Passejada a cavall i carruatge

Passejades pels camins agrícoles dels voltans
de Montblanc i Prenafeta
Activitat per a tots els públics
Dates: Primavera/ tardor
Preu: 25€/persona
HÍPICA CONCA DE BARBERÀ

Crta. Prenafeta km 1’5 · 43400 Montblanc
Tel. 672 676 180

Tallers i tastos de melmelades, gelees,
chutneys i vinagres de fruites

Experiència gastronòmica consistent en el tast d’aquests
productes de proximitat, el·laborats amb fruita i verdura
de temporada, i maridats amb productes de la zona com
els formatges Sant Gil d’Albió, xarcuteria selecta del poble,
la cervesa Segarreta o vins de la Conca de Barberà. Una
oportunitat per conèixer el gran ventall de possibilitats
que ofereixen els vinagres, les melmelades, les gelees i els
chutneys de Maria Soler l’art de la conserva.
Activitat per a tots els públics · Cal reserva prèvia
Preu: 40€ adults i 30€ els infants fins a 12 anys
Durada: 3h

MARIA SOLER, L’ART DE LA CONSERVA

Plaça Major, 15 · 43420 Santa Coloma de Queralt
Tel. 633 739 903 · info@mariasoler.cat
a la Conca de Barberà
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Visita la torre de tastos de Vins de Pedra
Visita la Torre de Tastos, una de les torres de la muralla de
Montblanc i tast de vins de Vins de Pedra
Activitat per a tots els públics
Dates: Tots els dies de l’any amb reserva previa
Preu: 10€/persona, menors d’edat gratuït
VINS DE PEDRA

celler@vinsdepedra.es
Tel. 630 405 118

Visita guiada a Montblanc / Visita familiar
“Explora Montblanc”
Endinsa’t a Montblanc amb els guies turístics
Activitats per a tots els públics · Cal reserva prèvia
Dates: Cada dia de la setmana
Preu: Adults 8€, joves d’entre 7 i 13 anys, 4€, menors gratuït
Entrades: www.montblancmedieval.cat
Idioma: La visita s’ofereix en català, per altres idiomes
(castellà, anglès, francès) consultar
OFICINA MUNICIPAL DE TURISME DE MONTBLANC

C. Muralla Santa Tecla, 54 · 43400 Montblanc
Tel. 977 861 733
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Visita als Molins de la Vila

Vista als molins fariners hidràulics medievals. Posada en
funcionament que permet conèixer l’aprofitament sostenible
de l’entorn natural. La visita inclou el servei de guiatge i dinamització. Zona de pàrquing per cotxes i autocars, serveis WC.
Activitat per a tots els públics · Cal reserva previa
Grup mínim de 6 persones, màxim 15
Preu grups -10 persones: general 3€ / reduïda 2€
Preu grups +10 persones: 2€ /persona.
Gratuït menors de 7 anys
MUSEU COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ

Tel. 977 860 349 · info@mccb.cat

El poder del símbol

Visita dinamitzada al Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre (CIAR) Muntanyes de Prades i taller d’art rupestre.
Activitat per a famílies · Cal reserva previa
Grups mínim de 5 persones, màxim 10
Preu: 4€ general a partir de 14 anys, 3€ reduïda de 7 a 13 anys.
Gratuït menors de 7 anys
MCCB-CIAR MUNTANYES DE PRADES

Tel. 977 862 177 · administracio@mccb.cat
a la Conca de Barberà
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Visita guiada per Conesa

Recorregut guiat pel recinte emmurallat de Conesa
Activitat per a tots els públics · Cal reserva previa
Preu: 2€/persona.
AJUNTAMENT DE CONESA

Tel. 620 326 635

Ruta Aventura a les Coves de l’Espluga

Iniciació a l’espeleologia per la cova de la Font Major de
l’Espluga de Francolí. Equipats amb roba de neoprè i llums
frontals, els visitants s’introdueixen dins la part humida
de la cova per diferents galeries i pel llit del riu subterrani
fins a arribar a la sala del pou de la Biela. Acompanyats per
guies especialitzats que fan explicacions tècniques d’iniciació a l’espeleologia i de descobriment de les característiques d’aquesta cova.
Activitat per a tots els públics · Cada dia amb reserva
prèvia · Grups mínim 6 persones
Preu: 42€
OFICINA DE TURISME DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Pl. Mil·lenari, 1 · 43440 L’Espluga de Francolí
Tel. 977 871 220 · turisme@esplugadefrancoli.cat
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Ruta Templera i Hospitalera

Descobreix l’Espluga a través d’un recorregut pel casc
antic, on diferents audiovisuals us endinsaran en la vida
quotidiana dels senyors, dels pagesos, dels jueus o dels
menestrals. Visitareu l’Església Vella, us sorprendreu amb
la recreació del castell hospitaler que domivava la Vila fins
el s. XIX, descobrireu el Miqvé Jueu, el taller d’un vitraller o
l’Hospital dels pobres, entre altres sorpreses. Visita guiada
que inclou la tecnologia de la realitat virtual augmentada
amb lloguer d’ulleres i dispositiu mòbil.
Activitat per a tots els públics
Dates: Caps de setmana i festius
Preu: 12€ / persona
OFICINA DE TURISME DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Pl. Mil·lenari, 1 · 43440 L’Espluga de Francolí
Tel. 977 871 220 · turisme@esplugadefrancoli.cat

Fassineja

Fassineja és una nova visita-taller familiar que s’ofereix al
Museu Fassina Balanyà de l’Espluga de Francolí. Es tracta
d’una visita amb una mirada diferent, destinada als infants
i adolescents, on podran endinsar-se en espais restringits
pel públic general i podran tocar i olorar molts productes
relacionats amb la Fàbrica. Descobriran de primera mà com
funcionava l’antiga destil·leria i com es reciclava i reutilitzaven les restes del raïm.
a la Conca de Barberà
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Tot seguit, per posar-ho en pràctica les famílies podran
fassinejar amb el taller d’elaboració de la seva pròpia
colònia i hidrogel.
Activitat per a famílies · Cal reserva prèvia
Preu: 4,70€/persona
FASSINA BALANYÀ

Pl. Mil·lenari, 1 · 43440 L’Espluga de Francolí
Tel. 977 871 220 · turisme@esplugadefrancoli.cat

Museu-Fassina Balanyà antiga fàbrica
d’aiguardent

Una autèntica fàbrica restaurada, on es pot conèixer el
procés d’elaboració de l’aiguardent. Pertany al Sistema
Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya. Visita semi-guiada amb destil·lació en directe i
degustació d’aiguardents.
Activitat per a tots els públics
Horaris: De dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30h. i de 16h. a
18h. i diumenges i festius de 10.30h a 13.30h.
Preu: 3.20€ / persona
FASSINA BALANYÀ

Pl. Mil·lenari, 1 · 43440 L’Espluga de Francolí
Tel. 977 871 220 · turisme@esplugadefrancoli.cat
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Mas d’en Llort. Ecosistemes de l’art rupestre

Recorregut que transcorre per les capçaleres de la gran Vall
de Montblanc, que permet conèixer tres de les balmes que
usaren els habitants de la zona com a santuaris artístics,
en un període situat a cavall del Paleolític final i el Neolític-Bronze, o sigui de fa entre 12.000 i 4.000 anys enrere.
Al llarg de la ruta es realitzen diferents parades interpretatives dels punts importants i rellevants relacionats amb les
expressions d’art rupestre que descobrirem i del paisatge i
dels éssers vius que han poblat la zona des que es van realitzar les pintures per part de les societats prehistòriques
de caçadors-recol.lectors i pagesos-pastors.
Adreçat a tots els públics
Dates: Cada primer dissabte de mes
Hora: 9.15h
Lloc: Plans de Rojals i capçalera de la Vall de Montblanc.
Punt de trobada: Aparcament de Rojals.
Durada: 4h - 4h30’
Dificultat: Mitjana, 8 km anada i tornada, uns 250 m desnivell positiu acumulat
Preu: Individual: 13€ / persona. Grup: 110€ (màx. 15 pers.)
Recomanacions: Ruta per muntanya molt assequible, per
tant vestit i calçat per això, en general no és necessari però
es poden portar pals per caminar.
REBOLL, ECOTURISME I SERVEIS AMBIENTALS

C/ Pedrera, 2 · 43400 Montblanc · Tel. 696 718 135

Flors, insectes i pol.linització

Recorregut que transcorre per la part baixa de la Vall de
Montblanc. Al llarg de la ruta anem descobrint la flora de
camp, de bosc i de ribera i també els insectes que realitzen
una funció molt important per a la continuïtat de l’ecosistema, la pol.linització. Durant aquest recorregut passejarem
per diferents hàbitats i convidarem a la refexió sobre com
a la Conca de Barberà
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ha arribat a ser com és i en com podem contribuïr a la seva
millor gestió a través del seu coneixement.
Activitat per a tots els públics
Dates: Activitat de primavera (dissabtes o diumenges matí)
Lloc: La Vall de Montblanc. Punt de trobada: Estret de la Vall
Durada: 2h Dificultat: Baixa, 2 km i uns 50 m desnivell.
Horari: 10:00 - 12:00h
Preu individual: 8€/persona (gratuïta a menors de 6 anys)
Preu grup: 7€/persona (mínim 6 persones, màxim 15)
Recomanacions: Roba i calçat apte per caminar per camins
de muntanya
REBOLL, ECOTURISME I SERVEIS AMBIENTALS

C/ Pedrera, 2 · 43400 Montblanc · Tel. 696 718 135

Ecosistemes de Montblanc

Recorregut que transcorre entre conreus i l’entorn fluvial
del riu Francolí, tot passant també per la Font de la Ceba.
Durant la ruta trobarem diversitat d’ecosistemes i prendrem consciència de la importància de cadascun d’ells.
També parlarem del paisatge, de la fauna i de la vegetació
presents a la zona i algunes de les seves curiositats.
Activitat per a tots els públics
Lloc: Parellada, Font de la Ceba i camí del Mas de Carlons.
Punt de trobada: Parking Baluard de Santa Anna
Durada: 2,5h
Dificultat: Baixa, 3,5 km planers
Horari: 10:00 - 12:30h
Preu individual: 8€/persona (gratuïta a menors de 6 anys)
Preu grup: 7€/persona (mínim 6 persones, màxim 15)
Recomanacions: Roba i calçat apte per camins rurals
REBOLL, ECOTURISME I SERVEIS AMBIENTALS

C/ Pedrera, 2 · 43400 Montblanc · Tel. 696 718 135
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El bosc de la Pena

Recorregut interactiu que transcorre per part de l’itinerari
1 del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet. Al llarg
de la ruta s’indiquen diferents parades interpretatives i
explicatives dels punts importants i rellevants relacionats,
principalment, amb la tradició, els recursos del bosc, la
vegetació i la fauna. Durant aquest recorregut passejarem
per diferents hàbitats naturals per tal de copsar la diversitat ambiental i cultural, present en cada indret i convidarem a la reflexió sobre l’estat en que es troba.
Activitat per a tots els públics · Cal reserva prèvia
Dates: Mati de dissabtes i diumenges concertats
Durada: 4h Dificultat: Baixa; 4 km anada i tornada; 400 m
desnivell positiu acumulat
Punt de trobada: Aparcament del monestir de Poblet
Horari: 9:45 - 14:00h
Preu individual: 11€ /persona (gratuïta a menors de 6 anys)
Preu grup: 10€/persona (mínim 10 persones màxim 15)
Recomanacions: Roba i calçat apte per caminar pel bosc.
REBOLL, ECOTURISME I SERVEIS AMBIENTALS

C/ Pedrera, 2 · 43400 Montblanc · Tel. 696 718 135

El bosc del Tillar

Recorregut interactiu que transcorre per part de l’itinerari 3 del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet,
formant part de la Reserva Natural Parcial del Tillar. Al llarg
a la Conca de Barberà
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de la ruta s’indiquen diferents parades interpretatives
i explicatives dels punts importants i rellevants, que es
troben relacionats principalment amb la vegetació i la
fauna. Durant aquest recorregut passejarem per diferents
hàbitats naturals per tal de copsar la diversitat ambiental
i cultural, present en cada indret i convidarem a la refexió
sobre l’estat en que es troba.
Activitat per a tots els públics · Cal reserva prèvia
Dates: Mati de dissabtes i diumenges concertats
Lloc: Barranc del Tillar. Punt de trobada: Aparcament del
monestir de Poblet.
Durada: 4h Dificultat: Baixa; 5 km d’anada i tornada;
350 m de desnivell
Horari: 9:30 - 14:00h
Preu individual: 11 € /persona (gratuïta a menors de 6 anys)
Preu grup: 10€/persona (mínim 10 persones màxim 15)
Recomanacions: Roba i calçat apte per caminar pel bosc.
REBOLL, ECOTURISME I SERVEIS AMBIENTALS

C/ Pedrera, 2 · 43400 Montblanc · Tel. 696 718 135

Flors, herbes i paisatge

Sortida de reconeixement de flors i plantes útils del camp,
de marge i del bosc de diferents zones dels termes de
Montblanc, Barberà de la Conca i Vilaverd. Flors i plantes
que sovint passen desapercebudes però que han tingut
molts usos al llarg de la nostra història. Depenent de l’època de l’any opció de taller amb les flors o plantes.
Activitat per a tots els públics · Cal reserva prèvia ·
Màxim 15 participants
Dates: Primavera i començament d’estiu. Matins de dissabte o diumenge concertats.
Durada: 1:30 - 2 hores. Itinerari planer d’uns 2 km de recorregut per camins rurals i de bosc.
Preu: 6 € / 8€ amb taller. (gratuït fins a 6 anys)
12
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Hora: 9:30
Recomanacions: Roba i calçat còmode per caminar per
camins o camps.
AROMIS

C/ Mestre Cabré, 9 · 43400 Montblanc · Tel. 696 718 135 ·
info@aromis.cat

Safrà, flor d’un dia

Activitat de descoberta del conreu, taller i tast de productes. Permet veure l’espectacle de la floració del safrà
d’Aromis on collirem flors, farem un taller per veure com
desbrinem les flors i tastarem productes amb safrà.
Activitat per a tots els públics
Dates: Dissabtes i diumenges entre el 15 d’octubre i el 15 de
novembre aproximadament.
Lloc: Finca Cantarroella - Espai Aromis
Durada: 1:30 h (inici: 10:00)
Preu: 6 € (gratuït fins a 6 anys)
Recomanacions: Roba i calçat còmode per caminar per
camins o camps.
AROMIS

C/ Mestre Cabré, 9 · 43400 Montblanc · Tel. 696 718 135 ·
info@aromis.cat

Cultura Ecològica per a famílies (plana següent)
a la Conca de Barberà
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Cultura ecològica per a famílies

Començarem l’aventura al Museu de la Vida Rural on descobrirem, d’una forma lúdica i entretinguda, com era la vida fa
poc més de 100 anys i la importància de tenir cura del nostre entorn. Després, ens endinsarem al fascinant món de
les abelles on descobrirem per què aquests insectes tenen
un gran paper en el nostre ecosistema. A través d’un taller
didàctic, petits i grans podran descobrir com viuen les
abelles i quin és l’important paper ecològic que realitzen, a
més de conèixer quins productes elaboren i quines són les
seves propietats i utilitats.
Activitat per a famílies
Dates: Diumenge 30 de maig de 2021 (10.30 a 13.30 h)
Dissabte 24 de juliol de 2021 (16:30 a 19:30 h)
Diumenge 10 d’octubre de 2021 (10.30 a 13.30 h)
Es pot organitzar qualsevol dia de l’any amb reserva prèvia
Programa: 10.30 o 16.30h Visita dinamitzada al Museu. 12.15
o 18.15h. Sortida cap a les arnes de Drac Actiu (el trasllat el
farà cadascú amb el seu propi cotxe). 12.30 o 18:30h Activitat “El Món de les abelles” 19:30h Final activitat.
Preu: 24,50 €/persona
Entrades: a www.museuvidarural.cat
MUSEU DE LA VIDA RURAL

Ctra. de Montblanc, 35 · 43440 L’Espluga de Francolí
Tel. 977 870 576 · info@museuvidarural.cat
Organitzadors i Col.laboradors Museu de la Vida Rural
Còdol Educació

Elogi de la lentitud

Us proposem una visita guiada tranquil·la al Museu de la
Vida Rural, sense mòbils, sense presses, gaudint i observant detalls als que normalment no els parem atenció i
compartint i desdescobrint històries, anècdotes i experiències amagades rere cada una de les peces del museu.
Una proposta on la interacció, la conversa i l’espontaneïtat
en són les protgonistes. Mirarem de donar-li al temps tot el
14
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protagonisme que mereix i a assoborir els petits instants
de la vida. Ens farem una fotografia però amb el mòbil, sinó
amb una càmera del segle XIX que conserva el Museu i que
s’utilitza de forma excepcional en aquesta experiència.
Activitat per a tots els públics
Dates: Diumenge 26 de setembre de 2021 (10.30 a 13.30 h)
Es pot organitzar qualsevol dia de l’any amb reserva prèvia
Preu: 19,50 €/ persona
Entrades: a www.museuvidarural.cat
Recomanacions: Venir sense rellotges.
MUSEU DE LA VIDA RURAL

Ctra. de Montblanc, 35 · 43440 L’Espluga de Francolí
Tel. 977 870 576 · info@museuvidarural.cat

Esperit de vi

Producte bàsic de l’agricultura mediterrània, el vi té molt
a veure amb el que som com a societat. Una experiència
que ens mostra les seves singularitats, que ens parla de
la plaga de la fil·loxera i de les seves conseqüències, de
l’associacionisme i del cooperativisme, de la importància
de l’aiguardent i el famós “Reus, París, Londres”, del present
i del futur.
Activitat per a tots els públics
Dates: Dissabte 28 d’agost de 2021 (16.30 a 19.45 h)
Diumenge 5 de desembre de 2021 (10.30 a 13.45 h)
Es pot organitzar qualsevol dia de l’any amb reserva prèvia
Programa: 10.30 o 16.30 h. Visita al Museu de la Vida Rural
11.45 o 17.45 h Visita a la Fassina Balanyà i tastet de licor
12.45 o 18.45 h. Visita al celler Vidbertus i tast de vins 13.45
o 19.45 h. Final de l’activitat
Preu: Preu: 24 € /persona
Entrades: a www.museuvidarural.cat
MUSEU DE LA VIDA RURAL

Ctra. de Montblanc, 35 · 43440 L’Espluga de Francolí
Tel. 977 870 576 · info@museuvidarural.cat
a la Conca de Barberà
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Visita guiada a Sarral

Visita guiada a Sarral adaptada a les necesitats del
visitant. Amb grups reduïts es realitzarà un tomb pel poble
visitant l’Església de Sta. Maria, el Carrer dels jueus, les
cases pairals i modernistes i la Cooperativa modernista.
Activitat per a tots els públics · Cal reserva prèvia
Dates: Cada dia
Preu: Gratuït
AJUNTAMENT DE SARRAL

Tel. 658230487

Ensafranada

Durant l’Ensafranada visitarem un camp de cultiu de safrà
on descobrirem la història i els secrets del seu conreu,
collirem les flors per després poder-les esbrinar i aprendre
a conservar i utilitzar aquests brins. Acabarem amb el tast
de productes ensafranats de proximitat.
Activitat per a tots els públics · Cal reserva prèvia
S’accepten reserves per telegram i whatsapp
Dates: Octubre i Novembre de 2021
Preu: 15€/persona
ESTADES VIVENCIALS CAL LLAUNER

C. Major, 9 · 43420 Santa Coloma de Queralt
Tel. 666 879 925 · info@cal-llauner.cat
16
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Land Art als boscos de la
Conca de Barberà

Passejada sensorial i artística per la natura i en família.
Copsarem allò que la natura ens ofereix i hi farem intervencions artístiques efímeres amb l’ajuda del joc Land Art
de Cuscusians. En acabar compartirem i comentarem les
fotografies de les nostres obres d’art.
Activitat per a famílies · Cal reserva prèvia
S’accepten reserves per telegram i whatsapp
Dates: Tot l’any amb reserva prèvia.
Grups: Mínim 8 persones, màxim 15.
Preu: 10€/persona.
Més informació: S’obriran grups en dates concretes en
espais naturals específics de la comarca per poder assistir
individualment. Activitat apta per a grups escolars.
ESTADES VIVENCIALS CAL LLAUNER

C. Major, 9 · 43420 Santa Coloma de Queralt
Tel. 666 879 925 · info@cal-llauner.cat

a la Conca de Barberà
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Molins fariners de l’Alt Gaià

Recorregut guiat de senderisme (7 km) per la Ruta dels
Molins de Santa Coloma de Queralt i les Piles per conèixer
la seva història i el seu patrimoni arquitectònic, amb
explicacions divulgatives aptes per a tots els públics. Per
recuperar forces després de la ruta farem un taller de descoberta de cereals i llegums i les seves farines i tastarem
els productes de la Fleca l’Aresta.
Activitat per a tots els públics · Cal reserva prèvia
S’accepten reserves per telegram i whatsapp
Dates: Primavera i estiu.
Preu: 15€/persona
ESTADES VIVENCIALS CAL LLAUNER

C. Major, 9 · 43420 Santa Coloma de Queralt
Tel. 666 879 925 · info@cal-llauner.cat

Caçadors de patrimoni

Una visita guiada a l’exposició “Peces del nostre patrimoni”
a Santa Coloma de Queralt amb una ruta lliure per la vila.
Visitarem l’exposició i coneixerem les peces per després
18
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poder anar a la cacera del patrimoni proposat, per la vila de
Santa Coloma de Queralt. La ruta de cacera es pot fer per
petits grups o parelles i pot ser competitiva o col·laborativa amb la resta de grup.
Activitat per a famílies · Cal reserva prèvia
S’accepten reserves per telegram i whatsapp
Dates: Tot l’any amb reserva prèvia.
Preu: 10€/persona
ESTADES VIVENCIALS CAL LLAUNER

C. Major, 9 · 43420 Santa Coloma de Queralt
Tel. 666 879 925 · info@cal-llauner.cat

L’ofici artesà de vidrier

Demostració en directe de l’ofici de vidrier, elaborant diverses peces seguint la tècnica tradicional de vidre bufat, des de
que “cull” el vidre fos del forn, passant per tots els passos de
donar forma fins que la peça de vidre està acabada.
Activitat per a tots els públics
Dates: Caps de setmana
Preu: Adults: 2,50€ - Reduïda: 1,90€ (jubilats, estudiants,
adolescents de 12 a 18 anys, Carnet Jove) - 2x1 en l’entrada
general: ConcaCard i Consorci per a la parella lingüística
presentant els carnets de VxL (voluntariat per la llengua
del Consorci de Normalització Lingüística) - Gratuït: menors de 12 anys, Carnet del Club Super3, amb l’entrada del
Monestir de Poblet
MUSEU I FORN DEL VIDRE DE VIMBODÍ I POBLET

C. Joan Griñó, 11 · 43430 Vimbodí i Poblet
Tel. 977 87 83 25 · museudelvidre@vimbodiipoblet.cat
a la Conca de Barberà
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