Parc del Castell
de Montesquiu

ició
23a ed

De juny a octubre de 2019

www.diba.cat/viuelparc

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,
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 orientaran sobre els
itineraris, els llocs i els serveis que hi ha a la vostra disposició.

a Ripoll i
Puigcerdà

C-

Masoveria

l

1

l

Castell de
Montesquiu

Riu

T

B V-

465

5

6

Estació
de RENFE
ll

e rl

PARC DEL CASTELL
DE MONTESQUIU

Planeses

la Solana

Casanova del Castell

l l

Escola de Natura
les Codines

la Farga
de Bebié

ll l ll
ll
lll
ll
ll
l l
l
ll
l l
l l
l

Devesa de les Codines

7

Sant Moí

l l
l l
l
ll
l l
l
l
l l
l l l l l l l

2 3

a Sora

17

l l
l l
ll

4

ll l lll
lll
l
l l
l l
ll
l l l

Cabanya
del Castell

l l
l l
l l
ll
ll
l
l
l l
ll
l l
l l
ll

Masoveria

5

a Santa Maria
de Besora
i Vidrà

l l
l l
ll
l

-1

u

7a

Sant Quirze de Besora

2

Viu el parc!

l
ll
l l
ll
ll
l l
l l
l l l l l l l
l l l
l l
l l
ll
ll

C

Ri

Ter

Estació
de RENFE

B V- 5 2

Montesquiu

24

Castell de Montesquiu

Informació general del parc
1

2
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Oficina del Parc del Castell
de Montesquiu
Masoveria del Castell
08585 Montesquiu
Horari: feiners, de 9 h 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: caps de
setmana i festius de 10 h a 14.30 h
D’abril a juny i de setembre a
octubre: caps de setmana i festius
de 10 h a 14.30 h i de 16 h a 18 h.
Juliol i agost: de dimarts a
diumenges de 10 h a 14.30 h.
Per a grups de 20 persones o més,
visites concertades entre setmana,
caps de setmana i festius.
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
Tancat temporalment
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Escola de Natura les Codines
Equipament habilitat per a grups
escolars i familiars
Gestionada per Fundesplai
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.
Gestionada per Fundesplai
Tel. 934 744 678
Fax 933 777 344
accc@esplai.org
www.esplai.org/accc

Viu el parc!
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Viu el parc!

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 24a edició.
Aquesta campanya s’estructura en tres
vessants: els actes centrals, amb la
Matinal al parc, el Ral·li fotogràfic
i la Nit d’estels; els actes als municipis i el Programa escolar adreçat als
alumnes de 5è de primària de les escoles
dels municipis del Bisaura.
La Matinal al parc tindrà lloc el diumenge 2 de juny a l’entorn del castell
de Montesquiu. Trobareu diversos tallers de vestuari i màgia. La música de
Stromboli Jazz Trio ens acompanyarà
durant tota la festa.

Sant Llorenç. L’activitat és gratuïta, però
les places són limitades. Cal inscripció
prèvia a nitdestels@fusic.org
Consulteu en aquest programa de mà, la
programació artística i cultural que els municipis del parc ofereixen durant el Viu el
parc, entre els mesos de juny i octubre.
Una nova edició del programa escolar
aproparà els alumnes de 5è de primària
de les escoles del Bisaura a conèixer l’entorn natural i el patrimoni cultural i històric
més proper.
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. Us hi esperem!

Com a espectacle de cloenda, podreu
gaudir de màgia en directe amb l’espectacle Alehop Hop. El castell de
Montesquiu també obrirà les seves portes a tothom qui el vulgui visitar, tot i que
caldrà inscriure’s durant el matí perquè
l’aforament és limitat. També convidem
els amants de la fotografia a participar
al 20è Ral·li Fotogràfic del Castell
de Montesquiu amb tres temes sorpresa que sabreu en el mateix moment
de la inscripció. Us recomanem que llegiu les bases per venir ben preparats per
a l’aventura.

© Fusic

L’11 d’agost tindrem la Nit d’estels
a Sora per visionar la pluja d’estels de

Viu el parc!
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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.

© Fusic

Les activitats

La resta d’activitats són organitzades
directament per cada ajuntament
o per entitats. Podeu demanar-ne més
informació a:
• Ajuntament de Montesquiu
Tel.: 938 529 100
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

© Fusic

• Ajuntament de Vidrà
Tel.: 938 551 255
www.vidra.cat
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Activitats: juny

1 de juny, dissabte
Sant Quirze de Besora
Bisaurart
17.30 h Inauguració de l’exposició
Natura de Josep Ezcurra
i Marcelino Caparrós
A la sala d’exposicions Can Tija (casa de
Cultura)
1 de juny, dissabte
Castell de Montesquiu
De 9 a 13 h Sortida fotogràfica de
primavera
Commemoració del Dia Europeu dels
Parcs
Amb aquesta sortida fotogràfica
aprendrem a llegir el paisatge a través
de la recerca estètica i visual, a enfocar
les fotografies de forma propera

(macrofotografia) i a buscar la relació
entre subjecte i entorn.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia
a p.montesquiu.bisaura@diba.cat

Matinal al parc
Castell de Montesquiu
2 de juny, diumenge
De 9 h a 11 h Inscripcions al 20è Ral·li
Fotogràfic del Castell de Montesquiu.
De 10.30 h a 14 h. Tallers de vestuari.
Vine a vestir-te de mag i fes la teva
vareta màgica.
De 10.30 h a 12.30 h. Taller de màgia.
Descobrirem alguns jocs que utilitzen
càlculs matemàtics, habilitats manuals
i altres estratègies per a realitzar un joc
màgic correctament i de forma lúdica.
La música de Stromboli Jazz Trio ens
acompanyarà durant tota la festa.
12.30 h. Alehop Hop!! Espectacle
divertit de màgia còmica per a tots els
públics.
De 10 h a 14.30 h i de 16 a 18 h.
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.

© Fusic

Tot el mes de juny
Sant Quirze de Besora
Bisaurart
Exposició Natura de Josep Ezcurra
i Marcelino Caparrós
Obert dissabtes i diumenges de 17 h a
19.30 h
A la sala d’exposicions Can Tija (casa de
Cultura)

Viu el parc!
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Activitats: juny
7 de juny, divendres
Sant Quirze de Besora
Vespres malgastats
2on Cicle de Poesia d’Osona amb
les joves poetes Sònia Moya i Àngels
Gregori acompanyades de l’artista visual
Nàbia Adillon
A la biblioteca Pompeu Fabra
9 de juny, diumenge
Castell de Montesquiu
Música als parcs i Sons de la Mediterrània
12 h Concert de Jordi Molina ( tenora)
Per a tots els públics. Entrada lliure
Als Jardins del castell de Montesquiu
Del 14 al 17 de juny
Sant Quirze de Besora
Festa Major de Sant Quirze
L’organitza: Comissió de Festes
23 de juny, diumenge
Montesquiu
18 h Sardanes amb la Cobla
Jovenívola de Sabadell
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
23 de juny, diumenge
Sant Quirze de Besora
Arribada de la Flama del Canigó i
Sardanes amb la Cobla Principal de
Llançà i Osona.
Hi haurà coca i beguda per a tothom
A la plaça Bisaura
L’organitza: Regidoria de Cultura i
Comissió de Festes
8
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23 de juny, diumenge
Vidrà
22 h Encesa de la Foguera de Sant
Joan
Del 28 al 30 de juny
Sora
Festa Major

Nit d’estels a Sora
28 de juny, divendres
22.30 h
Introducció teòrica i visionat a ull
nu i amb telescopi del cel. Dirigida per
l’Inés Dibaroure de Blau El Planetari. .
A les escoles de Cussons. L’activitat és
gratuïta, però les places són limitades.
Cal inscripció prèvia a nitdestels@
fusic.org
29 de juny, dissabte
Sant Quirze de Besora
Associació Recreativa de Pesca del
Bisaura
Concurs de Festa Major
L’organitza: Inteclubs amb la Societat de
Teradell i Campionat Yuki Lluire
29 i 30 de juny
Castell de Montesquiu
Curs flash d’ornitologia
Presentem un tastet d’ornitologia amb
dues sortides pràctiques i una sessió
teòrica, ideal per descobrir el món de
l’observació d’ocells
Curs impartit per Arnau Bonan
Dissabte de 8 a 14 h (sortida de camp) i
de 15 a 19 h (sessió a l’aula); diumenge
de 8.30 a 14 h (sortida de camp)
Inscripcions: www.ornitologia.org
L’organitza: ICO i Parc del Castell de
Montesquiu

Activitats: juliol
Juliol
Montesquiu
Cinema a la fresca (programes apart) a
la pèrgola
6 de juliol, dissabte
Sant Quirze de Besora
Revetlla del barri de Sora
21.30 h Sopar de revetlla
23 h Ball

7 de juliol, diumenge
Castell de Montesquiu
Música a la gespa
Festival de música als jardins del castell
de Montesquiu
d’11 a 19 h Música, jocs i food trucks als
jardins del castell de Montesquiu
Per a tots els públics. Entrada lliure
L’organitza: Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura

7 de juliol, diumenge
Montesquiu
Festa per a la gent gran
A la sala d’actes de l’Ajuntament

13 de juliol, dissabte
Montesquiu
4t Aplec de Sardanes
A la font d’en Nando
21 de juliol, diumenge
Vidrà
9 h XI Fira artesana: fira i activitats
relacionades amb els pastors i les
ovelles.
10 h Concurs Border Collie, a la Prada
Gran de Vidrà.
L’organitza: Associació Vidrà Cabagès
avidracabages@gmail.com

© Fusic

27 de juliol, dissabte
Santa Maria de Besora
Festa de la Gent Gran

Viu el parc!
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Activitats: agost
Vidrà Viu el parc

Finals d’agost
Sant Quirze de Besora
Cap de setmana del Jovent
L’organitza: Comissió de Jovent Nem
Tard

© Fusic

9 d’agost, divendres
19 h. Mostra de pastissos i seguidament
Concert «En clau de tres» música amb
ànima. Al Pavelló
Hi haurà un petit obsequi per als qui
portin pastís.

31 d’agost, dissabte
Santa Maria de Besora
18 h Aplec de la Sardana
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Activitats: setembre
Del 6 a l’11 de setembre
Santa Maria de Besora
Festa Major

22 de setembre, diumenge
Montesquiu
Cursa del Castell de Montesquiu

7 de setembre, dissabte
Santa Maria de Besora
11 h Aplec de Sant Moí

Del 20 i al 23 de setembre
Vidrà
Festa Major

Santa Maria de Besora
Viu el parc
7 de setembre, dissabte
12 h Concert de Dos x Quatre,
agrupació coral a cappella amb
repertori molt variat de música antiga,
gospel, swing i folklore popular.
A l’ermita de Sant Moí.

De l’1 al 29 de setembre
Montesquiu
Bisaurart
Mostra d’art col·lectiva d’artistes del
Bisaura
A la sala d’exposicions del castell de
Montesquiu.
Obert dissabtes i diumenges, d’11 h
a 14 h i de 16 h a 19 h

11 de setembre, dimecres
Montesquiu
Commemoració de la Diada Nacional
de Catalunya, ofrena i esmorzar
11 de setembre, dimecres
Sora
Caminada popular
Xocolata desfeta i coca, trencada d’olles
i jocs per la mainada

© Fusic

11 de setembre, dimecres
Sant Quirze de Besora
Commemoració de la Diada Nacional
de Catalunya
18 h Sardanes amb la Cobla Principal
de Llançà i Osona.
Hi haurà coca i beguda per a tothom
A la plaça Bisaura.

Viu el parc!

11

Activitats: octubre
4 i 5 d’octubre
Castell de Montesquiu
Les malediccions del castell de
Montesquiu
20 h Visita teatralitzada al castell
de Montesquiu
L’organitza: Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura

11 i 12 d’octubre
Castell de Montesquiu
Les malediccions del castell de
Montesquiu
20 h Visita teatralitzada al castell
de Montesquiu
L’organitza: Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura

5 d’octubre, dissabte
Castell de Montesquiu
Dia Mundial dels Ocells
10 h El dia Mundial dels Ocells és una
campanya de sensibilització sobre les
aus organitzada a escala mundial. Les
diferents activitats de l’edició d’enguany
inclouran sortides guiades, anellament
d’ocells, tallers per als més menuts i un
concurs d’identificació d’ocells
L’organitza: Grup de Naturalistes
d’Osona i Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura

18 i 19 d’octubre
Castell de Montesquiu
Les malediccions del castell de
Montesquiu
20 h Visita teatralitzada al castell
de Montesquiu
L’organitza: Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura

6 d’octubre, diumenge
Sant Quirze de Besora
Fira del Tast del Bisaura

Montesquiu Viu el parc

Sant Quirze de Besora
Viu el parc

25 i 26 d’octubre
Castell de Montesquiu
Les malediccions del castell de
Montesquiu
20 h Visita teatralitzada al castell
de Montesquiu
L’organitza: Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura

6 d’octubre, diumenge
12 h Concert de Cèltic Groove, música
celta.
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20 d’octubre, diumenge
Montesquiu
Fira de la nou

20 d’octubre, diumenge
12 h. NaturalMent Taller de mandales
amb llavors. A la Pérgola

Rutes guiades 2019. Marxa nòrdica
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.
Des del Parc del Castell de
Montesquiu es dona impuls a aquest
projecte.
Totes les sortides es fan el diumenge
al matí. La distància dels itineraris
varia entre 8 i 13 quilòmetres i tenen
una durada de 3 a 4 hores.
2 de juny, diumenge
Sora
Sora
Punt de trobada: Sora, a l’aparcament
de l’entrada del poble
Distància: 9 km
Desnivell: 360 m

Informació general
Preu per sortida: 4 euros. 10% de
descompte per als membres del Cercle
de Voluntaris dels Parcs Naturals.
Inscripció prèvia imprescindible a:
www.turisme.gesbisaura.cat
Places limitades
Requisits: cal dur calçat i roba
còmodes, aigua i esmorzar. Si no teniu
bastons específics de marxa nòrdica,
nosaltres us en proporcionarem.
El Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura es reserva el dret d’anul·lació de
la sortida programada si les condicions
meteorològiques així ho requereixen.
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
han fet marxa nòrdica.
Més informació
Parc del Castell de Montesquiu
Tel. 938 529 234
p.montesquiu.bisaura@diba.cat
www.turisme.gesbisaura.cat

16 de juny, diumenge
Forat Micó
Vidrà i Sant Pere de Torelló
Punt de trobada: Torelló, aparcament
del Mercat Municipal
Distància: 13 km
Desnivell: 495 m

Diumenge 14 de juliol
Llaés, baumes del Teixidor
Santa Maria de Besora i Llaés
Punt de trobada: Santa Maria de Besora
(davant de l’Ajuntament)
Distància: 10,40 km Desnivell: 512 m

30 de juny, diumenge
L’hort de Getsemaní i la bauma
Vidrà
Punt de trobada: Sant Quirze de Besora
(plaça del Bisaura)
Distància: 9,97 km
Desnivell: 450 m

Diumenge 22 de setembre
Els Munts
Sant Quirze de Besora i Sant Agustí
de Lluçanès
Punt de trobada: Sant Quirze de Besora
(plaça del Bisaura)
Distància: 13,30 km Desnivell: 470 m
Viu el parc!
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Rutes guiades 2019. Marxa nòrdica
Diumenge 20 d’octubre
Camí de l’Orra i bauma del Ginestet
Sant Quirze de Besora i Sora
Punt de trobada: Montesquiu
(plaça d’Emili Juncadella, davant de
l’Ajuntament)
Distància: 6,20 km Desnivell: 350 m

© Fusic

Diumenge 6 d’octubre
Bellmunt per la fageda
Vidrà
Punt de trobada: Sant Quirze de Besora
(plaça del Bisaura)
Distància: 9,62 km Desnivell: 490 m

14
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20è Ral·li Fotogràfic del Castell de Montesquiu
Diumenge 2 de juny de 2019
Bases de participació

2. Participants: tothom que ho desitgi.
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 for-

mat 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 fotografia 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.

© Oriol Domingo Llorens

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.

Viu el parc!
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Cada participant només podrà optar a un
premi.

castell de Montesquiu del 6 de juliol al 28
de juliol, d’11 h a 14 h.

8. Jurat i veredicte: el jurat estarà format per persones de l’àmbit fotogràfic
i una persona nomenada per l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació
de Barcelona.

11. Drets d’edició: l’organització tindrà
dret a publicar i reproduir les obres premiades. Cap dret de reproducció de les imatges podrà ser transferit a tercers sense el
previ consentiment de l’autor.

9. Lliurament de premis: dissabte 6 de
juliol, a les 12 h, a la Cabanya del castell de
Montesquiu.

12. Respecte per l’entorn: els participants actuaran de manera respectuosa
i discreta. Minimitzaran el seu impacte sobre
el medi natural i sobre els seus habitants
i contribuiran a restaurar les condicions de
l’entorn. No s’acceptaran fotografies que el

10. Exposició de les obres: les fotografies finalistes i guanyadores s’exposaran al
16
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jurat consideri que hagin afectat la fauna
o l’entorn natural de manera explícita.
13. 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.

14. 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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Descobreix el Parc a taula!

Un programa que distingeix aquelles empreses vinculades
al territori que, a través de la seva activitat,
ajuden a la conservació, posada en valor i divulgació de la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

allotjaments
restaurants
cellers
productors
establiments
i elaboradors
Si vols que et mantinguem informat de les activitats del
Parc a taula, envia’ns un correu amb les teves dades a
parcataula@diba.cat

Més informació a:

www.parcataula.diba.cat
facebook.com/parcataula
twitter.com/parcataula
18

Viu el parc!

© Fusic

Viu el parc!

19

Diumenge, 2 de juny
Al castell de Montesquiu
De 9 h a 11 h

Inscripcions al 20è Ral·li Fotogràfic del
Castell de Montesquiu.
De 10.30 h a 14 h

Tallers de vestuari . Vine a vestir-te de mag
i fes la teva vareta màgica.
De 10.30 h a 12.30 h

Taller de màgia. Descobrirem alguns jocs
que utilitzen càlculs matemàtics, habilitats
manuals i altres estratègies per a realitzar un
joc màgic correctament i de forma lúdica.
La música de Stromboli Jazz Trio ens
acompanyarà durant tota la festa.

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

12.30 h

Alehop Hop!!, espectacle divertit de màgia
còmica per a tots els públics.
De 10 h a 14.30 h i de 16 h a 18 h

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

Nit d’estels a Sora
Diumenge, 11 d’agost

Viu el parc
Tel. 635 016 790
(feiners, de 9.30 h a 18 h)
viuelparc@diba.cat
Amb la col·laboració dels ajuntaments
de Montesquiu, Sant Quirze de Besora,
Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà

A les escoles de Cussons
De 21.30 h a 23.30 h

Introducció teòrica i visionat a ull nu i
amb telescopi del cel. Dirigida per l’Inés
Dibaroure, de Blau El Planetari. Podrem
observar la pluja d’estels de Sant Llorenç.
L’activitat és gratuïta, però les places són
limitades.
Cal inscripció prèvia a 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
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Matinal al parc

