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@EspaisPonent

Publicarem tota la informació
de cadascuna de les activitats a les xarxes socials
i al web d’Espais Naturals de Ponent

Activitats de descoberta dels VALORS NATURALS .
Plantegem una proposta d’activitats realitzada per professionals de l’àmbit
de l’ornitologia i dels valors naturals.

www.espaisnaturalsdeponent.cat

Activitats de descoberta del PATRIMONI HISTÒRIC .

Si voleu rebre més informació,
envieu-nos un correu electrònic a:

Activitats que permetin gaudir de l’espai a l’aire lliure a través dels sentits.
Es tracta d’una sèrie de sessions culturals en què podrem gaudir de la
MÚSICA o del TEATRE d’autors locals en un entorn natural.

comunicacio@leaderponent.cat

S’informarà al web,
a les xarxes socials i
per correu
electrònic de
qualsevol
modificació.

ACTIVITATS ESPORTIVES de baix impacte en un entorn natural.

www.neushuguet.com

Amb el suport de:

DL: L 251-2022

Les activitats
queden subjectes
a canvis.

En el marc del projecte ESPAIS NATURALS DE PONENT, i a fi d’apropar
aquests magnífics indrets a un ventall més ampli de públic, s’han organitzat
una sèrie d’activitats de descoberta d’aquests espais agrupades en 4
temàtiques:

Totes les activitats són
GRATUÏTES però si vols
contribuir a conservar els nostres
ESPAIS NATURALS, pots consultar
els nostres projectes de
micromecenatge a la nostra web

www.espaisnaturalsdeponent.cat

GRÀCIES!

VIU ELS

MARÇ

JUNY

JULIOL

Cuina de Trinxera
Tossals d’Almatret. 27 de març, de 9.30 a 14 h

Taller d’astronàutica per a famílies
Secans d’Anglesola - Vilagrassa. 4 de juny, de 10.30 a 12 h

ABRIL

Anellament d’ocells
Serra de Bellmunt - Almenara. 5 de juny, de 9 a 12 h

Sent Almenara.
Gaudim de l’espai natural amb l’obra
Bye bye, Confetti de La Baldufa Teatre
Serra de Bellmunt - Almenara. 1 de juliol, 10 h

Presentació del documental Enciclopèdia Mural
Estany d’Ivars i Vila-sana. 2 d’abril, d’11.30 a 13 h
Enciclopèdia Mural
Estany d’Ivars i Vila-sana. 2 d’abril, de 17 a 19 h
El món de les orquídies i altres curiositats botàniques
Secans de Mas de Melons - Alfés. 3 d’abril, de 9 a 13 h
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Les papallones i el timó
Serra Llarga - Secans de la Noguera. 9 d’abril, de 10 a 13 h
Detox digital. Taller per un ús responsable dels dispositius digitals
Secans del Segrià i Utxesa. 24 abril, d’11 a 13 h

MAIG
El Drapaire Musical. Taller de sons d’ocells
Secans de Belianes - Preixana. 1 de maig, d’11 a 13 h
Cap de setmana ornitològic pels Espais Naturals de Ponent
Espais Naturals de Ponent. 7 i 8 de maig, tot el cap de setmana
El món de les orquídies i altres curiositats botàniques
Serra de Bellmunt - Almenara. 14 de maig, de 9 a 13 h
Revisió de caixes niu
Aiguabarreig Segre - Noguera Ribagorçana. 15 de maig, de 10.30 a 12.30 h
Enciclopèdia Mural
Estany d’Ivars i Vila-sana. 21 de maig, d’11.30 a 13.30 h
Caminades amb experiències, flora i fauna del secà
Secans de Belianes - Preixana. 22 de maig, matí (horari a concretar).
Fem una llibreta de camp. Taller de dibuix científic i naturalista
Secans de Mas de Melons - Alfés. 28 de maig, de 9.30 a 13.30 h
Marxa Ecològica i per la Pau
Secans de Belianes - Preixana. 29 de maig, matí (horari a concretar).

Enciclopèdia Mural
Estany d’Ivars i Vila-sana.
5 de juny, de 17.30 a 19.30 h
Vallbonatura
Vallbona de les Monges. 10, 11 i 12 de juny
Sent l’Aiguabarreig Segre - Cinca.
Gaudim de l’espai natural amb cinema a la fresca
Aiguabarreig Segre - Cinca. 18 de juny, 22 h
La febre de l’or. Ruta geològica de la bultra
Aiguabarreig Segre - Noguera Ribagorçana.
19 de juny, de 9.30 a 12.30 h

Anellament d’ocells
Granyena. 2 de juliol, de 9 a 12h
Respira la Serra de Bellmunt - Almenara. Taller de Ioga
Serra de Bellmunt - Almenara. 2 de juliol, de 20 a 21 h
Taller d’elaboració de caixes niu per a ocells
Aiguabarreig Segre - Noguera Ribagorçana. 3 de juliol, 10 a 13 h
De Riella a Viladot. De Viladot a Riella.
Gaudim de l’espai natural amb musica i producte local
Serra de Bellmunt - Almenara. 8 de juliol, tarda (horari a concretar)
Enciclopèdia Mural
Estany d’Ivars i Vila-sana. 8 de juliol, de 19 a 21 h

El món dels petits mamífers
Secans d’Anglesola - Vilagrassa.
25 de juny, de 9.30 a 12.30 h

Respira i Sent Anglesola – Vilagrassa.
Caminada pels secans i concert de Marcel Fabregat, Opia
Secans d’Anglesola - Vilagrassa. 9 de juliol, al vespre (horari a concretar)

Respira la Serra de la Llena amb el taller de Mindfulness
Serra de la Llena - Muntanyes de Prades.
26 de juny, d’11 a 13 h

Ruta naturalística per la bultra de les Franqueses
Aiguabarreig Segre - Noguera Ribagorçana. 10 de juliol, 10 a 13 h
Sent l’Aiguabarreig Segre - Cinca.
Gaudim de l’espai natural amb l’obra Loïc de UN Teatre
Aiguabarreig Segre - Cinca. 22 de juliol, al vespre (horari a concretar)
Tastasons.
Concert de The Denim Rips
per gaudir dels Secans de Belianes - Preixana
Secans de Belianes - Preixana. 23 de juliol, de 20 a 22.30 h
Respira la Vall de Vinaixa
amb un joc d’orientació familiar (Geocaching)
Vall de Vinaixa. 24 de juliol, matí (horari a concretar)
Sent Granyena.
Gaudim de l’espai natural amb música de A-Ritmiks
Granyena. 29 de juliol, de 20 a 22.30 h

AGOST
Sent les Valls del Sió - Llobregós.
Gaudim de l’espai natural amb música d’Athanàgia
Valls del Sió - Llobregós. 14 d’agost, 20 a 22.30 h
El cel de nit i els seus mites
Serra de Bellmunt - Almenara. 20 d’agost, de 22 a 24 h
Enciclopèdia Mural
Estany d’Ivars i Vila-sana. 27 d’agost, de 19 a 21 h

SETEMBRE
Taller de cistelleria
Serra de Bellmunt - Almenara.
3 de setembre, matí (horari a concretar)
Sent l’Aiguabarreig Segre - Noguera Pallaresa.
Gaudim de l’espai natural amb les ombres xineses
del Conte del Planeta Blau
Aiguabarreig Segre - Noguera Pallaresa.
10 de setembre, nit (horari a concretar)
Respira els Plans de Sió.
Ruta guiada en bicicleta pels castells de la Segarra
Plans de Sió. 17 de setembre, de 9.30 a 13.30 h
Dia dels grills i saltamartins
Valls del Sió - Llobregós. 17 de setembre, de 16.30 a 21 h
Enciclopèdia Mural
Estany d’Ivars i Vila-sana. 18 de setembre, d’11 a 13 h

OCTUBRE
Taller de dibuix ràpid a “plein air”
Aiguabarreig Segre - Cinca. 1 d’octubre, de 10 a 13 h
OktoBirdFest
Estany d’Ivars i Vila-sana. 8 d’octubre, tot el dia.

