
www.concadebarberaturisme.cat

@turismeconca @turismeconca

Propostes
en Pot Petit

a la Conca de Barberà
Activitats per a grups reduïts amb reserva prèvia

OCTUBRE 

2022



ACTIVITATS 
EN POT PETIT 2022

www.concadebarberaturisme.cat

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 14 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.
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DIES  2, 9, 16, 23 i 30 | VIATGE EN EL TEMPS A L'ANTIGA BOTIGA DE CAL JAUME
PUNTO

Una botiga del passat per visitar en el present. Antiga xocolateria, confiteria i cereria de Joan
Farrés i Puig, documentada el 1848, tancà a finals dels anys 60 del segle XX.

OFICINA DE TURISME DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
Horari: diumenges a les 12.45 h.
Activitat per a tots els públics. 
Preu per persona: 3 €. 
Mínim: -.
Reserva prèvia als tels. 977 88 04 78 - 615 87 54 16.    
Recomanacions: - 
Observacions: -

DIES 1, 2, 12, 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 
Horari: 10.30 h. 
Activitat per a famílies amb infants entre 5 i 12 anys.
Preu per persona: 8 € a partir de 13 anys | 4 €, entre 7 i 13 anys | Gratuït, fins a 6 anys.
Mínim: -
Reserva prèvia online a través de Codetickets de l'Ajuntament de Montblanc o al tel. 977 86 17
33.  
Recomanacions: portar calçat còmode.
Observacions: -

DIES 1 ,2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 i 30 |  MINDFULNESS A POBLET

El Mindfulness ens permet gaudir de l'itinerari del Benestar i Silenci del Paratge Natural de
Poblet, jugant amb els contrallums del monestir de Poblet de fons, les olors, els colors, la llum...
i endinsant-nos per boscos d'arbres de grans dimensions que destaquen enfront del modest,
però extens alzinar que recobreix el bosc de Poblet. El paisatge forestal i la tranquil·litat que
ofereix aquest indret és ideal per submergir-se i fer una experiència de benestar emocional i
físic amb atenció plena. 

MINDFULNESS ARIADNA CASAS 
Horari: a concertar.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 25 € | Gratuït infants de 5 a 12 anys.
Mínim: 5 persones.
Reserva prèvia al tel. 630 792 071 o per correu electrònic a: arimartin2000@gmail.com
Recomanacions: cal portar roba i calçat còmode.
Observacions: -
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DIES 9 i 30 | 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 14h.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 14 €.
Mínim: -.
Reserva prèvia online a través del portal www.reboll.coop o al tel. 696 718 135.
Recomanacions: roba còmode i calçat apte per caminar per camins de muntanya baixa, aigua
suficient i alguna cosa lleugera per menjar. Recorregut de 9 km i uns 300 m de desnivell positiu. 
Observacions: visites fora de les assenyalades per a grups de màxim 12 persones amb el dia a
triar i el preu de 120€.

DIES 9 i 30 | DESCOBREIX POBLET EN FAMÍLIA  

Gimcana familiar pel monestir de Poblet per conèixer el monument, la seva història i la vida
dels monjos. Es comença fent una petita visita pel claustre on el guia explicarà algunes
curiositats i seguidament s'haurà de resoldre un qüestionari buscant les preguntes a la plaça
exterior. Sereu capaços de respondre-ho tot?

 MONESTIR DE POBLET
Horari: 11.00 h.
Activitat per a famílies amb infants de més de 4 anys.
Preu per persona: 12 € menors de 12 anys | 15 € majors de 12 anys | gratuït, menors de 5
anys.
Mínim: 10 persones.
Reserva prèvia al tel. 977 225 494.
Recomanacions i observacions: -

DIES  2, 9, 12, 16, 23, 29 i 30 | RUTA TEMPLERA I HOSPITALERA DE L'ESPLUGA DE
FRANCOLÍ 

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…
Pujareu al campanar de l’església Vella, us sorprendreu amb la recreació del castell hospitaler
que dominava la vila fins el s. XIX i veureu l’hospital dels pobres, entre altres sorpreses. Visites
guiades per un personatge Templer o Hospitaler. La ruta inclou la tecnologia de la realitat
virtual augmentada a través d’unes ulleres i un dispositiu mòbil.

OFICINA DE TURISME DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Horari: diumenges a les 12.00 h.
Activitat per a tots els públics. 
Preu per persona: 12 € adults | 10€ els infants de 9 a 14 anys. 
Mínim: -.
Reserva prèvia a través del portal www.esplugaturisme.cat o al tel. 977 871 220.
Recomanacions i observacions: -

mailto:jf@josepforaster.com
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DIA 15 | OBSERVACIÓ D'OCELLS A LA SALLIDA DE MONTBLANC

Jornada per aprendre de la natura, posant especial atenció a la flora i la fauna de l'entorn
mitjançant l'ús d'aparells òptics d'observació, que es realitza des de l'aguait instal·lat a una
zona propera a la confluència dels rius Francolí i Anguera, al terme de Montblanc, i també al
llarg d'un recorregut vorejant el riu Francolí.

COOPERATIVA REBOLL  | Montblanc
Horari: de 9 a 12.30h.
Activitat per a tots els públics, infants a partir dels 10 anys.
Preu per persona: 10 €.
Mínim: 5 persones.
Reserva prèvia online a través del portal www.reboll.coop o al tel. 696 718 135
Recomanacions: roba i calçat còmode, gorra pel sol i aigua. 
Observacions: visites fora de les assenyalades per a grups de màxim 12 persones amb el dia a
triar. 

DIA 30 | TALLER DE PREHISTÒRIA A LES COVES DE L'ESPLUGA

Taller on a través de diferents activitats com, per exemple, muntar una cabana, conèixer i
manipular eines de la prehistòria o fer una pintura rupestre o un gravat, els participants
s’endinsaran en el món de la prehistòria. Cada participant es podrà endur una llosa petita de
pedra amb la seva creació d’art rupestre.

COVES DE L'ESPLUGA | L'Espluga de Francolí
Horari: 12.30 h
Activitat per a infants a partir de 5 anys fins a 12 anys. També hi poden participar els
adults.
Preu per persona: 4,70 € .
Mínim: 2 famílies.
Reserva prèvia a través del portal www.esplugaturisme.cat o al tel. 977 871 220.
Recomanacions: -
Observacions: -

TOTS ELS DIES | 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
semiguiada amb destil·lació en directe i degustació d'aiguardent i licors.

OFICINA DE TURISME DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ  
Horari: de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 18 h. Diumenges i festius de 10.30 a
13.30 h. Dilluns tancat.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 3,20 € .
Mínim: -
Reserva prèvia a: www.esplugaturisme.cat o al tel. 977 871 220.
Recomanacions: -
Observacions: -

mailto:jf@josepforaster.com
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TOTS ELS DIES | L'ENERGIA DE LA NATURA

Descobreix la impressionant tecnologia hidràulica dels Molins de la Vila i experimenta amb
diferents cereals, la molta, el llevat i el gluten amb una visita familiar i participativa que
acabarà amb l’elaboració del teu propi pa. 

MOLINS DE LA VILA  |  Carretera de Prenafeta a Montblanc

Horari: a convenir.
Activitat per a famílies amb infants, a partir de 3 anys.
Preu per persona: 6€ adults i majors de 14 anys | 3€ entre 7 a 14 anys | Gratuït, menors de 7
anys.
Mínim: 5 persones.
Reserva prèvia amb 7 dies d'antelació.
Recomanacions i observacions: calçat còmode per caminar per terra no asfaltat. 

TOTS ELS DIES | TALLER AMB TAST DE MELMELADES A SANTA COLOMA DE QUERALT

Taller per aprendre a elaborar melmelades i descobrir noves tècniques d'elaboració, i un tast
que completarà aquesta experiència gastronòmica.

MARIA SOLER  |  Pl. Major, 15 de Santa Coloma de Queralt

Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics i infants a partir de 8 anys.
Preu per persona: 40 € taller amb tast.
Mínim: 4 persones.
Reserva prèvia per correu electrònic a: info@mariasoler.cat
Recomanacions: -
Observacions: -

TOTS ELS DIES | EL PODER DEL SÍMBOL

Quin significat tenen les pintures rupestres? Per  què s'han conservat fin avui dia? Com
s'aconseguien els colors? Tot això i molt més ho aprendrem amb una visita familiar i
participativa al CIAR que acabarà amb un interessant taller d’art rupestre. Una proposta
familiar per conèixer la tècnica i l'evolució de l'art rupestre de les Muntanyes de Prades, un
conjunt d'abrics que han estat declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO.

CENTRE D'INTERPRETACIÓ D'ART RUPESTRE MUNTANYES DE PRADES (MCCB) | 
 Montblanc
Horari: a convenir.
Activitat per a famílies amb infants entre 5 i 15 anys.
Preu per persona: 6€ adults i majors de 14 anys | 3€ entre 7 a 14 anys | Gratuït, menors de 7
anys.
Mínim: 5 persones.
Reserva prèvia amb 7 dies d'antelació.     
Recomanacions: -
Observacions: -
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TOTS ELS DIES | VISITA CULTURAL PER SARRAL

Visites guiades i personalitzades a diferents punts de Sarral: a l'alabastre, a l'església, a
l'ermita i la Ruta Puig - Torner. També es fan visites d'elements modernistes. 

GUIES SARRAL 

Horari: a convenir.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona:  Gratuït. 
Mínim: 2 persones.
Reserva prèvia al correu guiesdesarral@gmail.com o al tel. +34 658 230 487.       
Recomanacions: -
Observacions: es tracta d'una ruta urbana.


