
Lo Festival de Senderisme de la Conca Dellà – 18 i 19 de maig 
 
 

Itinerari geològic amb les millors vistes  
del Pirineu Descobreix com la serralada s’ha anat gestant amb 

el pas de milions d’anys. En acabar, tast de productes locals. 
De 9h a 13.30h   
Lloc de sortida: pàrquing de Benavent     
Dificultat: moderada (segons Sendif); 10,1 km;  
desnivell 335 m 
Preu: 12 €/persona (inclou assegurança) 
Inscripcions a: info@eurekasgn.com    
PLACES LIMITADES        

Visita el despoblat de Montesquiu amb l’historiador 

Sisco Farràs. En acabar, tast de productes locals.  

De 9h a 13.30h   
Lloc de sortida: pàrquing d’Orcau     
Dificultat: moderada (segons Sendif);  
9 km; desnivell 503 m 
Preu: 12 €/persona (inclou assegurança) 
Inscripcions a: info@rutespirineus.cat    
PLACES LIMITADES        

 

Nit màgica i viatge interplanetari als estanys de 
Basturs sota la llum de la lluna. 

De 21h a 00h 
Lloc de sortida: església d’Isona 
Dificultat: fàcil (segons Sendif); 9,5 km; desnivell 116 m 
Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia 
Es recomana portar: un frontal o similar, menjar i beguda 
 

 

Llegendes i contes a la vora de la roca del bolet 

amb Blanca Doya, autora de La Dona alada i les feres del Cardós. 
Al finalitzar, hi haurà un petit festival gastronòmic amb música en 
directe de Swing Pallars Orquestra.  
Ruta de 17.30h a 19h 
Lloc de sortida: font de Figuerola d’Orcau     
Dificultat: fàcil (segons Sendif); 1,7 km; desnivell 46 m  
Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia 
Festival gastronòmic de 19h a 20.30h a la font de Figuerola 
Preu: 5 €/adult i 3€/infant 
Inscripcions fins el 15/05: museucd@parc-cretaci.com / 973 66 50 62 

 

L’últim dia per a inscriure’s és el 15 de maig.  

          
 

Ruta urbana per Isona: caminar és salut! hi haurà 

una xerrada informativa sobre la importància d’una tercera edat 
activa i un petit refrigeri.  
De 18h a 19.30h 
Lloc de sortida: plaça Bisbe Badia (davant l’ajuntament) 
Dificultat: fàcil (segons Sendif); 1 km; desnivell 40 m  
Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia  

 

Per a més informació sobre Lo Festival de Senderisme de la 

Conca Dellà: 

Tel. 973 66 50 62   

museucd@parc-cretaci.com   

https://www.isona.cat/festivalsenderisme     

www.FestivalsSenderismePirineus.cat 

#LoFestivaldelaConcaDellà    #FestivalsSenderismePirineus 
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maig 

18 de 

maig 

18 de 
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19 de 

maig 

19 de 

maig 

Exposició de fotografies de Jordi Mir i Parache  

‘Isona i Conca Dellà: terme de termes’. Entrada gratuïta. 
A l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà. De 10 a 13.30 i de 16h a 19.30h 
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