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Informacions
generals:

Nova agenda
d'activitats

Sentir la natura a Montsant
Itinerari que recorre el grau de la Grallera-Clot del Cirer-Cova del Teix, 
durant el qual es faran una sèrie d’exercicis de creixement personal. 
Aprendreu a connectar-vos realment amb la natura i que us parli amb un 
missatge que serà únic per a cadascú de vosaltres. Dificultat moderada. A 
càrrec de Josep Maria Llorach Garcia, biòleg i terapeuta integratiu.

Us presentem la nova agenda d’activitats del 
Parc Natural de Montsant per a aquesta pri-
mavera i estiu. 

Per una banda, hi trobareu les activitats que es 
generen des del propi Parc -organitzades con-
juntament amb institucions, entitats o perso-
nes col·laboradores, seguint les línies de treball 
el Parc. Per una altra, s’inclouen activitats orga-
nitzades per empreses i particulars dins l’espai 
natural protegit i en els pobles que l’envolten.

Des de l’obtenció, l’any 2016, de la Carta Eu-
ropea de Turisme Sostenible, el Parc treballa 
perquè aquestes empreses i particulars basin 
la seva actuació en els principis de la sosteni-
bilitat i la conservació del valors naturals, cul-
turals i paisatgístics de Montsant. Per això, la 
majoria d’aquests promotors privats han realit-
zat el curs de bon coneixedor del Parc Natural 
de Montsant i estan compromesos en la gestió 
del Parc i els valors de Montsant.   

Dissabte, 4 de maig

Taller

CLOCK Tot el dia   La Morera de Montsant   30 € (de 6 a 16 anys: 10 €) 
Pen-Square Gantabanax  info-circle josepmaria@gantabanax.cat / 695 147 586

Enguany fem coincidir els dos con-
cursos, atès que la protecció dels 
cels foscos és un objectiu compartit 
per les institucions organitzadores. 

Organitza: Astroprades, 
Ajuntament de Prades 
i Parc Natural de Montsant

info-circle www.astroprades.cat
parcsnaturals.gencat.cat/montsant

II Concurs de 
Fotografia 
Nocturna 
Muntanyes 
de Prades i 
Montsant 

IV Concurs de 
Fotografia del 
Parc Natural de 
Montsant
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Totes les activitats anunciades en 
aquesta agenda requereixen d’ins-

cripció prèvia. Poseu-vos en contacte amb 
les empreses o entitats organitzadores.

Les activitats gestionades pel Parc Natural 
de Montsant tenen les places limitades i 
cada participant només hi podrà inscriure 
una família. El pagament d’aquestes acti-
vitats es farà el dia de la sortida. 

Els organitzadors es reserven el dret de 
modificar o suspendre qualsevol de les 
activitats.
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Hort ecològic  
i petits animals 
de la granja
Com abans, les famílies que vivien al 
camp combinaven la cura d’un jardí fami-
liar amb la cria d’alguns animals de gran-
ja. Veurem com els animals es beneficien 
al jardí i viceversa, en un cicle natural que 
condueix a una major autosuficiència ali-
mentària. Activitat familiar.

Diumenge, 5 de maig

Taller. Productes locals
CLOCK Matí    Cornudella de Montsant   8 €
 Pen-Square La Mandorla. Associació d’educació ambiental
info-circle alamandorla@gmail.com / 608 311 193

Indrets recòndits de Montsant
La serra de Montsant té un caràcter abrupte i salvatge. En el seu interior 
hi ha una orografia complicada amb nombrosos barrancs que conserven 
ambients naturals rics en biodiversitat. En aquesta activitat descobrirem 
paratges d’aires paradisíacs envoltats d’impressionants coves i salts d’ai-
gua encisadors. Dificultat moderada.

11 i 12 de maig

Senderisme interpretatiu

 Ulldemolins    2 dies: 40 €; 1 dia: 22 € (descomptes per a famílies) 
Pen-Square CATSUD. Natura i cultura  info-circle info@catsud.com / 626 684 917/

Realització de 
la via ferrada  
de la Morera
Realització de la via ferrada de 
Montsant. Ens enfilarem pels 
graons gaudint de la vertical, 
passarem pels ponts penjats fins 
arribar al capdamunt de la serra 
Major, on disposarem d’inigua-
lables vistes de la comarca. Tor-
narem a la Morera pel grau de la 
Grallera. Activitat esportiva, apte 
per a tots els públics. Inclou ma-
terial, guia titulat i assegurances 
obligatòries.

2n dissabte de cada mes

Activitat esportiva-interpretativa

CLOCK Matí (abril, maig i juny). Tarda (juliol i agost)    Refugi de la Morera de Montsant   
 45 €/persona Pen-Square Montsant Conglomerat SCCL
info-circle montsant@montsantconglomerat.com / 977 530 620 - 619 73 72 01

Exposició: “El Priorat per Josep Subirats”  
60 anys dibuixant el Priorat
CLOCK Del 9 de maig al 31 de desembre de 2019 
   Sala Capitular

Capvespres a la Cartoixa
CLOCK Els divendres del mes d’agost. 
  Es realitza una passejada guiada per la Cartoixa, 
  un cinefòrum i un concert.
info-circle http://m.mhcat.cat/cartoixa_d_escaladei

Visites teatralitzades (a càrrec d’IBER)
CLOCK Tots els dissabtes d’agost a la tarda/vespre

Divendres Divins
CLOCK 9 d’agost de 2019

info-circle www.pad.catpaisatge.net

Simposi internacional
“Paisatge, Agricultura i Dona” 
9-10 maig de 2019

Cartoixa
      d’Escaladei
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Flors silvestres i joguines efímeres
Un petard, un cap de conill, una cistella de llantén, un ninot de rosella... 
Construirem joguines tan enginyoses com efímeres, observant acurada-
ment el món que ens envolta. És més un enfocament etnològic que bo-
tànic de les plantes, en la transmissió de petits gestos i tradicions locals 
deixant, però, la porta oberta a la creativitat. Activitat familiar.

Diumenge, 12 de maig

Taller. Patrimoni cultural immaterial

CLOCK Matí   Cornudella de Montsant   8 €  Pen-Square La Mandorla. Associació 
d’educació ambiental  info-circle alamandorla@gmail.com / 608 311 193

Descoberta 
dels rèptils  
i amfibis de 
Montsant

Passejada per la riba del riu Montsant, 
per tal d’observar els rèptils i amfibis 
que hi viuen.  A càrrec de Quim Soler, 
del Centre de Recuperació d’Amfibis 
i Rèptils de Catalunya. Activitat familiar. 

Dissabte, 11 de maig

Sortida naturalística

 CLOCK  Matí 
   Margalef
  Gratuïta
 Pen-Square Parc Natural de Montsant
 info-circle activitats.pnmontsant@gencat.cat
  977 827 310 

exposició
      Fotogràfica

I n s e c t e s
i  a lt r e s
i n v e rt e b r at s

Exposició de macrofotografies de na-
tura, sobretot d’invertebrats retratats 
a la serra de Montsant. A la seu del 
Parc Natural de Montsant, a la More-
ra de Montsant. En horari d’atenció al 
públic del centre de visitants del Parc, 
del 15 d’abril al 15 de juliol.

del 15 d’abril al 15 de juliol

I m m a  A m i l l
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Montsant, pedra a pedra
Excursió que partint de la Vilella Baixa, ens porta a conèixer l’itinerari 
d’interpretació de la pedra seca creat pel Parc, al Racó dels Montalts. 
També es visitarà el pont de Cavaloca, s’introduirà un petit joc relacionat 
amb la pedra seca i es posarà en relleu aquest patrimoni recentment de-
clarat Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Dissabte, 25 de maig

Senderisme interpretatiu

CLOCK Tot el dia   La Vilella Baixa   15 € (preus especials per a famílies)
Pen-Square El Brogit & Entrecamins  
info-circle guiatges@elbrogit.com-info@entrecamins.com / 689 006 199 - 686 028 483 

Curs flaix  
d’introducció 
a l’ornitologia

No saps si t’agrada això d’observar 
ocells? No et preocupis. Fes un 
tastet d’un dia i mig amb dues sor-
tides pràctics i una sessió teòrica de 
3 horetes que et resoldrà aquests 
dubtes. Organitzada per l’Institut 
Català d’Ornitologia.

18 i 19 de maig

Curs

 CLOCK  Dissabte tot el dia i diumenge al matí 
   Ulldemolins
  35 € socis ICO 
  45 € no socis (50% menors de 18 anys)
 Pen-Square ICO
 info-circle http://www.ornitologia.org/ca/Activitats/ 
  cursos.html  

Sortida 
interpretativa 
a la teixeda 
de Vidalbar
L’objectiu de la sortida és conèi-
xer les teixedes mediterrànies, un 
habitat molt singular. Es farà una 
excursió fins al barranc de Vidal-
bar, on gaudirem de la teixeda tot 
explicant-ne l’ecologia, la història 
i múltiples curiositats. 
Dificultat moderada. 

Diumenge, 26 de maig

Senderisme interpretatiu

CLOCK Tot el dia   La Morera de Montsant   10 €  (adults) i 5 € (menors 12 anys)
Pen-Square Associació Taxus, conservació i custòdia del territori
info-circle info@associaciotaxus.cat / 619 848 177
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Divendres, 31 de maig

Taller. Patrimoni cultural immaterial
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Regals de 
Montsant: 
les plantes 
útils

Astronomia 
popular

Aprendrem a trobar, distingir i aprofitar 
les plantes silvestres que creixen al nos-
tre entorn; conèixer les seves propie- 
tats, medicinals, tintòries, culinàries… 
Tot això mentre passegem envoltats 
d’un paisatge corprenedor. Places limi-
tades. A càrrec d’Anaïs Estrem, del Jardí 
de les Bruixes.

Taller d’introducció a l’astrono-
mia popular en què, amb l’ajut 
d’un punter làser, aprendrem a 
reconèixer les diferents estre-
lles i constel·lacions tal com les 
veien pastors, pagesos i gent de 
mar d’arreu del territori de parla 
catalana, i la mitologia, contes i 
llegendes que hi estan associa-
des. A càrrec d’Alexandre Bo-
nanit (TresCatorze SCCL).

Dissabte, 25 de maig

Sortida naturalística

 CLOCK  Matí 
   Albarca
  Gratuïta
 Pen-Square Parc Natural de Montsant
 info-circle activitats.pnmontsant@gencat.cat
  977 827 310

 CLOCK  Vespre-nit 
   La Bisbal de Falset
  Gratuïta
 Pen-Square Parc Natural de Montsant
 info-circle activitats.pnmontsant@gencat.cat
  977 827 310
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juny

Taller de cargols  
terrestres a Albarca
Sortint d’Albarca, caminarem en direcció a la roca Corbatera buscant pre-
sència de cargols i aprendrem moltes curiositats sobre aquests animals, a 
vegades desconeguts. Farem fotos de tots els que trobem i aprofitarem la 
informació per a projectes de ciència ciutadana. Activitat familiar.

Caça d’insectes
Es tracta d’entrar al fascinant microcosmos del món dels insectes, bus-
cant el seu amagatall sota les pedres, a l’herba alta, sota l’escorça, entre 
les flors ... Després d’una observació sota la lupa, intentarem determi-
nar-los, dibuixar-los i conèixer una mica més de la seva vida secreta. 
Activitat per a nens i nenes.

Diumenge, 2 de juny

Dissabte, 1 de juny

Taller. Fauna

Sortida naturalística

CLOCK Tot el dia   Ulldemolins   10 €  (adults) i 5 € (menors 12 anys)  Pen-Square Associació 
Taxus, conservació i custòdia del territori info-circle info@associaciotaxus.cat / 619 848 177

CLOCK Matí   Cornudella de Montsant   8 €  Pen-Square La Mandorla. Associació d’educació 
ambiental info-circle alamandorla@gmail.com / 608 311 193
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Montsant sagrat: 
eremitisme, 
espiritualitat i natura

Caminada entre la venta de la serra de la Llena i l’ermita de Sant Antoni, 
seguint el GR 65.5.1. Visita a l’emplaçament de Sant Bartomeu del Grau 
i el congost de Fraguerau per esbrinar les claus que fan de Montsant un 
espai natural sagrat a través de l’eremitisme i la relació entre espiritualitat 
i natura. A càrrec de Ricard Fernández.

Dissabte, 1 de juny

Senderisme interpretatiu

 CLOCK  Tot el dia 
   Ulldemolins
  Gratuïta
 Pen-Square Parc Natural de Montsant
 info-circle activitats.pnmontsant@gencat.cat /  977 827 310 
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Taller de rastres 
a Ulldemolins
Recorregut pels camins d’Ulldemo-
lins buscant rastres dels animals 
més comuns del nostre entorn. 
Aprendrem a descobrir i interpre-
tar algunes de les pistes que ens 
deixen i, a través de les traces, po-
drem conèixer com viuen, de què 
s’alimenten, on s’oculten durant el 
dia, quines són les seves necessi-
tats, etc. 

El tresor del Priorat
A partir d’unes indicacions inicials i un mapa de la zona, els partici-
pants han de trobar una sèrie de balises que els conduiran cap al tre-
sor que el prior de la Cartoixa d’Escaladei va amagar en la seva fugida. 
Jugarem en un entorn natural, i descobrirem i coneixerem els vuit se-
gles d’història del monestir.

Diumenge, 9 de juny

Diumenge, 9 de juny

Taller. Fauna

Joc d’orientació

CLOCK Tot el dia   Ulldemolins   10 €  (adults) i 5 € (menors 12 anys)  Pen-Square Associació 
Taxus, conservació i custòdia del territori info-circle  info@associaciotaxus.cat / 619 848 17

CLOCK Matí   La Morera de Montsant   15 € (preus especials per a famílies)  
Pen-Square El Brogit & Entrecamins
info-circle guiatges@elbrogit.com-info@entrecamins.com / 689 006 199 - 686 028 483

Priorat 240
Priorat 240 és un circuit ciclista permanent que recorre les 26 singulars i 
encantadores poblacions d’aquesta comarca. La pràctica del ciclisme es 
combina diàriament amb visites històriques, cellers, molins d’oli, piscines 
i altres llocs singulars. Guiatge a càrrec de personal tècnic titulat i trans-
port d’equipatge diaris. 

L’activitat dura 4 dies, és itinerant i ressegueix tota la comarca del Priorat. 
S’inicia i finalitza a Falset, i, entre altres poblacions, es pernocta a la Mo-
rera de Montsant i Margalef.

De l’1 al 4 de juliol / Del 5 al 8 d’agost

Cursa esportiva

 Preu a consultar  Pen-Square Montsant Conglomerat SCCL
info-circle montsant@montsantconglomerat.com / 977 530 620 - 673 519 559

juliol

Vi, glosa i estrelles
Vi, glosa i estrelles és un espectacle lúdic i divulgatiu en què es van des-
cobrint les connexions entre el món del vi i els astres, a través de la can-
çó amb text improvisat, la divulgació astronòmica, la poesia, els contes i 
les cançons. A càrrec d’Alexandre Bonanit i Gemma Balagué, Fardatxa. 
Amb la col·laboració del Celler Cooperatiu de Cornudella de Montsant.

Divendres, 5 de juliol

Taller. Astronomia, glosa i gastronomia

CLOCK Vespre-nit   Cornudella de Montsant   Gratuïta  Pen-Square Tres Catorze SCCL
info-circle bonanitastronomia@gmail.com / 639 654 561
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Senderisme 
interpretatiu
Excursió matinal. 
Recorregut per la zona del riu 
Montsant al seu pas pel municipi 
de Margalef. A càrrec de l’Asso-
ciació Excursionista de Cornude-
lla de Montsant.

Diumenge, 14 de juliol

Senderisme

CLOCK Matí   Margalef   Gratuït (socis federats), 5 € (socis no federats),  
7€ (no socis-no federats)   Pen-Square info-circle excursionistes.cornudella@gmail.com / 652 669 40

Quina canya!
Taller que proposa construir petites i senzilles jo-
guinetes i instruments populars fets a partir de la 
canya. Construïrem anells, castanyetes, nunuts, 
mussoleres, paracaigudes, nines, trompitxols i 
moltes joguines més!

Dissabte, 13 de juliol

Taller

 CLOCK  Tarda-vespre 
   La Vilella Alta
  4 €
 Pen-Square Parc Natural de Montsant
 info-circle activitats.pnmontsant@gencat.cat
  977 827 310 

Anellament científic 
d’ocells a Cabacés
Taller per conèixer  els ocells més habituals a la zona. Un cop identificats, 
els mesurarem, pesarem i enregistrarem totes les seves dades abans de 
fer l’anellament amb el número corresponent i, finalment, l’alliberament. 
Les dades recollides s’utilitzaran en projectes de ciència ciutadana.

Diumenge, 14 de juliol

Taller. Fauna

CLOCK Matí   Cabacés   10 €  (adults) i 5 € (menors 12 anys)  Pen-Square Associació Taxus, 
conservació i custòdia del territori info-circle info@associaciotaxus.cat / 619 848 177
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HORARIS DELS PUNTS D’INFORMACIÓ 

Astronomia 
des de Montsant
Aprèn astronomia de forma didàctica i amena! Les nits d’estiu conviden 
a sortir a l’aire lliure a contemplar el firmament. A Montsant el cel este-
lat brilla amb intensitat. Aquesta activitat d'iniciació a l'astronomia ens 
permetrà identificar els estels i les constel·lacions del firmament estelat.

V Caminada 
popular 
nocturna 
al pantà 
de Siurana
Nova edició de la caminada po-
pular nocturna que organitza 
l’Associació Excursionista de 
Cornudella dins el programa de 
la Festa Major de Cornudella de 
Montsant. El recorregut dona la 
volta al pantà de Siurana de nit. 
Distància: 12 km. Desnivell acu-
mulat: 350 m.

Dissabte, 3 d’agost

Dimarts, 13 d’agost

Taller. Astronomia

CLOCK Vespre-nit   La Morera de Montsant   15 € (descomptes per a famílies)  
 Pen-Square CATSUD. Natura i cultura  info-circle info@catsud.com / 626 684 917

CLOCK Vespre-nit   Cornudella de Montsant   Preu a determinar 
Pen-Square info-circle excursionistes.cornudella@gmail.com / 652 669 403

Viu el Parc 
amb seguretat
Taller teòric i pràctic en el que el participant aprendrà eines d’orientació 
bàsiques així com tècniques de progressió còmodes i segures per poder 
desplaçar-nos i orientar-nos dins del Parc. També com actuar, procedir i 
ajudar en el cas de que sobrevingui una emergència.

Diumenge, 21 de juliol

Seguretat i orientació

CLOCK Matí   Ulldemolins   15€ (preus especials per famílies)  
Pen-Square Entrecamins & El Brogit 
info-circle info@entrecamins.com - guiatges@elbrogit.com / 686 02 84 83 - 689 00 61 99

Parc Natural de Montsant 
(La Morera de Montsant)
Oficina tècnica: 
de 9 a 15 h de dilluns a divendres
Centre d’atenció al visitant i punt 
d’informació: 
Divendres: 12 - 18 h 
Dissabtes i ponts: 9 - 14.30 h | 16.30 - 18 h
Diumenges i festius: 9 - 14 h

Molí d'oli de Margalef. 
Centre d’Interpretació de l’Oli 
i de les Economies Productives 
de Montsant
C/ Molins, 60 - 43371 Margalef
Tel. 977 819 825 
Dissabtes, 9 - 14.30 h | 16.30 - 18 h
Diumenges i festius, 9 - 14 h

Oficina de Turisme  
de Cornudella de Montsant 
Punt d’Informació del Parc  
Natural de la Serra de Montsant
Comte de Rius, s/n
43360 Cornudella de Montsant
Tel. 977 821 000 
tur.cornudella@gmail.com 

Horari fins el mes de juny
(juliol i agost, consultar pàgina web)
Divendres, 9 - 15 h
Dissabtes, 9 - 14 h | 16 - 18 h
Diumenge i festius, 9 - 14 h

Caminada nocturna



El Parc Natural de Montsant està 
acreditat amb la Carta Europea de 
Turisme Sostenible del Priorat

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

Organitza:

Amb el suport de:
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