Activitats

ACTIVITATS AL PARATGE NATURAL DE POBLET
Març-Agost 2016
Març
Pintures rupestres + visita al
Centre d’Interpretació de
l’Art Rupestre
12 març de 9-14h +
visita al CIAR (16h)
Plaça Major de Rojals (Montblanc)
Visita a les pintures de Mas d’en Llort i del Mas de
Ramon Bessó, declarat patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO. A la tarda s’oferirà una visita guiada
al CIAR. A càrrec del Museu d’Art Rupestre de
Montblanc.

Abril
Quin temps fa a les Muntanyes
de Prades?
2 d’abril de 10-14h
Centre d’interpretació del Bosc de Poblet
Taller en el que es reproduiran fenòmens referents al
clima i al temps, es parlarà del temps a les Muntanyes
de Prades i es visitarà una estació meteorològica de
la xarxa Meteoprades. A càrrec de Meteoprades.
La Pena: un barranc, una casa,
un cingle... amb milers
d’històries i fets
16 d’abril de 9:30-14h
Font de la Magnèsia
Sortida interpretativa resseguint el Barranc de la
Pena, travessant entremig l’alzinar fins visitar el pou
de gel i la casa forestal. A càrrec del Paratge Natural
de Poblet.

Maig
Nit de museus
21 de maig de 16h-20h
L’aire, l’aigua, la terra i el foc es combinen en 3
espais: el Museu de la Vida Rural, el Museu i Forn
del Vidre i el Bosc de Poblet. Activitat combinada.
Més informació al nostre web.

28 de maig
Dia europeu dels Parcs
L’Espluga de Francolí

Juny
Seguint el camí ramader...
4 de juny de 9-14h
Àrea de lleure de la Roca de l’Abella
A primera hora, hi haurà una mostra de pastura a
la zona de Castellfollit. Des d’allí un bus ens portarà
fins a Prades des d’on iniciarem el camí ramader.
Amb la col·laboració de Pere Domènech, pastor.

Juliol
Nit de ratpenats a Castellfollit
23 de juliol de 18:30h-23h
Centre d’interpretació del Bosc de Poblet.
Taller i sortida per l’entorn de la Vall de Castellfollit
per conèixer i observar els ratpenats, mamífers
voladors que es comuniquen a través d’ultrasons?
T’atreveixes a escoltar-los? A càrrec de Dàurica
Serveis Ambientals. Cal portar sopar i llanterna.

Agost
El cel de Poblet a ritme
de glosa i vins
6 d’agost de 21:30-23h
Centre d’interpretació del Bosc de Poblet
Enmig la fosca del bosc de Poblet maridarem
vins, glosa i astres. Una vetllada per conèixer
constel·lacions, estrelles, la seva influència en la
terra i en el vi i explicar contes, llegendes i cançons.
A càrrec d’Associació Bocafoscant. Col·labora: DO
Conca de Barberà. S’aconsella portar alguna cosa
per picar.

Informació per participar a les activitats
Cal inscripció prèvia trucant al 977 871 732 de
8-15h tots els feiners o contactant a
pnpoblet@gencat.cat
Les activitats que són de pagament es regeixen
per l’Ordre AAM/133/2013 de 10 de juny, per la qual
s’aproven els preus públics per a la prestació de serveis
en els espais naturals de protecció especial. Nens
menors de 12 anys i jubilats 3€, resta de participants
4€. Exempts de pagament els menors de 3 anys.
Els menors han d’anar acompanyats dels seus pares,
dels tutors o d’un adult responsable.
Cal portar roba i calçat de muntanya adequats.
Cal portar aigua i menjar, especialment en les
activitats de llarga durada.
L’organització es reserva el dret de modificar o
suspendre qualsevol dels actes programats.
Per a més informació: www.gencat.cat/parcs/poblet

Organitza:

Col·labora:
Ajuntament de
l’Espluga de Francolí

Ajuntament de
Vimbodí i Poblet

Centre de gestió
Alberg de
Joventut Jaume I

Ctra. de les Masies s/n
l’Espluga de Francolí
Tel.: 977 87 17 32
pnpoblet@gencat.cat
Obert de
dilluns a divendres
de 8 a 15 h

/PNINPoblet

ACTIVITATS AL PARATGE NATURAL DE POBLET
Setembre i Octubre 2016
Setembre
Pedala pel Paratge amb burricleta!
+ dinar a la Masia Sagués
17 de setembre de 10-13h
Seu de Drac Actiu
Recorregut guiat per la part baixa del Bosc de Poblet
amb bicicleta elèctrica. Resseguint el Barranc de
Castellfollit ens endinsarem fins descobrir els bolets
pintats amagats entre els arbres.
NO recomanat a persones que no saben anar amb
bicicleta.
Preu: 24€ recorregut amb burricleta.
Pack complet: 40€ / 32€ menors
Inscripcions: També a través de la Central de
reserves Ruta del Cister

Octubre
Taller de bolets al Bosc de Poblet.
8 i 9 octubre de 9-19h i de 9-14h
Casa Forestal del Tillar i Centre d’interpretació
del Bosc de Poblet.
Conèixer i aprofundir sobre el món fúngic des
de perspectives tan macro com micro. Al inici de

cada jornada es farà una sortida al bosc i després
es comentaran les diferents espècies i les seves
característiques. A càrrec de Joan Montón, expert
i col·laborador a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la
Societat Catalana de Micologia
Preu: 20€, jubilats 14€
La teixeda del Tillar
15 d’octubre de 10-13h
Aparcament del Monestir de Poblet
Al inici de la jornada es farà una sessió a la Casa
forestal del Tillar i després una sortida per conèixer
aquest hàbitat, singular del Bosc de Poblet. A càrrec
de Jordi Camprodón, investigador del CTFC.
Buscant bolets a Castellfollit
29 d’octubre de 9:30-14h
Casa Forestal de Castellfollit
Conèixer la diversitat i les curiositats dels bolets que
es van trobant. A càrrec del Dr. Juan Martínez de
Aragón del CTFC. Cal portar cistell.

Activitat
per famílies

Activitat
gratuita

Activitat que
requereix esforç físic

Activitat no recomanable
per menors de 12 anys

