Xarxa d’Espais Natura

Descobreix
les millors
postes i
sortides de sol

10

espais natura
amb miradors
panoràmics

Moments únics
La posta i la sortida de sol són
moments especials, plens de
sensacions úniques per a
cadascú. Recursos naturals a
l’abast de tots, pel benestar
personal.
Els miradors
Us proposem deu miradors
ubicats als nostres Espais Natura
des d’on podreu gaudir de
moments únics durant les millors
postes i sortides de sol.

MónNatura Delta
Mirador 360º
Espectacular mirador de 360º ubicat al terrat de

Les postes de sol sobre la badia dels Alfacs i els colors

l’edifici de tres plantes de MónNatura Delta,

del cap vespre inundant tot el delta us deixaran sense

al costat de la platja del Trabucador.

paraula.

Espai Natura Congost de Mont-rebei
Mirador de les llúdrigues
Ubicat a peu de carretera en un resalt rocós sobre

Tal i com el seu nom indica, des d’aquest mirador amb molta

la noguera ribagoçana. D’orientació sud - oest, és

sort es poden arribar a veure llúdrigues nedant o descansant

ideal per veure els colors del cap vespre a la serra

a la vora del riu.

del Montsec.

Espai Natura Estany d’Ivars i Vila-sana
Aguait de Vila-sana
Situat al cor de la comarca del Pla d’Urgell, aquest

Des dels seus aguaits, i en concret el de Vila-Sana, amb orientació

estany esdevé un oasi de vida en mig de la zona de

sud es poden observar paisatges idilics acompanyats per una riquesa

secà. I és considerada una de les zones humides

espectacular d’aus aquàtiques. Un molt bon lloc per a la fotografía de

més emblemàtiques de Catalunya.

natura.

Espai Natura Muntanya d’Alinyà
Mirador de les runes de Sant Ponç

Mirador de Colldeu - Serrat de l’entorcell

Espai prominent i rocós on hi ha les runes del castell de

De fàcil accés, s’hi pot arribar amb cotxe des de la

Sant Ponç. Amb orientació Oest - Sud - Est, es troba a

carretera que va de l’Alzina d’Alinyà a Coll d’Ares.

150 metres a peu des de l’últim punt on podem deixar

Mirador habilitat.

el cotxe.

Espai Natura Muntanya d’Alinyà
Mirador de Santa Pelaia

Mirador de l’Aiguaneix

Vistes de la zona a on es troba l’església de Santa

Balcó natural entre els pobles d’Alinyà i Llobera. A més a més de

Pelaia. Accés des de la carretera d’Alinyà a

les vistes panoràmiques es recomana visitar la font propera de

Cambrils. Cal agafar la pista que deixa a l’ermita.

l’Aiguaneix. Un surgència d’aigua natural espectacular.

Espai Natura Alt Segre
Mirador del serrat de Gallissà
Des del cap de munt del serrat de Gallissà es poden

L’època més recomanable és a finals de primavera i estiu, amb l’esclat

gaudir d’unes magnifiques vistes panoràmiques del riu

de floració i el rebrot dels arbres. La tardor també ofereix un espectacle

Segre al seu pas davant la serra del Cadí.

cromàtic dels arbres de ribera lluint amb la posta del sol.

MónNatura Pirineus
Mirador de les planes de Son
Pujant a la coberta de l’edifici de MónNatura

Una taula d’orientació ajuda a ubicar-se en el territori.

Pirineus, es pot gaudir d’una bonica panoràmica

Escenari ideal pels amants de les muntanyes i la natura.

de Les Planes de Son i dels cims que l’envolten.

Recomenable per veure despuntar o amagar-se el sol.

Espai Natura Cingles de l’avenc de Tavertet
Mirador del silenci

Mirador de la roca llarga

Espectacular mirador per veure sortir el sol. Recomanable

Tal com el seu nom indica, des de la roca llarga constitueix un

seguir el camí que voreja el cingle de nord a sud oferint

mirador natural. Situat a 1.186 metres d’altitud, des d’on es pot

diferents vistes panoràmiques. Indret perfecte per aprendre

gaudir d’unes fantàstiques vistes del paisatge de les Guilleries.

a escoltar el silenci.

Món Sant Benet
Mirador Món Sant Benet
L’entorn natural incomparable que envolta aquest

Un dels moments més recomanbles són els cap vespres d’estiu. L’skyline

monestir medieval fa que resulti un conjunt únic on

del monestir de rerefons mentre es pon el sol és una experiència única, on

observar boniques postes i sortides de sol.

la màgia de la història ens acompanyarà en tot moment.

Espai Natura Montserrat - Coll de Can Maçana
Mirador de Sant Pau vell

Mirador del Pla del Bages

A 15 minuts a peu des de l’àrea de lleure, el mirador, d’orientació

Vistes espectaculars sobre el pla del bages i fins al

sud - oest, ofereix vistes sobre la zona del Bruc, l’Anoia i el

Pirineu. També hi trobareu un plafó interpretatiu del

Penedés. Molt proper al el primer lloc habitat de la muntanya,

paisatge.

l’església romànica de Sant Pau vell (s.XI),.

Espai Natura Puigventós
Mirador del Coll de les Espases / Papelussa
A tocar de la gran metròpoli barcelonina existeix aquest

Des de l’aparcament habilitat podreu accedir al mirador que

indret privilegiat sobre el riu Llobregat i la muntanya de

es troba junt a l’àrea de lleure. També hi trobareu un plafó

Montserrat.

interpretatiu sobre el paisatge.

