Museogràfic dels Raiers de la Noguera Pallaresa. 
 Parc de les Olors – Claverol. 
 Santa Maria de Covet. 
 Castell de Llordà. 
 Museu de la Conca Dellà  i Jaciment d’Icnites de la Posa. 
 Espai Patrimonial de la CENTRAL HIDROELÈCTRICA de Talarn.  
 EPICENTRE (Centre de visitants del Pallars Jussà – Tremp). 
 Conjunt Monumental de MUR. 
 Les BOTIGUES MUSEU de SALÀS.  

* * * 
 

 DIMECRES   ·1· BARCELONA – BALAGUER   
La POBLA de SEGUR -  CLAVEROL - CELLERS    

 
 Matí: sortida a dos quarts de vuit (7.30 h) del Pg. de Gràcia a la cantonada 

amb la Gran Via de les Corts Catalanes, a la vorera del costat de mar, sota 
mateix de l’edifici de GENERALI.  

 Esmorzar:a càrrec de cadascú en una àrea de servei de l’autovia. 
 Continuarem la nostra ruta fins a arribar a Balaguer, on agafarem la línia 

convencional anomenada TREN dels LLACS, que ens durà des de Balaguer 
fins a la Pobla de Segur, tot un recorregut de gran bellesa i espectacularitat que 
transcorre per camps de conreu, cingles calcaris i pantans d’aigües plàcides al 
llarg del Prepirineu lleidatà. 

 Un cop arribats a la Pobla de Segur visitarem l’Espai Museogràfic dels Raiers 
de la Noguera Pallaresa.   

 Dinar: al restaurant de l’Hotel SOLÉ de la Pobla de Segur. 
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 Tarda: visita al PARC de les OLORS, situat molt a prop del poble de Claverol 
i de la Serra de Boumort, un indret privilegiat a nivell paisatgístic amb un 
mirador natural a tota la comarca del Pallars Jussà. 
Al llarg de la visita ens passejarem per les diferents feixes que conformen el 
Parc i hi reconeixerem no només una gran diversitat d’espècies aromàtiques i 
medicinals, sinó que també escoltarem i observarem la natura que ens envolta. 
 
 Allotjament en règim de mitja pensió a: 

HOTEL TERRADETS 
Ctra. Balaguer – Tremp C-13, Km 75 
25631 CELLERS – Tel. 973 651 120 – inf@hotelterradets.com  

 
 DIJOUS   ·2·  Santa Maria de COVET - Castell de LLORDÀ  

  Museu Conca Dellà i Jaciment d’Icnites de la Posa   
 

 Matí: començarem amb la visita guiada a l'església de SANTA MARIA de 
COVET, situada al bell mig del petit poble de COVET i datada a la primera 
meitat del segle XII. La façana principal presenta una portalada esculturada 
d'estil romànic, considerada un conjunt excepcional del nostre país. En el seu 
interior, cal ressaltar l'existència d'una galeria aixecada sobre el mur de la 
façana, així com la decoració de la imposta que recorre l'interior de l'absis 
central i les escultures que ornamenten els capitells dels arcs torals.  

 Seguidament, ens aproparem fins al CASTELL de LLORDÀ, on també farem 
la visita guiada en aquesta fortificació, situada al cim d'un turó que es troba molt 
a prop del poble de LLORDÀ. És un espai fortificat del segle XI, considerat un 
dels millors exemples de caire residencial i d'època altmedieval conservats a 
Catalunya. 

 Dinar: al restaurant LA ROSTA, a la població d’ISONA.  
 Tarda:visita guiada al MUSEU de la CONCA DELLÀ, situat al centre urbà 

d’Isona i que representa tot un apassionant escenari que ens ofereix la 
possibilitat de veure les restes paleontològiques d’aquesta zona, que fa molts 
anys va ser poblada pels darrers dinosaures que habitaven a la terra. També hi  
trobarem elements i vestigis de l’antiga ciutat romana d’Aeso, que ens permetran 
conèixer com era i com vivien els seus habitants.    

 Tot seguit, ens aproparem al JACIMENT d’ICNITES de la POSA, una 
enorme superfície corresponent al sostre d’un estrat de gres, de la Formació 
Gresos d’Areny, que presenta evidències d’un origen costaner (restes fòssils de 
diferents tipus d’invertebrats marins i marques deixades per les corrents i les 
marees) que s’interpreten com a icnites, un testimoni de la presència d'un 
organisme viu que ha deixat marques d’alimentació de rajades que, per 
alimentar-se a les zones intermareals, fan forats al fons del mar per tal 
d’aconseguir els invertebrats marins dels quals s’alimenten.  
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 DIVENDRES ·3· Central Hidroelèctrica de TALARN – Ciutat de TREMP   

   Conjunt Monumental del CASTELL de MUR  
 

 Matí: visita a l’Espai Patrimonial de la Central Hidroelèctrica de Talarn, tot 
un recorregut històric a través de la creació d’aquestes grans infraestructures en 
les primeres dècades del segle XX que ens permetrà observar el funcionament 
de la sala de turbines, tot entenent els seus aspectes tècnics més rellevants. 
També podrem gaudir de l’exposició permanent El Pallars il·lumina 
Catalunya, una mostra que es va crear per commemorar els cent anys 
d’hidroelèctriques al Pallars Jussà. 

 Tot seguit, ens desplaçarem fins a TREMP, on farem un recorregut guiat pel 
centre històric i acabarem al centre de visitants EPICENTRE, un espai de 
visita imprescindible per conèixer la comarca del Pallars Jussà, on s’expliquen 
els valors del seu patrimoni cultural, natural i paisatgístic. 

 Dinar: al restaurant de l'Hotel Terradets a Cellers.   
 Tarda:visita al Conjunt Monumental del CASTELL de MUR, situat al cim 

d’un turó que domina la Conca de Tremp, format per un castell que és tota una 
obra exemplar de l'arquitectura civil militar d'estil  romànic (s. XI) i que 
representa l'emblema dels castells anomenats de frontera. A un centenar escàs 
de metres hi trobem la Canònica Augustiniana de SANTA MARIA de MUR 
(s. XI-XII), un dels exemples més interessants de l’arquitectura canonical del 
nostre país,  formada per tres naus, capçada per tres absis semicirculars i amb 
ornamentacions laterals, arcuacions, bandes llombardes i un petit claustre, 
també del segle XII.  

 
 
 DISSABTE   · 4 · BOTIGUES MUSEU de SALÀS de PALLARS    

   BARCELONA 
 

 Matí:anada fins a l'encantador poble de SALÀS de PALLARS, on visitarem les 
BOTIGUES MUSEU, tot un itinerari urbà pel casc antic que transcorre per vuit 
antigues botigues: la d’ultramarins i colonials, la barberia, la farmàcia, l’estanc, 
el cafè, la impremta, la merceria-perfumeria i el quiosc. Un autèntic viatge en el 
temps que ens explica la història contemporània dels pobles de Catalunya a 
través de l’observació dels productes que comercialitzaven, la transformació de 
les marques i les seves publicitats. 

 Dinar: al restaurant de l’Hotel Terradets a Cellers.  
 Després de dinar: retorn a BARCELONA. 
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PREU: 445  €  per persona en habitació doble - Suplement individual:  65  € 
Per a inscripcions: Tel. 93 241.41.42 de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h. 

Divendres de 9.00 a 15.00 h. Tarda:  616.958.009  (Pere Costa) 
 

1r.  TERMINI: preinscripció i paga i senyal: DIJOUS 14 de MARÇ  -  200 € 
2n.  i últim pagament: DIJOUS  11 d’ABRIL  

 
 CaixaBank “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 

 
El preu inclou: 

 Viatge en autocar amb la companyia PLENACOSTA S.A. 
 Trajecte en el TREN dels LLACS de BALAGUER fins a la POBLA de 

SEGUR. 
 Dietes fora de l’HOTEL  ( dimecres 1 i el dijous 2 ). 
 Allotjament a l’Hotel TERRADETS de Cellers amb tota la resta dels àpats.  
 Vi, refrescos, aigua, cafè o infusions per dinar i sopar. 
 Entrades a recintes històrics i museus que consten en la programació. 
 Acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona. 
 Assegurança d’assistència i d’anul·lació. 

 
El preu no inclou: 

 Qualsevol cosa no especificada. 


