Sortida 27 – 28 – 29 Maig 2016
La Fira “Vallbonatura” organitzada pel
municipi segons el programa annexo és
el Dissabte i el Diumenge.
El nostre Club participarà en les
diferents activitats (tallers i xerrades,
caminada a peu, 2 rutes amb bici…) i
en el sopar popular.
Coordenades GPS
GD N 41.52679 E 1.08728
GSM N 41º 31' 36.44" E 1º 5' 14.21"
Inscriute

Pronòstic del temps a
Vallbona de les Monges

Visites guiades en grup al Monestir de
Santa María i a l’ Olivera Celler, amb una degustació.
El Museu del Cinema pot visitarse individualment.
No ha estat confirmada l'hora de la inauguració oficial de l'àrea amb
l'assistència de les diferents autoritats. Es comunicarà més endavant, amb
l'horari de les visites guiades en grup.

Divendres
A partir de les 12 h, arribada i instal·lació a l'àrea d'autocaravanes, al costat de la zona
poliesportiu, piscina. Passeig de Montesquieu.
18  19 h “portes obertes” visita a les nostres autocaravanes pels nens (són pocs). El
LLCCC els regalarà unes llaminadures i l'Ajuntament un refresc a recollir en el bar en
finalitzar la visita.
18  19 h Oficina mòbil LLCCC (comprovació assistència / inscripcions, lliurar
credencial, carnets, pagament i lliurar tiquets per a les visites i el sopar, encàrrec de pa i
brioixeria)

Ver en Google Maps

21 h Ron cremat o queimada  amb invitació a l'Alcalde i Consistori
Dissabte 28
9h  10h Continuació Oficina mòbil LLCCC (només si és necessari, pels quals arriben el
Dissabte o la nit del Divendres)
12 h Venda de pa i brioixeria a l'àrea. NO HI HA PA EL DIUMENGE.
Domingo 29
9.00  9.45 h Gimnàstica  posada en forma apta per a totes les edats
10 h ruta a peu Vallbonatura 4,5 km
Ruta del Cister

8 h sortida bici Vallbonatura ruta llarga 40 km

9 h sortida bici Vallbonatura ruta curta 16 km
11 h Missa en el Monestir
Inscripció per la Web o per Whatsapp a Comunicació – Secretaría 670 79 41 78 secretaria@lleurecamper.com
EN EL AREA MUNICIPAL NO ES POT FER CÀMPING NI TREURE TAULES NI CADIRES  NI FER BARBACOA
En totes les sortides i les visites, es portarà a tot moment la credencial LLCCC (amb el carnet de soci). En la finestreta de
l'autocaravana, es col·locarà la banderola LLCCC a la vista. Acordarse que en el Lleure tenim un pol del club. Portar les
esportives, la bici amb el casc /guants.
Preu de la sortida, que inclou visita guiada al Monestir, visita guiada a L’Olivera Celler amb degustació, visita Museu
del Cinema, sopar popular i queimada 16 € /persona , que s'abonarà en efectiu en l'oficina mòbil en l'horari indicat
(Divendres 1819 h i Dissabte 910h).

TERMINI INSCRIPCIÓ :
Atès que aquesta sortida no estava prevista i s'ha realitzat per després del EuroCC2016 a Grècia, al que assisteix el
President, es prega realitzin LA INSCRIPCIÓ al més aviat possible, si és possible durant aquesta mateixa setmana, amb
la finalitat de deixar tancada l'organització de la sortida abans del desplaçament a l'esdeveniment ( el 15 de Maig) i
perquè es necessita saber el nombre concret dels assistents.

Annexe
Vallbonanatura  Activitats i xerrades gratuïtes
Espai firal de 10:00h a 21:00h
Dissabte 28
Caça fotogràfica a la Vall del Maldanell – 11:30h a 12:15h
La nostra fotògrafa Minerva Sellés, ens farà partícips de la seva “cacera”: fotografies des dels observatoris, patrimoni i paisatge
amb di ferents tècniques.
D’on surt la mel? – 12:15h a 3:00h
Taller pràctic d’extracció i processament de la mel amb Xavier Branchat. Com es converteix el nèctar de les flors en mel? Com
s’ho fan les abelles? De la flor al pot!
El Mussol comú a la Vall del Maldanell – 13:00h a 13:45h
El metge naturalista Eduard Viver, després de l’èxit del projecte òliba, nens planteja un nou repte a la vall: La protecció del
mussol comú (Athene noctua) mitjançant la col·locació de desenes de caixes niu on pugui nidificar.
Construcció de mòbils amb materials reciclats – 17:00h a 17:45h
Artonieta – Artesana del reciclatge ens presentarà un taller familiar, dinàmic i entretingut apte per a totes les edats. Construeix
el teu mòbil per penjar!
Demostració de cuina silvestre – 18:00h a 19:00h
Els Corremarges és un projecte del Guillem i la Natasha de la Sala de Comalats, enfocats a l’aprofitament culinari de la
vegetació silvestre, fan investigació etnobotànica, recol·lectan fruits i herbes, elaboren conserves i fan tallers de divulgació.
“Tasta la vall” amb Vins del Riu Corb – 18:00H a 21:30h
De la mà dels “Vins de la Vall del Corb”, al mateix recinte firal, podreu degustar els vins de la nostra zona maridats amb
productes de la “Botiga del Maldanell” i Jazz en directe de la mà de Pettiford Quintet.
Diumenge 29
Esport, cultura i natura
Camina o pedala pels camins de la nostra vall amb rutes aptes per a tothom acompanyats de coneixedors del territori:
Caminada per l’entorn – 4.5km
10:00h
Bicicletada curta – 16km
9:00h
Bicicletada llarga – 40km
8:00h
Sortida: Zona poliesportiva

Visita guiada als Observatoris de fauna – 8:00h a 11:30h
Cervesa maridada – 12:00h a 14:00h
La nostra cervesa amiga Casa Dalmases amb els companys de la Botiga del Maldanell ens proposaran un maridatge de
diumenge.

