
   
 
 
 

VII Trobada de Clàssics 
al Pallars Sobirà 

CONCENTRACIÓ TURÍSTICA NO COMPETITIVA 
 

· 2 i 3 d’octubre de 2010 · 
 

 
Ja en van set! L’estiu ens deixa, el dia s’escurça i engeguem la temporada de tardor 
amb la habitual sortida al Pallars Sobirà.  
 

Aquest any anirem fins al refugi de la Pleta del 
Prat de Tavascan situat a 1750 metres d’altitud i 
ens endinsarem caminant fins al mirador de 
Corviu. 
Tot haven dinat, visitarem la Casa Joanet 
d’Ainet de Cardós, on ens explicaran com 
s’elabora el iogurt. Ainet de Cardós és un dels 
vuit pobles que formen el municipi de la Vall de 
Cardós on hi viuen una cinquantena d’habitants; 
es troba seguint el curs del riu, a continuació de 
Ribera de Cardós i Cassibrós. 
 

Ja el dissabte a la tarda, baixarem cap a Sort per fer la tradicional rua pel poble i la 
posterior exposició de vehicles a la Plaça Major. 
  
El diumenge al matí anirem fins a Peramea i veurem l’era de l’Ortega i l’estany de 
Montcortès. Aquest estany és l’únic de la comarca que no té un origen glacial, sinó 
càrstic; les seves aigües provenen d’un brollador intern i té una profunditat que oscil.la 
entre els 20 i els 40 metres aproximadament. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 Agenda d’activitats: 
 
 
           Dissabte 2 : 

 
08:30 h: Concentració i lliurament de documentació i esmorzar a l’alberg L’Orri del  
               Pallars a Montardit de Baix 
 
09:30 h: Emprendrem camí cap al refugi de la Pleta del Prat de Tavascan 
 
11:30 h: Arribada al pàrking de les pistes d’esquí de la Pleta i caminada fins al  
               mirador de Corviu (mitja hora aproximadament); es recomana portar calçat  
               adient per camí de muntanya; hi haurà servei de 4x4 per a qui tingui dificultat  
               per a caminar               
 
13:30 h: Dinar al mateix refugi 
 
15:30 h: Sortida direcció Ainet de Cardós 
 
16:30 h: Visita a Casa Joanet, on ens explicaran com s’elabora el iogurt que hem menjat  
               per esmorzar a l’alberg 
 
17:45 h: Rua per la vila de Sort i exposició dels vehicles a la Plaça Major    
 
19:00 h: “Bramada” i “pitada” general abans de deixar la Plaça Major 
 
21:30 h: Sopar a l’alberg l´Orri del Pallars 
 
(NOTA: durant la nit hi haurà Ball popular de Festa Major a la plaça de Montardit de Baix) 
 

 
Diumenge 3 : 
 

8:30 h: Esmorzar a l’alberg l’Orri del Pallars 
 

     9:30 h: Sortida direcció Peramea 
         

11:00 h: Arribada i visita guiada per grups al poble de Peramea, a l’era de l’Ortega i  
                           a l’estany de Montcortès 
    

   13:30 h: Tornada a Montardit de Baix 
        

   14:30 h: Dinar a l’albert l’Orri del Pallars 
 
   16:00 h: Lliurament de premis i cloenda de la trobada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per a dormir, tenim preparades  dues opcions: 
 

 Alberg l’Orri del Pallars  
 Ctra. N-260  Montardit de Baix (a 3 Km. de Sort sentit Lleida) 

                Tel. 973 621 292 – Sra. Mari Àngels 
       e-mail: info@orriweb.com        web: www.orriweb.com

 Habitació quàdruple amb bany:  18 € per persona i nit + 8% IVA 
 Habitació doble amb bany:   23 € per persona i nit + 8% IVA 
 (-10% per als menors de 10 anys) 
    

Hotel Les Brasses *** 
Avda. Generalitat  25560-Sort 
Tel. 973621071   

      web: www.hotelbrases.com
Reservar habitació només per dormir (s’esmorza a l’alberg) 
Habitació doble amb bany:  1 nit 60 € / més d’una nit 55 € (IVA inclòs) 
 

Important: 
L’organització no s´encarrega de formalitzar les reserves d’allotjament, d’hotel,  d’alberg, ni 
d’abonar el cost o tarifa de les mateixes. 
Recordeu de fer esment un cop reserveu que sou participants de la VII Trobada de Vehicles Clàssics 
al Pallars Sobirà (condicions especials). 

 
Recordeu de confirmar amb prou antelació la vostra reserva en ambdós casos. 
A l’hora de formalitzar la preinscripció al Club, feu saber l’opció escollida (alberg o bé hotel). 

  
La inscripció a la trobada inclou els àpats (esmorzar, dinar i sopar de dissabte i esmorzar i dinar de 
diumenge) més els costos de totes les activitats de l´agenda. 

 
Si voleu allargar el cap de setmana i no voleu matinar dissabte, sempre podeu fer via el mateix divendres. 
Teniu en compte que l’allotjament (sopar i dormir) de divendres, anirà a càrrec de cadascun dels 
participants.   

 
• Els itineraris o rutes previstes per l’organització es faran sempre per vies asfaltades i en 

bones condicions 
• Us recordem que tots els vehicles han de tenir la documentació al dia 

 
El preu de la trobada de dissabte i diumenge, sense allotjament, és de 65 € adults i 50 € nens. 
 
El preu de la trobada només el dissabte és de 55 € adults i 45 € nens. 
 
El preu de la trobada només el diumenge és de 35 € adults i 15 € nens. 
 
Degut a la naturalesa dels llocs a visitar, el límit d´aforament serà de 75 persones o 35 vehicles 
clàssics. 
 
L´Organització no retornarà cap import de serveis inclosos en l’agenda i que per raons alienes 
a la trobada l’inscrit no les hagi pogut gaudir (entrada, menjar, activitat, etc.). 
El Club es reserva el dret de canviar el programa de la sortida sense previ avís. 

 
PREINSCRIPCIÓ I PAGAMENT: 
Per inscriures a la sortida és necessari fer-ho de la següent manera: 

 
1) Fer la preinscripció trucant al telèfon del Club (690 370 070) 
2) Fer efectiu el pagament mitjançant transferència al compte corrent del Club  
      2100-0301-14-0200232150 (La Caixa) 
 

Data límit per fer efectiu el pagament: DIJOUS 30 SETEMBRE; si hi hagués algun canvi d’última 
hora, es prega comunicar-ho als coordinadors de la trobada abans del divendres a la nit. 
És extrictament necessari seguir els dos pasos amb l’objectiu de tenir controlat en tot moment el nombre 
de persones inscrites, degut a que l’aforament és limitat. En cas d’arribar al límit d’aforament, el 
Club donarà preferència a la gent que s’hagi inscrit seguint les indicacions esmentades. 
   

 

mailto:info@orriweb.com
http://www.orriweb.com/
http://www.hotelbrases.com/


Coordinadors de la sortida:                                     Organitza la sortida:     
 Flix (690 101 743)      Club Clàssics del Motor de Lleida 
           Albert (669 839 719)     Telf. 690 370 070                                            
          www.clubclassicsmotor.com      
                       
       Com arribar-hi: 
 

 

 

 
 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                

 
Col.laboren:             

              

Consell Comarcal 
(Pallars Sobirà) 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                          
 
                                                                                                    
                                                                                             
    
                                               
 
 
 
 
  

Estació de Servei 
EL RACÓ DEL PALLARS 

 
Carretera C-13 – Km. 131 
25594 RIALP (Lleida) 
973 62 14 02 – 973 62 14 64 
Fax 973 62 12 67 
raco105@hotmail.com 
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