
     Barcelona, 13 de juny de 2008. 
 
 
 
 
Benvolgut/da company/a, 
 
Tal i com et comentava en la carta del dia 5 de juny, enguany, la Comissió d’Activitats de 
Tarragona, coincidint amb la Junta General que tindrà lloc el dia 28 de juny a Montblanc, ha volgut 
organitzar una trobada familiar, de tot el cap de setmana, a un càmping amb una zona amb 
bungalows. 
 
El cap de setmana que hauries de reservar a la teva agenda  és el del 27 (tarda-vespre), 28 i 29 
de juny, i el lloc triat és el càmping  Montblanc Park. 
 

Càmping  Montblanc Park 
Ctra. Prenafeta, km 1.8 
43400 Montblanc 
977 862 544 
 

El càmping té uns bungalows molt ben condicionats, amb una capacitat d’entre 4 i 6 persones, i 
disposa d’una piscina (molt adequada per a aquella època de finals de juny) i de diversos camps 
d’esports (web del càmping: www.montblancpark.com , on trobareu tot tipus d’informació). 
 
El cap de setmana està especialment dissenyat per a que les famílies amb nens petits s’ho 
puguin passar molt bé, ja que hi haurà animació infantil mentre els pares poden realitzar altres 
activitats, s’ha organitzat un COMPLERT PROGRAMA D’ACTIVITATS per a tots els gustos, 
tematitzat en cada un dels dies: 

 
- Divendres a la tarda-vespre: dia del vi i dels productes de la terra . 
- Dissabte: dia de la cultura i del paisatge. 
- Diumenge: dia dels esports d’aventura. 
 

També està dissenyat per a que puguis triar l’assistència que pugui resultar-te del teu interès o 
segons la teva disponibilitat:  

 
- Els dos dies i mig complerts (dues nits). 
- Dissabte i diumenge (una nit). 
- Només dissabte. 

 
 

En els documents adjunts trobaràs tota la informació addicional per aquesta trobada , així com, 
una butlleta d’inscripció per tal de formalitzar la vostra assistència. 
 
Per finalitzar et demano que, per motius obvis d'organització, ens confirmis la teva assistència, 
enviant-nos la butlleta d’inscripció adjunta, no més tard del 23 de juny, i que facis una transferència de 
l’import total per col.legiat o família, al número de compte del Col.legi, abans del dia 25 de juny, ja que 
a l’intervenir allotjament no podrem atendre reserves de darrera hora. 
 
Núm. de compte del Col.legi: 2100  3054 60 2500045971. (“La Caixa”) 
 
 
Esperant la teva participació i la dels teus, rep una forta abraçada. 
 

     
Ignasi Grau Roca. 
Secretari. 



Programa previst per la Junta General del Col·legi/Associació 
“TROBADA FAMILIAR. CAP DE SETMANA”  

pel proper 27, 28 i 29 de juny. 
 
  
DIA 27 DE JUNY (DIVENDRES) : dia del vi i dels productes de la terra. 
 
18:00 h   Arribada a partir d’aquesta hora al càmping MONTBLANC 
PARK 
   Ctra. Prenafeta, km 1,8 
   43400 Montblanc 
   Tel. 977 862544 
   Fax. 977 860539 
   www.montblancpark.com 
   (a 1,5 km Sortida autopista Montblanc, direcció Prenafeta) 

- Per a l’estança de una o de dues nits dins el càmping, podeu escollir 
entre dos tipus de bungalow: 

Preu bungalows Gran Miramar (4/5 pax): 126,40 €/bung. i nit. 
Preu bungalows Miramar (4/6 pax): 112,00 €/bungalow i nit. 

   
20:00 – 21:00 h  Tast de vins, especial per als agrònoms i els seus 
acompanyants. Dirigida per un enòleg de l’INCAVI. 

Lloc: Càmping Montblanc Park, a la plaça dels bungalows Gran 
Miramar i Miramar 
(gratuït) 

 
21:30 – 22:30 h  Sopar – berbena de benvinguda, amb coques de 

recapte, pa amb tomàquet i embotits, fruita, cava, cafè,... 
   Plaça dels bungalows Gran Miramar i Miramar 
   (Preu: 10,00 € adults, 0,00 € nens)    
  
22:30 – 23:30 h  Al final del sopar: Concert de música (jazz, blues,...) amb un 
quartet de música d’alt nivell. 
   Lloc: a la Plaça dels bungalows Gran Miramar i Miramar 
    
 
DIA 28 DE JUNY (DISSABTE) : dia de la cultura i del paisatge. 
 
- Esmorzar lliure 
 
11:00 h Assemblea/Junta General, Associació/Col·legi 

Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya 
 Palau Alenyà, seu del consell Comarcal de la Conca de Barberà 

C/Sant Josep, 18 
43400 Montblanc 
Tel. 977 861232 

  
11:00 h Visita pels acompanyants al Museu de la Vida Rural 

i a la Cova de la Font Major de l’Espluga de Francolí 
   Lloc de sortida: pàrquing del restaurant El Molí del Mallol. 
   Muralla Sta. Anna, 2 
   43400 Montblanc 
   Tel. 977 860591 
   www.museuvidarural.com 
   www.esplugadefrancoli.cat 



 
14:00 h  Dinar de germanor al restaurant El Molí del Mallol. 
   Muralla Sta. Anna, 2 
   43400 Montblanc 
   Tel. 977 860591 
 
   Menú adults: 
   Aperitiu del Molí amb varietat de petiteses 
   Tronc de lluç al forn amb trompetes de la mort 
   Confit d’ànec amb salsa de fruits vermells 
   Gelat de cafè a la crema de Baileys 
   Vins, cava, cafè i licors 
 
   Menú infantil: 
   Macarrons a la bolonyesa o canalons casolans 
   Pollastre arrebossat amb patates 
   Gelat infantil 
 
18:00 h  Visita guiada per a tothom a les Muralles i al nucli 
medieval de Montblanc. 
   Sortida des del pàrquing del restaurant.  
   Durada: 2 hores. 

(gratuït) 
www.montblancmedieval.org 

 
 
   Sopar lliure 
 
 
DIA 29 DE JUNY  (DIUMENGE) : dia dels esports d’aventura. 
 
-   Esmorzar lliure 
 
10:00 – 14:00 h Realització de diverses activitats d’aventura 

organitzades de lliure elecció per les famílies, i que es 
poden fer rotatives (de curta durada): 

 
   Punteria al camp de paintball 

Quads (circuit tancat de quads per a adults i nens majors de 
12 anys). 
Tir amb arc (iniciació). 

   Ruta d’orientació (Trekorientació) amb GPS. 
 

Aquestes activitats les paga cada ú. Els preus oscil·len 
segons l’activitat entre 6 i 10 euros. 

 
   VOLS PUJAR AMB GLOBUS CAPTIU? 

Iniciació al vol amb globus captiu.     
Preu: 2 €/persona (grans i petits), (activitat parcialment 
subvencionada pel Col·legi). 

 
El càmping disposa de piscines, camps d’esports de futbol-
sala, basquet, volei-platja, futbol-platja, gronxadors i piscines 
per als petits, i s’organitzen altres activitats. 

 
-   Dinar lliure 



 
 
ADRECES WEB D’INTERÈS 
 
La Conca de Barberà 
www.laconca.net  
 
Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
www.cccb.net  
 
Turisme a la Conca de Barberà 
www.concadebarbera.info 
 
La Ruta del Cister 
www.larutadelcister.info 
 
Museu Comarcal 
www.mccb.es 
 
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Conca de Barberà 
www.doconcadebarbera.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa realitzat en el marc del Conveni entre el Col.legi Oficial 
d’Enginyers Agrònoms i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, 

signat l’any 2007. 


