LA VIDA AL MAS,
VISITA GUIADA
I JOC D’ORIENTACIÓ

LOS HABITANTS
INESPERATS
DEL MAS DE BUROT

Tipus d’activitat:

Tipus d’activitat:

Coneixerem la vida masovera a través
d’una visita familiar a un mas reformat dins
els Ports, aprendrem les seues tasques
i descobrirem tots els racons de l’entorn
salvatge a través d’una activitat
d’orientació.

Visita al Mas de Burot on es desenvoluparà
una activitat d’identificació de rastres d’animals
a través d’una ruta guiada per les immediacions
i l’interior del mas. En finalitzar la ruta,
es realitzarà un taller per als mes petits,
ajudats pels seus acompanyants.
2019: 17/04, 25/05, 20/07, 3/08, 17/08,
24/08, 28/09, 12/10 i 2/11
2020: primer cap de setmana de cada
mes, de març a novembre

2019: 20/04, 26/05 i 28/06
2020: 28/03

Consulteu disponibilitat per altres dates

mín. 15 pers.
màx. 30 pers.

10 h

2h

10 h

12 € adults
10 € nens

mín. 6 pers.
màx. 18 pers.

12 € adults / 10 € menors de 16
Gratuït menors de 3
Descompte 15% família nombrosa

3h

Informació i reserves:

Informació i reserves:

MONTSPORT
Tel. 690 111 804
www.montsport.es

ASSOCIACIÓ ORNITOLÒGICA PICAMPALL
Tels. 622 666 400 / 636 162 000
www.picampall.cat

MARXA NÒRDICA
I MINDFULNESS
AL VOLTANT
DEL MAS DE BUROT

MAS DE BUROT,
TESTIMONI DE
LA VIDA ALS PORTS

Tipus d’activitat:

Tipus d’activitat:

Descobrir l’entorn del Mas de Burot, caminant
amb la tècnica de la marxa nòrdica i amb
exercicis de mindfulness. Aprendrem a caminar
amb consciència plena, i acabarem amb
una sessió d’estiraments completa i una petita
meditació guiada. I per acabar farem
la visita guiada al Mas de Burot, per
descobrir com vivien el dia a dia al mas.
2019: 5/5, 2/6 i 8/9
2020: 15/2, 5/4, 6/6 i 27/9

Consulteu disponibilitat per altres dates

10 h

2,30 h/
3h

mín. 2 pers.
màx. 8 pers.

16 € x pers. (grups de 2 persones)
12 € x pers. (grups de 3/4 persones)
9 € x pers. (grups de 5/8 persones)

Vine al Mas de Burot
a gaudir d’experiències úniques que
et descobriran l’autèntica vida dels Ports!

Visita comentada al Mas de Burot, on
descobrirem els recursos que utilitzaven
els masovers al voltant del Mas, i ens
endinsarem en una història familiar
entre les parets de l’arquitectura tradicional
a l’entorn dels Ports, que ens portarà
a un tast de vins comentat al final de l’activitat.
Dissabtes i diumenges d’abril, maig,
setembre, octubre i novembre 2019/2020
Consulteu disponibilitat per altres dates

11 h

2,30 h

15 € x pers.

mín. 4 pers.
màx. 12/15 p.

Informació i reserves:

Informació i reserves:

LES ROQUES NATURA
Tels. 671 079 845 / 606 936 041
www.lesroquesnatura.com

VIORIGEN
Tel. 669 060 312
www.viorigen.com
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ACTIVITATS
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Natural
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Diverses empreses turístiques del territori ofereixen rutes guiades
programades a l’interior del mas i el seu entorn natural; visites que
ens permetran viatjar fins a un mode de vida desaparegut, en el qual
les persones s’adaptaven als recursos que el medi els oferia.
També descobrirem un seguit de tècniques de construcció tradicionals,
avui en retrocés, i aprendrem l’ús dels materials obtinguts als Ports,
com la pedra, la fusta, l’argila i la canya. Tot sota la falda de les imponents
roques de Benet, un paisatge privilegiat, dins la mateixa natura.
Les experiències programades són temàtiques i diferents unes amb
les altres. Les empreses han estat seleccionades pels promotors
un cop superat un cicle de formació.
TIPUS D’ACTIVITATS:

Visita guiada al mas

Visita teatralitzada

Famílies

Taller

E-bike

Senderisme

Ecoturisme

Enoturisme

ELS CAMINS
DEL MAS DE BUROT

VISITA TEATRALITZADA
AMB LA ROSETA
DEL MAS DE BUROT

Tipus d’activitat:

Tipus d’activitat:

Recorregut circular per l’entorn
del Mas de Burot per conèixer
els camins que utilizaven els habitants
del Mas de Burot per pasturar
el bestiar, anar a l’hort, collir llenya…

Descobrireu de manera activa i desenfadada
el mode de vida tradicional dels masos
dels Ports i la seva arquitectura de la mà
de la Roseta, una actriu desenfadada
que farà el paper de Rosa Roig Sebastià,
coneguda com la Roseta, que visqué
al Mas fins al 1975.
2019: 13/07, 27/07, 10/08 i 24/08
2020: 4/04, 11/04 i els dissabtes
de juny, juliol i agost

2019: 24/03 i 20/10
2020: 30/08

Consulteu disponibilitat per altres dates

Consulteu disponibilitat per altres dates

10,30 h a 13 h

2h 30 m
Durant les dates
indicades no farà
falta un mínim
de persones.

9,30 h

4h

14 € a. / 6 € n.

20 € x pers.

mín. 4 pers.
màx. 12 pers.

*Inclou esmorzar
(pa, embotit variat
i formatge), vi i aigua.

gratuït fins als 3 a.

Consulteu programa didàctic per escoles.
Informació i reserves:

ARTRA / EXPLORAEBRE
Tel. 688 933 323 / 627 403 570
www.exploraebre.com

LES PLANTES TINTORIES
DEL MAS DE BUROT

ELS MASOS DELS PORTS
AMB E-BIKE

LES PAPALLONES
DE L’ENTORN
DEL MAS DE BUROT

Tipus d’activitat:

Tipus d’activitat:

Tipus d’activitat:

Recorregut per l’entorn del Mas de Burot
que ens permetrà conèixer quina relació
tenien els habitants del Mas de Burot
i la resta dels masovers dels Ports
amb les fibres vegetals i animals,
com les utilitzaven i com donaven color
a les seves vides: a la seva roba,
les seves parets, mobles,...

Recorregut guiat amb ebikes
pel Parc Natural dels Ports
per descobrir els racons i edificis
on habitaven els diferents masovers.
Inclou la visita a l’ecomuseu
dels Ports i al Mas de Burot.

Recorregut circular per l’entorn
del Mas de Burot que ens permetrà
conèixer nombroses especies vegetals
i animals com les Papallones.
Excursió matinal de poc desnivell.

VISITA GUIADA
AL MAS DE BUROT

ARQUITECTURA
TRADICIONAL
I VIDA AL MAS DE BUROT

Tipus d’activitat:

Tipus d’activitat:

El Mas del Burot es persenta com un referent
del patrimoni arquitectònic tradicional.
Centrem la visita en els diferents elements
naturals de construcció i també expliquem
la historia familiar de la vida al Mas del Burot,
i en general als masos dels Ports,
fent un recorregut circular.

Mitjançant una visita guiada descobrim l’espai
arquitectònic del Mas de Burot com a testimoni
de la relació entre cultura i natura. Des
d’una visió antropològica, abordem l’arquitectura
tradicional, exemple de transformació del paisatge
i expressió de la darrera forma de vida al massís
dels Ports. Incloem el relat dels darrers
habitants, testimoni de la història del mas,
recollit per l’equip investigador.

2019: 12/05
2020: 10/05

Consulteu disponibilitat per altres dates

Informació i reserves:

LO CORRAL D’ARNES
Tel. 689 980 280
www.senderismealsports.com

2019: 20/04, 22/06 i 02/11
2020: 04/04, 02/05, 30/05

Consulteu disponibilitat per altres dates

10 h

3h

10 h

3h

25 € x pers.

mín. 10 pers.
màx. 50 pers.

15 € x pers.
7,5 € (12 a 17 anys)

Activitat subjecta
a un mínim
de participació.

Informació i reserves:

Informació i reserves:

IPROJECTA
Tel. 647 909 053
pgimeno@iprojecta.com

COL·LECTIU ANANT
Tel. 632 782 367
www.anantantropologia.com

2019: 26/05 i 28/07
2020: 26/07

2019: 11/05 i 01/06
2020: 23/05

2019: 02/06
2020: 24/05

Consulteu disponibilitat per altres dates

Consulteu disponibilitat per altres dates

9,30 h

4h

10 h

3h

20 € x pers.

mín. 4 pers.
màx. 12 pers.

32 € x pers.

mín. 4 pers.
màx. 12 pers.

Consulteu disponibilitat per altres dates

9,30 h

4h

20 € x pers.

mín. 4 pers.
màx. 8 pers.

Informació i reserves:

Informació i reserves:

Informació i reserves:

LO CORRAL D’ARNES
Tel. 689 980 280
www.senderismealsports.com

MONTSPORT
Tel. 690 111 804
www.montsport.es

LO CORRAL D’ARNES
Tel. 689 980 280
www.senderismealsports.com

