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Presentació 

El Consell Comarcal de l’Alt Camp ha elaborat aquesta Guia d’activitats de l’Alt 
Camp: Coneix l’Alt Camp amb l’objectiu de difondre l’oferta cultural i d’oci de la 
comarca. 

Aquesta guia us ofereix un conjunt de propostes de lleure i activitats culturals 
per gaudir amb la  família, els amics, la parella... Inclou la informació necessària 
per tal de poder planificar l’estada, considerant les vostres preferències i els 
dies de què disposeu. Les activitats us permetran gaudir i donar resposta a les 
vostres curiositats mentre coneixeu contrastats paisatges, velles tradicions, 
una cultura apassionant i una sucosa gastronomia que combina els millors pro-
ductes amb un mar de sensacions.  

Per a cada activitat trobareu una breu descripció i informació referent als se-
güents aspectes:  

Índex de presentació de les activitats  

Calendari  

Horaris 

Duració 

Tipus de visita, especificant 
al públic a qui va dirigit.  

Preu general i tarifes 

Us podeu descarregar la guia a través del web 
www.turisme.altcamp.cat dins l’apartat de “Què fer”. 

Accés per a cotxets 

Accés per a minusvàlids 

Ascensor 

Museus i espais visitables 3-9 

Cellers visitables 10-14 

Visites guiades a municipis 15-17 

Activitats a l’aire lliure 18-22 

Vine amb la família 23-25 
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BANDOLERS, PEDRES I PALAUS 

De dimarts a diumenge a partir de les 11:15h i tardes a partir de les 16.30h 

1h aproximadament 

Apte per a tots els públics 

Descoberta del nucli antic i del museu per gaudir de 

la ruta urbana i dels secrets de Ca Batistó i el Trià-

sic. Per què Bandolers? El record dels bandolers ens 

trasllada a l’època de màxim esplendor de la vila. 

Quines Pedres veurem? Els fòssils del Triàsic que 

ens expliquen el secret de les Muntanyes de Prades. 

Visitem un Palau? Sí, Ca Batistó que ens endinsa a la 

modernitat burgesa, tot acabant amb un tast de 

cervesa artesanal a les antigues cavallerisses de la 

casa. 

1h i 30 minuts aproximadament 

Apte per a tots els públics  
Museu d’Alcover  

C. Costeta, 1-3 – Alcover 
museualcover@alcover.cat 

977 84 64 52 
www.museualcover.com 

Espais visitables 
CA BATISTÓ, AL MUSEU D’ALCOVER 

10€ adults  
8€ infants i majors de 65 anys 
Gratuït menors de 5 anys i 
socis del super 3 

Museu d’Alcover  
C. Costeta, 1-3 – Alcover 

museualcover@alcover.cat 
977 84 64 52 

www.museualcover.com 

“Ca Batistó. Modernitat burgesa i modernisme literari” és 
l’exposició que acull la planta noble del museu, un edifici his-
tòric ple d’històries per explicar. La seva fisonomia i encant 
especial han inspirat un relat sobre la societat i el pensament 
burgès en el trànsit del segle XIX al XX. Per exemple, a l’es-
pai de la cambra donem veu a la dona i el feminisme bur-

gès des de la intimitat.  

10€ adults 
8€ > 65 i de 12 a 16 anys 
Gratuït menors de 12 anys 

De dimarts a dissabtes d’11h a 13.30h i tardes de 16.30h a 18.30h 



TORRE DE LA MIXARDA 

Torre de guaita de principis del segle XVII. És una construc-
ció aïllada situada a 3,6 Km del nucli de població. De planta 
circular, es pot accedir als tres pisos interiors i al terrat, des 
del qual es té una panoràmica privilegiada del Camp de Tar-
ragona i del mar Mediterrani. La Torre acull el Centre d’In-
terpretació de les torres de guaita de l’Alt Camp.  A l’interi-
or, un vídeo explica quin és el seu origen, com es va constru-
ir i perquè i quina ha estat la seva evolució històrica.  

1 hora 

Públic en general 

Fins a 16 anys: Gratuïta. De 17 a 64 anys 3€. Més de 65 anys 1,5€ 

Figuerola Turisme 
A 3.6 km del nucli 

www.figuerolaturisme.cat 
977 630 175 

Espais visitables 

Tot l’any 

L’objectiu és que el visitant descobreixi la identitat 
de Figuerola i la seva essència de poble. Els mitjans audiovisuals, 
la llum, el so i una museografia evocadora permeten copsar 
sensacions, vivències, records… que ens apropen a les històri-
es de vida d’un poble de pagès en el trànsit del segle XIX al 
XX. 

1h, aproximadament. 

Visita guiada dirigida a famílies, escolars o altres grups.  

Concertar visita. 

Figuerola Turisme 
C/ de Dalt, 3 
977 630 175 

MUSEU MUNICIPAL DE FIGUEROLA 

Fins a 16 anys: Gratuïta. De 17 a 64 anys 3€. Més de 65 anys 1,5€ 

Cal concertar visita 

L'espai "Taller Josep Busquets", a la masia Reduan, és un indret emblemàtic per 
comprendre l'obra de l'artista. L'espai ocupa la casa on vivia bona part de l'any, 
on també va realitzar algunes de les seves obres més rellevants: a l'era, a l'om-
bra dels pins, i al petit taller de darrere la masia.  
 

TALLER JOSEP BUSQUETS 
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Cal concertar visita.  

1hora  aproximadament. 

Visita guiada adreçada al públic en general 
Mínim grups de 6 persones 

3€ per persona 
Masia Reduan– Camí del Bosc, 11-Valls  

676 235 891  
m45busquets@gmail.com 

www.tallerjosepbusquets.com  



Cal concertar la visita 

1 h i 30 minuts  aproximadament 

Públic en general 

8€ per persona 

Farena 
Molí del Fort, s/n 

626 08  38 21 
molidelfort@gmail.com 

www.molidelfort.org  

Tot l’any 

Visitarem el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de 
Josep Mª Jujol, arquitecte col·laborador de Gaudí. La seva 

història és tan desconeguda com impressionant. 

Després de la visita guiada, farem un bon esmorzar de forquilla 
al Casal Cultural del poble, amb productes de proximitat i de 

qualitat, en un ambient familiar i proper. 

2h - 2h i 30 minuts, aproximadament 

Visita guiada dirigida a famílies, escolars o altres grups 

12, 50€ 

Concertar visita 

Espais visitables 

SANTUARI DE MONTSERRAT I ESMORZAR DE FORQUILLA 

MOLÍ DEL FORT 

El Molí del Fort és un molí paperer construït a la vora dels vesti-
gis d'un antic molí fariner de l'època medieval. La construcció 
està registrada com a "Bé Cultural d'Interès Local". Actualment, 
en el Molí del Fort s'hi realitzen projectes de conservació de la 
biodiversitat mitjançant la cria en captivitat d'espècies clau per 
l'ecosistema.  

Camins KM0 
669 580 598 / 696 982 789 

info@caminskm0.com 
www.caminskm0.com 

Itinerari especialitzat al monestir de Santes Creus. Aquesta visita 
ens permet conèixer l’estudi de les tombes dels reis Pere el Gran, 
Jaume II el Just i la reina Blanca d’Anjou, el 1er mausoleu gòtic i 
l’únic panteó reial de la Corona d’Aragó que ens ha arribat intacte 
fins al dia d’avui. 
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60 minuts, aproximadament 

Públic en general 

4€ adults i gratuït menors de 8 anys 

Dissabtes (català) i diumenges (castellà) del 5 de febrer al  

10 d’abril. Cal concertar visita. 

VISITES GUIADES AL MONESTIR DE SANTES CREUS 

Reial Monestir de Santes Creus 
977 63 83 29 

reservesmonuments.acdpc@gencat.cat 



Consell Comarcal de l'Alt Camp  

Casa Museu de la Mel 
Bisbe Barberà, 3 

Alcover 
675 12 58 20 

 Espais visitables 

45 minuts aproximadament 

Visita guiada per a tots els públics 

3€ 

Tot l’any 

La Casa Museu de la Mel ofereix veure una de les col·leccions més im-
portants d’utensilis per a la recol·lecció de la mel.  
 
La visita el museu permet introduir-se  en el curiós món de les abelles, 
aprendre el procés d’extracció de la mel i viure una experiència inoblida-
ble! 

CASA MUSEU DE LA MEL 

Concertar visita 

Visita guiada per a tots els públics 

Cal consultar 

Tot l’any 

En el mateix edifici de la Pinacoteca hi trobem aquesta mostra 
etnològica d’eines, estris i mobiliari utilitzats en el camp català 

durant segles. 

Consisteix en una mostra, disposada en diverses sales, les quals 
conformen una reconstrucció d’una casa de pagès; les habitaci-
ons, la cuina, etc. I ens mostra el relat d’una forma de vida, 
dura, però que sense la qual no podríem explicar la nostra 
història. 

MUSEU DEL CAMP DE VILABELLA 

RUTA JUJOL & CAVA VIVES AMBRÒS 

Visita guiada al Santuari de Montserrat de Montferri amb Camins Km0. 
Visita guiada a la cava subterrània. Tast de vins i Cava Vives Ambròs. 
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Tot l’any.  

2 hores. Cal concertar visita. 

Visita guiada per a tots els públics. Mínim 6 persones 

18€ per persona 

Ajuntament de Vilabella 
977 620 161 

ajuntamentvilabella@gmail.com 

Camins Km0 
669 580 598—696 982 789 

info@caminskm0.com 
www.caminskm0.com 



Consell Comarcal de l'Alt Camp  

Tot l’any 

El Museu Pinacoteca, gestionat per la Fundació Mn. Romà Coma-
mala, en la qual podrem gaudir d’una col·lecció de pintura religio-
sa dels segles XVI a XIX i de les escoles catalana, espanyola, italia-
na i flamenca. Recopilada per mossèn Romà Comamala, rector de 
Vilabella (1964-2000), durant tota la seva vida, conté més de 200 
obres de temàtica religiosa, entre pintures, escultures, gravats i 

objectes religiosos. 

Concertar la visita 

Visita per a tots els públics 

Cal consultar 

 Espais visitables 

Ajuntament de Vilabella 
977 620 161 

ajuntamentvilabella@gmail.com 

VISITA AL MUSEU DE LA PINACOTECA DE VILABELLA 
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VISITA I CATA. CERVESERIA LES CLANDESTINES 

Vine a Montferri a conèixer i a gaudir d'una experiència a Les Clandesti-
nes. Et farem una visita a les instal·lacions mentre t'expliquem el procés 
d'el-laboració de la cervesa artesana; Tot seguit farem un tast guiat de les 
nostres cerveses acompanyades d'aliments de qualitat i de producció 

local.  

Dia i hora a concretar 

2 hores 

Grups de 10 persones 

15€ per persona 

Cerveseria Les clandestines  
616 702 786 / 977 620 701  

cervesa@lesclandestines.net 
www.lesclandestines.net  

 

D’11:30h a 14:00h 

2h I 30 minuts, aproximadament. 

Grups de 4 a 6 persones 

Consumició mínima 

VISITA-DEGUSTACIÓ. 
CERVESERIA LES CLANDESTINES    

Cerveseria Les clandestines  
616 702 786 / 977 620 701  

cervesa@lesclandestines.net 
www.lesclandestines.net  

Vine a Montferri a conèixer i a gaudir d'una experiència a Les Clandesti-
nes. Et farem una visita a les instal·lacions mentre t'expliquem el procés 

d'el-laboració de la cervesa artesana. 



Espais visitables 
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Enoturisme 

De 9:45 a 13:30. Cal concertar reserva prèvia 

Entre 45’ i 1h 30’ depenent de la ruta 

Públic en general 

25€ adults i 12,5€ nens (de 6 a 18 anys) 

Cabra del Camp 
Mas Vicenç s/n  

Ctra. Pla de Sta. Maria 
617374089 

www.masvicens.com 

WALK AND WINE AL TEU AIRE A MAS VICENÇ 

Cellers Blanch ha preparat una “escape room” per posar a prova els 
vostres sentits i que així pugueu demostrar que realment mereixeu la 
recompensa que us té preparada al final del joc.  

ESCAPE ROOM DEL VI A CELLERS BLANCH 

Divendres: 18h i 20h. Dissabtes: 10h, 12h, 16h, 18h i 20h. 
Diumenges: 10h i 12h 

45 minuts 

Públic en general. Mínim 2, màxim 6 persones. 
Més persones a consultar. 

45-65€, segons participants. Visita i tast inclosos 

Puigpelat 
Avinguda Catalunya, 8 

649 99 32 94 
info@cellersblanch.com 

El celler Estol Verd destaca per l’Orien-Tast, una activitat 
ecoturística que fem al nostre celler. Consisteix en tro-
bar ampolles de vi amagades al llarg d’una ruta que tenim 
a la vinya, i fer un tast del vi just al punt on trobareu 
l’ampolla amagada.  
És una activitat que combina natura, agricultura i tast de 
vi, i ens permet caminar entre vinyes i gaudir del paisatge 
agrícola de la nostra comarca. 

ORIEN-TAST AL CELLER L’ESTOL VERD 

Cal concertar cita prèvia. 

2h - 2h i 30 minuts. 

Públic en general.  De 4 a 20 persones  

15€ per persona 

Estol Verd 
 C / del forn nº6, 43815  
Les Pobles, Aiguamúrcia 

616 620 984 / 696 110 074 
 

L’activitat consisteix en seguir una de les dues rutes marcades per així 
gaudir del paisatge i les vinyes del celler al vostre aire i en un dels 
punts marcats trobareu una sorpresa en forma de tast de vi. Un cop 
arribats al celler podreu seguir experimentant noves sensacions amb 
la degustació de vins i oli d’oliva tot coneixent els espais i les curiosi-
tats de l’interior del celler. 
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Enoturisme 

Celler familiar situat a Nulles. Elaborem vins ecolò-

gics sota la marca "Tanca els Ulls". 

Treballem el cultiu de vinyes pròpies buscant la 

màxima expressió de la nostra terra.  

VISITA GUIADA AL CELLER DE L’APOTECARI 

Visita del celler que va lligat a la família dels apotecaris de Vilabella. 
En la visita es pot descobrir la història de l’antiga farmàcia, lligada a la 
producció de vins i licors. 

Reserva prèvia 

60 minuts, aproximadament 

Públic en general. Màxim 15 persones. Inclou tast 

10€ 

El celler Penedès +500 ofereix diferents tipus d’activitats per aquesta 
primavera, com ara una ruta enogastronòmica, la visita al celler de 
l’Avi, o Selma sota la lluna plena, unes activitats per a gaudir d’allò més 
tant el propi celler com el seu entorn. 

Cal concertar visita prèvia 

2h aproximadament 

Públic en general. Entre 4 i 20 persones. Inclou tast 

A partir de 20€ 

Cal concertar visita prèvia 

1h 30 minuts—2h aproximadament 

Públic en general. Entre 4 i 15 persones 

10€ 

Nulles 
C/ Major, 14 
618 134 209 

www.cellerdelcesc.cat 

El Pla de Manlleu -  Aiguamúrcia 
Masia cal Figueras s/n  

637 025 779 
www.penedes500.com 

Vilabella 
C/ d’Avall, 34 

977620190 
www.cellerapotecari.com 

VISITA GUIADA AL CELLER +500 

VISITA AL CELLER DEL CESC 



Enoturisme 
VISITA GUIADA AL CELLER VERMUT CASA PADRÓ 

Celler familiar especialitzat en caves Premium de llarga criança amb 
envelliments de fins a 8 anys de produccions molt limitades i d’alta 
qualitat. Amb 24 hectàrees de vinya en cultiu ecològic és una família 
amb llarga tradició vitivinícola de més de 5 generacions dedicades al 
cultiu de la vinya. Es fa visita guiada al celler i a la cava que està excava-
da sota terra usant els antics cups del celler com a zona de criança 
dels nostres vins escumosos. 

Visita Casa Vermut Padró de Bràfim, on podràs viure una experiència 
única en un lloc privilegiat ple d’història. Vine a descobrir les peculiari-
tats de l’elaboració dels nostres vermuts. Per a més informació, entra a 
la nostra web vermouthpadro.com on podràs fer la teva reserva i visita 
la nova tenda online o el telèfon 644 429 344 T’esperem!  

Cada dia a les 10.30h i a les 12.30h amb reserva prèvia 

2 hores, aproximadament 

Públic en general. Entre 15 i 20 persones 

19€.  
17€, >65 anys. 8€, de 7 a 17 anys. 
Grups de 10 o més (>18 anys) 17€ 

Bràfim 
Carrer d’Avall, 17 

644 429 344 
www.vermouthpadro.com 

reservas@pedroifamilia.com 

Públic en general. Fins a 25 persones 

8€ adults, visita i cata. 
5€ adults, només cata. 

VISITA GUIADA AL CELLER DASCA-VIVES 

VISITA GUIADA AL CELLER VIVES AMBRÒS 

Camins Km 0 ofereix una visita conjunta a la pedania de Bellavista i al 
celler Dasca Vives. En aquesta, passejarem pels conreus, entre amet-
llers, torres d'aigua i marges de pedra seca, arribarem al celler Dasca-
Vives, on hi farem una visita i una degustació de vi ecològic, i pels més 
petits most. 
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Dissabtes i diumenge a les 11h 

2h aproximadament 

Visita guiada, amb degustació de vins. públic en general 

10€ els adults, 4€ els menors (de 6 a 12 anys) 

Camins Km 0 / Celler Dasca Vives 
Ctra de Valls a Nulles, Km 4 

679 966 897 
www.dascavives.com 

De dilluns a divendres concertar cita. 
Caps de setmana i festius de les 11h a 14h. 

1 hora visita i cata, 1/2 hora només cata. 
Montferri 

C/ Major, 39 
639 521 652 

www.cava-vivesambros.com 
mail@vivesambros.com  



Enoturisme 
VISITA GUIADA AL CELLER MAS BELLA 

Els Sanromà fa quatre generacions que són pagesos a Vila-rodona. 
Eduard Sanromà, el més jove, va estudiar enologia i ha fundat el seu 
propi celler per expressar l’autenticitat del terrer de Vila-rodona: una 
terra pobra, aspre, plena de còdols. Vila-rodona és un dels punts més 
bonics de la DO Tarragona, a prop de Santes Creus, Valls, Tarragona, 
Salou o Port Aventura. Un reducte de calma que dóna vins frescos i 
autòctons.  

El celler Mas Bella ofereix visites enoturístiques per tal d’apropar el 
client al paisatge i a la cultura vitivinícola, podent gaudir de passejades 
entre vinyes, visita al celler, tastos de vins i venda directa dels dife-
rents productes. 

Dissabtes i diumenges 

D’11 a 14h. Cal concertar visita prèvia 

Públic en general. 

5-30€, segons la visita conertada 

Masmolets - Valls 
Carrer de la Font, 8 

600 26 97 86 
www.cellermasbella.com 
info@cellermasbella.com  

Públic en general 

10€ 

VISITA GUIADA A LES BODEGUES VISENDRA 

VISITA GUIADA AL CELLER SANROMÀ 

Bodegues Visendra és una empresa familiar amb tradició vitivinícola 
que conrea les seves pròpies vinyes amb l’objectiu d’elaborar uns vins 
de qualitat, amb característiques pròpies i exclusives. 
El celler ofereix una visita guiada per tal de conèixer el procés d’ela-
boració. Per acabar un tast dels seus vins, tot gaudint d’unes vistes 
espectaculars. 
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De dilluns a divendres. 
Dissabtes i diumenges de 10h a 15h 

45 minuts—1h aproximadament 

Visita guiada, amb degustació de vins. públic en general 

10€ per persona 

Les Pobles - Aiguamúrcia 
Carrer de Colon, 22 

639 33 88 92 
www.bodeguesvisendra.com 
info@bodeguesvisendra.com 

Cal concertar visita prèvia 

2 hores, aproximadament  
Vila-rodona 

C/ de Barcelona, 2 
678 04 81 21 

www.calcapblanc.com/ca/sanroma 
info@calcapblanc.om  



Enoturisme 
CONEIX EL CELLER VINYA JANINE 

Vinya Janine organitza diverses activitats relacionades amb el món 
del vi, ens trobem també, a la Ruta del Cister. Visites a les vinyes, 
en diferents modalitats, a part de fer una visita convencional 
també podreu fer tota una excursió visitant vinyes i indrets d’inte-
rès, amb carro o cavall, sempre amb reseva prèvia, i acabant amb 

una degustació dels nostres productes. 

Cal concertar reserva prèvia 

1h 30 min—2 hores, aproximadament 

Públic en general 

10€ (<18 gratuït) 

Rodonyà 
Carrer d’Anselm Clavé, 1 

696 348 465 
www.vinyajanine.com 

comercial@vinyajanine.com  

VISITA I TAST A LA CATEDRAL DEL VI. CELLER DE NULLES 

Descobreix la història centenària de la Catedral del Vi de 
Nulles, joia modernista del 1917 on s’elaboren els vins i 
caves Adernats. Recorre passadissos plens d'història entre 
tines i cubs d'obra centenàries, arcs parabòlics monumen-
tals i una arquitectura dissenyada per obtenir vins de la 
millor qualitat possible. Un recorregut amè, per a tota la 
família, que serà dinamitzat per un equip de joves guies 
experimentats i que conclourem amb un tast comentat de 

3 vins o caves Adernats acompanyats d’aliments del poble.   

1 hora i 15 minuts, aproximadament 

Públic en general. Fins a 30 persones 
12€ adults majors de 16 anys. 6€ nens de 6 a 16 anys 
10€ jubilats i grups de + de 20 persones 

Nulles 
Carrer de l’Estació, s/n 

977 602 622 
www.adernats.cat 

enoturisme@vinicoladenuilles.com  

Passejada entre vinyes octogenàries i marges de pedra seca 
'Patrimoni de la Humanitat'. Descobreix un paisatge privilegiat 
a “l’última Plana de Secà de Catalunya”. Un recorregut amès i 
didàctic que finalitza a la Catedral del Vi, joia modernista de 
1917 on descobrirem la seva història, arquitectura i procés 
d'elaboració dels vins i caves Adernats. Finalment tastarem els 
fruts d'aquesta terra en un tast comentat acompanyat de pa 

de pagès amb oli d'oliva i avellanes. 

Caps de setmana i festius. A les 10.30h i a les 12.15h. Cal reserva prèvia 

1 hora i 30 minuts aproximadament 

Cada dia sota reserva i disponibilitat. Horari recomenat a les 11 o 17 hores. 

Públic en general. Mínim 6 adults. 

16€ adults. 8 € nens de 6 a 16 anys 
14€ jubilats i grups de + de 20 persones  
12€ grups de + de 40 persones. Página 12 

Nulles 
Carrer de l’Estació, s/n 

977 602 622 
www.adernats.cat 

enoturisme@vinicoladenuilles.com  

RUTA ENTRE VINYES AMB TAST DE 5 VINS AL CELLER DE NULLES 



Enoturisme 

Agrobotiga 
977 638 004 

agrobotiga@copvilar.com 
www.copvilar.com 

Cal concertar visita 

Públic en general 

20€ per grup 

Tot l’any 

1h 

Obra de Cèsar Martinell, que et permetrà conèixer la seva història cente-
nària, les seves instal·lacions i els seus vins. Es tracta d’un dels pocs cellers 
que continuen actius i funcionant al mateix edifici projectat l’any 1919. La 
visita començarà a la façana modernista, continuarà visitant les ins-
tal·lacions on s’explicarà el procés actual d’elaboració del vi, i es baixarà 
als antics cups subterranis. Per acabar, visita al nou Centre d’interpretació de 

la vinya i el vi i tast de vins del celler. 

VISITA GUIADA AL CELLER COOPERATIU DE VILA-RODONA 

Vilabella 
Raval del Roser, 3 

625 408 974 
 

Cal concertar visita 

Públic en general. Entre 1 i 10 persones 

25€ per grup 

Caps de setmana de 10 a 18h 

2h 30 min. 

Tast de quatre vins amb una proposta de maridatge gastronòmic 
pensada per comprendre el caràcter dels vins de la DO Tarragona 

i la seva vinculació amb el territori. 

MERIDATGE GASTRONÒMIC. VINYES DEL TIET PERE 
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Vilabella 
Raval del Roser, 3 

625 408 974 
 

Cal concertar visita 

Públic en general. Entre 1 i 10 persones 

20€ per grup 

Caps de setmana de 10 a 18h 

2h 

Itinerari guiat entre vinyes per conèixer el territori del Gaià mig, la seva 
viticultura i el caràcter climàtic i geològic de la zona. S’inclou un tast de 

quatre vins. 

DESCOBRINT LES VINYES DEL GAIÀ. VINYES DEL TIET PERE 
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Visites guiades als municipis 

Camins Km0 ofereix una visita guiada pel casc antic de Valls, on descobri-
rem edificis modernistes, noucentistes i l'arquitectura pública de Vives -

Castellet, i  també passarem el mercat setmanal.  

A continuació arribarem a la Societat agrícola on visitarem la sala de festes. 

Finalitzarem la visita amb una degustació als antics cups de vi. 

VALLS 1888 

Dimecres i dissabtes. Fora d’aquests dies consultar. 

Cal concertar la visita 

Visita guiada adreçada al públic en general. Mínim 4 persones. 

10€adult / 4€ de 6 a 12 anys /Gratuït fins als 5 anys 

1h 30 minuts 
Camins KM0 

669 580 598 / 696 982 789 
info@caminskm0.com 
www.caminskm0.com 

VISITA LA VILA CLOSA DEL PLA DE SANTA MARIA 

Visita guiada pel centre històric del Pla de Santa Maria, en la que po-
dreu conèixer els punts més emblemàtics i històrics del nucli antic del 
municipi. 

Cal concertar la visita 

1 hora 

Visita guiada adreçada al públic en general i a grups 

1€ per persona o 30€ per grups de menys de 15 persones 

Ajuntament del Pla de Santa Maria 
977 630 006 

turismepla@gmail.com 

La Ruta pel Barri Antic està senyalitzada amb 21 plafons 
descriptius i també compta amb un complement àudio que 
es pots descarregar al telèfon mòbil. La ruta permet iden-
tificar dels punts singulars d'interès arquitectònic i el co-
neixement a fons de la riquesa històrica del Barri Antic. 
Des de l'antic Hospital de Sant Roc fins a la plaça de Sant 
Francesc. 

RUTA A PEU PEL BARRI ANTIC 

Oficina Municipal d’Informació Turística  
C/ de la Cort, 3- Valls  

977 612 530 
turisme@valls.cat 

www.valls.cat/turisme 

Tot l’any 

La ruta es pot realitzar en qualsevol hora 

Visita guiada adreçada al públic en general 

Gratuït 

1h 30 minuts aproximadament 
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11:30. Cal concertar reserva prèvia 

Visita guiada adreçada al públic en general 

6€ per persona. Menors de 6 anys gratuït. 

1h 30 minuts aproximadament Oficina Municipal d’Informació Turística  
C/ de la Cort, 3- Valls  

977 612 530 
turisme@valls.cat 

www.valls.cat/turisme 

L’Oficina de Turisme de Valls ha preparat unes visites guiades tots 
els dissabtes a les 11.30h. Les visites s’adapten a les necessitats 
sanitàries del moment i donen a conèixer llocs tan emblemàtics 
com la plaça del Pati, la Capella del Roser, la plaça de l’Oli, l’esglé-
sia de Sant Joan i la Cooperativa Agrícola. 
 
 La ruta posa èmfasi en la història del calçot i la manera de cultivar
-lo, en la gastronomia i en algunes curiositats relacionades amb 
aquest cultiu. Les visites comencen a dos quarts de dotze del 
migdia i tenen una durada de dues hores i mitja o tres hores. 
L’activitat s’ha adaptat a les necessitats sanitàries del moment. 

VISITES GUIADES VALLS TERRA DE CALÇOTS 

Visites guiades als municipis 

En la visita es pot contextualitzar l'època històrica de la 
Segona Revolució Industrial a Catalunya i les seves reper-
cussions. El Centre d'Interpretació, introdueix el visitant 
en el moment exacte de l'inici de l'activitat d'aquesta relle-
vant indústria planenca. Es pot assistir a la posta en funcio-
nament de telers centenaris. Complementa la visita el 
petit museu de la pagesia autòctona i la presentació de la 
vida rural en les nostres comarques. Acte seguit, ens 
desplacem per a visitar l'església romànica de Sant Ramon 
del Pla de Santa Maria. Una autèntica joia del segon romà-

nic a Catalunya. 

FÀBRICA TÈXTIL MARTÍ LLOPART I TRENCHS 

Ajuntament del Pla de Santa Maria 
977630006 

www.elpladesantamaria.cat 
turismepla@gmail.com 

Tot l’any 

Cal reserva prèvia 

1h i 30 minuts—2h 

Fins un màxim de 20 persones 

1€ per persona o 30€ per grups de menys de 15 persones 

Dissabtes 
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Visites guiades als municipis 

La Ruta pel Barri Antic està senyalitzada amb 21 pla-
fons descriptius i també compta amb un complement 
àudio que es pots descarregar al telèfon mòbil. La ruta 
permet identificar dels punts singulars d'interès arqui-
tectònic i el coneixement a fons de la riquesa històrica 
del Barri Antic. Des de l'antic Hospital de Sant Roc fins 
a la plaça de Sant Francesc. 

RUTA A PEU PEL BARRI ANTIC 

Un recorregut per diferents espais del Barri Antic de 
Valls que formen part de la vida i de l'obra de l'escrip-
tor vallenc Narcís Oller (1846 – 1930). Oller és cone-
gut com el “pare de la novel·la catalana moderna”. El 
novel·lista vallenc se situa entre el moviment Romàn-
tic i el Realisme i posa les bases d’un gènere literari en 
català que agafava embranzida i prestigi europeu a les 
darreries del segle XIX. 

RUTA LITERÀRIA NARCIS OLLER – VALLS 

Tot l’any.  

La ruta es pot realitzar en qualsevol hora 

1h 30min, aproximadament. 

Visita lliure adreçada al públic en general 

Gratuït 

Oficina Municipal d’Informació Turística  
C/ de la Cort, 3- Valls  

977 612 530 
turisme@valls.cat 

www.valls.cat/turisme 

Tot l’any 

La ruta es pot realitzar en qualsevol hora 

Visita guiada adreçada al públic en general 

Gratuït 

1h 30 minuts aproximadament 

Oficina Municipal d’Informació Turística  
C/ de la Cort, 3- Valls  

977 612 530 
turisme@valls.cat 

www.valls.cat/turisme 



Excursió que ens portarà fins al mateix riu Brugent, on descobrirem 
les antigues edificacions que n’aprofitaven la seva força, els molins 
fariners i paperers, i n’aprendrem el seu funcionament. Gaudirem 
d’una refrescant passejada per una de les valls més ben conservades 
de Catalunya, fent un tast del recorregut El Brogit de la Vall.  

EL CAMÍ DE LA FILIGRANA AL RIU BRUGENT 

Tot l’any 

15€ 

Totes les edats, per famílies i altres grups. 

De 9.30h a 13.30h  

Activitats a l’aire lliure 

Brogit Guiatges  
689 006 199 

www.elbrogit.com 
guiatges@elbrogit.com 

Ruta circular de muntanya d’uns 5 km de recorregut. Sortirem des del 

poble de Farena i ens endinsarem pel bosc mediterrani de l’Espai Natural 

Protegit de “Les Muntanyes de Prades”, on anirem reconeixent el patri-

moni natural i cultural de l’entorn. Arribarem al riu Brugent (Reserva 

Natural Fluvial de Catalunya) i seguirem el seu curs per un sender fins 

arribar al Centre de conservació de fauna del Molí del Fort. Lloc on 

podrem conèixer tota la tasca que realitza l’entitat per protegir el medi 

natural.  

ENDINSA’T A LA VALL DEL RIU BRUGENT 

Tot l’any 

Apte per a tots els públics 

25€ per persona 

3h aproximadament 
Molí del Fort 
622 75 88 12 

www.molidelfort.org 
info@molidelfort.org 

ITINERARIS A PEU AL VOLTANT DE VILA-RODONA 

L’Ajuntament de Vila-rodona promou rutes saludables a peu amb diferents 

recorreguts entorn del terme municipal. Es poden descarregar els tríptics de 

les diferents rutes a www.vila-rodona.cat 
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Tot l’any. Majoritàriament per primavera. 

Entre 1 i 3 hores depenent de l’itinerari. 

Itinerari a l’aire lliure adreçat al públic en general. 

Gratuït 

Ajuntament de Vila-rodona 
622 75 88 12 

www.molidelfort.org 
info@molidelfort.org 



A l’Alt Camp, entre paisatges agrícoles i forestals contrastants, 
s’hi amaguen indrets carregats d’història. Pels que els agrada 
caminar, anar amb bicicleta o muntar a cavall cal que descobriu 
els camins de la comarca! 

Podeu descarregar els recorreguts a:  

https://www.larutadelcister.info/senderisme-btt  

RECORREGUTS A PEU O EN BTT PER L’ALT CAMP 

Totes les edats, consulteu prèviament la 
dificultat del recorregut. 

Els recorreguts es poden realitzar al llarg de l’any. 

La durada depèn del recorregut. 
Consell Comarcal de l’Alt Camp 

C/ Mossèn Martí, 3 - Valls 
977608560 

turisme.altcamp.cat 

Recorregut a peu de 105 quilòmetres que es pot fer en quatre o més 
etapes segons el temps de que es disposa, objectius i preparació física 
de cadascú. Enllaça els tres monestirs cistercencs més emblemàtics 
de la Catalunya Nova: Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges.  
 

Trobareu més informació seguint l’enllaç següent: 

https://www.larutadelcister.info/la-hist%C3%B2ria-del-gr175-0  

LA RUTA DEL CISTER A PEU, GR - 175 

Nens a patir de 7 anys acostumats a caminar.   

4 dies o més, depenent de les etapes. 

Tot l’any.  

Oficina de Gestió de La Ruta del Cister 
C. Sant Josep, 18 . Montblanc 

977 86 12 32 

L’Albereda de Santes Creus és un espai natural fluvial, adjacent 
al riu Gaià, que pertany al terme d’Aiguamúrcia, a la comarca 
de l’Alt Camp.  L'any 1992 va ser inclosa al pla d'espais d'inte-
rès natural (PEIN) de Catalunya i anys més tard va ser inclosa 
a la xarxa europea d'espais naturals, Xarxa Natura 2000. És un 
entorn on poder anar amb la família per a poder gaudir de la 

ENTORN ALBEREDA SANTES CREUS 

Tot l’any  

Apte per a tot el públic. 
Trobareu més informació a: 

http://www.dipta.cat/ca/albereda-de-santes-creus  

Activitats a l’aire lliure 
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Activitats a l’aire lliure 

Aquesta ruta, ubicada al Pla de Santa Maria, permet fer un 
sorprenent recorregut de gairebé 2 Km entre camps de 
conreu i boscos, tot descobrint les construccions de pe-
dra seca més rellevants d'aquest indret de l'Alt Camp. 
 

RUTA DE LA CAPONA 

Tot l’any. Cada darrer diumenge del mes a les 11:00h. 

Visita adreçada al públic en general i a grups. 

1h  

Ajuntament del Pla de Santa Maria 
977 630 006 

turismepla@gmail.com 

Es tracta d’una petita zona humida d’origen artificial. S’hi dife-
rencien quatre unitats: l’agrària amb conreus de cereal, olivers i 
ametllers entre bosquines de pi blanc amb alzines i brolla; el 
canyissar; la llacuna i la de bosc de ribera, franja que es vol 
establir.  En elles s’hi alberga gran quantitat d’espècies d’ocells, 
rèptils i mamífers notables en aquests ambients i en els agraris. 
Podreu gaudir d’una passejada per aquest entorn així i com de 
l’observació d’aus. 

AIGUAMOLLS DEL PLA DE SANTA MARIA 

Apte per a tot el públic 

Tot l’any.  
Ajuntament del Pla de Santa Maria 

977 630 006 
turismepla@gmail.com 

Pàgina 20 

A Vilabella fem una volta pel Gaià. Itinerari circular pel camí de Salo-
mó, els Set Ponts, les passeres pel riu, el Molí del Mig, les coves del 
Gatell i el camí del Molinet. Ruta comentada amb aspectes històrics i 
paisatgístics de 5 quilòmetres. 

RUTA CIRCULAR PEL RIU GAIÀ 

Tot l’any 

Totes les edats, per famílies i altres grups. 

Cal consultar 

Ajuntament de Vilabella 
977 620 161 

ajuntamentvilabella@gmail.com 
www.vilabella.altanet.org 

 

Gratuïta 
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Activitats a l’aire lliure 

Itinerari de natura senyalitzat per la vall del Glorieta que 
recorre part del complex hidràulic d’aquesta vall, catalo-
gat com a patrimoni local de caràcter històrico-cultural.  
L’itinerari transcorre per diversos camins veïnals de 
diferent tipologia i ús, que uneixen entre sí molins, sè-
quies, fonts i captacions d’aigua. L’itinerari parteix del 
Mas de Forès (serveis: Punt d’informació, aparcament 
per a turismes (5€), zona d’esbarjo i pícnic amb lavabos). 
De maig a setembre cal consultar les restriccions a 
l’Ajuntament d’Alcover. 

CAMÍ NATURAL D’ALCOVER A MONT-RAL 

El recorregut es pot realitzar al llarg de l’any 

Totes les edats, consulteu prèviament la dificultat en 
cada tram. 

La durada depèn del tram del recorregut 

Ajuntament d’Alcover 
977 760  441 

www.alcover.cat 

Brogit Guiatges ens proposa una senzilla i refrescant excursió que ens 
permetrà descobrir els voltants del poble d’Alcover i la vall del Glorie-
ta, on les abelles van de flor en flor per produir la seva preuada mel, 
pròpolis… Coneixerem el desconegut món de les abelles, el seu llen-
guatge i dialectes i les seves propietats per acabar fent un tast de diver-
sos tipus de mel, que bé poden endolcir les nostres infusions hivernals, 
pastissos, iogurts…Anirem a visitar el taller d’en Joan Maria Llorenç, 
apicultor artesà i membre l’Associació d’Amics de les Abelles de Mun-
tanyes de Prades, que ens explicarà les diverses varietats de mel que 
produeix i amb el que gaudirem d’un tast insòlit, un tast de mel artesa-

na! 

UN TAST DE MEL ARTESANA A LES MUNTANYES DE PRADES 

Tot l’any 

Totes les edats, per famílies i altres grups. 

15€ 

2h i 30 minuts, aproximadament 

Brogit Guiatges  
689 006 199 

www.elbrogit.com 
guiatges@elbrogit.com 



Activitats a l’aire lliure 

LES ABELLES I LES PLANTES MEL·LÍFERES 

Començarem la sortida a l’obrador Flors del Brugent, on l’apicul-

tor local ens explicarà el procés d’extracció de la mel i la impor-

tància de les abelles per la biodiversitat. Posteriorment, farem una 

petita ruta naturalista, en la que ens endinsarem per les munta-

nyes de Prades i anirem reconeixent les diferents plantes i flors 

que necessiten les abelles per produir la mel. Visita al centre de 

conservació de fauna de l’Associació del Molí del Fort  

El recorregut es pot realitzar al llarg de l’any 

3 hores aproximadament 

25€ per persona 

Apte per a tots els públics Molí del Fort 
622 75 88 12 

www.molidelfort.org 
info@molidelfort.org 

Cal concertar la visita 

1 h i 30 minuts  aproximadament 

Públic en general 

Farena 
Molí del Fort, s/n 

626 75  88 12 
info@molidelfort.org 
www.molidelfort.org 8€ / persona 

VISITA EL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE 
FAUNA 

Els visitants s’endinsaran en un espai habitat des de fa gairebé 1000 anys. 

Podran observar les diferents activitats que es realitzaven a la finca i 

coneixeran de primera mà tots els animals i plantes que habiten en 

aquest indret.  

Tot l’any 

Al Safari d’Abelles, en Joan Mª Llorens hi té unes 600 arnes d’abelles 

que treballen diàriament per elaborar unes mels naturals, artesanals, 

extraordinàries i de qualitat. 

SAFARI D’ABELLES 
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Tot l’any 

1 hora aproximadament 

Visita guiada per a tos els públics a partir de 6 anys. 

25€ adults / 15€ infants (a partir de 6 anys) 

Casa Museu de la Mel 
Bisbe Barberà, 3 

Alcover 
675 12 58 20 
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Vine amb família 

L’empresa Experiències Rurals proposa aquesta activitat 
en família on haureu de pujar al carro i aprendre a co-
municar-vos i guiar els cavalls. De la mà dels guies des-
cobrireu com era la vida en una granja del segle III abans 

de Crist. 

Agafeu les regnes d’aquesta aventura única a Catalunya! 

RUTA DELS TANINS EN FAMÍLIA 

1h i 15 minuts aproximadament 

Experiències Rurals 
C/ De l’Estació, s/n, Nulles 

625 324 869 
info@experienciesrurals.com 
www.experienciesrurals.com 

Visita per a famílies. Mínim 6 persones.. Per 
grups més petits consultar preu. 

De 0 a 2 anys: gratuït 
Menors de 12 anys: 12€ 
Majors de 12 anys: de 18,50 € 
 

Us proposem un itinerari autoguiat en família pel nucli urbà de 
Figuerola del Camp i pel seu entorn natural, a través del qual 
podreu conèixer el nostre patrimoni històric, cultural i paisatgís-
tic. Us guiaran els poemes que Josep Colet Giralt (Barcelona, 
1935) va dedicar al seu poble d’estiueig.  

RUTA LITERÀRIA PER FIGUEROLA 

Visita autoguiada per a famílies  

1h i 30 minuts aproximadament 

Famílies 

Lliure 

Ajuntament de Figuerola 
977 630 175 

www.figuerolaturisme.cat 
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Vine amb família 

 Us endinsareu a l’antic mar tropical de les Muntanyes 

de Prades per descobrir l’enigmàtic món dels fòssils 

marins i del Triàsic. Realitzareu amb guix la rèplica del 

fòssil més gran de l’exposició i us l’emportareu a casa 

per pintar-la com a petits artistes! 

TRIÀSIC EN FAMÍLIA - MUSEU D’ALCOVER 

1 hora 

Museu d’Alcover 
C/ Costeta 1-3 

museualcover@alcover.cat 
www.museualcover.com 

Visita per a famílies. Nens de 4 a 12 anys 

10€ Adults / 8€ > de 65 anys i infants 
Gratuïta < de 5 anys i infants amb carnet de súper 3 

De dimarts a diumenge i festius a les 11h amb reserva  prèvia 

Vine amb família 

La famosa paleontòloga Dra. Bertran ha fet un increïble 
descobriment pel museu, però el multimilionari caça tre-
sors Ric Castle-Gold vol robar-lo. Aconseguireu descobrir 
el misteri de la llacuna desapareguda amb les pistes que la 
Dra. Bertran ha deixat disseminades pel poble d’Alcover? 
La vostra missió serà ajudar a la directora del Museu d’Al-
cover i resoldre el misteri abans que ho faci el malvat caça 
tresors! 

EL MISTERI DE LA LLACUNA DESAPAREGUDA A ALCOVER 

Durant tot l’any. Consultar disponibilitat.  

Joc per a realitzar amb famílies 

1 hora i 30 minuts 

10€ Adults / 8€ Infants 

Museu d’Alcover 
C/ Costeta 1-3 

museualcover@alcover.cat 
www.museualcover.com 
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Activitats a l’aire lliure 

Vine amb família 
Mentre feu la passejada de la Ruta Urbana caldrà que 
busqueu les imatges del joc i les identifiqueu amb el 
número del recorregut corresponent. 
Pareu molta atenció ja que estan ben amagades! 
Podreu trobar el joc de pistes a: 
h ttp : / / f iguerola tur i sme.cat/rutes/passejada-
literaria/18-joc-de-pistes/ 

JOC DE PISTES A FIGUEROLA DEL CAMP 

El joc es pot realitzar al llarg de l’any 

Joc per a realitzar amb famílies 

1 hora i 30 minuts 

Ajuntament de Figuerola 
977 630 175 

www.figuerolaturisme.cat 

Vine amb família 

Per als més familiars, una “Escape room” on els més petits també 
podran participar. 
 
Una “EscapeRoom” per a tota la família, la col·laboració entre els 
més menuts us serà primordial per a resoldre els enigmes que us 
separen de la recompensa final.  
 
El tast: Selecció de 3 vins cortesia de Cellers Blanch. Els més 
petits es podran entretenir amb una taula sensorial i un seguit 
d’activitats preparades per a l’ocasió. 

ESCAPE ROOM DEL VI EN FAMILIA 

Divendres 18h i 20h. Dissabtes 10h, 12h, 17h i 19h. Diumenges 10h i 12h. 
Reserva prèvia necessària amb 24h d’antelació. 

Famílies 

2 hores aproximadament 
Cellers Blanch 

Puigpelat 
649 993 294 

www.escaperoomdelvi.com 2 p.45€,  3p..50€,  4p.55€, 5p.60€, 6p.65€ 



C/Mossèn Martí,3 -43800 Valls  
turisme.altcamp.cat 

Servei Comarcal de Turisme de l’Alt Camp 

 

@turismealtcamp 

@turismealtcamp 

Turisme Alt Camp 


