associació per al desenvolupament de l’Alta Anoia

juny / 2017

www.adaa.cat

Activitats
turístiques
a l’Alta Anoia
L’Alta Anoia una terra a descobrir, molt aprop, plena d’història i llocs fantàstics
on poder fer activitats a l’aire lliure, gaudint de la natura.

Castellfollit Aventura

Vine a Castllfollit aventura i gaudeix de rutes a peu, amb BTT elèctrica o amb
Segway.
Disfruta de l'emoció del Paintball o làser. I MOLT MÉS!!

horari: concertar
672 720 808
preu: consultar
durada: consultar

Castellfollit de Riubregós · 672 720 808 · oci@castellfollitaventura.cat

http://castellfollitaventura.cat

Vols en globus - Camins de vent

Us proposem conèixer des del cel els racons de Catalunya, pobles petits,
valls verdes, boscos frondosos. Des d'una perspectiva inimaginable a
través dels núvols i impulsats pels camins del vent.
629 38 57 57 (Xavi) · info@caminsdevent.com

horari: concertar
629 38 57 57
preu: a partir de
145 euros
durada: 5 hores

actiu

www.caminsdevent.com

Lloguer de bicicletes elèctriques, la baCiCleta!!

Tant si vols fer una passejada d'un parell d'hores com excursions de varis
dies, t'ajudem amb tot el material i l'organització de les rutes.
651 948 910 (Anna) · info@labacicleta.cat

www.labacicleta.cat

Agrobotiga i centre d’interpretació

Cada diumenge al matí rutes guiades de senderisme i/o tallers de natura
en familia i dissabtes a la tarda fem xerrades, tastets de productes
de la Segarra i cursos.

Plaça de l'estació, s/n 25270-Sant Guim de Freixenet · 973 294 438 · agrobotiga@sikarranostra.cat

www.sikarranostra.cat

Parc Motor de Castellolí karting

Circuit de karts dissenyat pel campió del Món Dani Pedrosa réplica d' un circuit de
Fórmula I. Lloguer de karts d' ultima generació individual i per grups.
Ctra. Nacional IIa, Km 560 - 08719 Castellolí · 931 018 919 / 616 654 524 · info@kartin

www.kartingparcmotor.com

Passejades a cavall; casals per a nens ; estiu; i
totes les festes!

Bateig a pista i sortida a camp muntant els cavalls. Fins a 4-6 cavalls
segons nivells.

Ctra. De Rubió 0,2 km - Jorba · 639 764 947 / 690 082 849 · agonzasaba@hotmail.com

www.cehia.cat

Excursió en quad - Q de Quad's

Aventures en quad per a tota la família. Els itineraris us portaran per camps i
boscos, rierols, turons i serres podent gaudir de paisatges molt canviants.
Disponibilitat de 4 quads (8 places).
Masia Can Gall - Castellfollit de Boix · 669 868 531 · 938 050 45 · jordi@qdequads.cat

horari: concertar
651 948 910
preu: 40 euros/dia
més dies o més bicis
el preu va baixant
consulteu!

horari: dissabte tarda
i diumenge matí
973 294 438
preu: concertar
durada: concertar

horari: concertar
931 018 919
616 654 524
preu: des de 10€/persona
durada: concertar

horari: concertar
639 764 947
690 082 849
preu: 20 euros 1a. hora
segona hora 10 euros

horari: concertar
669 868 531
preu: 45 euros
1a. hora
durada: segons trajecte

www.qdequads.cat

www.gobuggy.net

Una aventura que transcorre per petites carreteres locals, pistes i camins, al cor de
Catalunya.
Carretera llarga s/n, cantonada Av. Josep Miró · Calaf · 619 503 635 (Joan)
· info@GoBuggy.net

www.gobuggy.net

horari: concertar
619 503 635
preu: 85 euros/1.30h
durada: segons trajecte
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Buggie Sensació
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Vine a viure una aventura inoblidable. Experimenta la sensació de conduir un
buggie.
C/ d'Esteve Terradas, 20 · 08243 Manresa · 617 569 616 · miquelmarsinach@gmail.com

www.buggiesensacio.com
Paintball - Catpaintball

horari: concertar
617 569 616
preu: segons activitat
durada: segons trajecte

horari: concertar

És un 'joc' esportiu estratègic, en el qual els contrincants han d'intentar 'marcar' l'oponent. 629 064 539
S'utilitzen boles de gelatina endurida i aigua amb colorant alimentari.
preu: 20 euros/persona
Totalment inofensiu al contacte amb la pell o en ser ingerit accidentalment.
Copons · 629 064 539 · catpaintball@gmail.com

www.catpaintball.com

Itinerari guiat a peu pel Parc Èolic de Rubió

Petit recorregut a peu per una part del Parc Eòlic de Rubió. La importància de les
energies renovables, dimensions dels molins, com funcionen, com es
construeix un parc eòlic, interpretació del paisatge i dels valors naturals.

horari: concertar
preu: 6 euros/persona
durada: 1.30 h.

Parc Èolic de Rubió · Rubió · 938 300 542 (Montserrat) · montseca@gaiamoia.com

www.gaiamoia.com

ultural

Passejades en bicicleta - Bike Calaf

Lloguer de bicicletes de muntanya. Demanar amb 24/48h antelació. Entrega i
recollida gratuita. Preus especials per cap de setmana i grups.
Carrer Josep Irla,1.Calaf · 938 698 434 / 607 910 804

a.b.calaf@vodafone.es

sopar sota les estrelles - Observatori de Pujalt

Sopar amb observació de la volta celest a ull nu i a través del telescopi amb
explicació. Es realitza de nit.
Observatori meteorològic de Pujalt - Pujalt · 938 698 022 / 620 136 720 (Albert)
· albertborras@gmail.com

www.observatoridepujalt.cat

Torre de la Manresana

Visita guiada. Torre documentada des del segle XI, es conserven diversos basaments de la muralla, una estança i la torre circular, de més de 20
metres d’alçada.
BV-1031, km 1,7 · Prats de Rei · tel. 938 698 462 / 938 680 366 (Rosa Sala)

horari: concertar
938 698 434
607 910 804
preu:
adults 13 euros/dia
nens 10 euros/dia
horari: 19, 21, 26 i 28
de juliol i 2 i 3 d'agost
620 136 720
preu: 24 euros/persona
durada: 21.30h - 24.00h
edat: adults
horari: concertar
938 698 462
938 680 366
preu: 1 euros/persona
durada: 1,30 h.

www.altaanoia.info

Museu Arqueològic Municipal Josep Castellà i Real

Aquest petit museu, que porta el nom de la persona que dedicà bona part de la
seva vida al coneixement del passat més remot de la vila, recull bàsicament els
materials arqueològics recuperats en superfície i en excavació al municipi.

horari: diumenges
11.00 a 13.30 h.
preu: gratuït

C/ Ravalet, 31, 1a. planta. · Prats de Rei · 938 698 995 / 938 699 029 · pratsr@diba.cat

www.pratsderei.cat/museu/

Memorial de l'Exèrcit Popular

Us convidem a recórrer les instal·lacions museïtzades del que va ser el Camp
d’Entrenament del XVIII Cos de l’Exèrcit Popular de la República a Pujalt.
Pujalt · 691 24 27 94 · memorialexercitpopular@gmail.com

horari: concertar
691 24 27 94

preu: consultar

www.exercitpopular.org

Església de Santa Maria de Veciana
Santa Maria de Veciana ja exercia com a parroquial
a principis del segle XI.

Carretera de Copons a Veciana · 938 090 055 (Ajuntament de Veciana)

www.veciana.cat

horari: concertar visita
938 090 055
visita exterior lliure
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Església romànica de Sant Pere Desvim

L’edifici, del segle XI, és un bonic exemplar romànic format d’una sola nau,
capçada a llevant, per un absis semicircular unit a la nau mitjançant un arc
presbiteral que fa la degradació amb la nau.

horari: concertar visita
938 090 055
visita exterior lliure

Sant Pere Desvim · 938 090 055 (Ajuntament de Veciana)

www.veciana.cat

Castell de Castellar
Visita guiada. Es tracta d’un castell gòtic que, a més de tenir una funció militar,
ha estat masoveria i ha sofert, per tant, diferents modificacions i usos.
Aguilar de Segarra · 93 836 60 80 / info@castelldecastellar.cat

www.castelldecastellar.cat
Castell de Boixadors

Visita comentada. Documentat el 1014.Conserva en perfecte estat la torre de
l'homenatge ja que ha estat restaurada recentment i diverses dependències

www.altaanoia.info

Campanar de Calaf

cultural

Camí que surt de la carretera de Manresa a Calaf, trencall de la Llavinera
· 938 698 830 / 649 338 440

Visita guiada. Edifici d’estil gòtic tardà, amb 40 m de profunditat, 12,5 m
d’amplària i 20 m d’alçada.
Plaça Gran · Calaf · 938 698 540 (Parroquia)

www.calaf.cat

L'ermita de Sant Sebastià

Situada al turó que rep el mateix nom, fou erigida al final del segle XVII com a
agraïment al sant per haver deslliurat la població de la pesta negra, que
va fer estralls arreu de Catalunya.

horari: 2n. diumege
del mes
10.00 a 13.00 h
938 366 080
preu: 2 euros/persona

horari: 1er. diumege
del mes
11.00 a 14.00 h.
649 338 440
preu: gratuït

horari: 2n. diumege
del mes després
de la missa (12.30 h.)
s’ha d’avisar a la
Parroquia
preu: gratuït
horari: diumenge de
11 a 13h portes obertes
938 698 870
preu: gratuït

Ermita de Sant Sebastià · Calaf · 938 698 870

www.calaf.cat

Castell de Calaf

El març de 2011 van acabar-se les tasques de restauració del castell de Calaf,
han permès recupera l’estructura exterior del monument, així com fer-ne
visitable l’interior.
Castell · Calaf · 938 698 512

www.calaf.cat

Torre del Ballester - Castellfollit de Riubrebós

Torre albarrana del castell, recentment restaurada. Formava part del conjunt
fortificat medieval junt amb altres tres torres i el castell.

horari: 1er. dissabte
de mes
preu: gratuït

horari: lliure
preu: gratuït

Al final del carrer Major, a mà esquerra, dalt d'un turó · Castllfollit de Riubregós

www.altaanoia.info

Església de Sant Pere de l'Arç i el seu retaule

Visita guiada. Edifici del segle XII, és d’una única nau, capçat per un absis
semicircular, amb decoració llombarda d’arcuacions cegues i lesenes
extremadament curtes.
Sant Pere de l’Arç · 690 136 866 (Anna Cantacorps Centellas)

www.altaanoia.info

Priorat de Santa Maria

Visita guiada. La seva església, dedicada a Santa Maria, és esmentada ja
el 1078. L'edifici actual es va aixecar cap la mateixa època, consagrant-se
el 1082. El 1093 és cedida al monestir de Sant Benet de Bages.
Carretera Calaf-Ponts C-1412a, km 28 · 610 251 470 (Maria Morros)

www.altaanoia.info

horari: concertar
690 136 866
preu: 3 euros/persona
per grups més grans
consultar preu

horari: concertar visita
610 251 470
visita exterior lliure
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Castell de Les Pallargues
Visita guiada. En mig de la població de Les Pallargues i a pocs metres de
l'ajuntament, sorgeix d'improvís al penetrar en un carrer relativament
estret, el castell de Les Pallargues.

familiar

Les Pallargues · 973 520 041 · info@castelldepallargues.com

www.castelldepallargues.com

Observació astronòmica - Observatori de Pujalt

Observació de la volta celest a ull nu i a través del telescopi amb explicació prèvia
i amb la realització d'algun experiment. Es realitza de nit.
Observatori meteorològic de Pujalt - Pujalt · 938 698 022 / 620 136 720 (Albert)
· albertborras@gmail.com

www.observatoridepujalt.cat

Radar meteorològic la Panadella - Observatori de Pujalt
Visita guiada al radar meteorològic de la Panadella i a l'Estació Meteorològica
Automàtica de la Panadella.
Radar de La Panadella · 938 698 022 / 620 136 720 (Albert) · albertborras@gmail.com

www.observatoridepujalt.cat

Visita meteorològica - Observatori de Pujalt

Observació dels diferents aparells de mesura, realització d’alguna mesura amb
aparells senzills i realització d’experiments meteorològics.
Observatori meteorològic de Pujalt - Pujalt · 938 698 022 / 620 136 720 (Albert) · albertborras@gmail.com

www.observatoridepujalt.cat

Taller equitació amb ponis - Club escola hípica anoia

Bateig cavall, raspatllat, preparar cavall per muntar, classes a pista i muntar a
cavall.
Ctra. De Rubió 0,2 km - Jorba · 639 764 947 / 690 082 849 · agonzasaba@hotmail.com

www.cehia.cat

Un matí fent de pastor

Acompanyar a un pastor durant un matí en la seva jornada habitual. Podràs: veure
com mamen els xais; munyir una cabra; sortir a pasturar les ovelles amb el
pastor; veure com treballa un gos d’atura; ajudar a posar les ovelles al corral.
Cal Serrats · Argençola · 938 092 138 / 659 839 685 · info@calserrats.com

www.calserrats.com

Passejades en carro - Hípica Can Graells

El contacte amb el cavall aporta altres facetes terapèutiques a nivells cognitius,
comunicatius i de personalitat.

horari: visites guiades
tots els diumenges
i festius, a les 11h, 12h
i 13h. La resta de dies
cal fer reserva prèvia.
973 520 041

horari: dies concrets.
consultar. 620 136 720
grups concretar
preu: 4 euros/persona
durada: 2 h.
edat: a partir de 7 anys

horari: dies concrets.
consultar. 620 136 720
grups concretar
preu: 2 euros/persona
durada: 1 h.
edat: a partir de 14 anys

horari: dies concrets.
consultar. 620 136 720
grups concretar
preu: 4 euros/persona
durada: 2 h.

horari: concertar
639 764 947
690 082 849
preu: 20 euros/persona

horari: concertar
de 9 o 10 a 13h.
938 092 138
659 839 685
preu: 12 euros
durada: 3-4 h.

horari: concertar
636 965 808
preu: consultar

Cal Graells - Calaf · 636 965 808 · calgraells@gmail.com

www.calgraells.com/hipica
Circ a les feixes

Espectacle "TASTACIRC" i taller de circ. Un trapezi i una maroma, i d'altres
materials de circ repartits per la carpa. També hi ha una caravana de
maquillatge i el circ per als més menuts. Hi ha monitors...
Ctra. de Copons a Veciana s/n (km 1 aprox.) Copons · 938 090 081 / 686 837 225 (Elisabet)

· info@totcirc.com

horari: consultar
938 090 081
686 837 225
preu: 9 euros/persona
edat: 3-14 anys

www.totcirc.com
Molí de fusta

Visites concertades al molí de fusta. Venta de llegums i cereals d’agricultura
ecològica.
Camí de Clariana 08717 Argençola · 977 881 005 / 650 639 659 · ecojmestre@gmail.com

www.pepmestre.com

horari: concertar
977 881 005
650 639 659
preu: consultar

