
CABANERA i BRAMA
La brama del cèrvol és l’època més espectacular per conèixer Taús i el seu entorn, aquest fenòmen és viu plenament des de 

Cal Rossa i els seus voltants, és per això que proposem descobrir la Cabanera de Taús

únic tram entre Segre i Noguera on durant mil·lènis 

fresca. Aprofitarem els recorreguts per conèixer l

mà de Salvatgines, guiats per l’ambientòleg Albert

Dimarts 2 octubre 
21:30h Presentació del projecte “Cal Rossa de Taús

consumeix, un tipus de construcció ecològica, dissenyada per interactuar amb la natura 

Visita i explicació de tots els allotjaments tematitzats.

Dimecres 3 octubre 

7:30h Sortida guiada pel tram de Cabanera entre Taús i el Roc dels quatre alcaldes, s’explicaran els diferents llocs d’

altres informacions sobre la Cabanera en el terreny. Observació dels quatre rapinyaires europeus a la zona 

Distància del recorregut, 10Km a peu. 

14:00h Dinar al Refugi de Cuberes 

16:00h Tornada cap a Cal Rossa de Taús amb vehicle, durant la tarda

Taús o voltants. 

20:00h Sopar a Cal Rossa de Taús 

Dijous 4 octubre 

7:00h Sortida guiada d’observació de la Brama del Cèrvol per la de la Serra de Taús, es farà servir telescopi per una millor 

visualització. 

14:00h Dinar a Cal Ross de Taús. i  

16:00h Despedida de l’activitat. 

PREU: 165€ per persona, inclou totes les sortides guiades, allotjament, dinars de dimecres i dijous i sopar de

inclou sopar de dimarts (lliure) i esmorsars que seran tipus picnic a la muntanya (cadascú se’l porta).

ha un mínim de 10 participants i el màxim és de 16.

Cal Rossa de Taús – www.calrossa.com

 

CABANERA i BRAMA ****Tardor 2018 
La brama del cèrvol és l’època més espectacular per conèixer Taús i el seu entorn, aquest fenòmen és viu plenament des de 

Cal Rossa i els seus voltants, és per això que proposem descobrir la Cabanera de Taús al seu pas pel massís del boumort, 

on durant mil·lènis s’ha concentrat el pas de tots els ramats d’ovelles

. Aprofitarem els recorreguts per conèixer la reconeguda fauna de la RNC de Boumort

l’ambientòleg Albert Cereza, d’Useu. 

QUÈ FAREM ? 

Presentació del projecte “Cal Rossa de Taús” explicació de l’edifici positiu que pot generar més energia de la que 

consumeix, un tipus de construcció ecològica, dissenyada per interactuar amb la natura al llarg de

Visita i explicació de tots els allotjaments tematitzats.  

guiada pel tram de Cabanera entre Taús i el Roc dels quatre alcaldes, s’explicaran els diferents llocs d’

altres informacions sobre la Cabanera en el terreny. Observació dels quatre rapinyaires europeus a la zona 

Tornada cap a Cal Rossa de Taús amb vehicle, durant la tarda-vespre es pot sentir la brama des de Cal Rossa de 

de la Brama del Cèrvol per la de la Serra de Taús, es farà servir telescopi per una millor 

inclou totes les sortides guiades, allotjament, dinars de dimecres i dijous i sopar de

inclou sopar de dimarts (lliure) i esmorsars que seran tipus picnic a la muntanya (cadascú se’l porta).

ticipants i el màxim és de 16.Confirmar assistència per telèfon o eMail

 

www.calrossa.com – Tel. 683337056 – eMail info@calrossa.com

La brama del cèrvol és l’època més espectacular per conèixer Taús i el seu entorn, aquest fenòmen és viu plenament des de 

al seu pas pel massís del boumort, 

tots els ramats d’ovelles a la recerca de l’herba 

RNC de Boumort i altres interessos naturals de la 

” explicació de l’edifici positiu que pot generar més energia de la que 

al llarg de les diferents estacions. 

guiada pel tram de Cabanera entre Taús i el Roc dels quatre alcaldes, s’explicaran els diferents llocs d’interès i 

altres informacions sobre la Cabanera en el terreny. Observació dels quatre rapinyaires europeus a la zona alta del recorregut. 

vespre es pot sentir la brama des de Cal Rossa de 

de la Brama del Cèrvol per la de la Serra de Taús, es farà servir telescopi per una millor 

inclou totes les sortides guiades, allotjament, dinars de dimecres i dijous i sopar del dimecres . No 

inclou sopar de dimarts (lliure) i esmorsars que seran tipus picnic a la muntanya (cadascú se’l porta). **L’activitat es farà si hi 

Confirmar assistència per telèfon o eMail abans del 15 de setembre. 

eMail info@calrossa.com 


