PARC
DEL
CASTELL
DE
MONTESQUIU
Activitats tardor 2019

OCTUBRE
Dissabte 5

CELEBREM EL DIA MUNDIAL
DELS OCELLS

Matí, de 9 a 14 h
Anellament d’ocells, tallers per als més menuts
i concurs infantil d’identificació.
9.30 h Sortida ornitològica guiada
11.30 h Espectacle de cançons i jocs amb Carles
Cuberes
12.30 h Xerrada i concurs d’identificació d’espècies
Migdia. Dinar popular.
Preu: 13 € adults i 8 € nens.
Cal comprar el tiquet al web.
Gratuït. No cal inscripció prèvia.
Organitza: GNO, GACO, ICO, Parc del castell de
Montesquiu, Consorci del Ter i Museu del Ter.
Dissabtes, 12 d’octubre i 16 de novembre

BUSQUEM BOLETS!

Aquest taller es fa durant dos dissabtes. El primer

dia farem una sortida de camp on aprendrem la
biologia i el reconeixement dels bolets.
El segon dia n’aprendrem a fer conserves per tal
de poder-los assaborir al llarg de l’any.
Taller a càrrec de Jordi Baucells, biòleg, enginyer
tècnic agrícola i naturalista.
Hora: de 9 a 13.30 h
Dies: Sortida: 12 d’octubre.
Conserves: 16 de novembre.
Preu: menors de 12 anys gratuït / adults 6 €
Cal inscripció prèvia.
Diumenge 13

ORÍGENS I DECLIVI
DEL CASTELL D’ORÍS

Amb l’historiador Gerard Verdaguer farem una
visita guiada al castell d’Orís per conèixer com
va néixer, quines van ser les seves funcions, per
què va ser abandonat i quins estudis i treballs
de conservació s’hi han realitzat. Seguidament
visitarem l’església de Sant Genís i acabarem al
bonic Mercat de la Patata del Bufet d’Orís.

Hora: de 10 h
Punt de trobada: plaça Sant Genís, Orís.
Gratuït. No cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament d’Orís, ADET, Museu de
la Torneria i Parc del castell de Montesquiu.

baumes sovint eren habitades per camperols
que conreaven les terres de les cases veïnes.
Les dels Ferres mantenen parets, forns i piques
que ens permeten imaginar com s’hi vivia a
principis del segle XX.

Dissabte 19

Sortida guiada per Alba Rovira, guia de muntanya.

PROPIETATS, USOS I VIRTUTS
DELS FRUITS DE TARDOR

Les àvies remeieres de l’Associació Pedra Tosca
ens proposen una sortida - taller on descobrirem
les propietats dels fruits de tardor i quins usos
els hi podem donar per tal d’aprofitar al màxim
les seves propietats.
Hora: de 10 a 13.30 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / adults 3,5 €
Cal inscripció prèvia.
Diumenge 27

SORTIDA A LES BAUMES
DELS FERRERS

Farem una sortida tranquil·la, apta per a totes
les edats, per visitar les baumes dels Ferrers. Les

Hora: de 9.30 a 13.30 h
Punt de trobada: Santa Maria de Besora,
davant de l’Ajuntament.
Preu: menors de 12 anys gratuït / adults 3,5 €
Cal inscripció prèvia.

NOVEMBRE
Dissabte 10

SORTIDA: ELS BOSCOS DE TARDOR

Sortida per gaudir i aprendre dels boscos de
tardor. Passejarem per rouredes, fagedes i prats
de pastura. Sentirem l’olor del bosc de tardor i
ens impregnarem dels seus colors. Amb l’Alba
podrem entendre la transformació del bosc en
aquesta estació tan bonica.

Sortida guiada per Alba Rovira, guia de muntanya.
Hora: de 9.30 a 13.30 h
Punt de trobada: Santa Maria de Besora, davant de l’Ajuntament.
Preu: menors de 12 anys gratuït / adults 3,5 €. Cal inscripció prèvia.
De 4 al 26 d’octubre

LES MALEDICCIONS DEL CASTELL DE MONTESQUIU

Visites teatralitzades al castell de Montesquiu.
Un espectacle que pot fer por... i que és millor veure’l acompanyat!
Hora: 20 h
Tots els divendres i dissabtes d’octubre
Places limitades. Venda d’entrades: parcs.diba.cat/web/montesquiu

INFORMACIÓ GENERAL
Més informació de totes les activitats i inscripcions a:
parcs.diba.cat/web/montesquiu
Totes les activitats es realitzen al castell de Montesquiu si no és que
s’indica un altre punt de trobada.
El Parc del Castell de Montesquiu forma
part de la Xarxa de Parcs Naturals que
gestiona la Diputació de Barcelona.
#DibaOberta

