
 
 
 
 
Benvolgut company/a, 
 
Dins de les activitats organitzades per la Comissió d’Activitats de Tarragona et 
presentem una sortida molt interessant de caràcter LÚDIC I FAMILIAR , que pot 
ser del teu interès. 
 
Es tracta d’una sortida amb BICICLETA a la VIA VERDA DE LA TERRA ALTA, 
que anirà des de Horta de Sant Joan fins a Pinell de Brai. (veure plànol 
adjunt), on ens podem retrobar tots els col·legiats acompanyats, si es vol, de les 
respectives famílies. És una sortida ideal per famílies amb nens molt petits. 
 
El dissabte que hauries de reservar a la teva agenda és el dia 19 d’abril. 
 
La Via Verda de la Terra Alta, posa a l'abast dels practicants del ciclisme, un 
itinerari replet de llocs meravellosos i d'espais gairebé verges, on la tranquil·litat i el 
silenci són les notes predominants. Aquesta ruta transcorre per un tram de 
ferrocarril fora de servei que unia les poblacions de La Puebla de Híjar i Tortosa, 
creuant la serra de Pàndols fins a arribar al riu Ebre.  
 
En conjunt es poden admirar una gran diversitat de paisatges en els quals es 
combinen els ambients rurals amb predomini de cultius de secà alternats amb 
zones boscoses, amb uns altres de relleus muntanyencs on predominen formes 
abruptes amb parets escarpades, plegaments espectaculars i passos estrets .  
 
Un dels al·licients de la Via Verda són els espectaculars ponts i túnels que 
trobarem, els més llargs il·luminats.  
 
Us adjuntem el plànol-guia per a arribar al punt de trobada, i també el programa de 
les activitats per al dia 19. La sortida acabarà amb un típic DINAR DE 
GERMANOR.  A la tarda, hi haurà  una visita guiada a la Cooperativa Agrícola de 
Pinell de Brai, la durada prevista de la visita és de 40 minuts, i es farà un tast de 
vins. 
 
A l’hora de dinar, es disposarà, com en cada sortida que organitzem, de servei de 
guarderia per als més petits. La sortida està especialment dissenyada per a que les 
famílies amb nens petits s’ho puguin passar molt bé. 
 
Per finalitzar us demanem que, per motius obvis d'organització, ens confirmeu la 
vostra assistència mitjançant el formulari d’inscripció, indicant: 

- el nombre d’adults. 

- el nombre de nens i  edat dels nens. 

- el nombre de bicicletes per llogar adults/nens. 

- el nombre de bicicletes pròpies pel servei de recollida adults/nens. 

 
i feu l’ingrés de l’import total, seguint les instruccions de pagament, no més tard del 
divendres 11 d’abril. 
 
Per l’organització d’aquesta jornada, el Col·legi subvencionarà la participació dels 
nens, amb 7,5 euros per nen. Aquesta subvenció ja s’ha tingut en compte en els 
preus indicats en el programa d’activitats. 
 
Esperant la teva participació i la dels teus, rebeu una forta abraçada. 
 
COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE TARRAGONA 
 



 
 

SORTIDA AMB BICICLETA  
A LA VIA VERDA DE LA TERRA ALTA  

Horta de Sant Joan – Pinell de Brai 
 

PROGRAMA D'ACTIVITATS 
 
DISSABTE 19 D’ABRIL DE 2007: 
 
MATÍ: 
 
- 10.30 h. : TROBADA A HORTA DE SANT JOAN (Veure plànol per a arribar) 

El punt de trobada serà a l’empresa de lloguer de bicicletes i servei 
de recollides al llarg de la Via Verda. Esgambi: 
  
Esgambi 
Carrer Sant Miquel, 7 
43595 HORTA DE SANT JOAN  
 

- 10.30 h.:  LLOGUER DE BICICLETES 
 

- Preu bicicleta per als grans:  19,5 euros 
- Preu bicicleta per als nens:  12,0 euros 

 
Per a aquells que vulguin portar les seves bicicletes, el preu de servei 
de recollida serà: 
 
- Preu recollida bicicleta adults:  11,5 euros 
- Preu recollida bicicleta nens:  7 euros 

 
- 11.00 h. : SORTIDA AMB BICICLETA, Horta - Pinell (estació): 24 km. 

Sortida amb bicicleta des d’Horta de Sant Joan fins a l’estació de 
Pinell (tot baixada) (ideal per famílies amb nens molt petits). 

 
- 13.30 h. : ARRIBADA a Pinell de Brai  
 

- Els conductors dels cotxes tornaran amb jeeps cap a Horta de 
Sant Joan per anar a buscar els cotxes. 

 
- Els acompanyants aniran amb autocar cap al restaurant. 

 
- 14:30 h.: DINAR AL RESTAURANT “Ca l'Angel”  de Pinell de Brai. Carrer de la 

Font nº 10. Tel. 977 426 235. 
 
Menú: amanida catalana, ternasco, begudes, postres i cafè. 

 
- Preu Menú per als grans:  25 euros 
- Preu Menú infantil:  11 euros 

 
TARDA: 
-  Visita guiada a la Cooperativa Agrícola de Pinell de Brai i Tast de vins. 

La durada prevista de la visita és de 40 minuts: 
 

- Preu adult: 2,90 euros, 
- Preu  nens de 12-14 anys: 1,5 euros. 

 
 
 



 
NOTES:  Cal portar, com sempre:   
- És imprescindible portar llanternes  
- L’avituallament de cada família (begudes, menjar,...). 
- Calçat còmode i una jaqueta per la tarda 
 
 

 
 
RECORDEM, PER ALS VISITANTS DE LLUNY DE LES COMARQUES DE  LA 
TERRA ALTA, QUE LA COMARCA DISPOSA D’UNA OFERTA HOTELERA I DE 
TURISME RURAL QUE CONVIDA A PASSAR-HI UN BON CAP DE SETMANA.  
 
 

 



 




