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MAS de BARBERANS 
· PARC NATURAL dels PORTS  (Montsià) · 

· PINTURES RUPESTRES del COCÓ de la GRALLA 
 · MUSEU de la PAUMA 

DIJOUS 5 de NOVEMBRE del 2020 
 Sortida: a les vuit (8.00 h) davant el Hard Rock Cafe, situat a la vorera, de 

mar, de la plaça Catalunya, a la parada oficial d’autocars. 
 Esmorzar: a càrrec de cadascú en una àrea de servei de l’autovia. 
 Tot seguit, arribarem al terme municipal del MAS de BARBERANS a la 

comarca del Montsià, on es troba el singular conjunt pictòric de les pintures 
rupestres prehistòriques del COCÓ de la GRALLA, situades dins del 
Parc Natural dels Ports, concretament al barranc de Montpou, amb un 
total de 69 figures d'estil llevantí o naturalista que formen part del nostre 
Patrimoni Històric, catalogat com Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), 
per part de la Generalitat de Catalunya. 

 Dinar: al restaurant “El Racó”, situat al centre de la vila de Mas de 
Barberans. 

 Tarda: visita al MUSEU de la PAUMA, destinat a realçar el ric patrimoni 
etnològic del poble. L'eix central de les activitats del museu és la recerca i 
transmissió de l'ofici de cistelleria i llatadora, dona que treballa la pauma i 
també és la seu del punt d'informació del Parc Natural dels Ports.  

 Tot seguit,  retorn a BARCELONA. 
 

NOTA: el Dr. Ramon VIÑAS  (URV), ex-director del Museu Comarcal de la Conca de 
Barberà i investigador i col·laborador de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i 

Evolució Social (IPHES), ens acompanyarà en aquesta ruta. 

PREU:  99  EUROS 
Per a inscripcions Tl. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a 

14.00h.  Tarda:  616.958.009  (Pere Costa) 
Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del  

DIJOUS 15 d’octubre al número de compte següent: 
CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 

 NOTES:  
 Indispensable anar equipat amb bon calçat i si convé bastó i paraigües o aixopluc 

per la pluja, degut al recorregut que hem de fer a peu, fins arribar al jaciment.   
 Cal dir que tant la nostra Cia. d’Autocars com les instal·lacions del Museu de la 

Pauma, estan amb contacte amb les autoritats competents en matèria sanitària i 
seguretat. 

 La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones  


