
 

LA

MÀGIA
DEL PARC NACIONAL 

D’AIGÜESTORTES  
I ESTANY DE SANT MAURICI

Invitació a conèixer el Parc Nacional de la mà de la Pirene, protagonista del conte  
L’entrellat dels estanys encantats, i endinsar-se en la seva màgia visitant l’exposició i participant en el 
programa d’activitats relacionades amb la descoberta d’aquest espai únic del Pirineu de Lleida.

 



Calendari d’activitats relacionades amb l’Exposició 
que tindran lloc al Pallars Sobirà 

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ A ESPOT
LA 

MÀGIA
DEL PARC 

NACIONAL 
D’AIGÜESTORTES 

I ESTANY DE 
SANT MAURICI

LA
MAGIA

DEL PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES 
I ESTANY DE SANT MAURICI

THE
MAGICAL 

PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES 
I ESTANY DE SANT MAURICI

LA
MAGIE

DU PARC NATIONAL D’AIGÜESTORTES 
I ESTANY DE SANT MAURICI

Dia: 15d’agost

Casa del Parc d’Espot

Hora: 11:00h.

Carretera de Sant Maurici, 5, 25597 Espot

LES DESCOBERTES DE LA PIRENE
L’entorn de l’estany de Sant Maurici i els Encantats

Dimecres de juliol a setembre (matí)

Espot

Cultius de biodiversitat 
La riquesa dels hàbitats semi naturals que 

juguen un paper molt important en el medi
29 de juny (matí)

Llessui



Pugem a Torena
Les restes del castell de Torena i els paisatges de la vall d’Àssua

6 de juliol, 3 i 31 d’agost (matí)

Llessui

La Vall d’Àssua al natural 
Passejada per descobrir i interpretar la natura que ens envolta

13 de juliol i 9 d’agost (matí)

Llessui

Terra de dones i bruixes
La vall d’Àssua més femenina i embruixada

20 de juliol i 17 d’agost (matí)

Meneurí i Seurí els grans desconeguts! 
Un itinerari que et sorprendrà amb la descoberta d’aquests dos pobles

26 de juliol i 24 d’agost (matí)

Fem de pastora!
Pugem a la muntanya a veure la ramada i ajudem a 

donar la sal a les ovelles... T’apuntes?

6, 13 i 20 d’agost (matí)

Llessui

Nit de ratpenats
Activitat nocturna per a conèixer la vida curiosa dels ratpenats,

5 d’agost (nit)

Espot

Estirem lo fil
Conèixer l’Ecomuseu d’una manera diferent i aprendre a 

treballar el feltre de la llana de les ovelles xisquetes!

Tots els diumenges (matí)

Llessui



EL MISTERI DE LES DÀFNIES

Taller participatiu per a nens i nenes per descobrir quin 
és el misteri de les dàfnies i els tritons dels estanys. 

Conduirà el taller la presentadora de llibres més original 
dels Pirineus i ens acompanyarà l’escriptora del conte 

L’entrellat dels estanys encantats, Montse Subirana

20 d’agost, 18:00h

Casa del Parc d’Espot 

Carretera de Sant Maurici, 5, 25597 Espot

*L’exposició es podrà visitar a la Casa del Parc de Boí del 17 de juny al 7 d’agost i del 15 d’agost al 16 d’octubre a la Casa del 
Parc d’Espot 
* Per més informació i reserves de les activitats: 973 696 189
*Trobareu un programa amb més propostes a https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Activitat_Agenda/2022_activi-
tats_juny_novembre 
*Us podeu descarregar el quadern didàctic La màgia del Parc Nacional i Estany de Sant Maurici al Pirineu de Lleida 
en aquest enllaç https://www.aralleida.cat/quadern-didactic/ 
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