
 
Organitza: 
 
 
 
 
Col·labora: 

 
 

 

 

Associacions de Dones:  
Miravet, Riupedrós i 

Vall de Boí 

 

Per a més informació dirigiu-vos al 

SERVEI D’INFORMACIÓ  I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) 
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça 
c/ Aigüestortes 12, baixos     973690260 

   El Pont de Suert 

16 de novembre 

JORNADA  
COMARCAL 
DE DONES 

Dissabte 



 
 

 

LLOC: El Pont de Suert (Confraria Nova) 
 
 
10.30h Inauguració de la XII Jornada Comarcal de Dones 
  Sra. Carme Castelló i Gistau, coordinadora  
  territorial de  l’Institut Català de les Dones a Lleida. 
  Sra. Mª José Erta,  presidenta del Consell Comarcal  
  de l’Alta Ribagorça. 
   
1o.45h Neus Català. Seguim aprenent de tu 
  Conferència homenatge. Memòria històrica 
  A càrrec de  Rosa Vendrell Miret 
   Periodista i dinamitzadora cultural 
   
12.30h “Esperanceta, entre dones” 
  Cabaret pagès 
  A càrrec de Noemí  Busquets i Mateu 
 
14.15h Dinar  
  A càrrec del restaurant  Casa Prades  
 
 

 
 
 

 

Es pot formalitzar la inscripció de les següents maneres: 
• Presentant al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça el full  
 d’inscripció  que hi ha en aquest tríptic i que també està  
 disponible al portal web www.altaribagorca.cat. 
• Emplenant el formulari d’inscripció que podeu trobar al portal  
 web  www.altaribagorca.cat i enviant-lo a dones@ccar.ddl.net  

 (adjuntant el comprovant de pagament). 

PROGRAMA TRANSPORT 

 
 
 

 

L’Organització de la jornada posa a disposició de les assistents un  
servei de transport compost per les línies: 
 
 Anada:             Tornada: 
 - Pla de l’Ermita, 9.15 h   - El Pont de Suert, 17.00 h 
 - Taüll, 9.25 h     - Vilaller, 17.10 h 
 - Boí, 9.35 h     - Llesp, 17.20 h 
 - Erill la Vall, 9.40 h (parada de bus) - Barruera, 17.30 h 
 - Barruera, 9.45 h    - Erill la Vall, 17.35 h  
 - Llesp, 9.55 h     - Boí, 17.40 h  
 - Vilaller, 10.05 h    - Taüll, 17.50 h 
 - El Pont de Suert, 10.15h   - Pla de l’Ermita, 18.00 h 
                                                        
* Servei de taxis: Les persones interessades a assistir a la XII Jornada Comarcal de  
    Dones que no disposin de vehicle propi per desplaçar-se a les parades previstes  
    pel servei de transport, poden utilitzar el servei de taxi que el Consell Comarcal  
    de l’Alta Ribagorça posa a la seva disposició. Es prega fer la petició al més aviat  
    possible a la butlleta d’inscripció. 
 

 
 
 

Fins al dijous 14 de novembre de 2019 inclòs. 
 

 
 
 

La jornada té un cost de 12€. 
La inscripció inclou la participació a la jornada, el dinar i el transport. 
Feu l’ingrés al compte de La Caixa:  
 
ES53 2100  0159  79  0100781666 
 

- Feu constar el vostre nom i cognoms a l’hora de fer l’ingrés. 
- Feu arribar el comprovant del pagament al Consell Comarcal. 

TERMINI D’INSCRIPCIÓ 

QUOTA D’INSCRIPCIÓ INSCRIPCIÓ 

http://www.altaribagorca.cat/
http://www.altaribagorca.cat/
mailto:dones@ccar.ddl.net

