
Propostes per
visites

escolars al
Salí de

Cambrils



Qui som?

El Salí de Cambrils és un complex pre-industrial 
 molt ben restaurat,

 que us permetrà descobrir
 com era la vida abans de la relació de l'home i la màquina. 

Situat al nucli de Cambrils, terme d'Odèn i 
comarca del Solsonès,

en aquestes salines us mostrarem com contiuem 
 respectant

el procés tradicional per obtenir i elaborar la sal que 
neix d'aquestes muntanyes.

A la vegada, us descobrirem un conjunt de molins
 medievals, un antic forn de rajoles 

 i per aprofundir més,
 mirar l'entorn i fer una pinzellada de geologia sobre el terreny.



Què oferim?

Visita guiada al salí per conèixer com 
s'obté la sal i la història de l'explotació.

Visita guiada al salí i activitat geològica.

"Del romànic a la sal" visita guiada al castell
 i l'església de Sant Martí de Cambrils per conèixer 
com era l'Edat Mitjana, acabant amb el 
recorregut per les salines.

Bany de sal a la piscina terapèutica , amb una
 concentració de sal del 30%.

"Fem de saliners" aprendrem a recollir
 la sal de les eres, la farem passar pel molí
 i  l'aromatitzarem.



PRIMÀRIA
- Visita guiada al Salí

  - Fem de saliners

Visites segons el nivell educatiu

SECUNDÀRIA
- Visita guiada al Salí

  - Visita guiada i
     activitat geològica
  - Visita del romànic a 
     la sal
  -  Bany terapèutic

BATXILLERAT
- Visita guiada al Salí

  - Visita guiada i
     activitat geològica
  - Visita del romànic a 
     la sal
  -  Bany terapèutic



 
Durada: 1:15
Bany, fins a 3

hores.
 

Preu: 7€
 

Visita +
bany

02

Durada: 1:15
+ 1 hora
activitat
Preu: 7€

Visita Salí
+ activitat 

(Geologia,
Romànic o

Fem de
saliners)

03

Durada: 2:15
Bany fins a 3

hores
Preu: 10€

Visita Salí +
activitat

(Geologia,
Romànic o

Fem de
Saliners) +

bany

04

Entrepà a
escollir
Beguda

Peça de fruita
 

Preu: 4€

Opció
picnic

 

Durada i tarifes

 
Durada: 1:15

 
Preu: 5€

Visita al
Salí

01



Per reservar qualsevol de les activitats o demanar
més informació, podeu contactar amb nosaltres a
través dels següents canals: 

       621 244 364 / 683 258 035 / 606 006 095
        infosalicambrils@gmail.com  
        www.salidecambrils.cat
        @salidecambrils

Ubicació i contacte:

Ubicació : El complex del Salí es troba al km.20 de la
carretera L-0401 (25283 Odèn, Lleida) i les seves         
 coordenades per introduir en el navegador GPS del vehicle
són: 42.132813, 1.392568


