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Parc del Castell de Montesquiu
El Parc del Castell de Montesquiu està emparat legalment pel Pla especial
d’ordenació aprovat definitivament el 1998. La Diputació de Barcelona, en
col·laboració amb els ajuntaments que formen part del consell coordinador del
parc, gestiona aquest espai amb el propòsit de fer-hi compatibles els valors
naturals i culturals amb les activitats socioeconòmiques dels seus habitants i
de posar a disposició de la societat un marc idoni per a les activitats de lleure,
educació ambiental i recerca. Actualment ocupa una extensió de 681 hectàrees.
El parc ofereix moltes possibilitats per fer excursions i caminades o, simplement,
per passejar fruint d’un patrimoni natural i cultural de gran qualitat.

l

Els informadors i el personal dels equipaments del parc, us informaran i orientaran
sobre els itineraris, els llocs i els serveis que hi ha a la vostra disposició.
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Castell de Montesquiu

Informació general del parc
1
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Oficina del Parc del Castell
de Montesquiu
Masoveria del Castell
08585 Montesquiu
Horari: feiners, de 9 a 14 h
Tel. 934 727 600
Fax 938 529 005
p.montesquiu@diba.cat
parcs.diba.cat/web/montesquiu
Castell de Montesquiu
Informació general del parc, venda
de publicacions i visites guiades
al castell
Horari: de novembre a març,
dissabtes i festius, d’11 a 14 h;
d’abril a octubre, dissabtes i festius,
d’11 a 14 h i de 16 a 19 h;
juliol i agost, feiners, d’11 a 14 h
Visites concertades per a grups de
20 persones o més
A les vacances escolars,
consulteu-ne els horaris
Projeccions de l’audiovisual
«Temps d’història i misteri», a les
hores en punt
Centre de Recursos del Castell
de Montesquiu
Sales d’actes i de treball equipades
per a la celebració de cursos,
congressos i seminaris d’empreses,
entitats i institucions diverses
(restauració a la Casanova del
castell)
Tel. 938 529 234
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Cabanya del Castell
Sala d’exposicions temporals
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Casanova del Castell
Equipament amb servei
de restauració
Tel. 938 529 022
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Escola de Natura les Codines
Equipament habilitat per a grups
escolars i familiars
Gestionada per la Fundació
Catalana de l’Esplai / Associació
Catalana de Cases de Colònies
Tel. 934 744 678
Fax 933 777 344
accc@esplai.org
www.esplai.org/accc
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Campament juvenil Devesa
de les Codines
Instal·lació d’ús exclusiu per a
entitats juvenils.
Gestionat per la Fundació Catalana
de l’Esplai / Associació Catalana de
Cases de Colònies
Tel. 934 744 678
Fax 933 777 344
accc@esplai.org
www.esplai.org/accc

Viu el parc!
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Presentació
La campanya Viu el parc, promoguda
per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
la Diputació de Barcelona, arriba novament al Parc del Castell de Montesquiu
per celebrar la vint-i-dosena edició.
Aquesta campanya s’estructura en dues
vessants: l’acte central, amb la Festa al
parc i el Ral·li fotogràfic, i els actes locals Viu el parc als municipis del Parc.
I també, com sempre, el Programa escolar, adreçat als alumnes de 5è de primària de les escoles dels municipis del
Bisaura.
La Festa al parc tindrà lloc el diumenge 4 de juny a l’entorn del castell de
Montesquiu seguint el fil conductor de
la màgia. Podreu participar en els tallers
de màgia i gaudir dels poders màgics
d’Eduard Juanola amb el seu espectacle «Hocus Pocus». L’hora del vermut estarà amenitzada amb Màgia de
prop. El castell de Montesquiu també
obrirà les seves portes a tothom qui el
vulgui visitar, tot i que caldrà inscriures’hi durant el matí perquè l’aforament és
limitat.
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Viu el parc!

També convidem els amants de la fotografia a participar al 18è Ral·li Fotogràfic
del Castell de Montesquiu amb tres temes sorpresa que sabreu en el mateix
moment de la inscripció. Us convidem a
llegir les bases i a venir ben preparats per
a l’aventura.
Una nova edició del Programa escolar
aproparà als alumnes de 5è de primària
de les escoles del Bisaura a conèixer l’entorn natural i el patrimoni cultural i històric
més proper.
En aquest fullet trobareu la relació d’actes que cada municipi organitza durant
aquest període de temps.
El programa Viu el parc us proposa una
manera diferent de descobrir el ric patrimoni natural i cultural del Parc del Castell
de Montesquiu i dels municipis que el
conformen. Aprofiteu la Festa al parc
per informar-vos de NATURÀLIA.cat i de
com oferir el bo i millor dels vostres productes i serveis al públic interessat de la
resta de parcs de la xarxa. Us hi esperem!

Les activitats
Nota: les activitats del programa
«Viu el parc» promogudes per la Gerència
de Serveis d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona s’assenyalen
amb un quadre vermell i el
logotip del programa al costat.

La resta d’activitats són organitzades
directament per cada ajuntament
o per entitats. Podeu demanar-ne més
informació als telèfons respectius:
• Ajuntament de Montesquiu
Tel.: 938 529 091
www.montesquiu.cat
• Ajuntament de Sant Quirze
de Besora
Tel.: 938 529 017
www.ajsantquirze.cat
• Ajuntament de Santa Maria
de Besora
Tel.: 938 550 976
www.santamariabesora.cat
• Ajuntament de Sora
Tel.: 938 529 193
www.sora.cat
• Ajuntament de Vidrà
Tel.: 938 551 255
www.vidra.cat

Viu el parc!
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Activitats: juny
Fins al 28 de juliol
Sant Quirze de Besora
Bisaurart. Mostra d’art col·lectiva
d’artistes del Bisaura
De 17 h a 19.30 h, dissabtes i diumenges
1 de juny, dijous
Sant Quirze de Besora
10.30 h Xerrada «Remeis naturals», pel
Grup d’envelliment actiu, de l’espai
Activa’t!, a La Cooperativa

8 de juny, dijous
Sant Quirze de Besora
10.30 h Un racó per la memòria i la
llengua, pel Grup d’envelliment actiu,
de l’espai Activa’t!, a La Cooperativa

Del 3 de juny al 25 de juliol
Sant Quirze de Besora
Bisaurart
De 17 h a 19.30 h, dissabtes i diumenges

10 de juny, dissabte
Sant Quirze de Besora
18 h Exhibició de dansa del Gimnàs
Bisaura, al Teatre El Centre

3 de juny, dissabte
Sant Quirze de Besora
Dolors Barral, pintura a l’oli
18 h Inauguració a la sala d’exposicions
Can Tija (Casa de Cultura)

15 de juny, dijous
Sant Quirze de Besora
10.30 h Visita a un lloc d’interès del
poble pel Grup d’envelliment actiu, de
l’espai Activa’t!, a La Cooperativa

4 de juny, diumenge
Sant Quirze de Besora
11 h Concert de piano com a cloenda
del curs, al Teatre El Centre

Del 16 al 19 de juny
Sant Quirze de Besora
Festa Major

Festa al parc
4 de juny, diumenge

Castell de Montesquiu
De 9 a 11 h Inscripcions al 18è Ral·li
Fotogràfic del Castell de Montesquiu
De 10.30 a 12 h Tallers de màgia.
Jocs de màgia senzills fets amb
objectes quotidians
12 h Espectacle de màgia «Hocus
Pocus», d’Eduard Juanola
Fins a les 14 h Màgia de prop, a l’hora
del vermut
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Jornada de portes obertes al castell
de Montesquiu. La visita és gratuïta,
però caldrà inscriure-s’hi durant el matí
perquè l’aforament és limitat.
Hi haurà servei de bar

Viu el parc!

Vidrà Viu el parc
17 de juny, divendres
11 h Impressionats per la natura,
taller de tècniques d’impressió utilitzant
els elements que la natura ofereix, a la
Casa de la Vila
23 de juny, divendres
Montesquiu
18 h Sardanes
19 h Arribada de la Flama del Canigó.
Coca i vi dolç per a tothom i encesa de
la foguera, a la plaça de l’Ajuntament

Activitats: juny

Activitats: juliol

23 de juny, divendres
Sant Quirze de Besora
19 h Arribada de la Flama del Canigó
i sardanes, a la plaça del Bisaura

1 de juliol, dissabte
Sant Quirze de Besora
XXXV Revetlla del Barri de Sora
21.30 h Sopar de revetlla
23 h Ball

29 de juny, dijous
Sant Quirze de Besora
10.30 h Xerrada «La cuina d’estiu», pel
Grup d’envelliment actiu, de l’espai
Activa’t!, a La Cooperativa
Del 30 de juny al 2 de juliol
Sora
Festa Major

2 de juliol, diumenge
Montesquiu
12 h Festa per a la gent gran, a la sala
d’actes de l’Ajuntament
8 de juliol, dissabte
Montesquiu
18 h Aplec de sardanes amb les cobles
Jovenívola de Sabadell i La Flama
de Farners, als jardins del castell de
Montesquiu
9 de juliol, diumenge
Castell de Montesquiu
D’11 h a 19 h Música a la gespa.
Música als jardins del castell de
Montesquiu. L’organitza: Consorci de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura
16 de juliol, diumenge
Vidrà
9 h Fira artesana
10 h Concurs de gossos d’atura
Especial Border Collie, fira i activitats
relacionades amb els pastors i les
ovelles a la Prada Fonda de Vidrà.
L’organitza: Associació Vidrà Cabagès
avidracabages@gmail.com
29 de juliol, dissabte
Santa Maria de Besora
Festa de la Gent Gran

Viu el parc!
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Activitats: juliol

Activitats: agost

29 de juliol, dissabte
Sant Quirze de Besora
23 h Lliurament de premis del Torneig
de futbol sala, amb coca i xocolata, i
participació d’alumnes de Hip Hop del
Gimnàs Bisaura, a la pista municipal
L’organitza: Associació de Futbol Sala
Bisaura

Nit d’estels al castell de
Montesquiu
11 d’agost, divendres
De 21.30 h a 23.30 h Introducció
al coneixement del cel, observació
dels astres a ull nu i de planetes
amb el telescopi. Es comentarà
de manera amena i didàctica la
història de l’observació del cel i les
llegendes relacionades amb algunes
constel·lacions. Places limitades.
Inscripcions: nitdestels@fusic.org
Del 25 al 27 d’agost
Sant Quirze de Besora
Cap de setmana del Jovent
L’organitza: Comissió de Jovent Nem
Tard
26 d’agost, dissabte
Santa Maria de Besora
18 h Aplec de la Sardana
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Activitats: setembre
2 de setembre, dissabte
Castell de Montesquiu
Bisaurart. Mostra d’art col·lectiva
d’artistes del Bisaura
17 h Inauguració a la sala d’exposicions
del castell de Montesquiu
Del 3 al 30 de setembre
Castell de Montesquiu
Bisaurart. Mostra d’art col·lectiva
d’artistes del Bisaura
D’11 h a 14 h i de 16 h a 19 h, dissabtes
i diumenges
3 de setembre, diumenge
Montesquiu
Cursa del Castell de Montesquiu

11 de setembre, dilluns
Montesquiu
Actes de commemoració de la Diada
Nacional de Catalunya
11 de setembre, dilluns
Sant Quirze de Besora
Actes de commemoració de la Diada
Nacional de Catalunya
11 de setembre, dilluns
Sora
Caminada popular
Del 22 al 25 de setembre
Vidrà
Festa major

Del 8 a l’11 de setembre
Santa Maria de Besora
Festa Major
9 de setembre, dissabte
Santa Maria de Besora
11.30 h Aplec de Sant Mohí

Santa Maria de Besora
Viu el parc
9 de setembre, dissabte
13 h Racons de sons, un recorregut
pels sons de la mediterrània, a la plaça
del Bisaura

Sora Viu el parc
10 de setembre, diumenge
17.30 h Les veus del parc, llegendes
de Sora. Un espai acollidor on escoltar
històries i potser també explicar-les, a la
plaça Can Coromines
Viu el parc!
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Activitats: octubre
Sant Quirze de Besora
Viu el parc
1 d’octubre, dissabte
13 h Les veus del parc, un espai
acollidor on escoltar històries i potser
també explicar-les, a la plaça del
Bisaura

8 d’octubre, diumenge
Castell de Montesquiu
Dia Mundial dels Ocells
10 h Sortides guiades, anellament
d’ocells, tallers i concurs d’identificació
d’ocells, als jardins del castell de
Montesquiu. L’organitza: Grup de
Naturalistes d’Osona i Consorci de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura
22 d’octubre, diumenge
Montesquiu
Fira de la Nou
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Rutes guiades 2017. Marxa nòrdica
Des del Parc del Castell de Montesquiu
es dóna impuls a aquest projecte, l’objectiu principal del qual és descobrir racons singulars de la vall del Ges, Orís
i Bisaura tot practicant aquest saludable esport.
La marxa nòrdica és una pràctica esportiva aeròbica, saludable i apta per
a tots els públics, independentment de
l’edat i la forma física. Consisteix a caminar amb l’ajuda de bastons similars
als utilitzats en l’esquí. La seva tècnica,
de fàcil aprenentatge, permet posar tot
el cos en forma de manera uniforme.
Totes les sortides són els diumenges al
matí. La majoria d’itineraris tenen una
durada de 3 a 4 hores.

Diumenge 11 de juny
Forat Micó
Vidrà i Sant Pere de Torelló
Punt de trobada: Torelló, aparcament
del Mercat Municipal
Diumenge 25 de juny
Serra de la Cogulera - Saderra
Sant Quirze de Besora i Orís
Punt de trobada: Sant Quirze de Besora
(plaça del Bisaura)
Diumenge 9 de juliol
La Grevolosa i la serra de Llancers
Sant Pere de Torelló
Punt de trobada: castell de Montesquiu
(aparcament)

Informació general
Preu per sortida: 4 euros
Inscripció prèvia a:
www.turisme.gesbisaura.cat
Places limitades
Requisits: cal dur calçat i roba
còmodes, aigua i esmorzar.
Hora de trobada per a totes les
sortides: 8.15 h, pels que no han
fet mai marxa nòrdica; 8.45 h, pels
que ja n’han fet.
Més informació
Consorci de la Vall del Ges, Orís
i Bisaura
Tel. 938 592 226
castellmontesquiu@gesbisaura.cat
www.turisme.gesbisaura.cat
Parc del Castell de Montesquiu
Tel. 938 529 234
p.montesquiu.bisaura@diba.cat

Punt de trobada: Torelló, aparcament
del Mercat Municipal
Diumenge 23 de juliol
Llaés, baumes del Teixidor
i Mare de Déu de la Cau
Santa Maria de Besora i Llaés
Punt de trobada: Santa Maria de Besora
(davant de l’Ajuntament)
Diumenge 24 de setembre
Del castell de Montesquiu al
castell de Besora
Montesquiu i Santa Maria de Besora
Punt de trobada: castell de Montesquiu
(aparcament)

Viu el parc!
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Rutes guiades 2017. Marxa nòrdica
Diumenge 8 d’octubre
Els Munts
Sant Quirze de Besora i Sant Agustí de
Lluçanès
Punt de trobada: Sant Quirze de Besora
(plaça del Bisaura)
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Diumenge 22 d’octubre
Ciuret
Vidrà
Punt de trobada: Sant Quirze de Besora
(plaça del Bisaura)

18è Ral·li Fotogràfic del Castell de Montesquiu
Diumenge 4 de juny de 2017
Bases de participació
1. Objectius Promoure els valors naturals, culturals i històrics del Parc del Castell
de Montesquiu i dels municipis que componen el Bisaura: Montesquiu, Sant Quirze
de Besora, Santa Maria de Besora, Sora i
Vidrà.
2. Participants Tothom que ho desitgi.

8. Jurat i veredicte El jurat estarà format
per dues persones del Grup Fotogràfic de
Manlleu i una persona nomenada per l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona.
9. Lliurament de premis Dissabte 1 de
juliol, a les 12 h, a la Cabanya del Castell
de Montesquiu.

3. Hora De 9 h a 14 h.
4. Temes Tres temes que es lliuraran en el
moment de la inscripció.
5. Suport Digital. Es demana fer les fotografies amb la màxima resolució de la càmera, amb la mínima compressió i en format JPG. En el moment de la sortida, es
demanarà el tipus de targeta per resoldre
imprevistos en la recollida.
6. Control de sortida Estarà situat a la
masoveria del castell de Montesquiu. La
inscripció dels participants es farà de
9 h a 11 h. El buidatge de targetes es farà
fins a les 14 h al mateix lloc de sortida.
Només s’acceptarà una foto de cada tema.
7. Premis
Un PREMI a la millor col·lecció: 300 euros.
Tres PREMIS a la millor fotografia de cada
tema: 150 euros.
Hi haurà un PREMI ESPECIAL per a participants de fins a 12 anys.
Cada participant només podrà optar a un
premi.

10. Exposició de les obres Les fotogra
fies finalistes i guanyadores s’exposaran al
castell de Montesquiu de l’1 al 30 de juliol, d’11 h a 14 h.
11. Drets d’edició L’organització tindrà
dret a publicar i reproduir les obres premia
des. Cap dret de reproducció de les imatges podrà ser transferit a tercers sense el
previ consentiment de l’autor.
12. Drets d’imatge Els participants es
fan responsables dels drets d’imatge de
les persones que apareixen a les seves
fotografies i de les possibles reclamacions.
13. Acceptació de les bases La participació en aquest ral·li pressuposa l’acceptació de les bases. L’organització es reserva
el dret de modificar aquestes bases en cas
que es cregui convenient.

Amb la col·laboració de:
GRUP FOTOGRÀFIC MANLLEU

Viu el parc!
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Parc a taula
Parc a taula és un programa de
desenvolupament socioeconòmic,
promogut per la Diputació de
Barcelona, que pretén destacar,
mitjançant la gastronomia i la viticultura,
els valors naturals, culturals i
paisatgístics dels nostres parcs.
D’aquesta manera, els restaurants de
les poblacions vinculades als espais
naturals protegits proposen degustar
diferents plats, elaborats
Què hi trobaràs?
El programa Parc a taula es duu a terme
en els parcs següents: Parc Natural del
Montseny. Reserva de la Biosfera, Parc
del Castell de Montesquiu, Parc de la
Serralada de Marina, Parc de la Serralada
Litoral, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del
Foix i Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac.
• Podràs fer les reserves, gaudir de
descomptes...!
• Comptaràs amb tota mena d’informació
de cada establiment, geolocalització,
com arribar-hi...!
• Podràs consultar informació sobre les
característiques de cada parc, les
activitats que s’hi fan, calendaris de
collita dels diferents productes, mercats...
En definitiva, descobrir la cultura
gastronòmica, la producció artesana i la
viticultura de proximitat i de qualitat dels
nostres parcs i... assaborir-la!

14

Viu el parc!

específicament amb productes
naturals, cuinats per mans expertes.
També participen al programa els
cellers, productors i artesans
alimentaris del territori, que aporten la
matèria primera de qualitat que exigeix
la millor cuina. Així mateix, s’hi
afegeixen els allotjaments propers al
parc, que ofereixen el millor servei per
tal que es pugui gaudir d’una estada
relaxant i alhora confortable.

Viu el parc!
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Diumenge 4 de juny
Al castell de Montesquiu
De 9 h a 11 h

Inscripcions al 18è Ral·li Fotogràfic
del Castell de Montesquiu
10.30 h

Tallers de màgia. Jocs de màgia
senzills fets amb objectes quotidians

El programa «Viu el parc» es desenvolupa
també als parcs de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac, Garraf-Olèrdola-Foix,
Guilleries-Savassona, Montnegre
i el Corredor, Montseny, Serralada
de Marina i Serralada Litoral
Si voleu rebre informació puntual sobre
els actes de tots els programes Viu el parc
i consultar-ne la programació específica,
visiteu el web diba.cat/viuelparc

12 h

Espectacle de màgia «Hocus Pocus»,
d’Eduard Juanola
Fins a les 14 h

Màgia de prop, a l’hora del vermut
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h

«Viu el parc»
Tel. 635 016 790
viuelparc@diba.cat

Entrada gratuïta al castell. Places
limitades. Cal inscriure-s’hi durant el matí

Nit d’estels
Divendres 11 d’agost
Al castell de Montesquiu

Amb la col·laboració dels ajuntaments
de Montesquiu, Sant Quirze de Besora,
Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà

De 21.30 h a 23.30 h

Introducció al coneixement del cel.
Places limitades
Inscripcions: nitdestels@fusic.org

Gerència:

FUSIC

Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del
Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de
Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat

Gabinet de Premsa i Comunicació. Fotografies: Pep Herrero (Taller de Cultura / Diputació de Barcelona). DL B 14283-2017. Paper procedent de fonts responsables amb el medi ambient

Festa al parc

