
Un recorregut per un camí ral romà que et portarà al 
món de les sensacions autèntiques fusionant Natura 
(oliveres centenàries i degustació d’olis de muntanya), 
Història, Arquitectura i Art (ermita de St. Joan d’Orcau 
amb exposició de peces de fusta d’olivera de Soka) i 
Gastronomia (cata de vins d’alçada i degustació de 
productes de proximitat per Xic’s de Cal Borrech)

7 de Juliol. ORCAU VELL 
EXPERIENCE

Cal portar: Roba de senderisme còmoda
Dificultat: Baixa. 1,5 km, desnivell 200 m (aproximat) 
Preu: 25 €/persona (inclou assegurança) 
Més informació i inscripcions a: orcauvell@gmail.com, 
649 842 105 / 600 350 447 - PLACES LIMITADES

Gaudeix el geoparc 
amb la nostra proposta d’activitats

De 9.30 a 13.00h. Orcau - Sant Joan d’Orcau - Oliveres 
de la Giralda.

Activitat per gaudir de sentir-nos integrats en el medi 
natural, mitjançant la Força de la Terra (gravetat) i els 
estímuls naturals: sons, imatges, olors, textures, sabors 
i silenci.
Una re-connexió amb l’Origen, que aporta calma al 
nostre cor.

De 18.00 a 22.00h. Gurp.

Ruta circular que, des del Puig de Lleràs, oferirà 
impressionants panoràmiques sobre la Conca de 
Tremp. Descobrirem un camí transhumant utilitzat 
pels pastors de la zona i quines herbes usaven per 
guarir les ferides dels animals. Passarem per la fageda 
de Castellet. Opcionalment es pot escurçar la ruta.

De 10.00 a 17.00h. Església d’Espluga de la Serra.

Cal portar: Aigua, roba còmoda  i calçat desport
Dificultat: baixa
Preu: 40 €/persona 
Informació i inscripcions a: 656 319 777

Cal portar: Calçat de muntanya i bastons, barret, aigua, 
cream solar i pícnic
Dificultat: Moderada. 12 km circular, desnivell +/-644 m 
Preu: 14 €/persona (7€/menors de 12 anys) 
Més informació i inscripcions a: 620 816 184 (Judit Mira)
PLACES LIMITADES a 20 participants

17 d’Agost. SENTIR LA 
CONNEXIÓ AMB LA TERRA

29 de Setembre. A PAS DE 
PASTOR PER LA TERRETA


