Gaudeix el geoparc
amb la nostra proposta d’activitats

19 d’Abril. LA CONCA DE TREMP, UN

MAR DE FA 100 MILIONS D’ANYS

De 10.00 a 13.30h. Plaça del poble de Claret
Observant el paisatge viatjarem al passat més de 100
milions d’anys, on veurem les restes d’un mar tropical,
esbrinarem com van néixer els Pirineus i com la civilització transforma l’entorn.
El desplaçament entre les 4 parades es farà en cotxe particular.

Cal portar: calçat i roba adequada
Dificultat: Baixa. Es camina 3 km aproximadament, sense
cap mena de dificultat.
Preu: 12€/persona (el preu habitual fora de promoció és de
15 €/persona)
Inscripcions a: info@eurekasgn.com / 687574593
PLACES LIMITADES

16 de Maig. BOSCOS MADURS I
FAUNA DEL MONTSEC

De 9.00 a 18.00h. Pàrquing Hotel Terradets
Ens endinsarem per la vessant nord de l’espectacular
serra del Montsec de Rúbies. Pujarem amb 4x4 fins a
dalt, on s’inicarà l’itinerari a peu per descobrir la geologia, la flora i la fauna d’aquests antics boscos madures
i, finalment, les empremtes que l’home hi ha deixat.

jordivilves

Cal portar: Calçat de muntanya, abric, crema solar, aigua,
esmorzar i dinar
Dificultat: Moderada. 5km, desnivell 300m (aproximat)
Preu: 20 €/persona (inclou assegurança)
Inscripcions a: salvatgines@gmail.com
PLACES LIMITADES

20 de Juny. LA MEMÒRIA DE LES
PADRINES DE LA TERRETA

De 9.00 a 14.00h. Sapeira
Un recorregut circular per la memòria ancestral de les
padrines de la Terreta.
Gaudiràs de l’escolta de la naturalesa i d’un guiatge
terapèutic i interpretatiu per identificar les plantes i els
arbres medicionals i les seves aplicacions als camps
de conreu, animals i persones.
Cal portar: calçat de senderisme, gorra, crema solar, aigua,
fruits secs, fruita.
Dificultat: Moderada. 7km, desnivell 300 (aproximat)
Preu: 15€/persona (inclou dossier amb receptes de remeis,
meditació guiada, assegurança de responsabilitat civil)
Inscripcions a: forestssagred@gmail.com ó 678 277 308
PLACES LIMITADES

