
 

activitats a la natura 

Sortida d’un dia, en un parc d’aventura, 

reforçada per una sessió al vostre centre 

on s’explicarà quins riscos i quines pre-

caucions s’ha de prendre en els esports 

a la natura. Es pretén que els nens i 

nenes aprenguin unes mesures bàsi-

ques i es sensibilitzin respecte la fragili-

tat del medi natural que els acollirà. 

UBICACIÓ: Ventalló (Alt Empordà) Llo-

ret de Mar (La Selva) Comarruga (Baix 

Penedès) Depèn de les activitats escolli-

des: btt, circuit d’aventura, orientació, 

caiac, tir amb arc, rappel, ... 

HORARI: Mig dia (dues activitats) i dia 

sencer (tres activitats) 

VARIS: Mínim 30 persones. No es fa en 

caps de setmana. 

Enoruta amb bicicleta elèctrica pel 

Penedès. La bicicleta elèctrica ens 

ajuda en aquells llocs on ens convin-

dria una mica d’empenta i facilita la 

ruta per a tothom. 

UBICACIÓ: Sortida des del casc antic 

de Vilafranca del Penedès (Alt Pene-

dès), recorregut per les vinyes i visita 

a unes bodegues o caves. 

HORARI: Mig dia 

VARIS: Màxim 20 persones, mínim 

10. 

INCLOU: guia acompanyant, bicicleta 

elèctrica, assegurança d’accidents i 

avituallament. 

Sortides guiades amb caiac (obert i 

doble) per la Costa Brava. 

UBICACIÓ: Cala Mongó, L’Escala (Alt 

Empordà) i Platja de Santa Cristina, 

Lloret de Mar (La Selva). 

HORARI: 4/5 hores 

VARIS: Mínim 12 persones. No es fa 

en caps de setmana. 

INCLOU: caiac, armilla salvavides, 

assegurança d’accidents i avitualla-

ment. 

Sortida a fer una via ferrada, camí 
entre l’excursionisme i l’escalada 
equipat amb ferros, cadenes i cables 
per poder fer l’itinerari amb tota segu-
retat.  
Teresina: Ascensió a Sant Jeroni, 
punt més alt del massís de Montser-
rat per la via ferrada Teresina.  
Regina: Una de les vies ferrades més 
llargues que es pot fer a Catalunya. 
UBICACIÓ: Teresina: Massís de 
Montserrat (Bages), Regina: Peramo-
la (Alt Urgell) 
HORARI: L’activitat te una durada 
d’un dia. 
VARIS: Màxim 4 persones mínim 2. 
No es fa en caps de setmana. 
INCLOU: material per fer l’activitat i 
assegurança d’accidents. 

Iniciació en la utilització del mapa i la 

brúixola mitjançant jocs i una petita 

cursa d’orientació. 

UBICACIÓ: Santa Cristina, Lloret de 

Mar (La Selva) 

HORARI: 2 hores 

VARIS: Mínim 30 persones. No es fa 

en caps de setmana. 

Excursions a cims emblemàtics de Catalu-

nya: Puigmal, Pedraforca, Les Agudes, ... 

UBICACIÓ: Vall de Núria, Serra del Cadí, 

Montseny... 

HORARI: L’activitat te una durada d’un dia. 

VARIS: Màxim 4 persones mínim 2. No es 

fa en període hivernal, ni en els mesos de 

juliol i agost, ni en caps de setmana. 

precaució en els  
esports a la natura 

 

enobici vies ferrades 

roquejant amb  

caiac 
orientació els nostres cims 


