Oferta d’activitats dins l’espai natural protegit i els seus municipis
durant l’hivern i la primavera. Per a més informació sobre
les activitats, cal que us poseu en contacte directament amb
els municipis, les entitats o les empreses organitzadores.

Molí d’Oli de Margalef

Catsud

Diumenge, 20 de març · Montsant místic
Paisatge i història. Excursió a Colldemònecs, indret amb balmes i coves
que, segons la historiografia tradicional, en temps llunyans foren habitats
per ascetes lliurats a la vida mística. Els paisatges són sublims. El lloc
transmet tranquil·litat, benestar i plenitud.
! Mig dia · " Mitjana · # 17 €
$ Ulldemolins · * Catsud

! Duració " Dificultat # Preu $ Punt de trobada * Organitza

Legend Experience

Dissabte, 16 d’abril · Marató fotogràfica del Priorat

Via ferrada. Recorregut de la via ferrada de Montsant sortint i retornant
a la Morera de Montsant. Activitat esportiva apta per a tots els públics i
impartida per Joan Olivé, tècnic esportiu i guia d’escalada.

Concurs de fotografia que durarà 12 hores. Tots els participants tindran
les mateixes hores per realitzar les fotografies, les mateixes condicions de
llum, etc. I el mateix marc geogràfic: el paisatge del Priorat!

! Tot el dia · # 45 € (inclou material tècnic i assegurança RCP)
$ La Morera de Montsant · * Legend Experience

! Tot el dia · # 10 €
$ Cornudella de Montsant · * Montsant Natura
El Brogit Guiatges

Diumenge, 6 de març · Racons cartoixans

Diumenge, 24 d’abril · A la recerca del tresor del Priorat

Sortida. Excursió pels voltants de la Cartoixa d’Escaladei que
ens durà fins la font Pregona. Coneixerem la història dels monjos
cartoixans i la seva importància en la configuració de l’actual
Priorat. Acabarem el matí amb un tast de vins al recentment
restaurat claustre de la Cartoixa.

Divertida excursió que ens portarà de Cornudella de Montsant fins al
màgic racó de Sant Joan del Codolar. Allà coneixerem com arribar al
nostre objectiu, trobar el tresor més preuat del Priorat, unes ampolles de
vi amagades. Excursió apta per grans i petits. Inclou una visita guiada amb
tast de vi a un celler.

! Mig dia · # 19 €
$ Escaladei · * El Brogit Guiatges
Naturetime i Club Esportiu Eutiches

Diumenge, 6 de març · Gran Fons BTT MontsantBike
Segona edició de la MontsantBike. Marxa de bicicleta de muntanya
de 100 km i 2.850 m de desnivell positiu. Un punt de trobada entre
la pràctica de l’esport i el gaudi de l’entorn natural i cultural del Parc
Natural de Montsant.
$ Ulldemolins
* www.naturetime.es / www.eutiches.com

! Mig dia · # 17 €
$ Cornudella de Montsant · * El Brogit Guiatges
Montsant Natura

Diumenge, 8 de maig · Cursa dels bombers voluntaris
		
de Cornudella de Montsant
Montsant Natura i l’Associació de Bombers Voluntaris de Cornudella de
Montsant organitzen la cursa, amb dues modalitats, marxa i cursa, que
esdevé una de les curses de referència del camp de Tarragona.
! Tot el dia · # 18 €
$ Cornudella de Montsant · * Montsant Natura

Organitza:

Agenda d’activitats
del Parc Natural
de Montsant

C. Molins, 60 · 43371 Margalef
* molidemargalef@gencat.cat

977 819 825 · 977 827 310
# Preu de l’entrada individual: 2 €
(grups superiors a 20 persones: 1,6 €)

* 977 827 310 · activitats.pnmontsant@gencat.cat

Febrer - juny de 2016

http://parcsnaturals.gencat.cat/montsant
www.facebook.com/PNMontsant

Amb el suport de:

Montsant Natura

Dissabte, 6 de febrer · Via ferrada de Montsant

El Brogit Guiatges

Centre d’Interpretació de l’OIi
i de les Economies Productives de Montsant

Col·laboren:
Horaris d’obertura de març a juny:
Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Diumenges i festius de 9 a 14 h

* 636 162 426
info@catsud.com · www.catalunyasud.net
* 689 006 199
guiatges@elbrogit.com · www.elbrogit.com

Informació sobre les activitats
Descobreix el Parc Natural
de Montsant
• És imprescindible formalitzar la inscripció. Poseu-vos en contacte
amb les empreses o entitats organitzadores. Cada participant hi podrà
inscriure un acompanyant com a màxim. Places limitades.
• El pagament es farà el dia de la sortida. No inclou despeses
de manutenció ni allotjament, o d’altres.
• * Preu especial per als habitants del municipi on es fa l’activitat: 1 €.
• Els organitzadors es reserven el dret de modificar o suspendre qualsevol
de les activitats.
• El Parc no es fa responsable dels accidents o danys que puguin patir les
persones participants.
• En les activitats realitzades pel Parc, es realitzarà reportatge fotogràfic
que s’utilitzarà per a materials de difusió del Parc Natural de Montsant.

* 934 587 893
secretaria@ornitologia.org · www.ornitologia.org
* 638 065 248
info@assoc-cen.org · www.assoc-cen.org
* 619 737 201
jolliverry@gmail.com
* 977 821 313
activitats@montsantnatura.cat
* 977 827 006
escaladei.cultura@gencat.cat · www.mhcat.cat

Seu del Parc Natural de Montsant
Oficina tècnica. Punt d’informació del Parc
Plaça de la Bassa, 1
43361 La Morera de Montsant (Priorat)
Tel.: 977 827 310 – Fax: 977 827 105
* Horaris: de

9 a 15 h de dilluns a divendres.

Fotografíes: Arxiu PNMON / Judit Sabater– Brogit - Catsud- Jordi Bru – Legend Experience
Bocafoscant – Naturtime – Eutiches – CEN – ICO

Disseny:

Calendari d’activitats del territori

Descobreix el Parc Natural de Montsant
Us convidem a participar en les activitats que hem programat per a
aquest primer semestre del 2016, en què podreu descobrir la natura,
els paisatges singulars, la cultura del Parc Natural de Montsant i dels
seus municipis.
! Duració " Dificultat # Preu $ Punt de trobada * Organitza

FEBRER
Excursionisme interpretatiu

Dissabte, 13 de febrer
El cor profund de
Montsant
Senderisme. Montsant és un espai
que no es caracteritza per cims
elevats, sinó per profunds barrancs
i congostos que fan empetitir
l’excursionista. El cor profund de
Montsant ens condueix a recòrrer
l’interior de la serra, plena de
contrastos en un pam de terreny.
! Tot el dia · " Mitjana · # 6 €*
$ Ulldemolins · * El Brogit Guiatges
Taller

Dissabte, 27 de febrer
Bona nit
Astronomia. Activitat d’introducció a l’astronomia popular amb la qual,
amb l’ajut d’un punter làser, aprendrem a reconèixer les diferents
estrelles i constel·lacions, així com la mitologia, els contes i les llegendes
que hi estan associades. S’efectuarà una observació mitjançant telescopi
de manera que, a més de poder observar planetes del sistema solar,
també podrem veure nebuloses i altres galàxies. A càrrec de l’Associació
Bocafoscant.
! Vespre-nit · " Baixa · # 4 €*
$ La Morera de Montsant · * Parc Natural de Montsant

MARÇ
Excursionisme interpretatiu

Curs

MAIG
Taller-sortida

Diumenge, 13 de març
Descobrim la vall
de Cavaloca i mas Roger

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

Natura i etnografia. Cultura i natura
es donen la mà en aquest recorregut
per la vall de Cavaloca i mas Roger. Veurem des de restes de l’activitat
humana a rastres d’animals, paisatge i vegetació. Coneixerem com es vivia
en una masia senyorial de Montsant. I també algunes de les actuacions del
Parc en benefici de la biodiversitat. A càrrec de la museòloga Montserrat
Caballero (Serveis Territorials de Cultura a Tarragona).

Ramaderia ecològica. Sortida per conèixer una
explotació de porcs que ha reconvertit tota la seva
producció convencional a ecològica i en fa una
gestió de km-0. Des de la sembra de cereals per
fer el pinso dels animals a la venda del producte. Es
visitaran els camps de cereals i la granja de porcs.
També hi haurà un tast de productes.

! Mig dia · " Baixa · # Gratuïta
$ La Vilella Baixa · * Parc Natural de Montsant

! Mig dia · # 4 €*
$ Albarca · * Parc Natural de Montsant

Excursionisme interpretatiu

17, 26 i 30 de maig
Escoles de Pratdip, la Vilella Baixa i Gratallops
Dissabte, 19 de març
Montsant de Navàs
Història i paisatge. Itinerari que transcorre per indrets arraconats amb
barrancs profunds, envoltats de masses boscoses. La sortida ens permet
conèixer el patrimoni natural d’aquesta zona de Montsant, així com la
història del poble de Cabacés i les seves ermites.

ABRIL
Taller-sortida

Dissabte, 10 d’abril
Els habitants secrets del riu
Fauna i riu. Crancs de riu,
nimfes de libèl·lules, larves de
frigànies, cargols aquàtics, etc.
Taller per explicar què són els
macroinvertebrats aquàtics: com es
mouen, respiren i mengen, que ens
ajudarà a entendre la importància
de conservar els nostres rius. Activitat apta per a tota la família.
! Mig dia · # 5 € (donatiu destinat a projectes de conservació)
$ Ulldemolins · * CEN

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

Diumenge, 12 de juny
Reconstruïm un marge!

Curs de cap de setmana per iniciarse en l’observació dels ocells. El
curs és essencialment pràctic, però
també inclou una sessió teòrica
d’introducció al món de les aus i a
com començar a observar ocells al
camp. No cal tenir coneixements
previs d’ornitologia. A càrrec de
l’Institut Català d’Ornitologia.
! Dissabte tot el dia i diumenge matí · # 45€ / 25€ (socis ICO)
$ Ulldemolins · * ICO

Dia Europeu dels Parcs

Diada dels espais naturals protegits del Priorat:
MONTSANT I LLABERIA A L’ESCOLA

! Tot el dia · " Mitjana · # 6 €*
$ Cabacés · * Catsud

Taller

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

JUNY
Visita guiada

Dissabte, 4 de juny
Escaladei: la vida cartoixana
Patrimoni cultural. Es proposa fer una visita a la
Cartoixa per donar a conèixer no només què i
com va ser Escaladei en el passat, sinó també la
vida quotidiana dels religiosos que el van habitar
durant vuit-cents anys. A càrrec d’Ezequiel Gort,
historiador i membre de Carrutxa.
! Vespre · # 4 €*
$ Cartoixa d’Escaladei
* Cartoixa d’Escaladei

Patrimoni cultural. Taller per
conèixer la tècnica de construcció
de la pedra seca. Josep Maria
Masip Cateri, mestre marger de
la Vilella Alta, ens explicarà els materials, la tècnica, el vocabulari, quan
es construïen, per a què servien, etc., i reconstruïrem un marge de pedra
seca. Activitat apta per a tots els públics.
! Mig dia · # 4 €*
$ La Vilella Alta · * Parc Natural de Montsant

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

Diumenge, 13 de març
Festa de la truita amb suc
Festa gastronòmica, elaboració, concurs, tasts i festa al voltant
d’aquest plat tan prioratí.
* www.ulldemolins.org

Poboleda
Poesia als Parcs

Sortida naturalística

Dissabte, 22 de maig
Descoberta dels rèptils i amfibis de Montsant
Fauna. Activitat organitzada pel Parc Natural de Montsant amb el suport
del CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de
Catalunya). L’excursió consisteix a fer un recorregut
resseguint el riu Montsant, gaudint de la
natura i descobrint els rèptils i amfibis
que hi viuen.
! Mig dia · " Activitat familiar
# Gratuïta · $ Margalef
* Parc Natural de Montsant

Diumenge, 5 de juny. 12 del migdia
“El plany de Ramon”. Recital poètic i artístic
Cartoixa d’Escaladei
El programa de “Poesia als Parcs” s’estrena al Parc
Natural amb el recital poètic i artístic: “El plany de
Ramon”. A partir de la figura de Ramon Llull i de
la seva obra, els artistes Neus Dalmau i Marc Egea
ens ofereixen un recital interactiu on hi conflueix la
rapsòdia, la pintura i la música.
Activitat organitzada conjuntament amb la
Diputació de Barcelona, el Centre Quim Soler i
l’Institut de les Lletres Catalanes.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia: activitats.pnmontsant@gencat.cat

Dissabte, 26 de març
Poboleda vins
Tast de vins de Poboleda i degustació de productes locals. Organitzat
pels Cellers de Poboleda, l’Ajuntament de Poboleda i amb la
col·laboració del Consell Regulador de la DOQ Priorat.
* www.poboleda.cat

Cornudella de Montsant

Diumenge, 15 de maig
Fira d’artesania, gastronomia i enologia
XXXI Mercat d’Artesania / XIX Diada de l’Arròs de Conill / XXIII Diada
dels Cargols Dolços i Coents / XII Tast de vins dels cellers de Cornudella
de Montsant / VII Mostra dels Restaurants de Cornudella
* www.cornudella.altanet.org

