Activitats

Astres, estrelles i contes des
del Barranc de Castellfollit
8 d’agost de 21-23:00h
Àrea de lleure de la Roca de l’Abella (ctra. De Poblet a Prades,
6.5km)
Activitat d’introducció a l’astronomia, on amb l’ajut d’un punter làser
aprendrem a reconèixer les estrelles i les constel·lacions presents
en el cel, i la mitologia, contes i llegendes que aquestes porten
associades. També es realitzarà una observació mitjançant telescopi
MEADE Schmidt Cassegrain de 8 polzades. A càrrec de l’Associació
Bocafoscant.

Setembre
Gestió dels parcs micològics
17 de setembre de 9-14h
Dins el recinte del Monestir de Poblet
Jornada tècnica en la que es tractaran les necessitats, beneficis i
mancances del territori enfront la gestió micosilvícola i el micoturisme,
activitat econòmica en augment. Col·labora: Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya.
Adreçada a públic interessat en aspectes concrets de la gestió
relacionada amb la micologia
Gel procedent de Poblet
19 de setembre de 10-14h
Aparcament del Monestir de Poblet
Es visitaran els pous de gel que es troben dins del Paratge de Poblet:
el del Monestir, el de la granja Mitjana i el de la Pena. Es parlarà sobre
les característiques arquitectòniques d’aquests edificis, a més de les
feines relacionades amb la conservació, transport i ús del gel. El bosc
de Poblet com a “productor de gel”. A càrrec dels tècnics del Paratge
Natural de Poblet.

Conservació, ús i divulgació
dels recursos geològics al barranc
de Castellfollit
26 de setembre de 10-14 h
Àrea de lleure de la Roca de l’Abella
(ctra. De Poblet a Prades, 6.5km)
Conèixer la particular geologia del barranc de Castellfollit i el de les
Fargues tan pel seu valor natural com també histórico-patrimonial, ja que
el tipus de material i la seva localització propicià l’explotació d’aquest
recurs. Durant la primera part de la jornada. es recorrerà part del itinerari
geològic, per tal de conèixer in situ aquestes característiques. Col·labora:
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Octubre
La teixeda del Tillar
17 d’octubre de 10 – 13 h
Aparcament del Monestir de Poblet
Recorregut per la Teixeda del Tillar, un hàbitat singular objecte d’estudi
en un projecte Life per tal de millorar-ne l’estat ecològic. El teix és
una espècie protegida de la que cal destacar, entre d’altres valors, la
segregació d’un dels anticancerigens utilitzats actualment, el taxol. Al
inici de la jornada es farà una petita introducció a la Casa Forestal del
Tillar. A càrrec de Jordi Camprodon, investigador del Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya.
Buscant bolets al barranc
de Castellfollit
24 d’octubre de 9:30-14h
Àrea de lleure de la Roca de l’Abella
(ctra. De Poblet a Prades, 6.5km)
Seguint el recorregut del itinerari micològic pel bosc de Castellfollit, es
comentarà la diversitat i característiques dels bolets que es vagin trobant.
Cal portar cistell. A càrrec de Dr. Juan Martínez de Aragón.
Col·labora: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Informació per participar en les activitats
• Les places són limitades. Per inscriure-s’hi, si no s’indica
específicament, cal trucar els dies feiners de 8 h a 15 h al telèfon
977 87 17 32, o bé enviar un correu electrònic a
pnpoblet@gencat.cat.
• Les activitats que són de pagament es regeixen per l’Ordre
AAM/206/2012 de 29 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
Activitat
de senderisme

Activitat
temàtica

Activitat
apta per menors

Activitat no recomanable
per menors de 12 anys

Activitats

Paratge Natural de Poblet
Març-octubre de 2015

Activitat
gratuita

Horaris del punts d’informació
Oficina comarcal de turisme de la Conca de Barberà
ubicat a la recepció de visitants del Monestir de Poblet
Horari de dilluns a diumenge de 10-19h
Tel: 977 87 12 47
oturconca@concadebarbera.cat
www.concaturisme.cat
Centre de gestió
Alberg de Joventut Jaume I
Ctra. de les Masies s/n • 43440 l’Espluga de Francolí
Tot l’any de dilluns a divendres de 8 a 15 h
Tel.: 977 87 17 32
pnpoblet@gencat.cat

Ajuntament de
Vimbodí i Poblet

Ajuntament de
l’Espluga de Francolí

Imatges: Richard Martin, Arxiu PN Poblet

Agost

Activitats

Març
Descobrir la sarga
29 de març, 9:30-14h
Àrea de lleure de la Roca de l’Abella
(ctra. De Poblet a Prades, 6.5km)
Sortida per conèixer la sarga, espècie present al barranc de Castellfollit i
que s’utilitza per la confecció d’objectes fets amb vímet. Seguidament, al
Museu i forn de Vidre de Vimbodí, una sarguera i un vidrier mostraran com
treballen: s’elaborarà un càntir de vidre bufat i la sarguera vestirà aquesta
peça de manera tradicional.
Organitza: Ajuntament de Vimbodí i Poblet. Places limitades.
Reserva prèvia per Internet a www.museudelvidre.cat i fins el dia 27 de
març a les 12h.

18 d’abril de 9:30-14h

Jornada de voluntariat amb
entitats locals i ambientals
Àrea de lleure de la Roca de l’Abella (crta.de Poblet a
Prades, 6.5km) Vimbodí i Poblet
Es podrà participar en l’arranjament d’un sender, amb la
possibilitat de treballar diferents tècniques i utilitzar diverses eines.
Paral·lelament, s’elaborarà material divulgatiu utilitzant materials
naturals. A mig matí, pararem per esmorzar.

Maig
GEOLOdia: les mines de Poblet i
les aigües del’Espluga de Francolí
9 de maig de 10h a 17h
Aparcament del Monestir de Poblet
Recorregut per conèixer les principals característiques geològiques del
Bosc de Poblet i l’empremta de les antigues mines i pedreres a cel obert.
L’aproximació es farà en vehicles particulars. A la tarda, es culminarà la
jornada amb la visita a la cova de la Font Major de l’Espluga de Francolí.
Col·labora: Societat Geològica Espanyola i Coves de l’Espluga. L’activitat
anirà a càrrec del geòleg Albert Martínez.
Públic interessat en aspectes relacionats amb la geologia

23 de maig d’10 a 13:30 h.

Dia europeu dels Parcs
Inauguració del sender geològic
a la vall de Castellfollit
Àrea de lleure de la Roca de l’Abella
(crta.de Poblet a Prades, 6.5km)
Vimbodí i Poblet

Trekorientació al bosc de Poblet
10 de maig a partir de les 8:00 h
Centre d’activitats Drac Actiu (L’Espluga de Francolí)
Itinerari a peu amb l’objectiu de localitzar totes les fites marcades en un
mapa. Diferents recorreguts permeten que hi puguin participar famílies
amb nens o esportistes entrenats.
Més informació: www.trekorientacio.com
Les aus al Barranc de la Trinitat
30 de maig de 8:30-13h
Ermita de la Santíssima Trinitat (l’Espluga de Francolí)
Sortida pel Barranc de la Trinitat per descobrir el món de les aus, tant
a partir de l’observació directa com pel seu cant, tot recorrent diferents
hàbitats. Després de la sortida, a la Ermita de la Santíssima Trinitat, es
farà un taller per aprendre distingir les característiques típiques dels
ocells més comuns al Bosc de Poblet. A càrrec de l’Associació Amics del
Paratge de Poblet.

Juny
Orientació amb GPS i brúixola al bosc de Poblet
13 de juny de 10 – 13h
Àrea de lleure de la Roca de l’Abella
(ctra. De Poblet a Prades, 6.5km)
Activitat per conèixer els elements bàsics per orientar-se adequadament
a la muntanya. Es treballarà amb la brúixola, GPS, mapes i llibres de
rutes. Inicialment es farà una introducció a l’aula i seguidament es
realitzarà un exercici pràctic d’orientació i lectura de mapes. A càrrec de
Drac Actiu.
Treko Black 24 by Marmot
20 i 21 de juny
Centre d’activitats Drac Actiu (l’Espluga de Francolí)
Prova de resistència i orientació per equips de 2 persones en la que cal
trobar el màxim de fites possibles al llarg de la Ruta del Cister (100km)
en 24 hores. Més informació: www.trekoblack.com

Juliol
Els ratpenats del Barranc de Castellfollit
4 de juliol de 18-23h
Àrea de lleure de la Roca de l’Abella
(ctra. De Poblet a Prades, 6.5km)
Quina diversitat de ratpenats hi ha al Bosc de Poblet? A quins hàbitats
acostumen a viure? Com dormen els ratpenats? Al llarg de la tarda es
farà un taller pels més petits, seguit d’una petita introducció sobre com
viuen els quiròpters. Havent sopat es farà un recorregut per diferents
ambients entorn al barranc de Castellfollit per observar i escoltar aquests
petits mamífers. A càrrec de Jaume Soler Zurita de Dàuria Serveis
ambientals i biodiversitat.

tots els diumenges de juliol i agost de 9:30 a 11 h

MARXA NÒRDICA
al Paratge Natural de Poblet
• Lloc de trobada: Centre d’activitats Drac Actiu (l’Espluga de
Francolí)
• Cal reservar trucant al 629213263

L’art rupestre a les muntanyes de Prades:
els abrics de Mas d’en Llort.
18 de juliol de 9-14h
Plaça Major de Rojals (Montblanc)
Conèixer part de l’art rupestre de les muntanyes de Prades, declarat
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, destacant les pintures del
Mas d’en Llort, que representen un dels conjunts més importants a
Catalunya. L’aproximació fins els abrics de Mas d’en Llort presenta una
dificultat mitjana. A càrrec de l’Associació Amics del Paratge de Poblet.

