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Itinerari 8 de les Cent fonts.
19 de maig
de 9 a 13h  
Seguirem l’itinerari 8 de les Cent fonts, tot 
coneixent la història i l’entorn natural.
Activitat en celebració del Dia Europeu dels 
Parcs. A càrrec d’Antoni Carreras, historiador 
i divulgador local.
 Lloc de trobada: Ermita de la Trinitat.
Cal portar: esmorzar, aigua, roba i calçat 
còmode per caminar.
Adreçat a públic en general (majors de 9 anys).
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Natura, ioga i ment.
29 de juny
de 17 a 20h
Passejada tranquil·la per prendre consciència 
del cos i la singularitat de l’espai per on ens 
desplacem. Al llarg del recorregut practicarem 
moviments conscients i diferents tècniques 
d’atenció plena. A càrrec d’Adrià Cabestany 
del centre Yoga’n’sun.
 Lloc de trobada: Casa forestal
 de Castellfollit.
Cal portar: berenar lleuger, aigua, roba i 
calçat còmode. No cal portar estoreta. 
Adreçat a públic adult (majors de 16 anys).
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Activitats

Centre de gestió 
del Paratge Natural 
de Poblet
Alberg de Joventut Jaume I
Ctra. De les Masies s/n
43440 L’Espluga de Francolí
Tel. 977 87 17 32
Horari:
De dilluns a divendres
de 08.00 h a 15.00 h
pnpoblet@gencat.cat
www.parcsnaturals.gencat.cat/poblet

facebook.com/paratgepoblet

Monestir de Poblet
Passeig Abat Conill, 9
43430 Vimbodí i Poblet
Tel. 977 87 12 47
Horari:
De dilluns a diumenge
de 10.00 h a 19.00 h
turisme@concadebarbera.cat
www.concaturisme.cat

facebook.com/turismeconca

Oficina Comarcal
de Turisme de la 
Conca de Barberà  

Organitza: Col·labora:

ABRIL

Bany de bosc a l’itinerari 
forestal terapèutic.
14 d’abril
de 10 a 12h  
Mitjançant exercicis de respiració i d’estimu- 
lació dels sentits, i seguint la tradició japonesa 
dels banys de bosc i la teràpia forestal, farem 
una passejada tranquil·la i en silenci pel bosc 
madur de la vall de Castellfollit.
A càrrec de Marina Castells biòloga i terapeuta 
emocional.
 Lloc de trobada: Casa forestal
 de Castellfollit.
Cal portar: aigua, roba i calçat còmode per 
caminar.
Adreçat al públic en general (majors de 12 anys).
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Artistes al bosc.
8 i 9 de juny
d’11 a 13h
Tot passejant, despertarem els nostres sentits i 
descobrirem els colors i les formes que ens 
ofereix el bosc. Amb tot això cercarem la 
inspiració per crear a partir dels elements 
naturals del bosc.
Activitat emmarcada dins del programa Hola 
Família!. A càrrec de Cel Rogent educació 
ambiental.
 Lloc de trobada: Àrea de lleure de la   
 Roca de l’Abella.
Cal portar: roba i calçat còmode.
Adreçat a famílies amb infants majors de 3 anys.
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SETEMBRE

La Pena: un barranc, una casa, 
un cingle... amb milers 
d’històries i fets.
14 de setembre
de 8:45 a 14:30h
Sortida interpretativa resseguint el barranc 
de la Pena i avançant per l’històric alzinar, 
fins arribar al pou de gel i la casa forestal 
passant per les pedreres. Activitat emmarca-
da dins de l’exposició Som Natura. A càrrec 
de David Bové del PNIN de Poblet.
 Lloc de trobada: Aparcament de   
 l’alberg Jaume I.
Cal portar: esmorzar, aigua, roba i calçat 
còmode per caminar.
Adreçat al públic en general (majors de 10 anys).
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OCTUBRE

3a. edició del Poblet, 
natura i art.
5 d’octubre
De 16 a 20h  
Sortida per la vall del Tillar on trobarem 
diferents intervencions artístiques, obres 
efímeres d’art contemporani, que ens con- 
viden a la reflexió sobre qüestions com el 
paisatge, la conservació del medi natural, la 
crisi mediambiental, etc.
A càrrec de l’associació Natura i Art.
Inscripció a squiñonero@yahoo.es
 Lloc de trobada: Àrea de lleure de la   
 Font de la Teula.
Cal portar: llanterna o llum frontal i roba i 
calçat còmode per caminar pel bosc. 
Adreçat al públic en general (majors de 10 anys).
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NOVEMBRE
Bolets, del bosc al plat!
16 de novembre
de 9:30 a 13.30h
Buscarem bolets per identificar-los i conèixer 
les seves característiques. Seguidament hi 
haurà una demostració de show cooking amb 
bolets.
A càrrec de Joan Montón de la Societat 
Catalana de Micologia i Gustus Catering. 
 Lloc de trobada: Àrea de lleure de la   
 Roca de l’Abella
Cal portar: esmorzar, aigua, cistell, roba i 
calçat còmode per caminar.
Adreçat al públic en general.

OCTUBRE
El bosc amb els sentits.
12 d’octubre
d’11:30 a 13:30h
Descobrim el bosc a través d’una experiència 
sensorial tot passejant per l’itinerari forestal 
terapèutic.
 Lloc de trobada: Casa forestal de   
 Castellfollit.
Cal portar: aigua, roba i calçat còmode per 
caminar.
Adreçat a famílies amb infants majors de 6 anys.
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S’aconsella portar el material necessari que s’indica en cada activitat i duu menjar i aigua per les activitat de 
llarga durada. Per les activitats que requereixen cert esforç físic és necessari tenir unes mínimes condicions 
físiques. L’organització es reserva el dret de modificar o suspendre qualsevol dels actes programats.
*Les activitats que són de pagament es regeixen per l’Ordre TES/79/2018 de 20 de juny, per la qual s’aproven els preus públics per a la prestació de
serveis en els espais natural de protecció especial.

INFORMACIÓ
INSCRIPCIONS:
A través del 977 871 732
pnpoblet@gencat.cat

PREU GENERAL: 4 €* 
Exempts de pagament els menors de 6 anys.*

Activitat  que 
requereix esforç físic.

Activitat 
de pagament.

Activitat 
gratuïta

Activitat per 
a famílies.

Activitat  no 
recomanable per 
menors de l’edat 
especificada
al símbol.

amb el nou imant
d’una fulla de
roure reboll!
Espècie única a
Catalunya on
només es troba
a les muntanyes
de Prades.

Penja’m al frig�ífic!

Fotografia de Ferran Aguilar

JULIOL

La lluna, la companya
desconeguda, i Júpiter, el rei 
del sistema solar.
13 de juliol
de 22 a 00h 
Conferència i observació amb telescopis 
per tal de descobrir les meravelles del cel 
nocturn d’estiu. A càrrec d’Astroprades.
 Lloc de trobada: Àrea de Lleure de la  
 Roca de l’Abella
Cal portar: llanterna o llum frontal, a poder 
ser vermella, i roba adequada per estar de nit 
al bosc.
Adreçat a públic en general (majors de 7 anys).
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AGOST

-18

Vi, glosa i estrelles
2 d’agost
de 21 a 23.30h 
Espectacle on descobrir les connexions 
entre el món del vi i els astres, a través de la 
cançó  amb text improvisat, la poesia, els 
contes i les cançons. Activitat emmarcada 
dins del projecte Muntanyes Modernistes 
del consorci Leader del Camp. A càrrec 
de Trescatorze divulgació i territori.
 Lloc de trobada: Àrea de lleure de la   
 Roca de l’Abella.
Cal portar: sopar, llanterna o llum frontal i 
roba adequada per estar de nit al bosc.
Adreçat al públic adult.


