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VISITES A L’ESPAI NATURAL DE LA SÈQUIA MAJOR. 
INFORMACIÓ BÀSICA. 
 

Dates i horaris de visita: 
 
Agost i setembre: tots els dissabtes i diumenges de 18 a 20h. 
D’octubre a febrer: els diumenges de 11 a 13h. 
 
Característiques de la visita: 
- Dues hores de durada.  
- Distància total recorreguda: 2 km 
- Apta per totes les edats. Guies avesades a treballar amb nens i famílies. 
- Camí planer i adaptat per a cotxets i cadires de rodes una mica “tot terreny”. 
- Aconsellable portar calçat ben lligat (no xancletes), gorra pel sol, aigua. 
- Els guies tenen binocles per deixar als visitants. 
- Visites habitualment en català, castellà i anglès. Avisant amb antelació tenim 

guies amb coneixements bàsics de francès, italià i alemany. 
- A l’espai NO poden entrar gossos. 
 
Continguts de la visita: 
 
Passejada tranquil·la en la qual: 
- S’explica la història de l’indret i els seus valors naturals. 
- Espècies protegides de l’espai: el fartet, la tortuga d’estany. 
- Interpretació de rastres d’activitat animal: petjades, plomes, nius, restes 

menjar. 
- Observació d’ocells amb prismàtics. 

 
Telèfons de contacte guies:  
Cel Rogent: 977.600.895 / 674.744.742                                    Imma: 639.951.269       

 

Hort dels Alls 6 local 2 43800 Valls Tel:977.600.895 
A/e:   celrogent@celrogent.com     www.celrogent.com 
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Reserves Visites:   
 
- El procediment de reserva de les visites serà per telèfon al Patronal Municipal 
de Turisme de Vila-seca (977 39 03 62)  de dilluns a divendres.  
Cada divendres aquesta oficina farà arribar un correu electrònic a 
celrogent@celrogent.com  amb el llistat d’inscrits on hi consti el nom , nº de 
persones , idioma i telèfon de les persones inscrites. 
 
- Dissabtes i diumenges la gent que passi per l’oficina de Turisme de la Pineda 
es podrà inscriure a les visites i des d’aquesta oficina es farà un correu 
electrònic a les 14 h de dissabte i de diumenge a celrogent@celrogent.com amb 
els nous inscrits. 
 
- Si s’inscriuen persones la mateixa tarda de la visita és a dir dissabte o 
diumenge de 14h a 18 h cal trucar al mòbil de contacte de Cel Rogent per avisar 
( 674 744 742). 
 
La nostra recomanació és que durant el cap de setmana el telèfon de L’oficina 
de Turisme de Vila-seca tingui un contestador o redirigeixi a el nº de telèfon de 
l’oficina de Turisme de la Pineda 
 
Punt de Trobada: 
 
- El punt de trobada serà la Plaça de la Cançó Catalana (Rotonda PACHA) , 
NO a l’Oficina de Turisme com els anys anteriors. 
 
 


