UNA COMARCA PER DESCOBRIR SENSE PRESSES...

Museu Miquel Montagud
Cabacés

Cartoixa d’Escaladei
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Escaladei
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S’hi exposen les obres de l’antic museu privat “El Eco
del Greco” amb reproduccions d’El Greco i obres
originals de Miquel Montagud Borja (1897-1984).

La Cartoixa d’Escaladei (s. XII-XIX) és visita
obligada per a tots aquells que vulguin fer un
viatge als orígens de la comarca del Priorat.

Horaris:
Dissabtes i diumenges: de 10.30 h a 13.30 h
Tancat: 1/1, 6/1, diumenge i dilluns de Pasqua i
25-26/12.

Horaris:
De l'1 d'octubre al 15 de desembre i de l'1 de març
al 31 de maig
De 10.00 h a 17.00 h

C. Major, 72 · 43373 Cabacés
Tel.: 977 839 518 / 977 839 109

Conjunt històric i paisatgístic 10
Poblet encantador, darrer reducte de la resistència
sarraïna de Catalunya, de cases i carrers empedrats,
on destaquen les restes de la fortalesa musulmana,
situades a l’entrada del poble i l’església romànica de
Santa Maria.

Original ruta per la vila de Porrera per descobrir
una catorzena de rellotges de sol de gran bellesa i
varietat pictòrica, datats en la seva majoria al s.
XIX, fruit de l’auge econòmic que experimentà la
comarca en aquella època.

Visites guiades en català i castellà sense reserva:
Dissabtes, diumenges i festius a les 12.00 h
Reserves: www.codoleducacio.com
Més informació: 977 327 362
www.turismesiurana.org

Del 16 de desembre al 28 de febrer
De 10.00 h a 15.30 h

Poblat prehistòric del Calvari 17

10

Camí de la Cartoixa, s/n · 43361 Escaladei
Tel.: 977 827 006
escaladei.cultura@gencat.cat
http://monuments.mhcat.cat/cartoixa_d_escaladei
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El Molar

Visites guiades:
De dimarts a diumenge amb reserva prèvia al
telèfon 977 638 329 o al correu electrònic
reservesmonuments.acdpc@gencat.cat
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a Arbolí
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Serra de Montsant
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La Serra de Montsant, declarada Parc Natural l’any
2002, és tot un símbol pel Priorat i les comarques
tarragonines. Per entrar-hi cal escollir un grau, és a
dir, un dels passos que permeten superar els
cingles. N’hi ha de relativament còmodes,
resseguits per camins de ferradura, i altres que
només permeten el pas de persones, molt aeris i
sovint corprenedors.
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/serra-montsant

Museu de les Mines de
Bellmunt del Priorat

Arxiu Morató Aragonès
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L'Arxiu Morató Aragonés (AMA) és un espai dedicat
a l'artista reusenc Josep Maria Morató Aragonés
(Reus, 1923 - Barcelona, 2006), Medalla d’Or de la
ciutat de Reus i Fill Adoptiu de Cornudella de
Montsant. L'AMA alberga pintures, dibuixos i obra
gràfica del pintor, a més de material documental
provinent del seu arxiu personal.
Horaris:
De dilluns a divendres feiners: de 17.00 h a 20.00 h.
Caps de setmana, juliol i agost: visites concertades
al 977 561 416

Jaciment arqueològic (s. IX-VII aC) ubicat dins el
terme municipal del Masroig, que s’alça sobre un
turó estratègic enmig del bosc amb vistes al riu
Siurana i a la serra de Montsant. És un dels
jaciments totalment excavats i més ben conservats
de Catalunya dels quals es pot apreciar la planta
sencera.

Bellmunt del Priorat
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Horaris visites guiades:
De l'1 de setembre al 30 de juny
De dilluns a divendres: visites amb reserva prèvia
Dissabtes: d’11.00 h a 13.00 h i de 16.00 h a
18.00 h (visita guiada a les 16.30 h)
Diumenges i festius: d’11.00 h a 13.00 h
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El Calvari

Serra de Llaberia
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La Serra de Llaberia i la Mola de Colldejou són
fortaleses, castells enfaixats per cingleres
verticals, parets de roca calcària. La seva silueta
característica forma part indestriable dels
paisatges del Priorat i del Camp de Tarragona.
www.serrallaberia.org

De l'1 al 31 d'agost
De dilluns a dissabte: d’11.00 h a 13.00 h i de
17.00 h a 19.00 h
Diumenges i festius: d’11.00 h a 13.00 h
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Tancat del 24/12-15/1
Ctra. de la Mina, s/n · 43738 Bellmunt del Priorat
Tel.: 626 384 706 / 977 830 578
museu@minesbellmunt.cat
www.minesbellmunt.cat
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Cova de Santa Llúcia
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Marçà

De l’1 al 31 de juliol
De dimarts a dissabte: d’11.00 h a 13.00 h i de
17.00 h a 19.00 h
Diumenges i festius: d’11.00 h a 13.00 h

2

Centre d’interpretació de la
Tortuga Mediterrània
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La Bisbal de Falset
Aquest preciós abric de conglomerat de grans
dimensions es troba a 1 quilòmetre del poble de
la Bisbal de Falset en direcció a la Palma
d’Ebre. Va ser habilitat com a hospital de
campanya de les tropes republicanes uns dies
abans de començar la Batalla de l’Ebre, al juliol de
1938.

És un magnífic espai natural en el qual podreu
observar la recuperació d’exemplars de tortuga
mediterrània dins dels seus recintes i al mateix
temps penetrareu en un món olfactiu de plantes
aromàtiques culinàries i medicinals.
Un passadís central ple de vegetació autòctona i
plantes permet la visita al centre i l’observació dels
exemplars de tortuga dins dels seus recintes.
Horaris:
De Setmana Santa al 30 de juny i del 12 de
setembre al 12 d’octubre
Dissabtes, diumenges i festius: de 10.00 h a 13.00 h
De l’1 de juliol a l’11 de setembre
De dilluns a diumenge i festius: de 10.00 h a 13.00 h
Fora d’aquest horaris, visites amb reserva prèvia

Observatori de la Batalla
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de l’Ebre-Ermita de Sant Pau
La Figuera
A uns 500 m a l’est de l’ermita de Sant Pau, en
direcció a la punta de la muntanya, es pot visitar el
lloc de comandament (trinxera) de l’exèrcit republicà, on es va planificar la Batalla de l’Ebre.

La Miloquera, Mas de l’Escultor · 43775 Marçà
Tel.: 656 955 490 / 653 401 994 / 977 178 000
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Molí d’Oli de Margalef.
Centre d’interpretació de l’oli
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Margalef de Montsant
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Embassaments de Siurana 13 14
i els Guiamets

Museu Lula Pérez-Marçàginé 3
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Marçà
Es tracta d’un museu d’obra escultòrica de l’artista
local Marcel·lí Giné (1918-2006) i de la seva
esposa Lula Pérez (1924-2004). Al mateix museu
s’exhibeix obra pictòrica del marçalenc Josep
Sancho Piqué (1872-1959) de principis del s. XX.
Horaris:
Diumenges: d’11.30 h a 13.30 h
De dilluns a dissabte: visites concertades al
663 196 486
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El Masroig
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La Mina Eugènia compta amb un total de 20 plantes
subterrànies. Les visites guiades permeten endinsarvos fins a la primera planta, a 35 m de profunditat, i
recórrer uns 700 m de la primera galeria.

El jaciment arqueològic del Calvari (s.VII-VI aC) es
troba molt a prop del poble del Molar, sobre una
petita elevació que permet un bon control del seu
entorn. Per arribar-hi cal agafar el camí cimentat
senyalitzat com "El Calvari", que surt prop de la
cruïlla de la carretera de la Figuera amb la del
Lloar, i seguir-lo durant 550 m.

Poblat prehistòric
del Puig Roig del Roget

Casal Jaume I
C/ Sant Isidre, 21-23
43360 Cornudella de Montsant
arxiumoratoaragones@gmail.com
http://morato-aragones.blogspot.com.es
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Porrera

De l’1 de juny al 30 de setembre
De 10.00 h a 19.30 h
Tancat: dilluns no festius, 1/1, 6/1 i 25-26/12
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Ruta dels rellotges de sol

Siurana

ESTACIÓ DE TREN

CASTELL

BENZINERA

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

PUNT D’INFORMACIÓ

EMPRESES D’OCI

CONSELL REGULADOR DO

RESTAURANT

CELLER VISITABLE

AGROTURISME

MOLÍ D’OLI VISITABLE

ALLOTJAMENT RURAL

CARRETERA COMARCAL

VINATERIA

HOTEL

PISTA ASFALTADA

AGROBOTIGA

HOSTAL

RIU
CARRETERA NACIONAL

COMARCA PRIORAT

MUSEU

APARTAMENT

TREN

POBLAT PREHISTÒRIC

HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC

CARRETERA ENTRE VINYES

MONESTIR

REFUGI

LÍMIT ESPAI NATURAL PROTEGIT

ERMITA O ESGLÉSIA ROMÀNICA

CÀMPING

Situats en entorns magnífics, s’hi poden practicar
activitats esportives com el piragüisme i el caiac.

El Balcó del Priorat del Coll
d’En Solans
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El Centre d’interpretació de l’oli i de les economies
productives de Montsant funciona també com a
punt d’informació del Parc Natural. A partir de la
recuperació d’un antic molí, el Centre permet
conèixer el procés tradicional d’elaboració de l’oli i
està destinat a fomentar la cultura de l’oli i
l’educació ambiental.
Consulteu horaris al 977 827 310 (de dilluns a
divendres de 8.00 h a 15.00 h)
C. dels Molins, 60 · 43371 Margalef de Montsant
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/serra-montsant
www.facebook.com/PNMontsant

La Figuera
El mirador del Coll d’en Solans ofereix unes vistes
precioses de l’interior del Priorat i la Serra de
Montsant. A tocar de la cinglera trobareu un panell
interpretatiu dels pobles que teniu davant vostre.

C. de Dalt, 58 · 43775 Marçà - Tel.: 977 178 000

Casa-museu Ca l’Amorós
Porrera

Pont Vell
Ermites del Priorat
La comarca del Priorat té una llarga tradició
eremítica, amb un total de 16 ermites, que trobareu
escampades pel territori en indrets de gran bellesa, a
la majoria de les quals hi podreu accedir amb cotxe.
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Cabacés
Pont d’origen medieval sobre el riu Montsant (s.
XIV) construït amb carreus i totalment assentat
sobre la roca. Té una llargada de 38 m, una alçada
de 6 m i una amplitud de 3 m. S’hi aprecien les
marques dels picapedrers.
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Descobriu els racons d'una casa acomodada del
poble de Porrera de fa més de 200 anys. Des del
celler a les golfes, hi trobareu eines del camp,
vestits i roba de la llar d'època, mobiliari i moltes
altres coses curioses.
Horaris:
De dilluns a dijous: reserva prèvia
Divendres, dissabtes, diumenges i festius:
d'11.00 h a 14.00 h i de 16.30 h a 20.00 h
C/ Mestre Llurba, 7
Tel.: 685 099 031
43739 Porrera
priorattours@gmail.com
www.calamorosporrera.com

Pintures rupestres
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Capçanes
Les valls de Capçanes acullen un tresor en forma
de pintures rupestres, un referent per la seva
singularitat i per la quantitat: representa la major
concentració de pintures –en un radi de 2km– de tot
Catalunya. Es tracta d’un conjunt de 19 jaciments
situats en tres barrancs a camí de la serra de
Llaberia, de gran qualitat artística i sorprenents per
la seva temàtica.
Visites guiades cada primer dissabte de mes a les
10.30 h amb reserva a: www.codoleducacio.com
Més informació: 977 327 362

