DESCOBREIX
L’ART RUPESTRE.
TRIA LA TEVA
ACTIVITAT!
Dissabte 1 i diumenge 2 de desembre de 2018

Els principals jaciments d’art rupestre català organitzen
activitats gratuïtes per a totes les edats en motiu del 20è
aniversari de la declaració Patrimoni Mundial de l’Art Rupestre
de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica per la UNESCO.

ACTIVITATS
20è ANIVERSARI
PATRIMONI MUNDIAL
Desembre de 2018
Dissabte 1
Cocó de la Gralla
(Mas de Barberans, Montsià)
De 10 a 10.45 h. Tallers de prehistòria
“Foc i Cordelleria”.
> Lloc: jardinet del poble.
D’11 a 11.30 h. Visita guiada al Museu
de la Pauma per explicar les pintures sobre
el calc.
De 12 a 13.30 h. Visita guiada al jaciment
de Cocó de la Gralla i taller de pintura
rupestre.
> Lloc taller: paratge natural abans
d’arribar al jaciment. Dinamitzat per
l'equip d'ARTRA, amb monitors especialitzats pels racons privilegiats del poble del
Mas de Barberans i el Parc Natural dels
Ports.
> Activitats gratuïtes. Cal fer reserva prèvia
al Museu de la Pauma, tel. 977 053 778 /
info@cdrmuseudelapauma.cat
Coves de Vilella
(Tivissa, Ribera d’Ebre)
De 9 a 13 h. Ruta a peu a les Coves
de Vilella.
> Sortida: des del parc de bombers.
Durada anada, visita i retorn: 4 h.
10.30 h. Visita guiada al conjunt rupestre.
L’itinerari inclou també la visita a una falla i
un forn de calç. Es pot arribar en vehicle
propi o participant en l’activitat anterior de
ruta a peu.
> Activitats gratuïtes.
> Més informació: Oficina Municipal de
Turisme de Tivissa, tel. 977 417 551
/ turisme@tivissa.cat

La Vall de la Coma (L’Albi, Garrigues)
16 h. Taller de molta de blat per a fer farina.
> Lloc: local de la Gent Gran.
> Més informació: Ajuntament de la Vila de
L’Albi, tel. 973 175 004
/ ajuntament@albi.cat
Cova dels Vilars
(Os de Balaguer, Noguera)
> Visites guiades concertades.
> Activitat gratuïta.
> Més informació: Ajuntament
d’Os de Balaguer, tel. 973 438 004
/ ajuntament@osbalaguer.cat
Centre d’Interpretació de l’Art
Rupestre de les Muntanyes de Prades
(Montblanc, Conca de Barberà)
De 10 a 14 i de 16 a 18 h.
Jornada de portes obertes.
A les 12 h. i a les 16 h.
Visita guiada i taller d'art rupestre.
> Activitats gratuïtes.
> Més informació: Centre d’Interpretació
de l’Art Rupestre de les Muntanyes de
Prades, tel. 977 860 349 / info@mccb.cat
Capçanes (Priorat)
10.30 h. Visita guiada als jaciments de
pintures rupestres de “La Vall” i “La
Parellada”. Adreçades al públic general i
familiar, tenen una durada aprox. de 3 h.
> Punt de trobada: Celler cooperatiu de
Capçanes.
> Preu: 8 € adults, 5 € jubilats i 3 € infants
de 6-12 anys, gratuït de 0-5 anys.
> Més informació:
codol@codoleducacio.com
La Roca dels Moros
(El Cogul, Garrigues)
De 10.00 a 13.30 h. i de 15 a 17.30 h.
Jornada de portes obertes.
> Més informació: Centre d'Interpretació
de les Pintures Rupestres de la Roca
dels Moros, tel. 672 445 990
/ reservescogul.acdpc@gencat.cat

Diumenge 2
Cocó de la Gralla
(Mas de Barberans, Montsià)
D’11 a 13.15 h. Visita guiada al Museu
de la Pauma i al jaciment de Cocó de la
Gralla. L’activitat començarà al museu per
contextualitzar el conjunt pictòric sobre el
calc de les pintures i en acabar els participants es traslladaran en vehicles propis per
fer la visita al jaciment. Activitats a càrrec
de la historiadora de l’art Eva Garcia Lleixà.
> Activitats gratuïtes. Cal fer reserva prèvia
al Museu de la Pauma, tel. 977 053 778 /
info@cdrmuseudelapauma.cat
La Vall de la Coma (L’Albi, Garrigues)
11 h. Visita a les pintures rupestres.
> Activitat gratuïta.
> Més informació: Ajuntament
de la Vila de L’Albi, tel. 973 175 004
/ ajuntament@albi.cat
Cova dels Vilars
(Os de Balaguer, Noguera)
Visites guiades concertades.
Matí i tarda: Taller dedicat a les pintures
rupestres. Organitzat per l'AMPA de
l'escola conjuntament amb l'ajuntament
i diferents artistes locals.
> Activitats gratuïtes.
> Més informació: Ajuntament d’Os de
Balaguer, tel. 973 438 004
/ ajuntament@osbalaguer.cat

Centre d’Interpretació d’Art
Rupestre dels Abrics de l’Ermita
(Ulldecona, Montsià)
A les 10 i 12 h. Visites guiades gratuïtes
als Abrics de l’Ermita i al Centre d’Interpretació d’Art Rupestre.
> Activitats gratuïtes.
> Més informació: Centre d’Interpretació
d’Art Rupestre dels Abrics de l’Ermita,
tel. 653 937 204 / ermita@ulldecona.cat
Centre d’Interpretació de l’Art
Rupestre de les Muntanyes de Prades
(Montblanc, Conca de Barberà)
De 10 a 14 h. Jornada de portes obertes.
12 h. Visita guiada i taller d'art rupestre.
> Activitats gratuïtes.
> Més informació: Centre
d’Interpretació de l’Art Rupestre de les
Muntanyes de Prades, tel. 977 860 349
/ info@mccb.cat
La Roca dels Moros
(el Cogul, Garrigues)
De 10 a 15 h. Jornada de portes obertes.
> Més informació: Centre d'Interpretació
de les Pintures Rupestres de la Roca
dels Moros, tel. 672 445 990
/ reservescogul.acdpc@gencat.cat

