
VIU ELS 
ESPAIS 
NATURALS 
DE PONENT
Guia d’activitats  
organitzades  
per al 2018

#DescobrintPonent  #EspaisNaturalsdePonent

Publicarem tota la informació de les 
activitats al web d’Espais Naturals de Ponent 

www.espaisnaturalsdeponent.cat 

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

info@leaderponent.cat

També en farem difusió a les xarxes socials. 

Segueix-nos a:

EspaisPonent                 EspaisPonent                    EspaisPonent

AGOST

Sent Mas de Melons
Activitat cultural per gaudir dels secans de Mas de Melons i Alfès, amb música de la 
cantautora Meritxell Gené. 4 d’agost, a les 20 h.

Sent La Serra de la Llena
Activitat cultural per gaudir de la Serra de la Llena amb música del cantautor El Fill 
del mestre. 9 d’agost, a les 20 h.

Sent La Vall de Vinaixa
Activitat cultural per gaudir de la Vall de Vinaixa amb música del grup Austral.  
15 d’agost, a les 20 h.

Anellament d’ocells
Aiguabarreig Segre – Cinca (Massalcoreig). 26 d’agost, a les 9 h.

Descoberta de la flora i fauna
Vall del Llobregós. 26 d’agost, a les 9 h.

SETEMBRE

Anellament d’ocells
Aiguabarreig Segre–Cinca (La Granja d’Escarp). 9 de setembre, a les 9 h.

“L’agricultura i els seus habitants a els Trullets” 
Secans de la Noguera (Algerri). 15 de setembre, a les 10 h.

Descoberta del món dels petits mamífers
Secans del Segrià i Utxesa. 15 de setembre, a les 9 h.

Sent l’Aiguabarreig Segre–Cinca a Seròs
Activitat cultural per gaudir de l’Aiguabarreig Segre–Cinca amb música del grup 
Lauzeta. 22 de setembre, al Molí de la Llum de Seròs, a les 19 h.

Sessió d’astronomia: observació del cel fosc
Vessants de la Noguera Ribagorçana (Ivars de Noguera). 28 de setembre, a les 21 h.

Les activitats poden ser anul·lades en cas de mal temps,  
s’informarà al web, a les xarxes socials i per correu electrònic.

“En un racó del jardí, al lloc on creixien la menta i les 
violetes, hi vaig descobrir una cuca de llum. El cor em 
va fer un salt: vaig pensar que una estrella havia caigut al 
jardí de casa.”

La pluja d’estels. Guillem Viladot.
Temps d’estrena (1949-1952)



En el marc del projecte Espais Naturals de Ponent s’han organitzat una sèrie 
d’activitats de descoberta d’aquests espais. Per tal d’apropar aquests magnífics 
indrets a un ventall més ampli de públic, s’han dissenyat tres tipus d’activitats:

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

Activitats de descoberta que ens  permetran endinsar en la història dels espais 
naturals.

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
d’autors locals en un entorn natural.

MARÇ

Taller d’elaboració de caixes niu per a ratpenats
Secans de Mas de Melons- Alfés. 10 de març, a les 10.30 h.

Ruta de la memòria històrica
Tossals d’Almatret. 25 de març, a les 11 h.

Pardals a Pedals 
Estany d’Ivars i Vila-sana. 25 de març, a les 9.30 h.

ABRIL

Descobreix la pleta de Les Pallargues 
Plans de Sió. 14 d’abril, a les 11 h.

Descoberta dels poblats ibers d’Arbeca i Belianes
Secans de Belianes–Preixana. 15 d’abril, a les 10 h.

Passejada etnobotànica. “Descobrim les plantes companyes del nostre entorn”
Granyena. 21 d’abril, a les 10.30 h.

Sortida de descoberta ambiental
Tossals d’Almatret. 22 d’abril, a les 10.30 h.

Descoberta del món dels petits mamífers 
Serra de Bellmunt–Almenara. 29 d’abril, a les 9 h.

MAIG

Fotowalk
Sessions de fotografia per l’espai natural de la Serra de Bellmunt–Almenara.  
5 de maig, a les 19 h. 

Serra de les Pletes: descoberta naturalista
Secans de Belianes–Preixana. 6 de maig, a les 9 h.

Sortida ornitològica
Plans de la Unilla (Almenar). 13 de maig, a les 9 h.

Descoberta de Flora i Fauna dels Plans del Conill
Plans de Sió. 13 de maig, a les 9 h. 

Descoberta de la necròpolis preíbera i del Pilar d’Almenara
Serra de Bellmunt Almenara. 13 de maig, a les 10 h.

Ruta i caminada ornitològica
Serra de Bellmunt–Almenara. 20 de maig a les 9.30 h.

Sortida ornitològica
Tossals d’Almatret. 20 de maig, a les 10.30 h. 

Sent Utxesa
Activitat cultural per gaudir de l’espai natural d’Utxesa amb música de Thinkin’wild. 
20 de maig, a les 12 h.

Sent els Bessons
Activitat cultural per gaudir de l’espai natural dels Bessons amb música del Cor 
Euridice. 26 de maig, a les 20 h.

Sent l’aiguabarreig Segre – Noguera Ribagorçana a Balaguer
Activitat cultural per gaudir de l’espai natural de l’aiguabarreig Segre–Noguera 
Ribagorçana amb música de Xavier Monge Trio. 27 de maig, al Monestir de Santa 
Maria de les Franqueses de Balaguer, a les 12 h. Abans de l’activitat, a les 10 h es farà 
una sortida naturalística des del Monestir fins al marge del riu. 

Anellament d’ocells
Els Bessons. 27 de maig, a les 9 h.

Naturalment canalla
Estany d’Ivars i Vila-sana. 27 de maig, a les 10 h.

JUNY

Descoberta del món dels petits mamífers
Plans de Sió. 2 de juny, a les 9 h.

Descobrint els paisatges agroforestals de la Vall dels Cercavins 
Granyena. 3 de juny, a les 9 h.

Sent l’Estany
Activitat cultural per gaudir de l’espai natural de l’estany d’Ivars i Vila-sana amb 
música de Walkin Roots. 3 de juny, a les 12 h.

Descoberta del món dels petits mamífers
Aiguabarreig Segre–Noguera Ribagorçana (Vilanova de la Barca). 9 de juny, a les 9 h.

Pardals a Pedals
Anglesola–Vilagrassa. 10 de juny,  a les 9.30 h.

Anellament d’ocells
Tossals d’Almatret. 10 de juny,  a les 10.30 h.

Sent l’Aiguabarreig Segre – Noguera Ribagorçana a Albesa 
Activitat cultural per gaudir de l’espai natural de l’aiguabarreig Segre–Noguera 
Ribagorçana amb música de Ksonronda. 15 de juny, a la vila romana del Romeral 
d’Albesa, a les 20 h. Abans de l’activitat, a les 18h, es farà una sortida naturalística,

seguidament, a les 19 h, una visita guiada a la vila romana del Romeral d’Albesa.

Anellament d’ocells
Serra de Bellmunt–Almenara. 17 de juny, a les 9 h.

JULIOL

Anellament d’ocells
Anglesola–Vilagrassa. 1 de juliol, a les 9 h.

Sent Almenara
Activitat cultural per gaudir de l’espai natural de la Serra de Bellmunt Almenara 
amb música del pianista David Pradas. 6 de juliol, a les 20 h.

Sent La Vall del Llobregós
Activitat cultural per gaudir de l’espai natural de la Vall del Llobregós amb música del 
cantautor Ramon Porta. 7 de juliol, a la Masia de Les Torres del Riu de Sanaüja, a les 20 h. 

Sent Viladot
Serra de Bellmunt-Almenara. 7 de juliol, a les 21 h.

Sent Granyena
Activitat cultural per gaudir de l’espai natural de Granyena amb el grup vocal de 
Mezzos. 14 de juliol, a la casa rural de la Torre del Codina, a les 20 h.

Sent la Serra de Bellmunt
Activitat cultural per gaudir de l’espai natural de la Serra de Bellmunt Almenara 
amb música del cantautor Jordi Montañez. 21 de juliol, a la zona de les trinxeres de la 
Font Amarga de Montgai, a les 20 h. Abans de l’activitat, a les 18.30h, es farà una camina-
da ornitològica per les trinxeres, seguidament, a les 19.30 h, una explicació històrica.

Sent els secans de Belianes-Preixana 
Activitat cultural per gaudir dels secans de Belianes-Preixana amb música de la 
Berta Puigdemassa. 21 de juliol, a Preixana, a les 20 h.

Sessió nocturna de descoberta dels ratpenats
Serra de Bellmunt – Almenara. 28 de juliol, a les 20 h.


