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Informacions
generals:

l' agenda
del parc

Durant aquesta tardor i hivern continuem 
amb l’agenda d’activitats del Parc Natural de 
Montsant. Principalment, hi trobareu aquelles 
activitats organitzades per empreses i particu-
lars dins l’espai natural protegit i en els pobles 
que l’envolten. També aquelles que són pro-
mogudes que es generen des del propi Parc 
-organitzades conjuntament amb institucions, 
entitats o persones col·laboradores-, seguint 
les línies de treball el Parc.

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.

enArbolar 
Grans arbres 
de la Vida
El valor dels arbres singulars 
i els boscos madurs en la 
salvaguarda de la biodiversitat

 CLOCK Del 4 d’octubre de 2019  
al 6 de gener de 2020
 En horari d’atenció al públic 
del centre de visitants del Parc, 
a la Morera de Montsant.

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 disposen de places limitades 
i cada participant només hi podrà inscriu-
re un acompanyant. El pagament d’aques-
tes activitats es farà el dia de la sortida. 

Els organitzadors es reserven el dret de 
modificar o suspendre qualsevol de les 
activitats.

Inclou un panell sobre els dos arbres 
que hi ha catalogats dins el Parc 
Natural de Montsant: el teix de la 
Cova i el saüquer de Fontalba.

Produïda per la Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente i el Parc 
Natural dels Ports.

exposició fotogràfica



Aforament limitat.
Es prega arribar puntuals per començar junts la jornada.
Es recomana portar coixí per a les estones de meditació.
Convé portar el menjar i beguda.
Només hi haurà servei de bar a l’hora de dinar.

Una jornada silenciosa, serena i contemplativa, lluny de 
presses, sorolls i neguits, obrint tots els sentits del cos i de 
l’ànima per gaudir de la pau i de la joia que tots tenim al 
nostre interior.

XIII Jornada de  
Natura i Espiritualitat 
a la Cartoixa d’Escaladei

Connectem amb la joia de la contemplació

Maria Assumpta Esquís i Josep Maria Mallarach

De 10 h a 18 h – 10 €

Camí de la Cartoixa s/n, 43379 Escaladei  
La Morera de Montsant (Priorat)

16 Novembre
2019

Informació i reserves

977 827 006
escaladei.cultura@gencat.cat

OrganitzaCol·labora
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Sentir la natura a Montsant
Itinerari que recorre el grau de la Grallera-Clot del Cirer-Cova del Teix, 
durant el qual, a més d’observar l’ecosistema, es faran exercicis de crei-
xement personal. Aprendreu a connectar-vos realment amb la natura i 
entendre com ens ajuda a millorar la nostra salut. Dificultat moderada. A 
càrrec de Josep Maria Llorach Garcia, biòleg i terapeuta integratiu.

Dissabte, 9 de novembre

Taller

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

Joguines de camp!
Des de sempre, els nens s’han inventat joguines efímeres a partir del con-
tacte amb la natura. Avui, molts passen més temps davant les pantalles, 
deixant-hi part de la seva creativitat. Però de seguida es pot reactivar la 
imaginació davant d’una pinya, una rama d’avellaner, una fulla... que po-
den convertir-se en un ocell, una catapulta, un tirador... Activitat familiar.

Dissabte, 9 de novembre

Taller. Patrimoni cultural immaterial

novembre

Realització de la via 
ferrada de la Morera
Realització de la via ferrada de Montsant. Ens enfilarem pels graons gau-
dint de la vertical, passarem pels ponts penjats fins arribar al capdamunt 
de la serra Major, on disposarem d’inigualables vistes de la comarca. 
Mentrestant, parlarem d'històries i anècdotes del territori. Apte per a tota 
la família. Inclou material, guia titulat i assegurances obligatòries.

XIII Jornada 
de natura i 
espiritualitat
a la Cartoixa 
d’Escaladei
Una jornada silenciosa, serena i 
contemplativa que obre tots els 
sentits del cos i de l’ànima per 
gaudir de la pau i la joia que tenim 
al nostre interior. Amb Maria As-
sumpta Esquís i Josep M. Malla-
rach. Aforament limitat.

2n dissabte de cada mes

Dissabte, 16 de novembre

Activitat esportiva-interpretativa

Jornada

 Refugi de la Morera de Montsant  CLOCK Matí   45 €/persona 
Pen-Square Activitats Legend Experience  info-circle jolliverry@gmail.com / 619 737 201 | 977 530 620

 Escaladei  CLOCK Tot el dia    10 €  Pen-Square Cartoixa d’Escaladei 
info-circle escaladei.cultura@gencat.cat /  977 827 006

 Cornudella de Montsant  CLOCK Matí    Gratuïta  Pen-Square La Mandorla. Associació 
d’educació ambiental  info-circle alamandorla@gmail.com / 608 311 193
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Trail Ermites 
Cursa esportiva a peu a l'entorn de les ermites d'Ulldemolins. Amb tres 
recorreguts que us porten a descobrir l'ermita de Sant Antoni, l’ermita de 
Santa Magdalena, l’ermita Mare de Déu de Montsant i l'ermita de Sant 
Bartomeu. Recorreguts de 21 km, 10 km i 5 km, que es poden fer corrent 
o caminant.

Cursa esportiva

 Ulldemolins CLOCK Matí    A consultar  Pen-Square www.naturetime.es  
info-circle Naturetime / Joan carbonell / SMACV

Bateig d'escalada i ràpel. Primer contacte amb la roca vertical.
Activitat d'iniciació al món de l'escalada apta per a tots els públics
(a partir dels 8 anys).

Bateig d'escalada

Dissabte, 23 de novembre

Activitat esportiva

 Refugi de la Morera de Montsant
CLOCK Matí 
 40 €/persona
Pen-Square Refugi de la Morera. Activitats Legend Experience
info-circle jolliverry@gmail.com / 619 737 201 | 977 530 620

Sortida
interpretativa
a la teixeda
del Vidalbar
Farem una excursió fins al barranc de 
Vidalbar, on gaudirem d'una de les teixe-
des més amagades de la serra de Mont-
sant, tot explicant-ne l'ecologia, la histò-
ria i diverses curiositats d'aquest hàbitat 
singular. Dificultat moderada.

Diumenge, 17 de novembre

Diumenge, 17 de novembre

Senderisme interpretatiu

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

Medicina tradicional 
del Mediterrani, patrimoni oblidat
Des de l'antic Egipte... ens arriba una tradició mèdica ancestral arrelada 
al territori, que, amb l'adveniment de la ciència moderna, vam deixar de 
banda. Us explicarem la seva història, els seus preceptes, les tècniques 
que utilitza... per tal de recuperar el llegat dels nostres predecessors i 
l'antic coneixement associat a les plantes que creixen a la nostra terra.

Cens 
de rapinyaires
nocturns

Amb l’objectiu de conèixer 
la població dels rapi-
nyaires nocturns dins 

el Parc, especialment la 
situació del duc, farem un 
cens nocturn precedit d'una 
sessió formativa per estudiar 
la seva biologia i comporta-
ment i reconèixer el seu cant. 
L’objectiu és poder dur a ter-
me un seguiment i programa 
per a la seva protecció i con-
servació.

Diumenge, 30 de novembre

Dissabte, 14 de desembre

Etnobotànica

Fauna

 Cornudella de Montsant  CLOCK Matí    Gratuïta 
Pen-Square El Jardí de les Bruixes  info-circle jardibruixes@laxia.cat / 658 300 468

 La Morera de Montsant
CLOCK Vespre-nit 
 10 €
Pen-Square Associació Taxus, conservació
i custòdia del territori
 info-circle info@associaciotaxus.cat
 619 848 177 

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 de Montalts. Tam-
bé es visitarà el pont de Cavaloca, s’introduirà un petit joc relacionat amb 
la pedra seca i es posarà en relleu aquest patrimoni recentment declarat 
Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Dissabte, 23 de novembre

Senderisme interpretatiu

 La Vilella Baixa  CLOCK Tot el dia    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
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Un univers 
al bosc, amb  
Gemma Capdevila, 
il·lustradora
Ens inspirarem en els boscos màgics 
de Montsant, descobrint quins ani-
mals, plantes i arbres hi conviuen i 
com ho fan, com a punt de partida 
per deixar anar la imaginació i crear 
una il·lustració única. Aprofundirem 
en un procés creatiu, des de les refe-
rències i els primers esbossos fins a les 
proves tècniques i de color. La tècnica 
emprada serà l'aquarel·la i també tre-
ballarem amb altres materials que s'hi 
poden unir.

Geologia a Montsant
Què fa una muntanya així en un lloc com aquest? Aquesta pregunta serà 
contestada al llarg d’aquesta sortida de camp. Les roques sedimentàries 
principals van ser transportades com a sediments i es van acumular aquí fa 
uns 38 milions d’anys. El mar Mediterrani, llavors no existia i en el seu lloc hi 
havia una gran serralada. Com va continuar aquesta evolució? A càrrec del 
Ferran Colombo, doctor en geologia. 

Dissabte 25 i diumenge 26 de gener Dissabte, 8 de febrer

Taller. Il·lustració i natura

Geologia

 La Morera de Montsant  CLOCK Dissabte tot el dia i diumenge al matí    A consultar
 Pen-Square Associació Comissariat i L'Envol, creació i aprenentatge al bosc 
info-circle lenvol.info@gmail.com / 658 922 581

 La Morera-Albarca-Ulldemolins  CLOCK Tot el dia    4 €
 Pen-Square Parc Natural de Montsant info-circle activitats.pnmontsant@gencat.cat / 977 827 310

gener febrer

Rucs de Montsant
Els camins de bast empedrats eren vies de comunicació entre poblacions, 
conreus, boscos i pastures, en un moment en què els animals formaven 
part de la quotidianitat dels habitants de Montsant. Us proposem recór-
rer els camins de Cabacés acompanyats de rucs de Montsant, rememo-
rant aquells temps de convivència entre persones i bestiar.

Dissabte, 25 de gener

Senderisme

 Cabacés  CLOCK Matí    10 €  Pen-Square Rucs de Montsant 
info-circle ferranmestresvizcaino@hotmail.com / tel. 693 711 034

Land art i tresors de la natura
Farem un petit tomb per descobrir els petits tresors que la natura ens 
ofereix per tot arreu si sabem obrir els ulls: nas de bruixa en els llentiscles, 
sílex, ous de mantis, rastres de teixó... I deixarem naltros també la nostra 
empremta amb una petita obra d’art natural i efímera! Activitat familiar.

Dissabte, 14 de desembre

Art i natura

 Cornudella de Montsant  CLOCK Matí    Gratuïta  Pen-Square La Mandorla. Associació 
d’educació ambiental  info-circle alamandorla@gmail.com / 608 311 193
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El tresor d'Escaladei
A partir d’unes indicacions inicials i un mapa de la zona, els participants 
han de trobar una sèrie de balises que els conduiran cap al tresor que el 
prior de la Cartoixa va amagar en la seva fugida. Jugarem en un entorn 
natural, tot descobrint i coneixent els vuit segles d’història del monestir. 
Activitat familiar (a partir de 5 anys).

El bosc 
com a temple
Som animals espirituals. Abans 
de l'adveniment de les religions 
teistes, el món estava ple de perso-
nes, la majoria d'elles no humanes. 
Animals, muntanyes, rius...tots 
eren éssers vius, esperits amb in-
fluència sobre l'entorn i nosaltres. 
I entre aquests esperits, els més 
importants eren els de la vegeta-
ció. Rituals, tradicions i connexió 
amb el regne vegetal en l'inici de la 
meitat lluminosa de l'any. Anem a 
retrobar-los?

Diumenge, 15 de març

Joc d’orientació

 Escaladei  CLOCK Matí    15 € (preus especials per a famílies) 
 Pen-Square El Brogit & Entrecamins info-circle info@entrecamins.com / 686 028 483

  La Morera de Montsant CLOCK Tot el dia   19 €   Pen-Square El Jardí de les Bruixes
info-circle jardibruixes@laxia.cat / 658 300 468

Els secrets 
de la cosmètica 
natural
Amb tanta varietat de productes al 
mercat, sovint ens costa saber què 
estem comprant i, fins i tot, si és el 
més adequat per a nosaltres. Amb 
aquesta xerrada pretenem aclarir i 
oferir coneixements sobre produc-
tes naturals que ens permetin un 
consum conscient i satisfactori: tren-
car mites, aclarir dubtes... A càrrec 
d’Anaïs Estrems.

Dissabte, 22 de febrer

Etnobotànica

 La Bisbal de Falset  CLOCK Tarda   Gratuïta  Pen-Square El Jardí de les Bruixes
info-circle jardibruixes@laxia.cat / 658 300 468

Dissabte, 21 de març

Montsant inèdit
Montsant amaga un paisatge ple de contrastos i paratges sorprenents 
amb grans protagonistes. Des de la cara sud, pujarem a la Serra Major. 
Després de gaudir de les vistes, ens endinsarem cap a una barrancada, 
fins arribar a una gran balma i admirar imponents teixos mil·lenaris. Tor-
narem per la zona dels “Castells de Montsant”, on trobarem capricioses 
esquerdes a la roca i podrem gaudir de nou d’esplèndides panoràmiques. 
Voleu descobrir-ho?

Dissabte, 15 de febrer

Senderisme interpretatiu

 La Morera de Montsant  CLOCK Tot el dia    15 €  Pen-Square El Brogit & Entrecamins
info-circle guiatges@elbrogit.com | info@entrecamins.com / 689 006 199 | 686 028 483

Taller
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HORARIS DELS PUNTS D’INFORMACIÓ 

(fins al mes de desembre; a partir de gener,  
consulteu la pàgina web)

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: 

CLOCK Divendres: 12 - 18 h  
CLOCK Dissabtes i ponts: 9 - 14.30 h | 16.30 - 18 h 
CLOCK 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 

CLOCK Dissabtes, 9 - 14.30 h | 16.30 - 18 h 
CLOCK 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 

CLOCK Divendres:   
CLOCK Dissabtes: 9-14 h | 16-18 h 
CLOCK Diumenges i festius: 9-14 h

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-ne l'anellament amb el número corresponent i, finalment, l'allibera-
ment. Les dades recollides s'utilitzaran en projectes de ciència ciutadana.

Anellament científic
d'ocells a Cabacés

Dissabte, 21 de març

Taller. Fauna

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



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:

©
  A

rx
iu

 P
N

M
O

N
/A

lb
er

t R
iv

er
a


