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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 17 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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ACTIVITATS
EN POT PETIT 2022
SETEMBRE
DIES 1, 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 i 25 | 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. 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. +34 977
86 17 33.
Recomanacions: Observacions: DIES 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 i 25 | 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 Roura, 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.
COOPERATIVA VINÍCOLA DE SARRAL
Horari: dissabtes i diumenges a les 11.30 h.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 10 €.
Mínim: -.
Reserva prèvia al tel. +34 977 225 494.
Recomanacions: Observacions: -

DIES 4, 11, 18 i 25 | 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. +34 977 88 04 78 - 615 87 54 16.
Recomanacions: Observacions: -
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DIA 27 | OBSERVACIÓ D'OCELLS A LA SALLIDA DE MONTBLANC
Jornada per descobrir i aprendre sobre la natura tot posant atenció a la fauna i vegetació de
l'espai.
COOPERATIVA REBOLL | Montblanc
Horari: matí a consultar.
Activitat per a tots els públics, infants a partir dels 8 anys.
Preu per persona: 10 €.
Mínim: 5 persones.
Reserva prèvia online a través del portal www.reboll.coop o al tel. +34 696 718 135
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 10 | MAS D'EN LLORT, ECOSISTEMES DE L'ART RUPESTRE
Recorregut que transcorre pel vessant dret de la part baixa de la vall de Castellfollit, al
paratge natural de Poblet, que ens permetrà descobrir diferents morfologies de roques
granítiques, pedreres que es van explotar antany i altres elements del patrimoni natural que
ens anirem trobant.
COOPERATIVA REBOLL | Montblanc
Horari: matí a consultar.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 14 €.
Mínim: -.
Reserva prèvia online a través del portal www.reboll.coop o al tel. +34 696 718 135.
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 11 i 17 | VESPRADA MINDFULNESS A POBLET
Al capvespre, amb les olors i els aromes més a flor de pell, gaudirem d´un entorn fresc i
ombrívol on gaudir d´una experiència de Mindfulness al vespre. El silenci i l´entorn del
Monestir de Poblet, ens crida a aturar-nos, on escoltar i reflexionar, del soroll que envolta.
MINDFULNESS ARIADNA CASAS | "ITINERARI DEL BENESTAR I EL SILENCI" DEL
PARATGE NATURAL DE POBLET
Horari: de 19 a 20h (1 hora).
Activitat per al públic adult, a partir de 16 anys.
Preu per persona: 25€.
Mínim: 5 persones.
Reserva prèvia al tel. +34 630 792 071 o per correu electrònic a: arimartin2000@gmail.com
Recomanacions: cal portar roba i calçat còmode, estora, peça d´abric per els vespres.
Observacions: -
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DIA 17 | CASTELLFOLLIT, SORGIT DE L'INTERIOR DE LA TERRA
Recorregut que transcorre pel vessant dret de la part baixa de la vall de Castellfollit, al
paratge natural de Poblet, que ens permetrà descobrir diferents morfologies de roques
granítiques, pedreres que es van explotar antany i altres elements del patrimoni natural que
ens anirem trobant.
COOPERATIVA REBOLL | Paratge Natural de Poblet
Horari: matí a consultar.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 10 €.
Mínim: -.
Reserva prèvia online a través del portal www.reboll.coop o al tel. +34 696 718 135.
Recomanacions: roba còmode i calçat apte per caminar per camins de muntanya baixa,
aigua suficient i alguna cosa lleugera per menjar. Recorregut de dificultat baixa, uns 5 km i
uns 220 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 90€.

TOTS ELS DIES | ITINERARI DEL BENESTAR I EL SILENCI
Aquesta pràctica de Mindfulness ens permet gaudir de l'Itinerari del Benestar i Silenci, PNIN
del Paratge de Poblet, jugant amb els contrallums del Monestir de Poblet de fons, les olors,
els colors, la llum... 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: tots els dies de 9 a 10 h (1 hora).
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 25 €; activitat gratuïta per a infants de 5 a 12 anys.
Mínim: 5 persones.
Reserva prèvia al tel. +34 630 792 071 o per correu electrònic a: arimartin2000@gmail.com
Recomanacions: cal portar roba i calçat còmode, aigua per hidratar-se, protector solar, gorra
o barret.
Observacions: TOTS ELS DIES | NITS MÀGIQUES DE MINDFULNESS A POBLET
El recorregut s'inicia a la Font de la Magnèsia, ofereix un itinerari diferent pels visitants que
vulguin gaudir d'una experiència tranquil·la de poca dificultat física, per fer en silenci, activar
els sentits i les emocions tot evocant a la reflexió i la meditació del Mindfulness.
MINDFULNESS ARIADNA CASAS
Horari: de 19 a 20 h (1 hora).
Activitat per a tots els públics, infants a partir de 12 anys.
Preu per persona: 20 €.
Mínim: 5 persones.
Reserva prèvia al tel. +34 630 792 071 o per correu electrònic a: arimartin2000@gmail.com
Recomanacions: cal portar roba i calçat còmode, aigua per hidratar-se, abrigats al ser al cap
vespre.
Observacions:
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TOTS ELS DIES | DESCOBRIU ELS SECRETS DEL CELLER
Passejant per la vinya i pel celler descobrirem la nostra història i maneres d'elaborar els vins.
Tastarem 4 vins Josep Foraster, i els nens el most..
CELLER JOSEP FORASTER | Montblanc
Horari: de dilluns a divendres matí i tarda i, caps de setmana i festius pel matí.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 10 €, infants gratuït .
Mínim: 2 persones.
Reserva prèvia a jf@josepforaster.com o al tel. +34 977 860 229.
Recomanacions: cal portar calçat còmode per anar a la vinya.
Observacions: -

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. Una proposta familiar per conèixer la tècnica i
l'evolució d’aquest conjunt de molins declarats Bé Cultural d’Interès Nacional. Petits i grans
podrem endinsar-nos a la natura a la confluència dels rius Anguera i Francolí, un entorn
incomparable que amaga l’origen del poble de Montblanc.
MOLINS DE LA VILA | Montblanc
Horari: de dilluns a divendres, matí i tarda. Dissabtes i festius pel matí.
Activitat per a famílies amb infants, a partir de 3 anys.
Preu per persona: 6€.
Mínim: 5 persones.
Reserva prèvia amb 7 dies d'antelació
Recomanacions: calçat còmode per caminar per terra no asfaltat.
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
Recomanacions: Observacions: -
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TOTS ELS DIES | CAMINADA INTERPRETATIVA FLORA I FAUNA
Descobreix el mirador de la Punta Curull amb una caminada de turisme familiar entorn a 2
hores, on et mostrarem els valors de la rica flora i fauna de les muntanyes de Prades i
gaudirem de la visita geològica de dues coves, i la vista panoràmica dels Pirineus de Lleida,
les muntanyes de Montserrat, el Parc Natural de la Serra del Montsant, i els cims de les
muntanyes de Prades.
CÀMPING SERRA DE PRADES RESORT | Vilanova de Prades
Horari: de dilluns a divendres matí i tarda, a concretar i caps de setmana i festius matins, a
concretar.
Activitat per a tots els públics.
Preu per persona: 15 €.
Mínim: 10 persones.
Reserva prèvia al tel. +34 977 869 050.
Recomanacions: cal portar calçat esportiu de senderisme.
Observacions: consultar en cas de menors 5 anys segons el nivell de senderisme i edat.
TOTS ELS DIES | VISITA A LA GRANJA I PASSEIG EN PONI PEL CÀMPING SERRA DE
PRADES
Visita a la granja on podreu coneixer els detalls de la cura dels animals i tocar-los. Després
podreu muntar amb poni amb un monitor per sentir-vos uns veritables cowboys, un dia que
recordareu sempre.
CÀMPING SERRA DE PRADES RESORT | Vilanova de Prades
Horari: en hores premium (consultar al programa d'animació al web: serradeprades.com)
Activitat per a famílies amb infants.
Preu per persona: 9,50 €; menors de 3 anys gratuït.
Mínim: 3 persones.
Reserva prèvia al tel. +34 977 869 050.
Recomanacions: només les ganes de conèixer la granja i els ponis.
Observacions: té una durada de 2h i mitja.

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 FRANCOLÍ
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. +34 977 871 220.
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: es facilita el vestit de neoprè, el casc i el llum.
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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, a partir de 6 anys.
Preu per persona: 5,50 €.
Mínim: 5 persones.
Reserva prèvia online a la web www.mccb.cat/node/53 amb un mínim de 7 dies d'antelació.
Recomanacions: Observacions: -

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: Aportació voluntària.
Mínim: 3 persones.
Reserva prèvia al correu guiesdesarral@gmail.com o al tel. +34 658 230 487.
Recomanacions: Observacions: es tracta d'una ruta urbana.
TOTS ELS DIES | TALLER D'EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL AMB AUS
Si t'agrada la Natura i el seu hàbitat, en aquest taller t'educarem a respectar i estimar el
món de les Aus, entre elles les rapinyaires. Descobriràs com a través d'elles podem mantenir
el nostre entorn natural saludable i ric en el seu ecosistema. Segons el teu nivell, podràs
aprofundir en accions locals de la riquesa del nostre entorn.
MAS QUE AVES | Vilanova de Prades
Horari: a convenir.
Activitat per a famílies amb infants.
Preu per persona: 15 €.
Mínim: 10 persones.
Reserva prèvia al tel. +34 977 869 050 amb un mínim de 10 dies d'antelació.
Recomanacions: Observacions:-
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