
 Apadrina Cirerers de cultiu Natural de Begues  

Activitats 2015  
 

 Vine a conèixer el camp i escull un cirerer 

Activitat               Dissabte 7.2.2015 
Si encara no heu escollit el vostre cirerer, Pugeu a conèixer el camp i a escollir-ne un.  

Us explicarem en que consisteix el projecte, com cultivem els nostres cirerers  i els 

beneficis de ser padrí. 

Preu: Gratuït 

Hora: 2 torns: 11h o a les 17h. 

On?: Parking del restaurant de Celler de Can Sadurní a Begues 

Durada: 2h  

 

 Un passeig per conèixer l’entorn dels cirerers 

Excursió        Diumenge 22.2.2015 

Excursió per el voltant del camp dels cirerers. Descobrirem la vida rural de Begues, els 

camps, les masies, i el fantàstic entorn natural. Si no coneixeu Begues és el moment per 

descobrir un indret idíl·lic tant a prop de Barcelona.  

(La passejada acabarà al camp on tindreu la opció de quedar-vos a dinar* ( Podeu portar els vostre dinar o 

degustar el Menú rural que us oferim.) 

Nivell: Baix- Apte per tota la família 

Preu: 5€ excursió / 20€ excursió + dinar/ Nens i nenes menors de 12 anys excursió gratuïta. 

Hora: 11h  

On?: Parking del restaurant Can Sadurní a Begues. 

Durada: 2h   

 

 De Gavà a Begues, una ruta de natura amb vistes d’altura 

Excursió        Diumenge 8.3.2015 

Excursió des del barri de Bruguers  fins a Begues. Excursió per dins del Parc del Garraf, on 

visitarem el Castell d’Eramprunyà. La ruta és espectacular, les millors vistes del Delta i un 

paisatge ric en vegetació mediterrània, digne d’un Parc Natural.  

 (La passejada acabarà al camp on tindreu la opció de quedar-vos a dinar* ( Podeu portar els vostre dinar o 

degustar el Menú rural que us oferim.) 

Nivell: Mitjà - Apte per les persones que poden caminar 6km  

Preu: 5€ excursió / 20€ excursió + dinar/ Nens i nenes menors de 12 anys excursió gratuïta. 

Hora: 10,15h  

On?: Estació de tren de Gavà 

Cal saber: Tornarem a Gavà amb autobús. (Horaris de tornada 15.30 o 18.45 ) 

Durada: 3,30h 
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 Visita a la cova de Can Sadurní 

Visita        Diumenge 22.3.2015 

Visita a la cova amb més valor prehistòric del Baix Llobregat, Catalunya i a nivell mundial. 

La cova on han trobat la cervesa més antiga de la humanitat. I l’estatueta de ceràmica  

més antiga de la península ibèrica. I sabeu on esta a la cova? A menys de 1km dels nostres 

cirerers. Una visita indispensable.  

(La visita acabarà al camps on tindreu la opció de quedar-vos a dinar* ( Podeu portar els vostre dinar o 

degustar el Menú rural que us oferim.) 

Nivell:  Apte per tota la família.   

Preu: 5€ excursió / 20€ excursió + dinar/ Nens i nenes menors de 12 anys 4€. 

Hora: 10,30h 

On?: Parking del restaurant Can Sadurní a Begues. 

Durada: 1,30h   

 

 Festa de la FLORACIÓ 

Festa      data per concretar: entre finals de març i abril 

La festa de la floració consistirà en una visita als camps on observarem la floració. Farem 

una petita sessió de fotografies de la mà d’un fotògraf professional.  

I acabarem la vetllada amb un concert i un pica-pica rural amb sucs, cervesa i cava de 

Begues. 

El grup de música per concretar.  

Nivell:  Apte per tota la família.   

Preu: 5€  

Hora: 17.00  

On?: Parking del restaurant Can Sadurní a Begues. 

Durada: 17-21h 

 Vine a teixir les teves cirerers de ganxet  

taller        Diumenge 19.4.2015 

Taller realitzat per la nostra Padrina Lady Crochet. On ens ensenyarà a  crear les nostres genials 

cirerers de ganxet i de trapillo. Decorarem els arbres amb creacions de ganxet i amb les cireres 

fetes per nosaltres.  

 (La visita acabarà al camp on tindreu al opció de quedar-vos a dinar* ( Podeu portar els vostre dinar o 

degustar el Menú rural que us oferim.) 

Nivell:  No cal tenir coneixements previs de ganxet, el taller serà molt assequible a tots els nivells.   

Preu: 15€ taller ( material inclòs)  / 20€ taller + dinar 

Hora: 11h 

On?: Parking del restaurant Can Sadurní a Begues. 

Durada: 2h-3h 

 


