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@EspaisPonent

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

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

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 canvi.

ACTIVITATS ESPORTIVES de baix impacte en un entorn natural.

www.neushuguet.com

Amb el suport de:

DL: L215-2020

Les activitats
poden ser anul·lades
en cas de mal temps.

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

Cap de setmana ornitològic pels Espais Naturals de Ponent
Espais Naturals de Ponent. 16 i 17 de maig, horari a concretar

El dia de l’Arbre
Vall de Vinaixa. 21 de març, de 9 a 13.30 h

Anellament d'ocells
Serra de Bellmunt - Almenara. 23 de maig, de 9 a 12 h

Dia Mundial de l'Aigua
Vessants de la Noguera Ribagorçana. 22 de març, de 9 a 13 h
Sent l'Estany d'Ivars i Vila-sana amb Toc de Fusta
Estany d'Ivars i Vila-sana. 28 de març, de 10 a 13 h
Descobrint les orquídies
Serra Llarga - Secans de la Noguera. 29 de març, de 9.30 a 13 h

ABRIL
Descobrint les orquídies
Secans de Mas de Melons - Alfés. 4 d’abril, de 9.30 a 13 h
Descobrint la serra de Montplà
Secans de Belianes - Preixana. 5 d’abril, de 9.30 a 13 h
Les papallones i el timó
Serra Llarga - Secans de la Noguera. 18 d’abril, de 10 a 13 h
Anellament d'ocells
Anglesola - Vilagrassa. 19 d’abril, de 9.30 a 12.30 h
La natura d'Almatret
Tossals d'Almatret. 25 d’abril, de 10 a 12.30 h
Taller familiar de pizzes i cocs Km 0 amb GUSTUM
Estany d'Ivars i Vila-sana. 26 d’abril, d’11 a 13 h

MAIG
Entrenament de ninja naturalista per a famílies
Vall de Vinaixa. 2 de maig, de 9 a 13.30 h i 3 de maig, de 9 a 13 h
Descobrim les plantes companyes del nostre entorn
Vall de Vinaixa. 9 d’abril, de 10 a 13 h
Sons i rastres crepusculars
Plans de Sió. 9 de maig, de 19.30 a 22 h
Els Plans de Sió fa 30 milions d'anys
Plans de Sió. 10 de maig, de 10 a 13.30 h

Taller de fotografia de paisatge nocturn
Valls del Sió - Llobregós. 23 de maig, de 20.30 a 24 h
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Ruta de memòria per les trinxeres del cap de pont de Balaguer
Serra de Bellmunt - Almenara. 24 de maig, de 10 a 13 h

JULIOL
Sent Almenara. Gaudim de l’espai natural amb música de Wednesday lips
Serra de Bellmunt - Almenara. 4 de juliol, de 20 a 22.30 h
El món dels petits mamífers
Tossals d'Almatret. 5 de juliol, de 9.30 a 12.30 h
Sent les Valls del Sió-Llobregós. Gaudim l’espai amb música en directe
Valls del Sió Llobregós. 10 de juliol, de 20 a 22.30 h

Passejant pels Prats Mediterranis
Granyena. 30 de maig, de 9 a 13 h

Sent la Serra de la Llena. Gaudim de l’espai natural amb
música de The Burning Sky
Serra de la Llena. 11 de juliol, de 20 a 22.30 h

Taller familiar de pizzes i cocs Km 0 amb GUSTUM
Secans de Mas de Melons-Alfés. 30 de maig, de 18 a 20 h

Els Grills: una altra fauna nocturna per descobrir
Granyena. 11 de juliol, de 21 a 23.30 h

JUNY

Sent Viladot. Gaudim de l’espai natural amb música de
Meritxell Gené
Serra de Bellmunt - Almenara. 17 de juliol, de 21 a 23 h

Ruta temàtica pels aixaders i molins de la Baronia de Bellpuig
Secans de Belianes - Preixana. 6 de juny, de 9.30 a 13.00 h

Taller d'elaboració de caixes niu per a ocells
Aiguabarreig Segre - Noguera Ribagorçana. 9 d’agost, de 10 a 13 h
El cel de nit i els seus mites
Serra de Bellmunt - Almenara. 12 d’agost, de 22 a 24 h
Sent la Font Freda
Vall de Vinaixa. 16 d’agost, de 20 a 22.30 h
El món dels Ratpenats
Secans del Segrià i Utxesa. 22 d’agost, de 19 a 23.30 h
Respira l'Aiguabarreig Segre - Cinca (taller de Chi Kung i meditació)
Aiguabarreig Segre - Cinca. 29 d’agost, de 18 a 21 h

SETEMBRE
Respira els Plans de la Unilla
Plans de la Unilla. 5 de setembre, de 19 a 21 h

Sent l'Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa amb música de Éphona
Aiguabarreig Segre - Noguera Pallaresa. 18 de juliol, de 20 a 22.30 h

Bioblitz.
Mostreig científic de Fauna i Flora obert al públic
Aiguabarreig Segre - Cinca. 26 de setembre, tot el dia

Nit de Ratpenats
Vessants de la Noguera Ribagorçana. 25 de juliol, horari a concretar

Respira els Bessons. Caminada Poètica
Els Bessons. 27 de setembre, de 9.30 a 13 h

Taller de dibuix ràpid a "plein air"
Serra de Bellmunt - Almenara. 13 de juny, de 9 a 13 h

Descoberta de la bultra de les Franqueses
Aiguabarreig Segre - Noguera Ribagorçana. 26 de juliol, de 9.30 a 12.30 h

OCTUBRE

Taller d'astronàutica per a famílies
Secans de Belianes - Preixana. 14 de juny, de 10 a 12 h

AGOST

Taller de càmeres de trampeig fotogràfic
Estany d'Ivars i Vila-sana. 3 i 4 d’octubre, horari a concretar

Observació del cel nocturn
Aiguabarreig Segre - Cinca. 20 de juny, de 22 a 24 h

Respira Anglesola-Vilagrassa. Marxa nocturna Sembrats de silenci
Anglesola - Vilagrassa. 1 d’agost, de 19 a 23 h

Sent Mas de Melons. Obra Transnumància de XipXap
Secans de Mas de Melons - Alfés. 18 d’octubre, de 10.30 a 12 h

El món dels petits mamífers
Anglesola - Vilagrassa. 21 de juny, de 9.30 a 12.30 h

La febre de l'or. Ruta geològica de la bultra i taller d'extracció d'or al Segre
Aiguabarreig Segre - Noguera Ribagorçana. 2 d’agost, de 9.30 a 12.30 h

Els fruits de la tardor
Serra de la Llena - Muntanyes de Prades. 24 d’octubre, de 9 a 13.30 h

Anellament d'ocells
Aiguabarreig Segre - Noguera Ribagorçana. 27 de juny, de 9.30 a 12.30 h

Higo Mental # 17 El cor de la ciutat
Granyena. 7 d’agost, de 21 a 23 h

Els Mussols del Guinovart (joc d’orientació)
Bellmunt Almenara / Plans de Sió. 25 d’octubre, horari a concretar

Anellament d'ocells
Serra Llarga - Secans de la Noguera. 28 de juny, de 9.30 a 12.30 h

Sent l'Aiguabarreig Segre-Cinca.
Gaudim de l’espai natural amb música de Hoven
Aiguabarreig Segre - Cinca. 8 d’agost, de 20 a 22.30 h

NOVEMBRE

Tastasons,
concert per gaudir dels Secans de Belianes - Preixana
Secans de Belianes - Preixana. 6 de juny, horari a concretar

Curs per la recuperació del patrimoni de pedra seca
Plans de Sió / Valls del Sió - Llobregós. 7 i 8 de novembre, tot el dia

