
VIU ELS 
ESPAIS 
NATURALS 
DE PONENT
Guia d’activitats  
organitzades  
per al 2017

#DescobrintPonent

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

www.espaisnaturalsdeponent.cat 

Ubicació de l’Exposició Itinerant Espais Naturals de Ponent

Estany d’Ivars i Vila-sana. 
Del 30 de març al 13 d’abril. 
Cal Sinén.

Secans de Belianes–Preixana. 
Del 14 al 23 d’abril. 
Local Cultural de Sant Llorenç, de 
Preixana.

Els Plans de Sió. 
Del 28 d’abril al 13 de maig. 
Castell de Concabella.

Serra de Bellmunt-Almenara. 
Del 13 al 26 de maig. 
Edifici La Garuta, de Castellserà.

Serra de Bellmunt-Almenara. 
Del 3 al 16 de juliol. 
Espai Guinovart, d’Agramunt.

Vallbona de les Monges. 
Del 27 de maig al 2 de juny.  
Sala d’actes de l’Ajuntament.

Secans del Segrià i Utxesa. 
Del 3 a l’11 de juny. 
Punt d’informació d’Utxesa.

Espai Natural de Granyena. 
Del 21 de juny al 2 de juliol. 
Casa de Cultura, Sala Marçà, de 
Tàrrega.

Vall de Vinaixa. 
Del 15 al 31 d’agost. 
Centre Cívic i de Serveis, de Vinaixa.  

Secans de Mas de Melons i Alfés. 
De l’1 al 12 d’octubre. 
Mas de Melons.

Aiguabarreig Segre–Cinca. 
Del 16 al 30 d’octubre. 
Centre Cívic lo Ball, de la Granja 
d’Escarp.

Fira del Medi 
Ambient de Tàrrega. 
Del 13 al 15 d’octubre. 
Espai Mercat de la Fira, de Tàrrega.

Si vols rebre més informació, 
envia’ns un correu electrònic a:

info@leaderponent.cat

També en farem difusió a les xarxes socials. 

Segueix-nos a:

EspaisNaturalsDePonent             EspaisPonent             espaisnaturalsdeponent



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:

Coneix els espais mitjançant la fauna i la flora

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

Aiguabarreig Segre–Cinca
Anellament d’ocells. 11 de juny a les 9 h. 
Elaboració de caixes niu. 15 d’octubre a les 9.30 h. 

Secans de Mas de Melons- Alfés
Anellaments d’ocells.  2 de juliol a les 9 h. 
Tallers de descoberta dels ecosistemes esteparis. 22 d’abril a les 9.30 h.

Secans del Segrià i Utxesa
Sessions nocturnes de descoberta de ratpenats. 26 d’agost a les 21 h. 

Serra de Bellmunt-Almenara
Anellament d’ocells. 25 de juny a les 9 h. 
Sortida ornitològica. 28 de maig a les 9 h. 

Secans de Belianes-Preixana
Anellament d’ocells. 10 de juny a les 9 h.
Caminada temàtica sobre fauna i flora. 30 d’abril 9.30 h. 

Estany d’Ivars i Vila-sana
Anellament d’ocells. 18 de juny a les 9 h. 
Elaboració de caixes niu de mallerenga de bigotis. 13 de maig a les 9.30 h.

Coneix els espais mitjançant les sensacions

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 trobem l’element musical complementat amb el 
producte local i el paisatge. 

Estany d’Ivars i Vila-sana
Sent l’estany
17 de juny a Cal Sinén, Estany d’Ivars i 
Vila - Sana, a les 20 h.

Gaudim de l’espai natural amb música 
del Fill del mestre.

Hi haurà tast de producte local GUSTUM.

Serra de Bellmunt-Almenara
Sent Almenara
7 de juliol a la masia Isidori, Serra de 
Bellmunt - Almenara, a les 20.30 h.

Gaudim de l’espai natural amb música  
de Renaldo & Clara.

Hi haurà tast de producte local GUSTUM.

Secans de Belianes-Preixana
Sent els secans de Belianes-Preixana 
29 de juliol a partida de les Pedreres 
de Preixana, Secans de Belianes - 
Preixana, a les 20 h.

Gaudim de l’espai natural amb música 
del Petit de Cal Eril.

Hi haurà tast de producte local GUSTUM.

Secans del Segrià i Utxesa
Sent Utxesa 
30 de setembre al punt d’informació 
d’Utxesa, Secans del Segrià i Utxesa, a 
les 20 h.

Gaudim de l’espai natural amb música 
de Lauzeta.

Hi haurà tast de producte local GUSTUM.

Plans de Sió
Anellament d’ocells. 9 d’abril  a les 9 h. 
Sessions nocturnes de descoberta dels ratpenats. 12 de maig a les 21 h. 

Vall de Vinaixa
Rutes de la tòfona.  17 de setembre a les 10 h. 
Recorregut per la Ruta dels camins de l’aigua al secà. 8 d’abril a les 17.30 h. 

Els Bessons
Anellament d’ocells.  4 de juny a les 9 h. 

Serra de la Llena (muntanyes de Prades)
Ruta i caminada ornitològica. 6 de maig a les 9.30 h.
Anellament d’ocells. 3 de juny a les 9 h. 

Granyena
Ruta i caminada ornitològica. 8 de juliol a les 9.30 h.
Sessió nocturna de descoberta dels ratpenats. 19 de maig a les 21 h.

Coneix els espais de forma ludicoesportiva

Activitats organitzades de tipus lúdic a l’aire lliure i activitat física de baix impacte.

Vall de Vinaixa
Trescorientació a la vall de Vinaixa. 3 de setembre.

Aiguabarreig Segre–Cinca
Caminarem per l’aiguabarreig i coneixerem el patrimoni que l’envolta. 8 d’octubre. 


