
FITXA ACTIVITAT SUPORT A LA CANDIDATURA DEL PAISATGE DEL 
PRIORAT PATRIMONI MUNDIAL DE LA HUMANITAT 

ESCOLA LLICORELLA. Zer l’Aglà LOCALITAT GRATALLOPS 

NOM  DE 
L’ACTIVITAT 

“APADRINEM UN CAMÍ”. L’ANTIC CAMÍ DE FALSET A 
GRATALLOPS. “Els batecs del vi” 

DATA DE 
REALITZACIÓ 

4 de juny de 2015 (tot el dia) 

OBJECTIUS  
- Donar suport a la candidatura del Priorat com a Paisatge 

Agrari Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la 
UNESCO. 

- Reconèixer i valorar el patrimoni natural i cultural del 
nostre entorn. 

- Aprendre aspectes concrets del camí. 
- Compartir activitats amb les famílies  

 
 

DESCRIPCIÓ En aquesta jornada/caminada la intenció era de reconèixer els 
arbres del paisatge. En el curs anterior estudiat la vegetació de 
ribera. 
A més, pel fet de donar suport a la candidatura de Paisatge del 
Priorat, també entendre quina importància tenen els camins, de 
què ens parlen, què ens expliquen sobre el nostre paisatge. 
Sortida amb bus des de Gratallops fins a Falset. Des de Falset 
iniciem el camí i, davant del cementiri, recollim la resta del grup. 
Ens fixem en els avellaners dels camps conreats i enfilem cap a la 
serra de les Obagues. 
Dels pins que es van trobant, es recullen pinyes i observem les 
diferències entre elles i els tipus de pi: pi blanc, pi marítim, pi 
pinyoner. 
Al capdamunt de la serra es para a esmorzar i és en aquest punt 
on es treballa l’alzinar. 
També, en aquest dia, la Roser fa una petita xerrada sobre la 
importància dels camins i observem l’entorn que en altres 
moments va ser diferent (la història). 
Tot baixant cap al riu, el camí és preciós i com que passem per 
zona obaga, podem veure moltes plantetes, tot i que aquest any 
acusen la manca de pluges. 
Quan arribem al riu Siurana, repassem els arbres treballats el curs 
anterior i, després d’un bon bany amb poca aigua, a dinar sota la 
fresca dels pollancres.. 
A la tarda, sota un sol de justícia, enfilem amunt passant marges i 
revolts, cap a les vinyes que coronen la muntanya. Ja hi arribem i 
demanem aigua, aigua... (un pare des de Gratallops, ens en 
portarà, hem acabat les existències). 
En arribar al pla, ja tot són camps de vinyes, alguns olivers i 
també alguns ametllers. 
Seguim fins al Mas de les Alzines, allí sota l’ombra dels arbres, 
trobem el grup dels companys petits amb les famílies i mestres 
que els han acompanyat. 
Ara a reposar i a continuar fins a l’Escola. 
L’endemà ho escriurem a la “Llibreta del Camí”. Una llibreta que 
comença amb la primera sortida de P-3 a aquest camí i que va 
recollint totes les activitats i sortides que hi fem. 



PARTICIPANTS Tots els alumnes de l’Escola Llicorella. Famílies, mestres i dos 
agents rurals. En aquest cas també van venir dos periodistes de 
tv3 i la Roser Vernet per tal d’explicar als caminants la importància 
dels nostres camins en la candidatura del Paisatge del Priorat a 
Patrimoni de la Humanitat. 
17 al matí  
27 a la tarda 
 

OBSERVACIONS  
Aquest camí el vam apadrinar a partir d’un Projecte de Territori 
realitzat a la ZER l’Aglà el curs 2010-11. 
Des d’aleshores es fan dues sortides durant el curs (una a la 
tardar i l’altra a la primavera) intentant observar i aprendre 
aspectes concrets del camí. 
Els alumnes de l’educació primària recorren tot el camí, des de 
Falset a Gratallops mentre que, els alumnes d’educació infantil, 
només en fan un bocinet, sortint des de Gratallops. Ens trobem al 
Mas de les Alzines, al terme de Gratallops. 
Solen acompanyar els nens i nenes els agents rurals i les famílies 
que tenen disponibilitat. 
Aquest compartir el camí amb els adults ens serveix per aprendre 
més coses i, a la vegada, per gaudir d’una activitat compartida. 
 

 
Us agrairem que ens adjunteu fotografies de l’activitat o activitats. Moltes gràcies 
 

 

 

 

 

Fotos ( sota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMÍ DE FALSET A GRATALLOPS. GR 174 

ELS BATECS DEL VI 

 

 

 

 

 

 

Raconet del Camí 

 

 
 
La trobada 
 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/PRIORitAT/status/606420008244256768/photo/1/large?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=Fulki17&utm_content=606423233445928960&fb_ref=Default
http://twitter.com/PRIORitAT/status/606420008244256768/photo/1/large?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=Fulki17&utm_content=606423233445928960&fb_ref=Default
http://twitter.com/PRIORitAT/status/606420008244256768/photo/1/large?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=Fulki17&utm_content=606423233445928960&fb_ref=Default
http://twitter.com/PRIORitAT/status/606420008244256768/photo/1/large?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=Fulki17&utm_content=606423233445928960&fb_ref=Default


 
Abans de sortir 

parades. Pins i alzines 

 

 
Enllaç al programa tv3 comarques Tarragona del 4/6/2015 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/tn-comarques-tarragona-

4062015/video/5530053/ 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/tn-comarques-tarragona-4062015/video/5530053/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/tn-comarques-tarragona-4062015/video/5530053/

