Activitats
gratuïtes

21 i 22 de setembre

dissabte

21/09
Visita guiada
a la mina de Llorts
La Ruta del Ferro a Andorra forma
part de l‘itinerari transfronterer del
ferro als Pirineus, premiat pel Consell d’Europa. Aquesta ruta us permet
descobrir el treball de la siderúrgia al
Principat d’Andorra entre els segles
XVII i XIX, quan aquesta activitat era
una de les principals fonts d’ingressos del país. Es pot visitar de forma
gratuïta la mina de ferro de Llorts.

Jardins d’Art a Ordino
20 artistes de diferents disciplines exposen les seves obres en un recorregut pels indrets més emblemátics del
poble d’Ordino

Portes obertes al Centre
de Natura a la Cortinada
Un centre dedicat a mostrar al visitant
els diferents paisatges i hàbitats que
es troben al llarg dels 2.104 metres de
desnivell que hi ha al Principat, des
del cim més alt, el Comapedrosa
(2.942 metres), fins al pont del riu Runer (838 metres). El complex, que arquitectònicament ja és per si mateix
motiu de visita consta d’una exposició permanent en què es mostren els
diferents paisatges del país per mitjà
de panells interactius i audiovisuals.
Es tracta d’un recorregut que s’inicia
des de la formació dels Pirineus, fa 50
milions d’anys, fins a l’actualitat, amb
els cinc principals ambients de muntanya i la seva fauna i flora.

De 12 a 19 h

De 10h a 13h i de 15h a 18h

De 9:30 a 13:30 h i de 15 a 18 h

Presentació de la recerca
arqueològica (prospeccions)
a la part nord de la parròquia
d’Ordino. Ermengol Gassiot (UAB)
Cal Pal de la Cortinada
(Reserves al tel. 338 096) A les 17 h
Ruta de la Pedra Seca,
la Cortinada
La ruta s’inicia a la Cortinada, amb
una visita a casa Pal. Baixarem pel
passeig de vora el riu fins a Ansalonga i continuarem fins a Sornàs, on visitarem les inscripcions medievals a les
roques i l’església de Sant Roc. Des
de Sornàs enfilarem el camí cap a les
Planes de Sornàs, on ens aturarem a
gaudir d’un esmorzar de muntanya.
Tornarem cap a la Cortinada seguint
el sender que hi mena a través del
bosc. Acabarem l’excursió amb una
visita al Centre de Natura de la Cortinada.

Concert de 5andcordes, Onca
Era gran de Casa Rossell a Ordino
(Reserves al tel. 836 908)
A les 19 h

Sortida i arribada: Cal Pal- La Cortinada
Hora inici: 9 h
Cal reserva a: ot@ordino.ad o al 878173
Edat mínima: 8 anys
Durada aproximada: 4 hores
Llargada: 5,81 quilòmetres
Desnivell: 370 metres dins un rang
altitudinal que va dels 1.325 als 1.525 m.
Dificultat: mitja-baixa
Equipament obligatori:
calçat de muntanya

diumenge

22/09

Visita guiada
a la mina de Llorts
La Ruta del Ferro a Andorra forma
part de l‘itinerari transfronterer del
ferro als Pirineus, premiat pel Consell d’Europa. Aquesta ruta us permet
descobrir el treball de la siderúrgia al
Principat d’Andorra entre els segles
XVII i XIX, quan aquesta activitat era
una de les principals fonts d’ingressos del país. Es pot visitar de forma
gratuïta la mina de ferro de Llorts.
De 9:30 a 13:30 h i de 15 a 18 h

Jardins d’Art a Ordino
20 artistes de diferents disciplines exposen les seves obres en un recorregut pels indrets més emblemátics del
poble d’Ordino
De 12 a 17 h

Durant tot el cap de setmana,
els museus i els centres d’interpretació d’Andorra obriran de
forma gratuïta en els horaris
habituals.

Consulta horaris i reserves: www.ordino.ad i ot@ordino.ad

