
              

 

 

UAB amb les activitats de caire 

experiencial que duem a terme 

per a tot tipus de públic. 

També promovem i fem difusió 

de les rutes naturals que es po-

den fer a peu per l’entorn del 

nostre centre, al peu de la serra 

del Mont-roig i molt a prop de 

l’Aiguabarreig Segre-Noguera 

Pallaresa, fent èmfasi en els seus 

valors com a patrimoni històric i 

natural. 

Finalment, dins les nostres activi-

tats també oferim visites guiades 

a “racons” amb història, indrets 

representatius del patrimoni de 

la zona.  

Espai Orígens és un centre dedi-

cat a la divulgació del patrimoni 

natural i cultural de la zona del 

Montsec. Està gestionat per 

l’Associació de Recerca i Difusió 

del Patrimoni Històric, una entitat 

sense ànim de lucre estretament 

vinculada amb la Universitat Autò-

noma de Barcelona (UAB). 

Estem especialitzats en el període 

prehistòric des de les vessants 

lúdica i turística però també in-

vestigadora. D’aquesta manera 

pretenem relacionar el coneixe-

ment que es desprèn del treball 

de recerca dels arqueòlegs del 

Centre d’Estudis del Patrimoni 

Arqueològic de la Prehistòria de la 
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ACTIVITATS   

La Roca dels Bous 2.0 1h 30min 3 € 

Rera la pista del neandertal 1h 30min 3 € 

Prehistòria’t 1h 30min 3 € 

Anem de caça! 1h 30min 3 € 

Nit Prehistòrica* 2 hores 12 € 

Quan el riu es tanca 3 hores 5 € 

Montroig, passat i present 4 hores 6 € 

En temps de guerra 1h 30min 3€ 

Carretera C-13 km. 44 n- 25613 Camarasa  info@espaiorigens.com 973 420 068 

* l’activitat inclou el sopar 



             

 

             TERRITORI NEANDERTAL 

La visita comença amb un recorregut fins al 

jaciment durant el qual, mitjançant l’ús de 

tauletes tàctils, es pot obtenir informació 

detallada (vídeos, fotografies i text) sobre la 

forma de vida dels neandertals i el paisatge 

que l’envolta. Un cop a la zona d’excavació, 

es donen a conèixer els mecanismes i la me-

todologia que s’utilitza per interpretar el 

passat d’aquests homínids i recuperar el re-

gistre fòssil.  

La Roca dels Bous és un jaciment del Paleolític Mig que va ser ocupat fa uns 50.000 

anys per grups de neandertals, i que en l’actualitat ha estat museïtzat per tal de 

poder ser visitat. 

La Roca dels Bous 2.0 

Rera la pista del neandertal 

Aquesta activitat pretén que els nens i nenes s’apropin al jaciment de la Roca dels Bous d’una ma-

nera lúdica i divertida. Durant el camí fins al jaciment adquiriran coneixements de la vida dels ne-

andertals a través de diverses proves com ara reconèixer petjades d’animals o fruits i plantes, cer-

car diferències entre neandertals i sapiens, o resoldre incògnites mitjançant la lògica. Finalment 

els i les participants acabaran al jaciment de la Roca dels Bous, on faran de “detectius de la 

prehistòria”, interpretant l’excavació arqueològica a partir de deduccions basades en la reflexió 

dels coneixements adquirits durant el recorregut.  



             

 

             VIU LA PREHISTÒRIA 

Prehistòria’t Anem de caça! 

La nit prehistòrica és una activitat pensada especialment per a grups i molt 

adequada si aquests estan formats per famílies, joves i nens.  

Es tracta d’un sopar que es realitza al Parc Arqueològic dinamitzat per moni-

tors i monitores i ambientat totalment a la Prehistòria, tant pel que fa al men-

jar com pel que fa l’attrezzo i l’espai (rèpliques de cabanes, foguera, estris 

prehistòrics...) 

Nit Prehistòrica 

Endinsar-se en 

la Prehistòria 

és tan fàcil 

com visitar les 

instal· lacions 

d e l  P a r c 

Arqueològic 

Convertiu-vos en un grup prehistòric 

que haurà de posar a prova la seva ca-

pacitat d’orientar-se i moure’s pel terri-

tori i els seus coneixements i habilitats 

com a caçadors i caçadores a través de 

diferents proves!  

“Prehistorieu-vos” passejant pel campament pale-

olític, entrant dins la cabana neolítica i manipu-

lant una gran varietat d’estris i objectes prehistò-

rics. A més, també  podreu experimentar de pri-

mera mà algunes de les activitats més quotidia-

nes de la prehistòria, com l’obtenció de foc, la 

caça amb arc i propulsor o la fabricació d’estris.  



             

 

SENDERISME CULTURAL 

Un passeig guiat per l’embassament de 

Sant Llorenç que us explicarà la transfor-

mació del paisatge en aquesta zona arran 

de la construcció de la presa, aprofundint 

en els canvis que s’han produït en 

l’ecosistema de l’entorn, com ara la proli-

feració d’aus que veuen en els canyissars 

un lloc de refugi on l’ésser humà té un 

accés bastant restringit.  

Quan el riu es tanca:volta a 

l’embassament de Sant Llorenç de 

Montgai 

Montroig, passat i present: excursió 

a la Cova del Tabac 

A través d’un recorregut per un dels extrems 

de la Serra del Montroig podreu fer un viatge 

en el temps a través dels vestigis que han 

quedat com a testimonis de la història 

d’aquest indret, i us podreu endinsar en el 

seu bell paisatge natural i geològic.  

Un cop dins de la cova, podreu apreciar les 

seves formes estalactítiques i conèixer les res-

tes de pintures rupestres que amaga la cavi-

tat.  

         RACONS AMB HISTÒRIA 

En temps de guerra: visita a les trinxeres del 

Merengue 

“El Merengue” és un espai de memòria històrica museït-

zat on podreu conèixer els fets més rellevants que tin-

gueren lloc el maig de 1938 en el marc de les lluites pel 

Cap de pont de Balaguer.  

Des de l’Espai Orígens oferim visites amb guies especia-

litzats i material de suport per tal de conèixer i entendre 

millor aquests fets que formen part de la nostra història 

més recent.  


