
Seu del Parc Natural de Montsant
Plaça de la Bassa, 1
43361 La Morera de Montsant (Priorat)
activitats.pnmontsant@gencat.cat
977 827 310
parcsnaturals.gencat.cat/montsant
    www.facebook.com/PNMontsant

Organitza:

Col·laboren:

Amb el suport de:

Senderisme interpretatiu

13 de febrer El cor profund de Montsant

13 de març Descobrim la vall de Cavaloca i mas Roger

19 de març Montsant de Navàs

Taller – sortida

27 de febrer Bona nit (astronomia popular) 

10 de abril Els habitants secrets del riu

14 de maig Una granja ecològica i de km-0 a Montsant

22 de maig Descoberta dels rèptils i am�bis de Montsant

Cursos i tallers

28 i 29 de maig Curs �aix d’introducció a l’ornitologia de Montsant

12 de juny Reconstruïm un marge!

Agenda d’activitats
del Parc Natural de Montsant
Febrer - juny de 2016

Cal fer inscripció prèvia a totes les activitats.
Contacteu amb l’empresa o entitat organitzadora corresponent per a més informació, preus i reserves.
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Dia Europeu dels Parcs

17, 26 i 30 de maig
Diada dels espais naturals protegits
del Priorat: MONTSANT I LLABERIA
A L’ESCOLA. Escoles de Pratdip,
la Vilella Baixa i Gratallops

Organitza: Parc Natural de Montsant
i Consorci de la Serra de Llaberia.
Amb la col·laboració 
del Cos d’Agents Rurals del Priorat

Poesia als Parcs
“El plany de Ramon”
Diumenge 5 de juny. 12 del migdia
Cartoixa d’Escaladei
Recital interactiu a partir de la �gura
de Ramon Llull on hi con�ueix
la rapsòdia, la pintura i la música.

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia:
activitats.pnmontsant@gencat.cat

Organitza: Parc Natural de Montsant, Diputació 
de Barcelona, el Centre Quim Soler
i l’Institut de les Lletres Catalanes.

III Concurs de Fotogra�a del 
Parc Natural de Montsant
Tema: “La vida als pobles de Montsant”
Per a més informació, consultar la pàgina web:
parcsnaturals.gencat.cat/montsant
  

Escaladei: 
la vida cartoixana
Dissabte, 4 de juny
Visita guiada a la Cartoixa per donar
a conèixer la vida quotidiana dels
religiosos que el van habitar durant 
vuit-cents anys. 
A càrrec d’Ezequiel Gort, historiador
i membre de Carrutxa.

* Cartoixa d’Escaladei
Places limitades: escaladei.cultura@gencat.cat

689 006 199
guiatges@elbrogit.com

www.elbrogit.com

636 162 426
info@catsud.com
www.catsud.cat

934 587 893
secretaria@ornitologia.org

www.ornitologia.org

977 827 006
escaladei.cultura@gencat.cat

www.mhcat.cat 

638 065 248
info@assoc-cen.org
www.assoc-cen.org

El Parc Natural de Montsant és punt col·laborador de:

* www.biodiversidadvirtual.org


