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      Visita al bosc màgic dels tions 

        Especial Nadal  -  sortida escolar 

                        Rucs del Corredor /Rukimon  
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El Rukimon  són  10 hectàrees de bosc i pastures un viuen 

aproximadament 60 rucs en règim de semi llibertat. Sense estar 

estabulats, amb un sistema de rotació de pastures. Inclou una zona 

visitable per a conèixer els rucs i com viuen al rukimon. 

Qui som?  

Rucs del Corredor  és obert al públic des del 1998 i és l’única reserva a tot 

l’estat on es poden veure exemplars de les diferents races de burros de la 

península i que es troben en perill d’extinció.  

L’objectiu principal ha estat sempre la dignificació, revalorització i cura 

dels rucs. A partir del qual hem anat elaborant les nostres activitats.  
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  Especial Nadal. Visita al bosc màgic dels tions.  

Sortida escolar d’un dia.  Trobeu el tió de la vostra classe!! 

 

Només als voltants del Nadal, el bosc del Rukimon s’omple de tions que 

descansen a les branques dels arbres, a les bardisses, a la vora de les 

roques….. reunits per a explicar-se les aventures de tot l’any  abans de 

marxar a les cases dels nens que els esperen.  És el moment  de venir a 

veure’ls i esbrinar  si el tió de la vostra classe també s’ha aturat a la bora 

dels rucs. I ja que hi som,  fer la visita al Parc del rukimon per a conèixer 

els burrets que viuen a la reserva. 
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És un recorregut pel bosc del Rukimon. Un seguit d’ indicadors grocs 

mostren la ruta que us farà passar  pel davant dels espais on es troben: 

rucs de diferents races, algun semental, els joves que creixen, els petits 

amb les mares...... tot acompanyat de panells explicatius i d’informació 

sobre el mon dels rucs. 
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Si voleu trobar el vostre Tió en el recorregut teniu dues opcions: 

- Portar amagat  el que ja teniu i us el col·loquem en el bosc 

- Encarregar-nos un Tió del Rukimon 

 

Activitat disponible durant els mesos de Novembre i Desembre 

Infantil i primària 

Durada 1,30h – Opció de zones de pic-nic i de joc per si us quedeu a dinar 

Fins a 100 nens 
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