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Conèixer les singularitats del vi, descobrir el paisatge amb experts, fer una fotografia com ho feien el segle XIX, i entrar en el món de les abelles. Fotografies: Museu de la 
Vida Rural.

Amb la vocació d’innovar i sorprendre els visitants amb propostes 
innovadores en el sector del turisme cultural en un entorn rural, el 
Museu de la Vida Rural ha posat en marxa el programa Propostes 
Singulars. Es tracta de quatre experiències turístiques que combinen 
la visita temàtica al Museu amb altres activitats culturals i educatives a 
l’entorn, en col·laboració amb altres agents de la Conca de Barberà.

“La cultura és l’eix fonamental en el procés de canvi per a la transformació 
social. Les experiències transformadores ens ajuden a comprendre i a 
actuar de manera crítica en la societat en la qual vivim i connecten la 
reflexió amb l’acció.”

L’objectiu que pretén el Museu de la 
Vida Rural de l’Espluga de Francolí amb 
aquestes activitats és connectar turisme, 
cultura i sostenibilitat,  per generar 
reflexió entre la societat i  promoure el 
pensament crític a través de l’educació 
cultural.

1 - CULTURA ECOLÒGICA

L’experiència comença amb una visita 
temàtica al Museu de la Vida Rural per 
després fer una ruta en bicicleta elèctrica, 
amb l’empresa Drac Actiu, pel voltant 
del riu Francolí, passant pel monestir 
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de Poblet i pels paisatges que ofereix la 
Conca de Barberà. Finalment s’ofereix 
un tast de productes de proximitat de la 
cooperativa Fet a la Conca.

2 - CULTURA ECOLÒGICA PER A 
FAMÍLIES

L’experiència comença també al Museu 
de la Vida Rural. Continua amb una 
experiència, amb Drac Actiu, que ens 
endinsa en l’apassionant món de les 
abelles. Protegits amb vestits, coneixerem 
com viuen i treballen, i descobrirem la 
seva importància en l’ecosistema i el seu 
paper clau per a la humanitat.

3 - ELOGI DE LA LENTITUD

Amb aquesta experiència, el Museu de la 
Vida Rural ens convida a aturar-nos una 
estona, a desconnectar del ritme frenètic 
del nostre dia a dia i a gaudir de les 
petites coses, a descobrir els ritmes vitals, 
el nostre vincle amb la natura, amb la 

terra, amb l’agricultura i amb la cultura. 
Està pensada per assaborir els petits 
instants de la vida, prescindint del mòbil 
i fent una immersió en les sorpreses que 
componen l’activitat. La part singular de 
la proposta és fer una fotografia amb una 
càmera del segle XIX, amb el procés lent 
que implica la preparació, l’execució i el 
revelat. 

4 - ESPERIT DE VI

Aquesta experiència és un viatge al 
món del vi a través de la seva història 
i el patrimoni cultural. Coneixerem 
les seves singularitats, la fil·loxera, el 
cooperativisme, la importància de 
l’aiguardent, el present i el futur del vi. 
Un recorregut que comença al Museu 
de la Vida Rural, continua per la Fassina 
Balanyà i acaba al celler Vidbertus amb 
una degustació de vins.

Totes les activitats són guiades per 
personal especialitzat. Estan pensades 

per a grups d’unes quinze persones, 
amb la finalitat de garantir la seguretat, 
però també amb l’objectiu de convidar  
l’usuari a viure l’experiència d’una forma 
més personal i autèntica. Les Propostes 
Singulars del Museu de la Vida Rural 
s’han posat en marxa aquest agost i estaran 
disponibles durant tot l’any. Per gaudir-ne 
de qualsevol  es pot fer de dues maneres: 
participant-hi quan es programen, 
de forma periòdica, o contractant-les 
prèviament en el moment en què es 
vulguin realitzar, fent la sol·licitud des de 
la pàgina web del museu. n
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