
CASA D'ESPIRITUALITAT MARISTA
MONESTIR DE LES AVELLANES
ACTIVITATS 'AVELLANES DO' 2019

ITINERARI DE NATURA A 
L'ENTORN DEL MONESTIR DE 
LES AVELLANES
Conèixer la natura, la vegetació i la flora de 

l'entorn del Monestir de les Avellanes

Dissabte, 18 de maig de 2019
16:00 a 19:00 h
Monestir de les Avellanes (Os de Balaguer, Lleida)
 
Inscripcions: 973 43 80 06 - avellanes@maristes.org
www.monestirdelesavellanes.com 

A CÀRREC DEL G. RAMON LLANSANA

PREU: 7 € 



PRESENTACIÓ
Molts cops solem gaudir del paisatge observant-lo des de lluny, captant 
els colors, els sorolls o les olors que ens ofereix. En aquest taller us 
proposem viure la natura d'una altra manera. Us proposem endinsar-
vos en l'entorn del Monestir de les Avellanes  a través d’un itinerari guiat, 
amb l'objectiu de conèixer la vegetació i la flora (arbres, arbusts i herbes, 
amb una atenció especial a les espècies medicinals i a les 
conreades...) que caracteritzen el paisatge del monestir, i conèixer com 
l'home les ha sabut aprofitar.

Fer una aproximació al coneixement de la vegetació i la flora que 
caracteritzen el paisatge de l'entorn del monestir.
Introduir-se al coneixement de les propietats i usos de les espècies 
vegetals més notòries de l'entorn del monestir, especialment les de 
caràcter medicial.

OBJECTIUS

RAMON LLANSANA i COLOM. És germà marista, 
educador i Dr. en Biologia especialitzat en botànica. 
Des de fa vuit anys viu a la comunitat marista del 
Monestir de les Avellanes, on desenvolupa tasques 
diverses entre les quals guia del Monestir de les 
Avellanes. 
Ha estat molts anys professor a l'escola Maristes    
Champagnat de Badalona, i anteriorment d’altres 
escoles maristes. Va dedicar la seva tesina (1976) de 
llicenciatura a l'estudi florístic i geobotànic de la zona 
entre Balaguer i els    Aspres de la Noguera, i la seva 
tesi doctoral (1984) es titula “Catálogo Florístico de 
la Comarca Seguntina”. Recentment ha impartit 
classes a les Aules d'Extensió Universitària de La 
Noguera. 

PROFESSOR I GUIA



Itinerari per diferents hàbitats de l'entorn on coneixerem les principals 
espècies vegetals. S'aniran fent parades, explicacions del guia i 
conversació amb el grup en cadascun d'aquests hàbitats.

PROGRAMA

Dia: Dissabte, 18 de maig de 2019
Horari: 16:00 a 19:00 h. 

DATA I HORA

Roba còmoda, calçat esportiu, xandall i un jersei o jaqueta (si el temps és 
fresc). Els itineraris són per senders, hi ha pujades i baixades. És apte 
per a tothom, excepte per a persones amb problemes de mobilitat.
El punt de trobada per als participants és la recepció del Monestir de les 
Avellanes.

QUÈ CAL PORTAR?

INSCRIPCIÓ: al telèfon 973 43 80 06 o avellanes@maristes.org 
PLACES LIMITADES: màxim 20 persones
PREU:  
    Activitat: 7 € (per persona)
    Dinar + Activitat: 18 € (l’àpat és fa amb la comunitat)

COM INSCRIURE'S



MONESTIR DE LES AVELLANES
Ctra. C-12, Km. 181 · 25612 Os de Balaguer (La Noguera, Lleida) 
Telèfon: 973 43 80 06 · Fax: 973 43 80 38
a/e: avellanes@maristes.org 
Web: www.monestirdelesavellanes.com 

LLOC I CONTACTE

COM ARRIBAR-HI
Cotxe particular.
Tren (AVE, Avant, Regionals i Rodalies) fins a Lleida (www.renfe.com)
Tren Lleida-Balaguer (www.fgc.cat) (línia Lleida - La Pobla de Segur)
Autobusos (Barcelona – Lleida – Balaguer) (www.alsa.es)
BlaBlaCar: Analitzeu la possibilitat de compartir cotxe aprofitant el 
viatge d’algú que també participi al curs o bé faci el mateix viatge que 
vosaltres.  (www.blablacar.es)


