
 
 

  
 

  
 

  
  

 

 

  

 

 El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), en el marc de la Fira 

Terrassa de Vins, organitza dues activitats al Bages: 

  

Visita al Celler Fargas-Fargas de Salelles 

Dissabte, 8 de novembre | Horari: 11 hores | Durada de la visita: 2 hores i 30 minuts 

Visita guiada al celler Fargas-Fargas de Salelles. Es visita la vinya, el taller 

d’elaboració i es fa un tast de vins amb acompanyament. 

 

Preu: 5€. El pagament s’ha de fer per avançat al número de compte: Catalunya Caixa ES87 2013 

6010 1801 0616 3918 CESCESBBXXX. Cal portar el comprovant de pagament el dia de la visita. 

Inscripcions: AQUÍ 

Punt de trobada: directament al celler. Adreça: Cal Quicu, 15. 08253 Salelles. Tel. 93 835 85 

47 www.fargas-fargas.com 

Aforament màxim: 25 persones 
 

  

Itinerari per les Tines de la vall del Flequer de Rocafort 

Dissabte, 15 de novembre| Horari: 12 hores | Durada de la visita: 2 hores aprox. 

Itinerari guiat a peu per les enormes tines de la vall del Flequer de Rocafort, que 

s'utilitzaven antigament per fer vi directament a les vinyes. 

Col·labora: Diputació de Barcelona. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac 

 

Preu: gratuït 

Inscripcions: AQUÍ 

Punt de trobada: Carretera del Pont de Vilumara a Rocafort BV-1224, km. 4,1. Pista d’accés al Mas 

d’Oristrell/Tines de la Vall del Flequer. Es poden deixar els vehicles al costat de la carretera i a 

l’aparcament que hi ha a uns 100 m. de la carretera, just passat un torrent. Les coordenades són: 

41.709126 i 1.894698. 

Aforament màxim: 25 persones 

  

  

http://mnactec.us4.list-manage1.com/track/click?u=b65576c2c1e5a78b0fe2ba631&id=fc6fb54d4e&e=a7fcef68b2
http://mnactec.us4.list-manage1.com/track/click?u=b65576c2c1e5a78b0fe2ba631&id=9e18577a60&e=a7fcef68b2
http://mnactec.us4.list-manage2.com/track/click?u=b65576c2c1e5a78b0fe2ba631&id=85265ca227&e=a7fcef68b2


Bótes d’Art és una exposició que relaciona l’art, la terra, el vi i la tècnica, a través de catorze 

bótes de vi de catorze cellers de la DO Pla de Bages. Cada bóta ha estat decorada per un/una 

artista diferent de la comarca del Bages. Les han intervingut lliurement amb la intenció 

d’utilitzar la bóta com a suport, com a escultura, com a instal·lació, com a inspiració estètica, 

per tal de generar un llenguatge comú on el vi hi sigui present en totes les seves formes 

d’inspiració. 
FINS EL 16 DE NOVEMBRE 

 

  

 

Més informació: www.mnactec.cat  i al telèfon 93 736 89 66 

  

 

 

 

 

 

http://mnactec.us4.list-manage.com/track/click?u=b65576c2c1e5a78b0fe2ba631&id=3bff004ac3&e=a7fcef68b2

