
 CONEGUEM LA SERRA DE PRADES  

Dissabte i diumenge 18 i 19 d’abril 

Montblanc – Poblet – Rojals - Montblanc 

Sortida en cotxes:  Des de la Plaça de Sarrià, Carrer Major, Ronda de dalt,  AP-7 enllaç 
AP-2, sortida Montblanc. 

Recorregut Dissabte: A Montblanc visitarem les muralles i el mercat medieval. Trobada a 
les 12.00 h a la Plaça de Sant Francesc (davant de l’església) per començar a caminar 
per la Serra de Prades cap a l’ermita de Sant Joan , 45 min. per  dinar i visitar l’ermita i el 
seu entorn. Després seguirem fins al Monestir de Poblet  que podrem visitar a les 17.00h. 
A les 18.30h es podrà assistir a les vespres (cant de celebració de l’eucaristia). Sopar i 
dormir a l’alberg Jaume I.  

Recorregut Diumenge: Després de l’esmorzar a les 10'00 h sortim de nou cap la Serra 
de Prades fins a Rojals  on pararem 45 min. per dinar i seguir per cap a Montblanc. Hora 
prevista d’arribada a les 16.00 h. 

 

Distància Total: 28,960 quilòmetres (en dos dies) 
Desnivell positiu: 1.187 metres acumulats 

Requeriment per a la sortida:  Portar aigua, dinar del dissabte, calçat i roba adequats. 
Cal Inscripció prèvia i abonar 20€ de reserva. Data màxima inscripció el dia 8 d’abril. 
 
Horari dia 18:  Trobada a la Plaça de Sarrià a les 8.30 h, s’arriba a Montblanc cap a les 
10.00 h. Hi hauran aparcaments gratuïts habilitats. 
Horari dia 19:  Esmorzarem a les 9.00 h i començar a caminar a les 10.00 h. Es preveu 
acabar l’excursió a Montblanc a les 16.00 h.  
 
L’allotjament:  En pensió completa a l’alberg Jaume I, Sopar, dormir, esmorzar. 
Prepararan pick-nick per dinar diumenge. No cal sac de dormir. 
 
Preus allotjament: 
Soci 32 € 
No soci 35 € 
 
Despesa aproximada de cotxe: 12 €  

Opcional: 
Visita guiada al monestir de poblet. 
Adult: 10 € 
Majors de 65 anys: 7 € 
Menys de 18 anys: 7 € 

 
 

 
 

CENTRE EXCURSIONISTA 
ELS BLAUS 

Aquesta sortida està subjecta a la normativa d’activitats esportives, és necessària inscripció prèvia i 

contractació d’assegurança. El preu de l’assegurança és de 7,50 € (dos dies) per qui no disposi de la 

llicència anual. 


