
PRIMAVERA 2023

Itinerari guiat per conèixer i observar  la flora, i especialment les

orquídies silvestres per zones obertes i de bosc de l’Espai Natural de

Muntanyes de Prades i del Paratge Natural de Poblet.

Durada: 3 h.

Dificultat: Baixa, uns 3 km i baix desnivell.

Punt de trobada: El lloc s'indicarà dies abans de la sortida a les persones

inscrites.  A les 08:15 h.

Preu: 10€ per persona | Altres dates: 90€ grup màxim 12 persones.

Activitats d'ecoturisme 
a la Conca de Barberà  i al Paratge Natural de Poblet

Tel. 696 718 135 | info@reboll.coop | www.reboll.coop

INFORMACIÓ I RESERVES: Segueix-nos a:

@reboll.coop

OBSERVACIÓ D'OCELLS A  LA SALLIDA, MONTBLANC
9 d'abril i 28 de maig

Passeig guiat a l'entorn de la zona humida de la Sallida, Montblanc, per
observar els ocells des de l’aguait i per conèixer el funcionament dels
ecosistemes de riu i el bosc de ribera.

Durada: 3 h.
Dificultat: Baixa, uns 1,5 km i baix desnivell.
Punt de trobada: Parking de Caprabo de Montblanc, a les 09:00 h.
Preu: 10€ per persona  | Altres dates: 90€ grup màxim 12 persones.

MAS D’EN LLORT, ECOSISTEMES DE L’ART RUPESTRE
15 d'abril, 21 de maig i 11 de juny

 

Itinerari guiat per a conèixer tres dels abrics que van ser usats com a

santuaris artístics, entre el Paleolític final i el Neolític-Bronze, tot

descobrint l'evolució del paisatge, a l'entorn de Rojals, Montblanc,

declarada patrimoni mundial UNESCO.

Durada: 5 h.

Dificultat: Mitjana, 9 km, uns 300 m desnivell positiu acumulat.

Punt de trobada: a les 08:00 h a Montblanc. El lloc es comunicarà uns dies

abans de la sortida a les persones inscrites.

Preu: 14€ per persona | Altres dates: 120€ grup màxim 12 persones

EL PASSEIG DE LES ORQUÍDIES. ECOSISTEMES
SENSIBLES
8 i 29 d'abril, 13 de maig i 4 de juny

El 10% del cost de cada activitat, va destinat a
 projectes de conservació dels espais que visitem, #VisitorPayback

https://www.facebook.com/hashtag/visitorpayback?__eep__=6&__cft__[0]=AZU63nVcxXXa-KdLAPKVP-d_cO-WhR802lZLOo65Mqz04PJkUdGSAZJvMbUODl3EiPwE4RCT9HchVU53kBC14YOQ7hg4x1Aw9_iqsMFcbTZ_6EqyudunOk9lmb7CQRs-FK64T9plc1pjXZBoypi-h7MCE4UwFDJTiKDDiVtSfoaGAXhJqXPNTk1lEyO3WW4W2XfjBuT8vB2PIgk7_AeFrzEz&__tn__=*NK-y-R


PRIMAVERA 2023

TOTES LES ACTIVITATS SÓN DIRIGIDES PER
GUIES D'INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
CULTURAL I NATURAL, CERTIFICATS PER

"INTERPRET EUROPE".

Activitats d'ecoturisme 
a la Conca de Barberà  i al Paratge Natural de Poblet

Segueix-nos a:

@reboll.coop

El 10% del cost de cada activitat, va destinat a
 projectes de conservació dels espais que visitem, #VisitorPayback

CASTELLFOLLIT.SORGIT DE L’INTERIOR DE LA TERRA
 16 d'abril i 25 de juny

Itinerari geològic guiat per les antigues explotacions mineres a la vall de
Castellfollit al cor del Paratge Natural de Poblet, catalogada com Geozona

(Zona d’interés geològic).

Durada: 3:30  h.

Dificultat: Baixa, 5 km, 225 m de desnivell positiu acumulat.

Punt de trobada: Aparcament del monestir de Poblet, a les 08:45 h.

Preu: 10€ per persona | Altres dates: 90€ grup màxim 12 persones..

ELS OCELLS URBANS DE MONTBLANC
10 de juny

Recorregut guiat pels carrers de Montblanc gaudint dels diferents ocells i
d'altres animals associats a ambients urbans. L'activitats finalitza pujant

a una de les torres de la muralla per facilitar l'observació d'alguns d'aquests

ocells. Es facilitaran binocles a les persones visitants, però si compteu amb

uns de propis els podeu portar!

Durada: 3 h.

Dificultat: Baixa.

Punt de trobada: Antic hospital de Santa Magdalena de Montblanc, a les

10.00 h.

Preu: 10€ per persona | Altres dates: 90€ grup màxim 12 persones..

Tel. 696 718 135 | info@reboll.coop | www.reboll.coop

INFORMACIÓ I RESERVES: 

https://www.facebook.com/hashtag/visitorpayback?__eep__=6&__cft__[0]=AZU63nVcxXXa-KdLAPKVP-d_cO-WhR802lZLOo65Mqz04PJkUdGSAZJvMbUODl3EiPwE4RCT9HchVU53kBC14YOQ7hg4x1Aw9_iqsMFcbTZ_6EqyudunOk9lmb7CQRs-FK64T9plc1pjXZBoypi-h7MCE4UwFDJTiKDDiVtSfoaGAXhJqXPNTk1lEyO3WW4W2XfjBuT8vB2PIgk7_AeFrzEz&__tn__=*NK-y-R

