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ACTIVITATS
EN POT PETIT 2022
El Servei de Turisme del Consell Comarcal de la Conca de Barberà presenta el nou
catàleg de propostes “En Pot Petit 2022” amb un recull de 23 propostes
repartides arreu de la comarca i sobre temàtiques aptes per a tots els gustos i
interessos programades en un calendari i amb una periodicitat trimestral, perquè el
visitant pugui planificar prèviament la seva estada.
Aquestes propostes segueixen els valors i requisits inicials: ser activitats que
prioritzin el benestar del territori; ser accions que fomentin la conservació i
preservació del patrimoni; han de promoure la cohesió entre turista i població local i,
sobretot, han d’anar dirigides a grups reduïts (màxim 15 persones).
Aquesta actuació ha estat possible gràcies al treball conjunt entre Turisme Conca de
Barberà i les entitats/empreses de la comarca que programen activitats i formen
part de la Xarxa de Turisme Sostenible - XatsConca.

www.concaturisme.cat

ACTIVITATS
EN POT PETIT 2022
GENER
15, 16, 22, 23, 29, i 30 | VISITA GUIADA "EXPLORA MONTBLANC"
Visita guiada dirigida a famílies amb infants. És apta per exploradors i exploradores que desitgin
descobrir les curiositats i els llocs més singulars de Montblanc.
OFICINA DE TURISME DE MONTBLANC | C. Muralla Santa Tecla, 56
Horari: dissabtes i diumenges a les 10.30h.
Activitat per a famílies amb infants entre 5 i 12 anys.
Preu per persona: 8 € a partir de 13 anys. Entre 7 i 13 anys, 4 €. Fins a 6 anys, gratuït.
Mínim: Reserva prèvia online a través de Codetickets de l'Ajuntament de Montblanc o al tel. 977 86 17 33.
Recomanacions: Observacions: 15, 16, 29 i 30 | RUTA TEMPLERA I HOSPITALARIA
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 dominava la vil.la fins a
finals del s. XIX, descobrireu el Miqvé Jueu, el taller d'un vitraller o l'Hospital dels pobre, entre altres
sorpreses. Visita guiada que inclou la tecnologia de la realitat virtual augmentada amb lloguer
d'ulleres i dispositiu mòbil.
OFICINA DE TURISME DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ | Pl. Mil·lenari, 1
Horari: dissabtes, a les 12 h i a les 17h. Diumenges i festius, a les 12h.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 12 €.
Mínim: Reserva prèvia online a través del portal web esplugaturisme.cat o al tel. 977 871 220.
Recomanacions: es recomana portar calçat còmode.
Observacions: -

15, 16, 22, 23, 29, i 30 | TALLER D'AUS RAPINYAIRES
Podràs veure les aus en llibertat, fotografiar-les i aprofundir més en el món de les nostres
rapinyaires com quins son els seus costums i la seva alimentació.
CÀMPING SERRA DE PRADES | Vilanova de Prades
Horari: dissabtes i diumenges en horari a convenir.
Activitat per a famílies amb infants entre 3 i 12 anys.
Preu per persona: 10 €.
Mínim: 8 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 869 050.
Recomanacions: Les dates poden variar segons la muda. Es recomana portar roba i calçat còmode.
Observacions: 15, 16, 22, 23, 29, i 30 | RUTA DE LES FLORS
Ruta guiada pels voltants del càmping on s'assenyalen els diferents tipus de flora de Vilanova de
Prades amb cartells indicatius y fotos de les diferents flors i plantes.
CÀMPING SERRA DE PRADES | Vilanova de Prades
Horari: dissabtes i diumenges en horari a convenir.
Activitat per a famílies amb infants entre 2 i 12 anys.
Preu per persona: 5 €.
Mínim: 6 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 869 050.
Recomanacions: es recomana portar calçat còmode.
Observacions: -
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15, 16, 22, 23, 29, i 30 | TALLER MEDIOAMBIENTAL AMB ANIMALS
Taller mediambiental amb animals: cabres, gallines i ponis.
CÀMPING SERRA DE PRADES | Vilanova de Prades
Horari: dissabtes, diumenges i festius a les 10h.
Activitat per a famílies amb infants entre 2 i 12 anys.
Preu per persona: 5 €.
Mínim: 4 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 869 050.
Recomanacions: es recomana portar calçat còmode.
Observacions: -

15, 16, 22, 23, 29, i 30 | PASSEIG AMB PONI DINS DEL CÀMPING SERRA DE PRADES
Recorregut de 15 minuts pel mateix càmping amb poni amb monitor.
CÀMPING SERRA DE PRADES | Vilanova de Prades
Horari: dissabtes i diumenges en horari a convenir.
Activitat per a infants entre 3 i 10 anys.
Preu per persona: 5 €.
Mínim: 4 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 869 050.
Recomanacions: Observacions: 15, 16, 22, 23, 29, i 30 | VISITA GUIADA I TAST AL CELLER MODERNISTA DE SARRAL
Descobreix un edifici singular i de gran valor arquitectònic, obra de l’arquitecte Pere Domènech i
Roure, que es manté en funcionament des de 1914. Passeja pel costat de tines centenàries,
testimoni de l’esforç col·lectiu de la pagesia de Sarral. Comprova com tradició i modernitat conviuen
en un espai únic. Tasta i gaudeix dels vins i caves Portell que elabora la Vinícola de Sarral.
VINÍCOLA DE SARRAL
Horari: dissabtes i diumenges en horari a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 10 €.
Mínim: Reserva prèvia al tel. 977 225 494.
Recomanacions:
Observacions: 15, 16, 22, 23, 29, i 30 | VISITA GUIADA I TAST AL CELLER RENDÉ MASDÉU
Vine a gaudir dels nostres vins amb denominació d’origen Conca de Barberà en un entorn de somni
i en ple cor de la nostra comarca, i coneix el dia a dia del nostre celler i de les persones que
elaborem uns vins amb amor.
RENDÉ MASDÉU | Ctra. Nacional 240 Km 39,5 | L'Espluga de Francolí
Horari: dissabtes i diumenges en horari a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 8 €.
Mínim: -.
Reserva prèvia als tels. 609 245 772 i 977 871 361.
Recomanacions: Observacions: -
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16, 23 i 30 | UN VIATGE EN EL TEMPS A L'ANTIGA BOTIGA DE CAL JAUME PUNTO
Una visita guiada a la botiga del passat per visitar en el present. Antiga Xocolateria, confiteria i
cereria de Joan Farrés i Puig. Documentada al 1848. Tancà a finals dels '60 del segle XX.
OFICINA DE TURISME DE SANTA COLOMA DE QUERALT | Castell dels Comtes
Horari: diumenges a les 12.30 h.
Activitat per a tots els públics. Infants a partir de 10 anys.
Preu per persona: 3 €.
Mínim: -.
Reserva prèvia al tel. 977 880 478.
Recomanacions: Visita adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.
Observacions: 16, 23 i 30 | LES GRANGES DEL MONESTIR DE POBLET
Ruta interpretativa per descobrir dues de les granges de Poblet: Milmanda i Riudabella i que
transcorre pel bosc de la Mata i entre camps de vinya, oliveres i cereals . És una ruta circular sense
gaire desnivell de 13,50 km.
DRAC ACTIU S.L. | L'Espluga de Francolí
Horari: diumenges al matí en horari a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 10 €.
Mínim: 5 persones.
Reserva prèvia al tel. 660 750 531.
Recomanacions: Cal portar roba còmode, calçat apte per caminar per camins de muntanya baixa,
aigua suficient i alguna cosa lleugera per menjar.
Observacions: TOTS ELS DIES | ENOTURISME AL CELLER MAS FORASTER
Passejada per les vinyes i visita guiada a la sala de recepció, elaboració i envelliment amb ous de
formigó i bótes de roure francès i museu d'eines centenàries utilitzades al camp. Tast comentat de 4
vins. Els infants degustaran most.
CELLER MAS FORASTER | Camí de l'Ermita de St. Josep s/n, Montblanc
Horari: de dilluns a divendres, matí i tarda. Dissabtes i festius pel matí.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 10 € adults. Infants gratuït.
Mínim: 2 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 860 229.
Recomanacions: es recomana portar roba i calçat còmode per anar a la vinya.
Observacions: TOTS ELS DIES | VISITA GUIADA A FORÈS
Visita guiada al nucli antic amb repàs dels principals esdeveniments històrics. Observació i lectura
del paisatge des dels dos miradors.
AJUNTAMENT DE FORÈS | Pla de la Bassa, 21, Forès
Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 3,50€ adults. Infants fins als 12 anys gratuït.
Mínim: 4 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 892 762.
Recomanacions: es recomana portar roba i calçat còmode.
Observacions: -
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TOTS ELS DIES | 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 en la zona humida de la cova per diferents galeries
i pel llit del riu subterrani fins 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.
OFICINA DE TURISME DE L'ESPLUGA DE FRANCOLI | Pl. Mil·lenari, 1
Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics a partir dels 8 anys.
Preu per persona: 42 €.
Mínim: 6 persones.
Reserva prèvia online a través del portal web esplugaturisme.cat o al tel. 977 871 220.
Recomanacions: es recomana portar vestit de bany, sabates velles amb lligam i sola dura per entrar
a l'aigua, tovallola i sabó per dutxar-se en acabar.
Observacions:TOTS ELS DIES | VISITA GUIADA AL RECINTE MEDIEVAL DE CONESA
Visita guiada pel voltant interior i exterior de la muralla per conèixer els diferents edificis significatius
del nucli medieval.
AJUNTAMENT DE CONESA | Pl. Major, 2
Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 2 €.
Mínim: Reserva prèvia al tel. 620 326 635.
Recomanacions: Observacions: TOTS ELS DIES | VISITA SEMI-GUIADA AL MUSEU-FASSINA BALANYÀ
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.
OFICINA DE TURISME DE L'ESPLUGA DE FRANCOLI | Pl. Mil·lenari, 1
Horari: Dm-Ds, 10.30 - 13.30h i de 16 a 18h. Dg, 10.30 a 14h.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 3,20 €.
Mínim: Reserva prèvia online a través del portal web esplugaturisme.cat o al tel. 977 871 220.
Recomanacions: Observacions: -
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TOTS ELS DIES | L'ENERGIA DE LA NATURA
Vista guiada als molins fariners hidràulics medievals. Posada en funcionament que permet conèixer
l’aprofitament sostenible de l’entorn natural.
MUSEU COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ | C. Josa, 6, Montblanc
Horari: A convenir.
Activitat per a tots els públics, a partir de 3 anys.
Preu per persona: 3 €. Infants fins als 7 anys, gratuït.
Mínim: 6 persones.
Reserva prèvia 7 dies abans al tel. 977 860 349.
Recomanacions: es recomana portar roba i calçat còmode.
Observacions: TOTS ELS DIES | EL TRESOR DEL FRANCOLÍ
Joc de geocaching per l'Espluga de Francolí que ens portarà a descobrir els racons més interessants
de la vila.
DRAC ACTIU S.L. | L'Espluga de Francolí
Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 5 €. Infants fins als 5 anys, gratuït.
Mínim: 4 persones.
Reserva prèvia al tel. 660 750 531.
Recomanacions: recorregut no adaptat amb escales. Cal portar roba i calçat còmode. Si la sortida es
fa amb nadons es recomana dur motxilla porta nadó.
Observacions: -

TOTS ELS DIES | RUTES EN BICICLETA ELÈCTRICA
Excursions en bicicleta elèctrica pel peu de les Muntanyes de Prades, per l'entorn de l'Espluga de
Francolí, Vimbodí i Poblet i Montblanc.
DRAC ACTIU S.L. | L'Espluga de Francolí
Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics. Alçada mínima de 1,50 cm.
Preu per persona: 25 €.
Mínim: Reserva prèvia al tel. 660 750 531.
Recomanacions: es disposa de cadiretes per a infants de fins a 22 kg de pes. Cal portar roba i calçat
còmode.
Observacions: -
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5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 | VISITA GUIADA "EXPLORA MONTBLANC"
Visita guiada dirigida a famílies amb infants. És apta per exploradors i exploradores que desitgin
descobrir les curiositats i els llocs més singulars de Montblanc.
OFICINA DE TURISME DE MONTBLANC | C. Muralla Santa Tecla, 56
Horari: 10.30h.
Activitat per a famílies amb infants entre 5 i 12 anys.
Preu per persona: 8 € a partir de 13 anys. Entre 7 i 13 anys, 4 €. Fins a 6 anys, gratuït.
Mínim: Reserva prèvia online a través de Codetickets de l'Ajuntament de Montblanc o al tel. 977 86 17 33.
Recomanacions: Observacions: -

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 | TALLER D'AUS RAPINYAIRES
Podràs veure les aus en llibertat, fotografiar-les i aprofundir més en el món de les nostres
rapinyaires com quins son els seus costums i la seva alimentació.
CÀMPING SERRA DE PRADES | Vilanova de Prades
Horari: dissabtes i diumenges en horari a convenir.
Activitat per a famílies amb infants entre 3 i 12 anys.
Preu per persona: 10 €.
Mínim: 8 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 869 050.
Recomanacions: Les dates poden variar segons la muda. Es recomana portar roba i calçat còmode.
Observacions: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 | RUTA DE LES FLORS
Ruta guiada pels voltants del càmping on s'assenyalen els diferents tipus de flora de Vilanova de
Prades amb cartells indicatius y fotos de les diferents flors i plantes.
CÀMPING SERRA DE PRADES | Vilanova de Prades
Horari: dissabtes i diumenges en horari a convenir.
Activitat per a famílies amb infants entre 2 i 12 anys.
Preu per persona: 5 €.
Mínim: 6 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 869 050.
Recomanacions: es recomana portar calçat còmode.
Observacions: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 | TALLER MEDIOAMBIENTAL AMB ANIMALS
Taller mediambiental amb animals: cabres, gallines i ponis.
CÀMPING SERRA DE PRADES | Vilanova de Prades
Horari: dissabtes, diumenges i festius a les 10h.
Activitat per a famílies amb infants entre 2 i 12 anys.
Preu per persona: 5 €.
Mínim: 4 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 869 050.
Recomanacions: es recomana portar calçat còmode.
Observacions:-
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5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 | PASSEIG AMB PONI DINS DEL CÀMPING SERRA DE PRADES
Recorregut de 15 minuts pel mateix càmping amb poni amb monitor.
CÀMPING SERRA DE PRADES | Vilanova de Prades
Horari: dissabtes i diumenges en horari a convenir.
Activitat per a infants entre 3 i 10 anys.
Preu per persona: 5 €.
Mínim: 4 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 869 050.
Recomanacions: Observacions: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 | VISITA GUIADA I TAST AL CELLER MODERNISTA DE SARRAL
Descobreix un edifici singular i de gran valor arquitectònic, obra de l’arquitecte Pere Domènech i Roure,
que es manté en funcionament des de 1914. Passeja pel costat de tines centenàries, testimoni de
l’esforç col·lectiu de la pagesia de Sarral. Comprova com tradició i modernitat conviuen en un espai
únic. Tasta i gaudeix dels vins i caves Portell que elabora la Vinícola de Sarral.
VINÍCOLA DE SARRAL
Horari: dissabtes i diumenges en horari a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 10 €.
Mínim: Reserva prèvia al tel. 977 225 494.
Recomanacions: Observacions: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 | VISITA GUIADA I TAST AL CELLER RENDÉ MASDÉU
Vine a gaudir dels nostres vins amb denominació d’origen Conca de Barberà en un entorn de somni i
en ple cor de la nostra comarca, i coneix el dia a dia del nostre celler i de les persones que elaborem
uns vins amb amor.
RENDÉ MASDÉU | Ctra. Nacional 240 Km 39,5 | L'Espluga de Francolí
Horari: dissabtes i diumenges en horari a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 8 €.
Mínim: -.
Reserva prèvia als tels. 609 245 772 i 977 871 361.
Recomanacions: Observacions: -
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6, 13, 20 i 27 | UN VIATGE EN EL TEMPS A L'ANTIGA BOTIGA DE CAL JAUME PUNTO
Una visita guiada a la botiga del passat per visitar en el present. Antiga Xocolateria, confiteria i
cereria de Joan Farrés i Puig. Documentada al 1848. Tancà a finals dels '60 del segle XX.
OFICINA DE TURISME DE SANTA COLOMA DE QUERALT | Castell dels Comtes
Horari: diumenges a les 12.30 h.
Activitat per a tots els públics. Infants a partir de 10 anys.
Preu per persona: 3 €.
Mínim: -.
Reserva prèvia al tel. 977 880 478.
Recomanacions: Visita adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.
Observacions: 6, 13, 20 i 27 | LES GRANGES DEL MONESTIR DE POBLET
Ruta interpretativa per descobrir dues de les granges de Poblet: Milmanda i Riudabella i que
transcorre pel bosc de la Mata i entre camps de vinya, oliveres i cereals . És una ruta circular sense
gaire desnivell de 13,50 km.
DRAC ACTIU S.L. | L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Horari: a convenir. Diumenges al matí.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 10 €.
Mínim: 5 persones.
Reserva prèvia al tel. 660 750 531.
Recomanacions: Cal portar roba còmode, calçat apte per caminar per camins de muntanya baixa,
aigua suficient i alguna cosa lleugera per menjar.
Observacions: TOTS ELS DIES | ENOTURISME AL CELLER MAS FORASTER
Passejada per les vinyes i visita guiada a la sala de recepció, elaboració i envelliment amb ous de
formigó i bótes de roure francès i museu d'eines centenàries utilitzades al camp. Tast comentat de 4
vins. Els infants degustaran most.
CELLER MAS FORASTER | Camí de l'Ermita de St. Josep s/n, Montblanc
Horari: De dilluns a divendres, matí i tarda. Dissabtes i festius pel matí.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 10 € adults. Infants gratuït.
Mínim: 2 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 860 229.
Recomanacions: es recomana portar roba i calçat còmode per anar a la vinya.
Observacions: TOTS ELS DIES | VISITA GUIADA A FORÈS
Visita guiada al nucli antic amb repàs dels principals esdeveniments històrics. Observació i lectura del
paisatge des dels dos miradors.
AJUNTAMENT DE FORÈS | Pla de la Bassa, 21, Forès
Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 3,50€ adults. Infants fins als 12 anys gratuït.
Mínim: 4 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 892 762.
Recomanacions: es recomana portar roba i calçat còmode.
Observacions: -
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TOTS ELS DIES | 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 en la zona humida de la cova per diferents galeries
i pel llit del riu subterrani fins 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.
OFICINA DE TURISME DE L'ESPLUGA DE FRANCOLI | Pl. Mil·lenari, 1
Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics a partir dels 8 anys.
Preu per persona: 42 €.
Mínim: 6 persones.
Reserva prèvia online a través del portal web esplugaturisme.cat o al tel. 977 871 220.
Recomanacions: es recomana portar vestit de bany, sabates velles amb lligam i sola dura per entrar
a l'aigua, tovallola i sabó per dutxar-se en acabar.
Observacions: TOTS ELS DIES | VISITA GUIADA AL RECINTE MEDIEVAL DE CONESA
Visita guiada pel voltant interior i exterior de la muralla per conèixer els diferents edificis significatius
del nucli medieval.
AJUNTAMENT DE CONESA | Pl. Major, 2
Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 2 €.
Mínim: Reserva prèvia al tel. 620 326 635.
Recomanacions: Observacions: TOTS ELS DIES | VISITA SEMI-GUIADA AL MUSEU-FASSINA BALANYÀ
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.
OFICINA DE TURISME DE L'ESPLUGA DE FRANCOLI | Pl. Mil·lenari, 1
Horari: Dm-Ds, 10.30 - 13.30h i de 16 a 18h. Dg, 10.30 a 14h.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 3,20 €.
Mínim: Reserva prèvia online a través del portal web esplugaturisme.cat o al tel. 977 871 220.
Recomanacions: Observacions: -
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TOTS ELS DIES | L'ENERGIA DE LA NATURA
Vista guiada als molins fariners hidràulics medievals. Posada en funcionament que permet conèixer
l’aprofitament sostenible de l’entorn natural.
MUSEU COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ | C. Josa, 6, Montblanc
Horari: A convenir.
Activitat per a tots els públics, a partir de 3 anys.
Preu per persona: 3 €. Infants fins als 7 anys, gratuït.
Mínim: 6 persones.
Reserva prèvia 7 dies abans al tel. 977 860 349.
Recomanacions: es recomana portar roba i calçat còmode.
Observacions: TOTS ELS DIES | EL TRESOR DEL FRANCOLÍ
Joc de geocaching per l'Espluga de Francolí que ens portarà a descobrir els racons més interessants
de la vila.
DRAC ACTIU S.L. | L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 5 €. Infants fins als 5 anys, gratuït.
Mínim: 4 persones.
Reserva prèvia al tel. 660 750 531.
Recomanacions: recorregut no adaptat amb escales. Cal portar roba i calçat còmode. Si la sortida es
fa amb nadons es recomana dur motxilla porta nadó.
Observacions: TOTS ELS DIES | RUTES EN BICICLETA ELÈCTRICA
Excursions en bicicleta elèctrica pel peu de les Muntanyes de Prades, per l'entorn de l'Espluga de
Francolí, Vimbodí i Poblet i Montblanc.
DRAC ACTIU S.L. | L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics. Alçada mínima de 1,50 cm.
Preu per persona: 25 €.
Mínim: Reserva prèvia al tel. 660 750 531.
Recomanacions: es disposa de cadiretes per a infants de fins a 22 kg de pes. Cal portar roba i calçat
còmode.
Observacions: -
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5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 | VISITA GUIADA "EXPLORA MONTBLANC"
Visita guiada dirigida a famílies amb infants. És apta per exploradors i exploradores que desitgin
descobrir les curiositats i els llocs més singulars de Montblanc.
OFICINA DE TURISME DE MONTBLANC | C. Muralla Santa Tecla, 56
Horari: 10.30h.
Activitat per a famílies amb infants entre 5 i 12 anys.
Preu per persona: 8 € a partir de 13 anys. Entre 7 i 13 anys, 4 €. Fins a 6 anys, gratuït.
Mínim: Reserva prèvia online a través de Codetickets de l'Ajuntament de Montblanc o al tel. 977 86 17 33.
Recomanacions: Observacions: -

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 | TALLER D'AUS RAPINYAIRES
Podràs veure les aus en llibertat, fotografiar-les i aprofundir més en el món de les nostres rapinyaires
com quins son els seus costums i la seva alimentació.
CÀMPING SERRA DE PRADES | Vilanova de Prades
Horari: dissabtes i diumenges en horari a convenir.
Activitat per a famílies amb infants entre 3 i 12 anys.
Preu per persona: 10 €.
Mínim: 8 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 869 050.
Recomanacions: Les dates poden variar segons la muda. Es recomana portar roba i calçat còmode.
Observacions: -

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 | RUTA DE LES FLORS
Ruta guiada pels voltants del càmping on s'assenyalen els diferents tipus de flora de Vilanova de
Prades amb cartells indicatius y fotos de les diferents flors i plantes.
CÀMPING SERRA DE PRADES | Vilanova de Prades
Horari: dissabtes i diumenges en horari a convenir.
Activitat per a famílies amb infants entre 2 i 12 anys.
Preu per persona: 5 €.
Mínim: 6 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 869 050.
Recomanacions: es recomana portar calçat còmode.
Observacions: DIES 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 | TALLER MEDIOAMBIENTAL AMB ANIMALS
Taller mediambiental amb animals: cabres, gallines i ponis.
CÀMPING SERRA DE PRADES | Vilanova de Prades
Horari: dissabtes, diumenges i festius a les 10h.
Activitat per a famílies amb infants entre 2 i 12 anys.
Preu per persona: 5 €.
Mínim: 4 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 869 050.
Recomanacions: es recomana portar calçat còmode.
Observacions: -
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DIES 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 | PASSEIG AMB PONI DINS DEL CÀMPING SERRA DE PRADES
Recorregut de 15 minuts pel mateix càmping amb poni amb monitor.
CÀMPING SERRA DE PRADES | Vilanova de Prades
Horari: dissabtes i diumenges en horari a convenir.
Activitat per a infants entre 3 i 10 anys.
Preu per persona: 5 €.
Mínim: 4 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 869 050.
Recomanacions: Observacions: DIES 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 | VISITA GUIADA I TAST AL CELLER MODERNISTA DE SARRAL
Descobreix un edifici singular i de gran valor arquitectònic, obra de l’arquitecte Pere Domènech i Roure,
que es manté en funcionament des de 1914. Passeja pel costat de tines centenàries, testimoni de
l’esforç col·lectiu de la pagesia de Sarral. Comprova com tradició i modernitat conviuen en un espai
únic. Tasta i gaudeix dels vins i caves Portell que elabora la Vinícola de Sarral.
VINÍCOLA DE SARRAL
Horari: dissabtes i diumenges en horari a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 10 €.
Mínim: Reserva prèvia al tel. 977 225 494.
Recomanacions: Observacions: -

DIES 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 | VISITA GUIADA I TAST AL CELLER RENDÉ MASDÉU
Vine a gaudir dels nostres vins amb denominació d’origen Conca de Barberà en un entorn de somni
i en ple cor de la nostra comarca, i coneix el dia a dia del nostre celler i de les persones que
elaborem uns vins amb amor.
RENDÉ MASDÉU | Ctra. Nacional 240 Km 39,5 | L'Espluga de Francolí
Horari: dissabtes i diumenges en horari a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 8 €.
Mínim: -.
Reserva prèvia als tels. 609 245 772 i 977 871 361.
Recomanacions: Observacions: -
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DIES 5 i 13 | MAS D'EN LLORT, ECOSISTEMES DE L'ART RUPESTRE
Itinerari de descoberta de l'art rupestre de la zona del mas d'en Llort de Rojals al municipi de
Montblanc, declarada patrimoni mundial UNESCO, i de l'entorn natural que l'envolta.
COOPERATIVA REBOLL | Montblanc
Horari: de 8 a 13:30h.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 15 €.
Mínim: Reserva prèvia online a través del portal web reboll.coop o al tel. 696 718 135.
Recomanacions: Cal portar roba còmode, calçat apte per caminar per camins de muntanya baixa,
aigua suficient i alguna cosa lleugera per menjar. Recorregut de 9 km i 300 m de desnivell positiu
acumulat
Observacions: Visites fora de les assenyalades per a grups de màxim 12 persones amb el dia a triar i
el preu de 120€.
DIES 6, 13, 20 i 27 | UN VIATGE EN EL TEMPS A L'ANTIGA BOTIGA DE CAL JAUME PUNTO
Una visita guiada a la botiga del passat per visitar en el present. Antiga Xocolateria, confiteria i
cereria de Joan Farrés i Puig. Documentada al 1848. Tancà a finals dels '60 del segle XX.
OFICINA DE TURISME DE SANTA COLOMA DE QUERALT | Castell dels Comtes
Horari: diumenges a les 12.30 h.
Activitat per a tots els públics. Infants a partir de 10 anys.
Preu per persona: 3 €.
Mínim: -.
Reserva prèvia al tel. 977 880 478.
Recomanacions: Visita adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.
Observacions: DIES 6, 13, 20 i 27 | LES GRANGES DEL MONESTIR DE POBLET
Ruta interpretativa per descobrir dues de les granges de Poblet: Milmanda i Riudabella i que
transcorre pel bosc de la Mata i entre camps de vinya, oliveres i cereals . És una ruta circular sense
gaire desnivell de 13,50 km.
DRAC ACTIU S.L. | L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Horari: a convenir. Diumenges al matí.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 10 €.
Mínim: 5 persones.
Reserva prèvia al tel. 660 750 531.
Recomanacions: Cal portar roba còmode, calçat apte per caminar per camins de muntanya baixa,
aigua suficient i alguna cosa lleugera per menjar.
Observacions: -
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DIA 12 | ECOSISTEMES DE MONTBLANC
Itinerari de descoberta i reflexió a zones agroforestals de la Parellada, Font de la Ceba i camí del
mas de Carlons.
COOPERATIVA REBOLL | Montblanc
Horari: de 10 a 12:30h.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 10 €.
Mínim: Reserva prèvia online a través del portal web reboll.coop o al tel. 696 718 135.
Recomanacions: Cal portar roba còmode, calçat apte per caminar per camins de muntanya baixa,
aigua suficient i alguna cosa lleugera per menjar. Recorregut fàcil de 3,5 km per camins planers.
Observacions: visites fora de les assenyalades per a grups de màxim 12 persones amb el dia a triar i
el preu de 90€.

DIA 20 | L'OBAGA DE LA VALL
Itinerari de descoberta i reflexió a la part baixa de l'obaga de la Vall de Montblanc. Al llarg de la ruta
es realitzen parades interpretatives dels punts importants i rellevants relacionats, principalment, amb
l’aigua, la prehistòria, el patrimoni rural, la vegetació i la fauna.
COOPERATIVA REBOLL | Montblanc
Horari: de 9:30 a 13h.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 12 €.
Mínim: Reserva prèvia online a través del portal web reboll.coop o al tel. 696 718 135.
Recomanacions: Cal portar roba còmode, calçat apte per caminar per camins de muntanya baixa,
aigua suficient i alguna cosa lleugera per menjar. Recorregut de 5,5 km i 400 m desnivell positiu
acumulat.
Observacions: visites fora de les assenyalades per a grups de màxim 12 persones amb el dia a triar i
el preu de 120€.
DIA 20 | CAÇADORS DE PATRIMONI
Una visita guiada a l’exposició “Peces del nostre patrimoni” amb una ruta lliure per la vila i un
esmorzar. Després d’un esmorzar de proximitat per agafar forces, visitarem l’exposició i coneixerem
les peces per després 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.
ESTADES VIVENCIALS CAL LLAUNER, SCCL | Santa Coloma de Queralt
Horari: matí en horari a convenir.
Activitat per a famílies amb infants entre 3 i 14 anys.
Preu per persona: 15 € el majors de 14 anys, i 10€ de 3 a 13 anys.
Mínim: Reserva prèvia online al tel. 666 879 925.
Recomanacions: Observacions: -
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DIA 26 | EL PASSEIG DE LES ORQUÍDIES. ECOSISTEMES SENSIBLES
Recorregut senderista que transcorre pel barranc de la Pena al Paratge Natural de Poblet. Al llarg
de la ruta anem descobrint la flora de bosc i de ribera, entre la qual farem especial atenció al món
fascinant de les orquídies silvestres i dels seus ecosistemes.
COOPERATIVA REBOLL | Montblanc
Horari: de 8 a 12:30h.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 12 €.
Mínim: Reserva prèvia online a través del portal web reboll.coop o al tel.696 718 135.
Recomanacions: Cal portar roba còmode, calçat apte per caminar per camins de muntanya baixa,
aigua suficient i alguna cosa lleugera per menjar. Recorregut de 7 km i uns 300 m desnivell positiu.
Observacions: visites fora de les assenyalades per a grups de màxim 12 persones amb el dia a triar i
el preu de 100€.
TOTS ELS DIES | ENOTURISME AL CELLER MAS FORASTER
Passejada per les vinyes i visita guiada a la sala de recepció, elaboració i envelliment amb ous de
formigó i bótes de roure francès i museu d'eines centenàries utilitzades al camp. Tast comentat de 4
vins. Els infants degustaran most.
CELLER MAS FORASTER | Camí de l'Ermita de St. Josep s/n, Montblanc
Horari: De dilluns a divendres, matí i tarda. Dissabtes i festius pel matí.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 10 € adults. Infants gratuït.
Mínim: 2 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 860 229.
Recomanacions: es recomana portar roba i calçat còmode per anar a la vinya.
Observacions: TOTS ELS DIES | VISITA GUIADA A FORÈS
Visita guiada al nucli antic amb repàs dels principals esdeveniments històrics. Observació i lectura del
paisatge des dels dos miradors.
AJUNTAMENT DE FORÈS | Pla de la Bassa, 21, Forès
Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 3,50€ adults. Infants fins als 12 anys gratuït.
Mínim: 4 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 892 762.
Recomanacions: es recomana portar roba i calçat còmode.
Observacions: -
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TOTS ELS DIES | 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 en la zona humida de la cova per diferents galeries
i pel llit del riu subterrani fins 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.
OFICINA DE TURISME DE L'ESPLUGA DE FRANCOLI | Pl. Mil·lenari, 1
Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics a partir dels 8 anys.
Preu per persona: 42 €.
Mínim: 6 persones.
Reserva prèvia online a través del portal web esplugaturisme.cat o al tel. 977 871 220.
Recomanacions: es recomana portar vestit de bany, sabates velles amb lligam i sola dura per entrar
a l'aigua, tovallola i sabó per dutxar-se en acabar.
Observacions: -

TOTS ELS DIES | VISITA GUIADA AL RECINTE MEDIEVAL DE CONESA
Visita guiada pel voltant interior i exterior de la muralla per conèixer els diferents edificis significatius
del nucli medieval.
AJUNTAMENT DE CONESA | Pl. Major, 2
Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 2 €.
Mínim: Reserva prèvia al tel. 620 326 635.
Recomanacions: Observacions: TOTS ELS DIES | VISITA SEMI-GUIADA AL MUSEU-FASSINA BALANYÀ
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.
OFICINA DE TURISME DE L'ESPLUGA DE FRANCOLI | Pl. Mil·lenari, 1
Horari: Dm-Ds, 10.30 - 13.30h i de 16 a 18h. Dg, 10.30 a 14h.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 3,20 €.
Mínim: -.
Reserva prèvia online a través del portal web esplugaturisme.cat o al tel. 977 871 220.
Recomanacions: Observacions: -
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TOTS ELS DIES | L'ENERGIA DE LA NATURA
Vista guiada als molins fariners hidràulics medievals. Posada en funcionament que permet conèixer
l’aprofitament sostenible de l’entorn natural.
MUSEU COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ | C. Josa, 6, Montblanc
Horari: A convenir.
Activitat per a tots els públics, a partir de 3 anys.
Preu per persona: 3 €. Infants fins als 7 anys, gratuït.
Mínim: 6 persones.
Reserva prèvia 7 dies abans al tel. 977 860 349.
Recomanacions: es recomana portar roba i calçat còmode.
Observacions: -

TOTS ELS DIES | EL TRESOR DEL FRANCOLÍ
Joc de geocaching per l'Espluga de Francolí que ens portarà a descobrir els racons més interessants
de la vila.
DRAC ACTIU S.L. | L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 5 €. Infants fins als 5 anys, gratuït.
Mínim: 4 persones.
Reserva prèvia al tel. 660 750 531.
Recomanacions: recorregut no adaptat amb escales. Cal portar roba i calçat còmode. Si la sortida es
fa amb nadons es recomana dur motxilla porta nadó.
Observacions: TOTS ELS DIES | RUTES EN BICICLETA ELÈCTRICA
Excursions en bicicleta elèctrica pel peu de les Muntanyes de Prades, per l'entorn de l'Espluga de
Francolí, Vimbodí i Poblet i Montblanc.
DRAC ACTIU S.L. | L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics. Alçada mínima de 1,50 cm.
Preu per persona: 25 €.
Mínim: Reserva prèvia al tel. 660 750 531.
Recomanacions: es disposa de cadiretes per a infants de fins a 22 kg de pes. Cal portar roba i calçat
còmode.
Observacions: -
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