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SORTIDA AL PARC ASTRONÒMIC MUNTAYES DE PRADES

Des de la Comissió VEGA (Vetllades Especials Gaudint de l’Astronomia) hem organitzat una excursió de cap 
de setmana al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. 
 
La sortida serà de 2 dies, dissabte i diumenge, els dies 19 i 20 de novembre de 2022. 
 
A continuació trobareu tota la informació sobre aquest viatge. 
 
Per a inscriure-us i ja reservar en ferm les places que necessiteu, heu d’omplir el següent formulari: 
 

https://forms.gle/Eeyk9VygsxKmr5Uq8 
 
Data límit d’inscripció: divendres 11 de novembre. 
 
Per fer consultes sobre la sortida, resoldre dubtes, etc., podeu contactar amb la Comissió VEGA per email 
a vega@astrogirona.cat, o bé per telèfon al 620439300 a en Jaume Mundó, que coordinarà l’activitat. 
 

 

 

https://forms.gle/Eeyk9VygsxKmr5Uq8
mailto:vega@astrogirona.cat
http://www.astrogirona.cat
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Dates:  19 i 20 de novembre de 2022. 

HORARI PREVIST. 

 

Dissabte 19: 

16:00 Sortida de Llagostera (Pàrquing carrer Pau Casals, davant de Correus) 
18:30 Arribada al Parc Astronòmic de Prades 
18:45 Recepció al Parc Astronòmic de Prades, on farem dos grups segons la capacitat del planetari: 
  

HORARIS GRUP 1 GRUP 2 

19:00-19:30 Planetari Check-in a la Fonda Espasa 

19:30-20:15 Espectacle Kosmos Espectacle Kosmos 

20:15-20:45 Check-in a la Fonda Espasa Planetari 

 
21:00-22:45 Sopar temàtic astronòmic dins del Parc Astronòmic 
23:00-00:00 Observació astronòmica al Mirador de Sant Roc, desplaçament en autobús 
00:00 Desplaçament en autobús a la Fonda Espasa (Prades) 

 
Diumenge 20: 

11:00 Sortida de la Fonda Espasa (Prades) 
12:15 Arribada a la Bodega Clos Figueras (Gratallops) 
12-30-13:00 Visita a la Bodega 
13:15-15:30 Dinar a la Bodega Clos Figueras (menú de maridatge de vins) 
16:00 Sortida cap a Llagostera 
19:00 Arribada a Llagostera (Pàrquing carrer Pau Casals, davant de Correus) 

 

https://goo.gl/maps/sVab1vsB3YK82KuUA
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INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS. 

Visita al Parc Astronòmic de Prades: 

 Visita al Planetari. Com que som molts i el planetari té una capacitat limitada farem 2 grups. La 
respectiva espera de mitja hora us permetrà fer còmodament el check-in a la Fonda Espasa, a on 
dormirem i esmorzarem. La fonda està a només un minut caminant.  

 Espectacle Kosmos.  

 Sopar. Menú gastronòmic ENIF. 

 Observació des del Mirador de Sant Roc (el trasllat es farà amb l'autobús). 

Dormir i esmorzar a l’Hostal Espasa a Prades. 

Visita a la Bodega Clos Figueras (Gratallops): 

 Visita a la Bodega. 

 Dinar a la mateixa Bodega. Menú de Maridatge. Es degustaran 5 vins (2 blancs i 3 negres) mentre 
dinem (qui no vulgui vi podrà igualment gaudir del mateix menú). 

 

 

KOSMOS és un espectacle d’astronomia, un tribut a la mítica sèrie Cosmos, 
de Carl Sagan. Una experiència immersiva única a Catalunya que ens 
transportarà als confins de l’univers per retornar al cel fosc de Prades, on 
observarem amb telescopis de gran diàmetre i ens deixarem guiar pel seu 
cel i les històries de mitologia que s’hi amaguen. 

Pensat per al públic jove i adult aquest espectacle ens ofereix un recorregut 
per l’univers  i es composa de dues parts separades per una pausa.  

La primera part de la visita al Parc Astronòmic, dins la Sala Hypatia, és un 
viatge cap a l’univers profund. El farem dins la nostra nau, envoltats 
d’atmosferes sonores, de llum i imatges que ens faran reviure moments clau 
de la història de l’astronomia i parlarem d’actualitat científica en un format 
fresc i divertit. 

Dins el Planetari gaudirem de les més espectaculars produccions i 
simulacions de l’univers comentades en directe pels Guies Starlight. 
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És un àpat on s’han tematitzat tots els plats amb motius d’astronomia en un dels millors restaurants de les 
Muntanyes de Prades. A més de l’àpat, l’experiència es completa amb l’espectacle KOSMOS. 

 
 

MENÚ DEGUSTACIÓ ENIF: 
 

Viatge a Gargantua amb aromes de la Terra 
 (Amanida de llagostins amb crema d’alvocat) 

 
Càpsula Soyuz amb aterratge mogut 

(Patata “potxada”, ceba, sobrassada i ou de guatlla) 
 

Nana marró amb aromes SETI de Jill Tarter 
(Caneló de confit d’ànec i foie amb crema de ceps, foie i tòfona negra) 

 
Big bang 

(Assortit de xocolates) 
 

Existeix l’opció vegana i vegetariana. Si preferiu aquestes opcions del Menú ENIF o teniu intoleràncies o 
al·lèrgies, podeu indicar-ho al formulari d’inscripció en el camp 
d'observacions. 
 
La segona part de la sortida de dissabte, quan ja sigui fosc, la farem 
des del Mirador Astronòmic de Sant Roc, un entorn de gran bellesa, 
estirats en unes còmodes gandules per a una visió del cel de 360º.  
 
Aquesta segona part tracta d’una descoberta del cel fosc de Prades 
amb observació amb telescopis de gran diàmetre i una interpretació 
del cel que consta d’un recorregut comentat i guiat amb làser verd 
per les constel·lacions i la seva mitologia. 
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DORMIR LA NIT DE DISSABTE A DIUMENGE. 
 
Fonda Espasa a Prades. Inclou l’esmorzar. 
 

 
 
Aquest establiment de tradició familiar disposa de divuit àmplies habitacions d’estil clàssic.  
 
Situada a l’entrada de Prades, la fonda Espasa és un negoci de tradició familiar que ofereix un allotjament 
confortable i un tracte atent als seus clients. Fundada l’any 1951 i remodelada completament l'any 2002, 
disposa de divuit còmodes habitacions d’estil clàssic. Les estances, decorades de manera senzilla, són 
àmplies i estan equipades amb bany complet, calefacció individual, televisió i connexió Wifi a Internet 
gratuïta. 

 

VISITA I DINAR A LA BODEGA CLOS FIGUERAS (D.O. PRIORAT) AMB CATA (GRATALLOPS). 

 Visita a la Bodega Clos Figueras amb una durada aproximada de 30 minuts. 

Tot seguit dinarem a la mateixa bodega un magnífic Menú de Maridatge segons el detall que trobareu a 
continuació. 

Es degustaran els vins mentre dinem. 
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DICIS PER COMPARTIR 

Selecció de patés artesans del Priorat 

Selecció d’embotits del Priorat 

* Una copa de vi blanc FONT DE LA FIGUERA WHITE 

 

PRIMER PLAT 

Amanida mediterrània 

* Una copa degustació de vi negre – SERRAS DEL PRIORAT 

 

SEGON PLAT (a triar) 

Xai a la brasa ecològic amb verdures 

Embotit del mas del Priorat amb verdures rostides 

Bacallà amb verdures ecològiques 

* Una copa de tast de vi negre – FONT DE LA FIGUERA 

 

POSTRES 

Pastís artesà de xocolata o crema 

* Una copa degustació de vi negre – CLOS FIGUERAS 

 

Inclòs: pa de masia cuit al forn de llenya amb tomàquets frescos, aigua i cafès. 
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PREUS per persona: 

 Adults: 197 €. 

 Adults i majors de 13 anys (sense maridatge de vins a la Bodega): 180 €. 

 Menors de 12 anys (menú no gastronòmic a Prades i menú infantil a la Bodega Clos Figueras): 146 €. 

 Els preus inclouen desplaçaments en autobús segons detall, allotjament i esmorzar a la Fonda Espasa, 
les activitats astronòmiques i enològiques i els àpats indicats. El preu és per allotjament en habitació 
doble per a dues persones. Hi ha la possibilitat d’allotjament en una habitació individual, per un 
import addicional de 15 €, podreu indicar aquesta preferència en el formulari d’inscripció. 

 

FORMA DE PAGAMENT I CONTACTE. 

Un cop completeu el formulari d’inscripció que trobareu a https://forms.gle/Eeyk9VygsxKmr5Uq8, en 
menys de 24 hores rebreu un correu de vega@astrogirona.cat confirmant l'import i les instruccions per fer 
el pagament. 

Per fer consultes sobre la sortida, resoldre dubtes, etc., podeu contactar amb la Comissió VEGA per email 
a vega@astrogirona.cat, o bé per telèfon al 620439300 a en Jaume Mundó, que coordinarà l’activitat. 

 

DATA LÍMIT INSCRIPCIONS: Divendres 11 de novembre. 

 

 

https://forms.gle/Eeyk9VygsxKmr5Uq8
mailto:vega@astrogirona.cat
mailto:vega@astrogirona.cat

