Mapa del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec
amb punts de situació dels indrets on es realitzen
les diferents activitats

II Setmana dels
Geoparcs Europeus

Organitza:

El Geoparc explicat pels seus protagonistes
Amb la col·laboració de:

Camarasa

Exposició: “Dinosaures de Catalunya, un segle
de descobertes”
Fins el 31 de maig a l’Epicentre de Tremp
Passeig del Vall, 13

Consulteu la web del Geoparc per horaris i més informació.

Totes les activitats anunciades en aquest fulletó
són gratuïtes excepte aquelles en què s’indica.

Finança:

Més informació i consultes:
info@projectegeoparctrempmontsec.com
www.projectegeoparctrempmontsec.com
@GeoTrempMontsec

25 maig - 10 juny 2018

Divendres 25 maig
HORA DEL CONTE: Una de minairons
Lloc: Biblioteca Pública Maria Barbal - TREMP
Activitat gratuïta per nens de 5 a 10 anys.
Explicació del conte de Cambuleta a càrrec de
Noemí Busquets.
Cal fer inscripció prèvia a la Biblioteca de Tremp.

Dissabte 26 maig
Visita a la Roca dels Bous 2.0
Com vivien els neandertals?
Lloc: Espai Orígens /Roca dels Bous - Crta C13
Km 44 - CAMARASA
Visita especial a la Roca dels Bous en què es
mostraran les matèries primeres i les eines
utilitzades pels neandertals per a desenvolupar-se en la seva vida quotidiana.
Amb guies arqueòlegs d’Espai Orígens.
Hora: 11.00h
Més informació: espaiorigens@gmail.com

Diumenge 27 maig
Metodologia arqueològica. Estratigrafia i
excavació arqueològica
Lloc: Parc Arqueològic Didàctic - SANT LLORENÇ
DE MONTGAI (estació de tren)
Visita al Parc i activitats relacionades amb la
metodologia arqueològica, com s’interpreta una
estratigrafia arqueològica i realització d’una
excavació simulada.
Amb guies arqueòlegs d’Espai Orígens.
Hora: 11h
Més informació: espaiorigens@gmail.com
Retrats dels Raiers de Coll de Nargó
Lloc: Església romànica de Sant Climent - COLL
DE NARGÓ
Exposició fotogràfica.
Inauguració de l’exposició amb retrats dels raiers,
amb la participació de Marcel Fité i Joan Graell
Hora: 18.00h
Més informació: culturaiturisme@collnargo.ddl.net

Dissabte 2 juny
Raiers de Coll de Nargó, entre lo bosc i lo riu
Lloc: Sala Polivalent - COLL DE NARGÓ
Passi de documental (40 min) de la història de
l’ofici dels raiers de Coll de Nargó. Inclou fotos
antigues i entrevistes a fills i nets de raiers.
Hora: 19.00h
Recital de “El Cançoner del Rai”
Lloc: Plaça de l’Ajuntament- COLL DE NARGÓ
Recital - concert del cançoner de Marcel Fité a
càrrec de El darrer tram.
Hora: 20.30h
Sopar cloenda de Congrés d’homenatge a Lluís
Marià Vidal
Lloc: Hostal del Llac- CELLERS
Sopar de cloenda obert a tothom.
Hora: 21.30h
Reserves : sergi@taranna.com
Observació del cel fosc al Castell de Mur
Lloc: Sortida amb autobús des de l’Hostal del
Llac- CELLERS
Observació del cel fosc i els estels al voltant del
Castell de Mur a càrrec de Celístia Pirineus.
Hora: 22.30h tornada aproximada a les 24h
Reserves: sergi@taranna.com

Diumenge 3juny
Sortida de Camp en el marc del Congrés
d’homenatge a Lluís Marià Vidal
8.30h: Sortida en cotxes particulars cap a
Vilanova de Meià
9.30h: Sortida des de Vilanova de Meià en 4x4
cap a La Cabroa
10.00h -11.00h: LA CABROA. Explicació a
càrrec d’Antoni Lacasa (IEI)
11.30h: LA PEDRERA DE MEIÀ. Explicació a
càrrec d’Antoni Lacasa (IEI)
Reserves per l’excursió: sergi@taranna.com
Dinar popular
Lloc: Ermita de Meià- VILANOVA DE MEIÀ
Dinar a càrrec de Sergi de Meià
Hora: 13.30h
Reserves pel dinar: cec@cec.cat

Dissabte 9 juny
Otium, negotium, bellum. Els ponentins en
l’època de Trajà
Lloc: Epicentre. Centre de Visitants - TREMP
Inauguració i visita guiada a l’exposició que ens
traslladarà al segle II dC, quan Aeso (Isona) era una
de les ciutats més importants de l’interior de la
Catalunya romana.
Hora: 12.00h
Més informació: www.pallarsjussa.net/ca/epicentre
L’exposició romandrà a l’Epicentre fins el 31 de
juliol.
La Central de Talarn, objectiu militar
Lloc: Central Hidroelèctrica de la Central -TALARN
Itinerari guiat: Les centrals hidroelèctriques van
ser objecte dels bombardejos de la guerra civil. Al
seu voltant es van aixecar diferents construccions
destinades a protegir les instal·lacions i les persones que treballaven i vivien a prop. Visitarem
aquests escenaris de la mà de l’enginyer en cap de
la central, Mr. Smith.
Hora: 16.30h
Places limitades. Cal reservar a l’epicentre de
Tremp: 973 653 470 o epicentre@pallarsjussa.cat

Diumenge 10 juny
Cloenda de l’exposició “Retrats de Raiers de Coll
de Nargó”
Lloc: Església romànica de Sant Climent - COLL DE
NARGÓ
Tertúlia amb raiers - vermut i tastet amb coca i
ratafia dels raiers.
Hora: 12.00h
Més informació: culturaiturisme@collnargo.ddl.net

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES
excepte les relacionades amb el Congrés de
Lluís Marià Vidal del dia 2 i 3 de juny

