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  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.

Agenda d’activitats
del Parc Natural
de Montsant 
Febrer - juny de 2017

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.

Calendari d’activitats del territori

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. 

Montsant Natura

Dissabte, 25 de febrer · Històries de l’escalada
“Històries de l’escalada” és una activitat de dia sencer en la qual intentarem 
explicar, mitjançant fotografies les sensacions, l’emoció i tot allò que es viu 
en una jornada d’escalada. Acompanyats pel fotògraf Jordi Bru, intentarem 
transmetre el que la nostra càmera capta.

! Tot el dia · # 25 € (inclou esmorzar) 
$ Cornudella de Montsant · * Montsant Natura 

Naturetime i Club Esportiu Eutiches

Diumenge, 5 de març 
Gran Fons BTT MontsantBike 
Esdeveniment que combina la BTT i 
la descoberta del paisatge de Mont-
sant, fent la volta al Parc Natural. 

$ Ulldemolins 
* www.naturetime.es 

www.eutiches.com 

Associació Excursionista de Cornudella

11 i 12 de març de 2017 · Travessa de la Serra de Montsant
Travessa pel massís de Montsant de punta a punta, sortint de Cabacés per 
fer nit a Albarca. L’endemà tornarem al punt d’inici pel Camí dels Cartoixans, 
amb parada opcional a Escaladei. 

! 2 dies · # 10 € (no federats) 
$ Cabacés · * Associació Excursionista de Cornudella 

Montsant Natura

Diumenge, 12 de març 
Esmorzar fotogràfic. Macro
Sortida fotogràfica. De bon matí 
sortirem a peu de Montsant amb el 
fotògraf i biòleg Jordi Bru, per fer 
fotografia amb macro. Al retornar a Lo 
Refugi, gaudirem d’un bon esmorzar.  
Acte seguit descarregarem i comenta-
rem una selecció de fotografies de les 
que haurem fet a primera hora.

! Matí · # 22 € (inclou esmorzar) 
$ Cornudella de Montsant · * Montsant Natura 

Legend Experience

Dissabte, 18 de març 
Via ferrada de Montsant 
Recorregut de la via ferrada de 
Montsant en què s’explicaran les 
normes bàsiques i com utilitzar 
els materials tècnics de seguretat. 
Baixada molt aèria passant pel balcó 
del Priorat, la roca de les Onze i 
descens final pel grau dels Barrots.  
Activitat esportiva per a tots els 
públics i impartida per Joan Olivé, 
tècnic esportiu i guia d’escalada. 

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

Legend Experience

Diumenge, 19 de març · Bateig d’escalada i ràpel
Taller per mantenir la primera presa de contacte amb la vertical, la tècnica gestual 
i moviments bàsics, aprendre a despenjar-se, com assegurar i els nusos bàsics. 
La tècnica de ràpel consisteix en baixar per una corda amb aparells específics 
que ens permeten controlar la velocitat de descens. Es realitzarà als” Totxos” 
de Montsant. Curs impartit per Joan Olivé, tècnic esportiu i guia d’escalada. 

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

Catsud

Diumenge, 25 de març 
Coves de Montsant
Aquest itinerari ens apropa al món 
de les coves i balmes de Montsant. 
Són coves de relleu singular i 
caràcter ancestral. Situades en 
paratges naturals de gran bellesa, 
la seva descoberta esdevé tota una 
sorpresa. L’excursió també permet 
conèixer el tipus de vegetació 
de bosc de ribera que envolta el riu 
Montsant pel seu pas pel congost 
de Fraguerau.

! Tot el dia · # 18 € 
$ Ulldemolins · * Catsud 

 
Cartoixa d’Escaladei

Dissabte, 1 d’abril · X Jornada de Natura i Espiritualitat 
La proposta de la jornada gira entorn d’un sol propòsit: facilitar i estimular 
una vivència plena, una experiència espiritual de la natura. D’una banda, 
de la natura pròpia de cada participant i, de l’altra, de la natura d’aquest lloc 
tan extraordinari que va acollir la fundació de la Cartoixa d’Escaladei.

! Tot el dia · # 10 € 
$ Cartoixa d’Escaladei · * Cartoixa d’Escaladei 

El Brogit Guiatges

Diumenge, 14 de maig 
Racons cartoixans
Excursió pels voltants de la Cartoixa 
d’Escaladei fins a la font Pregona. 
Coneixerem la història dels monjos 
cartoixans i la seva vital importància 
en la configuració de l’actual Priorat 
vitivinícola. Acabarem el matí amb 
un exclusiu tast de vins. 

! Mig dia · # 19 € 
$ Escaladei · * El Brogit Guiatges 

Molí d’Oli de Margalef
Centre d’Interpretació de l’OIi
i de les Economies Productives de Montsant
C. Molins, 60 · 43371 Margalef

* molidemargalef.dmah@gencat.cat
977 819 825 · 977 819 826 · 977 827 310
# Preu de l’entrada individual: 2 €
(grups superiors a 20 persones: 1,6 €)

Horaris de Setmana Santa i Pont de maig:
Del 8 d’abril al 17 d’abril / Del 6 al 8 de maig
Laborables: de 10 a 14 i de 15,30 a 18,30 h.
Diumenges i festius: de 10 a 15 h. 

* 626 684 917
info@catsud.com · www.catalunyasud.net

* 689 006 199
guiatges@elbrogit.com · www.elbrogit.com

* 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

* excursionistes.cornudella@gmail.com 
www.aecm.cat

* 977 827 006
escaladei.cultura@gencat.cat · www.mhcat.cat

Fotografíes: Arxiu PNMON / Judit Sabater - Isidre Fabra - Joan Gratacós - Maurici Montaner - Brogit 
Catsud - Montsant Natura/Jordi Bru Montsant Natura/Gorka Martínez - Legend Experience - Naturetime 
CEN ICO - CRARC Departament de Cutlura - Associació Bocafoscant/Kike Herrero



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

FEBRER
Taller

Dissabte, 11 de febrer 
“Bona nit , lluna”. Observació 
astronòmica amb telescopi
Observació astronòmica amb telescopi i punter làser on la lluna tindrà un 
gran protagonisme, parlarem de les seves característiques principals, sobre 
com es va formar i com interactua amb la Terra i tots els seus éssers vius. 
També observarem altres objectes de l’espai profund i parlarem de 
les constel·lacions presents en el cel d’hivern i la mitologia associada. 
A càrrec de l’associació Bocafoscant.

! Tarda-vespre · # 4 €*
$ La Vilella Alta · * Parc Natural de Montsant 

Senderisme interpretatiu

Diumenge, 19 de febrer 
Miradors naturals de Montsant
Ascensió a Montsant pel grau de la Grallera 
per accedir a la Serra Major i arribar a uns 
miradors privilegiats de l’interior de la mun-
tanya. L’excursió permet conèixer diversos 
ambients naturals de la serra.

! Tot el dia · " Baixa · # 6 €
$ La Morera de Montsant · * Catsud  

Senderisme interpretatiu

Diumenge, 26 de febrer 
Montsant, pedra a pedra
Marges, barraques, camins empedrats, ponts, aljubs 
per emmagatzemar aigua.... Tota aquesta riquesa en 
arquitectura rural la podrem contemplar en aquesta 
bonica excursió que transita principalment per l’itine-
rari d’interpretació de la pedra seca creat pel Parc.

! Tot el dia · " Mitjana · # 6 €
$ La Vilella Baixa · * El Brogit Guiatges

MARÇ
Senderisme interpretatiu

Diumenge, 19 de març 
Itinerari de cultura i natura per la vall de Cavaloca i mas Roger
Recorregut des de la cruïlla del camí a mas Roger amb la carretera de 
la Vilella Baixa a Cabacés fins a mas Roger veient i comentant aspectes 
de la natura i de l’activitat humana en el lloc. Al mas, guiatge per l’entorn 
i explicació de les actuacions del Parc en benefici de la biodiversitat que 
s’hi duen a terme. A càrrec de la museòloga Montserrat Caballero (Serveis 
Territorials de Cultura a Tarragona).

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

Senderisme interpretatiu

Diumenge, 26 de març 
Vistes superbes
A la banda nord del Parc Natural 
hi ha cims enlairats que permeten 
albirar boniques vistes de la vall del 
Silenci i del congost de Fraguerau. 
L’itinerari també passa per les zones 
boscoses de les Obagues i pel 
singular pi de la Carabasseta. 

! Tot el dia · " Baixa · # 6 €
$ Ulldemolins · * Catsud 

ABRIL
Senderisme interpretatiu

Dissabte, 8 d’abril 
Els “castells” de Montsant
Itinerari per gaudir de l’espectacula-
ritat dels relleus i formes geològi-
ques de Montsant. Els “castells” 
de Montsant són una zona on hi ha 
cims elevats amb vistes obertes 
cap al nord. Aquestes formacions 
geològiques configuren un paisatge 
enèrgic i carregat d’encís. 

! Tot el dia · " Baixa · # 6 €
$ La Morera de Montsant 

* Catsud

MAIG
Senderisme interpretatiu

Dissabte, 6 de maig 
Montsant inèdit
Montsant amaga un paisatge ple de contrastos. Des de la seva cara sud, 
s’accedeix a la serra Major per endinsar-nos cap a una barrancada i arribar 
a una gran balma on admirar imponents teixos mil·lenaris. El retorn es farà 
per la zona dels “castells” de Montsant, on es pot gaudir d’esplèndides 
panoràmiques.

! Tot el dia · " Mitjana · # 6€
$ La Morera de Montsant · * El Brogit Guiatges 

Sortida naturalística

Diumenge, 7 de maig 
Descoberta dels rèptils i amfibis de Montsant
Sortida per conèixer alguns dels integrants 
de la fauna herpetològica del Parc, 
el qual té identificades 6 espècies 
d’amfibis i 12 de rèptils. 
L’excursió va resseguint 
el riu Montsant. Activitat 
dirigida pel Centre 
de Recuperació 
d’Amfibis i 
Rèptils de 
Catalunya. 

! Mig dia · " Activitat familiar · # Gratuïta
$ Margalef · * Parc Natural de Montsant

 
Xerrada – visita guiada

Dissabte, 13 de maig 
Escaladei: la vida cartoixana
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.

! Matí · # 4€
$ Cartoixa d’Escaladei· * Cartoixa d’Escaladei

 

Sortida naturalística

Dissabte, 20 de maig 
Críptics de l’aigua i 
acròbates de l’aire: 
espiadimonis i libèl·lules
Taller en el qual es descobrirà tot 
el cicle vital dels odonats. Primer, 
la part aquàtica amb en Jesús Ortiz 
com a expert en macroinvertebrats 
aquàtics continentals i, desprès, 
amb Josep Palet com a expert en la 
identificació de la seva fase adulta. 

! Mig dia · # 5 € (donatiu destinat a projectes de conservació)
$ Cabacés · * CEN

Sortida naturalística

Diumenge, 21 de maig 
Botànica pel Montsant 
septentrional
Sortida a càrrec de Julià Molero, 
professor emèrit de la Universitat de 
Barcelona i que va fer la tesis sobre 
Montsant i el Priorat històric. L’excursió 
transcorrerà per la vessant nord, a la 
recerca de la flora i vegetació més sin-
gular de la serra. Dirigida a estudiosos 
i interessats en la flora de Montsant. 

! Tot el dia · # 6 €
$ Ulldemolins · * Parc Natural de Montsant 

Curs

27 i 28 de maig 
Curs flaix d’introducció a l’ornitologia de Montsant
Curs de cap de setmana per iniciar-se de forma ràpida en l’observació 
d’ocells. Adreçat a principiants i no cal tenir coneixements previs 
d’ornitologia. El curs és pràctic però es fa una sessió en aula amb una breu 
introducció al món de les aus i com començar a observar ocells al camp. 
A càrrec de l’Institut Català d’Ornitologia. 

! Dissabte tot el dia i diumenge matí · # 45€ / 35€ (socis ICO)
$ Ulldemolins · * ICO 

Descobreix el Parc Natural de Montsant

Us convidem a participar en les activitats que hem programat per 
a aquest primer semestre del 2017 en què podreu descobrir la natura, 
els paisatges singulars i el patrimoni cultural del Parc Natural 
de Montsant i dels seus municipis.

JUNY
Taller

Diumenge, 4 de juny 
Apicultura a Montsant
Taller per conèixer el món de 
les abelles, l’extracció de la mel i 
l’elaboració d’espelmes amb cera. 
Aquesta activitat estarà dirigida 
per Mateu Nogués i Roser Espasa, 
agricultors ecològics i apicultors a 
Ulldemolins. Activitat apta per a tota 
la família. 

! Mig dia · " Activitat familiar · # 4 €*
$ Ulldemolins · * Parc Natural de Montsant 

Taller-sortida

Dissabte, 10 de juny 
Una granja ecològica 
i de km-0 a Montsant
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 · # 4 €*
$ Albarca · * Parc Natural de Montsant 

Taller

Diumenge, 11 de juny 
Reconstruïm un marge!
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 

 Exposició   

III Concurs de fotografia 
del Parc Natural de Montsant 

La vida 
als pobles 

de Montsant
!De l’11 de febrer al 30 de juny de 2017

A la seu del Parc Natural de Montsant 
$ La Morera de Montsant

 Exposició fotogràfica itinerant  
Insectes
Una mirada macro dels petits habitants 
de Montsant i Muntanyes de Prades 
Isidre Fabra

Ulldemolins 
!Del 24 de febrer al 14 de març (Cal Borrull)
La Vilella Alta 
!Del 3 al 20 d’abril (Lo Cafè)
Cornudella de Montsant 
!Del 28 d’abril al 5 de maig
(Sala d’exposicions municipal)
La Bisbal de Falset
!Del 22 al 30 de juliol (Casa de la Vila)
La Vilella Baixa
!Del 17 de juny al 2 de juliol (Sala del Cafè)
La Figuera
!Del 7 al 14 d’agost (Sala de lectura)
La Morera de Montsant
!Del 18 d’agost al 11 de setembre (Castell de la Morera)
Margalef
!Del 12 d’octubre al 12 de novembre (Sala polivalent)

NOVA!


