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ActivitatsActivitats

Respecte a les activitats de senderisme:

- Cal portar calçat de muntanya i roba adequada.
- Cal portar aigua i menjar, llevat dels casos en què s’especifiqui.
- Les activitats inclouen l’assegurança obligatòria RC, no inclouen 
l’assegurança voluntària ni altres no especificades en la descripció.

Els menors han d’anar acompanyats dels seus pares, tutors o un adult 
responsable.

Els organitzadors dels actes es reserven el dret de modificar o suspendre 
qualsevol dels actes.

Per demanar informació de les activitats truqueu dins l’horari dels 
centres d’informació.

Les activitats de senderisme i les sortides temàtiques precisen inscripció 
prèvia.

Trobareu publicada aquesta agenda al lloc web:
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/ports/activitats

Taller

Diumenge 7 de juny | 10 -14 h
Molí de l’Oli | Arnes
“Herbes remeires per Sant Joan”
Moltes tradicions de la medicina popular estan associades a la nit màgica 
de Sant Joan i per a preparar-nos organitzem aquest taller durant el qual 
prepararem alguns ungüents, remeis i licors amb herbes dels Ports.
A càrrec d’Evelín Celma, llicenciada en Ciències ambientals i artesana. 
Inscripció prèvia.
Informació: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

Centres d’Informació del Parc Natural:
· Centre d’Informació al Baix Ebre:
Av. Val de Zafán, s/n · Apartat de Correus 70 · 43520 · Roquetes
Tel 977 500 845 · Fax 977 580 873 · correu-e: centre.info_pnpbe.dmah@gencat.cat

· Centre d’Informació al Montsià:
Passeig de la Clotada, 23-25 · 43560 · La Sénia
Tel. 977 576 156 · Fax 977 575 054 · correu-e: pndelsports.dmah@gencat.cat
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Les vespres de festiu l’horari serà com els dissabtes i els festius com els diumenges.
Els dies que el Centre d’Informació estarà tancat són: 1 de gener, 6 de gener i 25 de desembre.
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Granota comuna

Viola d’aigua (Pinguicola dertosensis)

Molí de l’Oli d’Arnes:
Carrer Aragó, 2 · 43597 · Arnes · Tel. 977 435 728 · correu-e: elmoli.arnes@terra.es
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Tancat entre el 25 de desembre i el 28 de febrer.

Ecomuseu dels Ports:
C/ Picasso, 18 · 43596 Horta de Sant Joan · Tel/Fax 977 435 686
www.elsports.org · correu-e: ecomuseu@elsports.org
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Seu administrativa del Parc Natural:
Av. Val de Zafán, s/n · Apartat de Correus 70 · 43520 · Roquetes
Tel 977 504 012 · Fax 977 580 873 · correu-e: pndelsports.dmah@gencat.cat
Horari d’estiu: de 8 a 15 hores Horari d’hivern: de 9 a 14h i de 15 a 17,30h
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Amb el suport de:

Del 16 al 30 de juny 
Casal Municipal | Els Reguers (Tortosa)
“Desideri Lombarte: Ataüllar el món des del Molinar”
L’exposició mostra el paisatge, la vida rural i les contalles dels Ports a través de 
l’obra literària i de recerca d’aquest poeta de Pena-roja. 
Cedida per l’Associació Cultural del Matarranya. Amb la col·laboració de 
l’Associació de veïns del Reguers en el marc de les Festes Majors.
Informació: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

Sortida temàtica

Dissabte 6 de juny | 16,30 h.
Centre d’Informació del Parc Natural al Montsià | La Sénia
“Excursió al riu Sénia per als més menuts”
Durant el recorregut s’explicaran les característiques del bosc de ribera. 
Excursió especialment indica per a famílies. Cal portar calçat adequat i aigua. 
Itinerari: Centre d’Informació, molí l’Abella, font del Draper, la Platgeta, pont 
vell de les Cases, molí de la Vila i de Dalt, Costa Dreta i casc antic de la Sénia. 
Xiquets a partir de 5 anys.
Informació i inscripció: C.I. del Parc Natural dels Ports al Montsià (Tel. 977 576 156)

Senderisme interpretatiu

Diumenge 14 de juny | 9 h
Centre d’ Informació del Parc Natural | Roquetes
“Excursió a la font del Gel”
Abundoses aigües sota els cingles de la Barcina, passant per l’antic camí del 
Port i els bassis del Caragol. Dificultat mitjana. Durada 4-5 hores a ritme lent. 
Inscripció prèvia. Cal portar menjar i aigua.
Informació i inscripció: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

Taller infantil

Diumenge 14 de juny | 16,30 a 19 h
Recinte firal | Arnes
“Roda la roda de les abelles d’Arnes”
Coneixerem quines són les plantes dels Ports preferides de les abelles segons 
l’estació de l’any, les colorejarem i ens construirem la nostra “Roda de les 
Abelles”. Adreçat a infants de 3 a 14 anys. En el marc de la VI Festa de la Mel 
d’Arnes.
Informació: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

Exposició permanent
Centre d’interpretació | Arnes
“Centre d’interpretació de la mel”
Interpretació del procés de producció de la mel i el món de les avelles. Conté 
projecció en 3D. Adreçat a petits i grans.
Horari de visites:
dissabtes de 11h a 13h i de 17h a 19h
diumenges i festius de 11h a 13h

Exposició Permanent. GEOPORTS
Centre d’Interpretació del Parc Natural | Roquetes
“GEOPORTS”.
Interpretació dels aspectes geològics, hidrològics i paleontològics dels Ports. 
L’exposició descobreix la història geològica dels Ports i el llenguatge amagat en 
les seves roques i fòssils. Conté maquetes que permeten visualitzar els camins 
de l’aigua per l’interior i l’exterior del massís calcari i un navegador virtual per 
conèixer el Parc a vista d’ocell.
Horari de visites: tot l’any en horari d’atenció al públic del Centre d’Informació.
Visites guiades per a grups amb reserva prèvia.



gener

Taller-demostració

Dissabte 24 de gener | 18 h.
Centre d’Informació del Parc Natural al Montsià | La Sénia
“Espelmes tradicionals de cera verge”
Ens aproparem al món de les abelles dels Ports, com aquestes fabriquen la mel 
i la cera. Aprendrem a fer espelmes amb la tècnica tradicional de la canya. A 
càrrec de Teresa Pallarès, artesana.
Informació i inscripció: C.I. del Parc Natural dels Ports al Montsià (Tel. 977 576 156)

Xerrada audiovisual

Divendres 20 de febrer | 20 h.
Centre d’Informació del Parc Natural al Montsià | La Sénia
“La fauna dels Ports”
A càrrec de Natàlia Jiménez i Víctor Reverté, Arabogues.
Informació: C.I del Parc Natural dels Ports al Montsià (Tel. 977 576 156)

Senderisme interpretatiu

Diumenge 29 de març | 9 h
Centre d’Informació del Parc Natural al Baix Ebre | Roquetes 
“La Cova dels Adells i la Cova de la Menta”
Excursió que des del Bosc Negre ens portarà a Les Feixes i a les Rases del 
Maraco, terres de pagesos i pastors. Espectaculars vistes del barranc de la 
Conca i d’Alfara de Carles. Interessants manifestacions geològiques. Durada 5 
hores. Dificultat mitjana. Cal portar menjar i aigua.
Informació i inscripció: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

Senderisme interpretatiu

Diumenge 25 d’abril | 9 h
Centre d’Informació del Parc Natural | Roquetes
“Pujada al Marturi i visita als Teixos Monumentals”
Itinerari circular des de Cova Avellanes al Marturi. Recorregut per la cresta del 
Marturi i tornada per l’Embarronat. Terreny agrest d’indomable bellesa i visita 
als éssers vius més vells dels Ports. Dificultat mitjana -alta. Durada 6-7 h a 
ritme lent. Cal portar menjar i aigua.
Informació i inscripció: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

Curs

Dissabte 23 de maig | 15,30 a 23 h
Casal Municipal | Horta de Sant Joan
“Introducció als amfibis”
Curs d’introducció als amfibis amb sortida als Ports per conèixer petites àrees 
humides on hi habiten. En tornar al poble, farem una escolta nocturna del seus 
“cants”. Cal portar sopar. Inscripció prèvia. 
Informació: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

activitats

Boix (Buxus sempervirens), cobert de neu Forat de la Vella Jonça (Aphyllanthes monspeliensis) Primula veris Brots de pi rojal (Pinus sylvestris)

Senderisme interpretatiu

Diumenge 25 de gener | 9h
Centre d’Informació del Parc Natural al Baix Ebre | Roquetes 
“ Vall Figuera alta”
Ruta circular baixant pel Gr7 fins a la Vall Figuera, bassis i pujada pel camí 
dels Clots. 
Temps 5 hores. Dificultat mitjana. Cal portar menjar i aigua.
Informació i inscripció: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

febrer

Curs-taller

Dissabte 14 de febrer | 10 a 17 h
Casal Municipal | Prat de Comte
“Iniciació a la pirografia” 
Aprendrem com és la fusta dels arbres i arbustos més característics dels Ports 
a partir de les seues qualitats per al pirogravat i coneixerem els punts bàsics 
per iniciar-nos en aquesta tècnica artística. Cada participant podrà crear la 
seua obra artística, un punt de llibre i un penjoll. A càrrec de Mariajo Mayoral, 
artesana. Cal inscripció prèvia.
Informació: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

Senderisme interpretatiu

Diumenge 22 de febrer | 9 h
Centre d’Informació del Parc Natural al Baix Ebre | Roquetes
“Acariciant les faldes dels Ports”
Excursió resseguint a trossos l’antic camí dels Bandejats. De Matamoros al 
Reguers, passant per Covalta, Caramella, Vall del Pastor...fins a la Vall Cervera. 
Per antics camí de carro molt a prop de la muntanya. Durada 5 h, a ritme lent. 
Dificultat baixa. Cal portar menjar i aigua.
Informació i inscripció: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

abril

Sortida temàtica

Diumenge 5 d’abril | 9 h
Centre d’Informació del Parc Natural al Montsià | La Sénia
“El racó dels Presseguers per als més menuts”
Introducció al coneixement de la flora i la fauna dels Ports. Excursió especialment 
indicada per a famílies. Cal portar calçat adequat, esmorzar i aigua. Amb 
vehicles propis fins a la cova dels Ferrins, situat a l’accés del barranc del Salt. 
Xiquets a partir de 5 anys.
Informació i inscripció: C.I. del Parc Natural dels Ports al Montsià (Tel. 977 576 156)

Taller-demostració

Divendres 10 d’abril | 11 a 13 h
Taller de cera Casa Pallarès | Arnes
“Espelmes i motius decoratius de cera verge” 
Ens aproparem al món de les abelles dels Ports, com aquestes fabriquen la 
mel i la cera. Aprendrem com es feien els iaios les espelmes amb una canya 
i les decorarem amb el timó del Divendres Sant. Activitat apta per a famílies. 
Cada nen rebrà un penjoll de record. A càrrec de Teresa Pallarès, artesana. Cal 
inscripció prèvia. 
Informació: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

Sortida temàtica

Divendres 10 d’abril | 15/30 a 19/30 h
Benzinera | Horta de Sant Joan
“Dels ibers a Picasso”
Passeig per espectaculars paratges dels Ports resseguint la seua història: des 
del poblat íbero-romà de la Penya del Gall fins a la cova on es va allotjar Picasso 
el 1898 en la seua 1a estada a Horta. Dificultat baixa. Apte per a famílies. A 
càrrec de Pepa Nogués, antropòloga.
Informació: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

Senderisme interpretatiu

Diumenge 15 de març | 8 h.
8 h. a la Sénia al oC.I del Parc Natural dels Ports al Montsià i 8,30 h zona 
restaurants de Mas de Barberans.
“Excursió per la Vall”
Excursió de mig dia. Cal portar calçat adequat, esmorzar i aigua. Itinerari: 
sortida de l’àrea de lleure de la Vall, mas del Barró, mas de Silvestre, la font 
Cendrosa, la font del Paradís, la font del Bosc. Vehicles 4x4 propis.
Informació i inscripció: C.I. del Parc Natural dels Ports al Montsià (Tel. 977 576 156)

maig

Sortida temàtica

Dissabte 2 de maig | 9 a 17/30 h
Benzinera | Horta de Sant Joan
“Ataüllar el món des del Molinar”
Senderisme i literatura als Ports en terme de Pena-roja de Tastavins. Itinerari 
pel mas on va nàixer Desideri Lombarte, un dels escriptors més destacats de 
la literatura catalana a l’Aragó, i lectura de les poesies que el van inspirar en 
aquests paratges. Dificultat mitjana. Cal inscripció prèvia. 
Informació: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

Senderisme interpretatiu

Diumenge 24 de maig | 9 h
Centre d’Informació del Parc Natural | Roquetes
“De Sant Roc a tocar el cel” 
Sortida des de les Fonts de Sant Roc a  Paüls pujant al mas de Puvill i Coll de 
l’Avenc per baixar per la Font de Galdirí. Dificultat mitjana. Durada 5 hores. 
Inscripció prèvia. Cal portar menjar i aigua.
Informació i inscripció: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

Senderisme interpretatiu

Diumenge 31 de maig | 8 h
Centre d’Informació del Parc Natural al Montsià | La Sénia
“Excursió al mas de l’Amat”
Sortida per a excursionistes i gent amb bona forma física. Itinerari: Pinar Pla, 
GR 7, refugi de la font Ferrera, el Negrell, pla de les Llebres, povet del Delme, 
mas de l’Amat, prat de Rubera, font Ferrera, Pinar Pla. Durada aproximada 
unes 6 hores. Cal portar esmorzar, dinar i aigua. Vehicles 4x4 propis.
Informació i inscripció: C.I. del Parc Natural dels Ports al Montsià (Tel. 977 576 156)

juny

Curs

Dissabte 6 de juny | 9,30 a 18/30 h
Casal Municipal | Horta de Sant Joan
“Introducció a la botànica pràctica”
Curs per tal de reconèixer les principals espècies botàniques que podem trobar 
als Ports segons l’hàbitat amb sortida a diversos indrets del Parc Natural.  
Inscripció prèvia. A càrrec de Víctor Vidal, naturalista.
Informació: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

Xerrada – audiovisual

Divendres 8 de maig | 20 h
Centre d’Informació del Parc Natural | Roquetes
“En el túnel del temps”. 
Quins éssers van viure per aquestes contrades fa milions d’anys? Una recreació 
paleontològica de les eres geològiques a traves de les restes fòssils i de la 
imaginació dels il·lustradors.  A càrrec de Vicky Carles de Gubiana dels Ports.
Informació i inscripció: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

març

Senderisme interpretatiu

Diumenge 8 de març | 9,30 a 17 h
Benzinera | Horta de Sant Joan
“De les Muntanyoles a les Clotes” 
Itinerari amb espectaculars vistes dels Ports que parteix des de l’Àrea Recreativa 
de la Franqueta i el Mas de Quiquet. Dificultat mitjana. Inscripció prèvia.
Informació: C.I. del Parc Natural dels Ports al Baix Ebre (Tel. 977 500 845)

Sortida temàtica

Diumenge 17 de maig | 9 h
Centre d’Informació del Parc Natural al Montsià | La Sénia
“Cova d’en Marc per als més menuts”
Introducció al coneixement de la flora i la fauna dels Ports. Excursió especialment 
indica per a famílies. Cal portar calçat adequat, esmorzar i aigua. Amb vehicles propis 
fins al racó d’en Marc, situat al barranc de la Galera. Xiquets a partir de 5 anys.
Informació i inscripció: C.I. del Parc Natural dels Ports al Montsià (Tel. 977 576 156) continua a la pàgina següent 


