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diba.cat/viuelparc

Espai Natural de les Guilleries-Savassona
El Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona és l’encarregat de desenvolupar la gestió d’aquest espai natural, d’acord amb el Pla especial que el regula,
aprovat l’any 2003. El Pla marca els criteris de control i de gestió que han de garantir
la protecció i conservació dels elements patrimonials i dels sistemes naturals; conjuntament amb la regulació, el foment i la millora dels aprofitaments agraris i forestals; i amb la consolidació i millora de l’activitat que es desenvolupa dins el seu àmbit.
Amb una extensió de 8.376 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.
Els informadors i el personal dels equipaments, així com els guardes 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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ESPAI NATURAL
DE LES GUILLERIES-SAVASSONA
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Informació general del parc
1

Oficina de l’Espai Natural
de les Guilleries-Savassona
C. de les Guilleries, 5
08519 Vilanova de Sau
Tel. 938 847 888. Fax 938 847 887
A/e: en.guilleries@diba.cat
Horari: feiners, de 9 h a 14 h

2

Punt d’Informació de Vilanova
de Sau
Presa de Sau. Ctra. N-141d, PK 20
08519 Vilanova de Sau
Tel. 620 131 211
A/e: en.guilleries.vilano@diba.cat
Horari: dissabtes, diumenges i
festius, de 10 h a 14 h; juliol i agost,
de dimarts a diumenge, de 10 h a
14 h

3

4

Centre d’Informació
de Folgueroles
Plaça Verdaguer, 2. Can Dachs
08519 Folgueroles
Tel. 938 122 329 i 938 122 054
A/e: en.guilleries.folgue@diba.cat
www.folgueroles.cat
Horari: de dimarts a divendres, de
10 h a 14 h; dissabtes, diumenges
i festius, de 10.30 h a 14 h
Centre d’Informació de Sant
Julià de Vilatorta
Parc de les Set Fonts
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. i fax 938 122 786
A/e: en.guilleries.stjuli@diba.cat
Horari: dilluns, dimarts, dimecres,
divendres i diumenge, de 10 h a 13 h;
dissabte, de 9 h a 13 h

5

Centre d’Informació
de Tavèrnoles
C. del Montseny, 2
08519 Tavèrnoles
Tel. 938 122 036
A/e: en.guilleries.tavern@diba.cat
Horari: divendres, dissabtes i
diumenges, de 10 h a 14 h

6

Casa Museu Verdaguer
C. Major, 7
08519 Folgueroles
Tel. 938 122 157
A/e: info@verdaguer.cat
Horari: diàriament de 10 h a 13.30 h.
Tancat els dilluns no festius.
Tot l’any dimarts de 17 h a 19 h.
Els dissabtes de 17 h a 19 h (de l’1
d’abril a l’1 de novembre)

7

Escola de Natura de Sau. Can
Mateu
Camí del Parador, s/n
08519 Vilanova de Sau
Tel. 934 744 678 i 934 797 474
A/e: casesdecolonies@fundesplai.org

8

Àrea d’esplai de la Font Trobada
Folgueroles (afores)
Ctra. N-141-D, PK 6

9

Àrea d’esplai dels Vernets
de Ca la Marta
Vilanova de Sau (afores)
Ctra. N-141-D, PK 15,5

10

Àrea d’esplai del pantà de Sau
Camí del Club Nàutic Vic-Sau
Viu el parc!

3

4

Viu el parc!

Jordi Hernández (Arxiu XPN)

Presentació

Aquest programa segueix comptant amb
tres eixos: la Matinal al parc, activitat
dirigida a tots els públics; les activitats
als municipis, que desenvolupen actes
i festes en els municipis que pertanyen a
l’espai natural, i el Programa escolar,
adreçat als alumnes de 5è de primària
de les escoles dels mateixos municipis.
La Matinal al parc es farà a la font Trobada de Folgueroles, el diumenge 24 de
setembre. Començarem amb una xocolatada per agafar forces pel circuit d’aventura, amb rocòdrom i tirolina. Si volem
més tranquil·litat, podrem participar al taller «Maniqïns», gaudir de la música de
Jordi Marfà (violí i mandolina) i Daniel
Pitarch (acordió) o escoltar la «Bugada
de rondalles d’en Cinto», a càrrec de
Caro Von Arend.

Els ajuntaments que conformen aquest
espai natural us conviden a participar als
diferents actes que han organitzat pel
programa Viu el parc. Folgueroles, Sant
Julià de Vilatorta, Tavèrnoles i Vilanova
de Sau us oferiran un seguit d’activitats
que us engrescaran a conèixer diferents
i bonics racons dels seus territoris.
El Programa escolar d’enguany, adreçat com sempre a alumnes de 5è de
primària, proposa un joc i una xerrada
a l’aula, per conèixer els elements més
rellevants del parc, l’evolució del paisatge i la seva gestió. Una sortida conjunta
completarà les activitats i els aproparà a
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona per tal que el coneguin i en gaudeixin
d’allò més.
El programa Viu el parc us ofereix un
munt d’activitats, variades i engrescadores, per apropar-vos als patrimonis natural i cultural de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona i dels municipis que el
conformen. Veniu a gaudir-ne!

Jordi Hernández (Arxiu XPN)

Per gaudir de la tardor a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona arriba la
celebració de la dotzena edició del programa Viu el parc, amb propostes per
gaudir de la natura i la cultura, en diversos racons de l’espai natural i en els municipis que en formen part.

Viu el parc!
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Jordi Hernández (Arxiu XPN)

Les activitats
Nota: les activitats del programa
«Viu el parc» promogudes per l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona i pel Consorci
de l’Espai Natural de les GuilleriesSavassona s’assenyalen amb un
requadre de color verd i el logotip del
programa al costat.

La resta d’activitats són organitzades
directament pels ajuntaments i les
entitats dels municipis de l’espai
natural. Trobareu més informació als
ajuntaments respectius:
• Folgueroles
Tel. 938 122 329
www.folgueroles.cat
• Sant Julià de Vilatorta
Tel. 938 122 179
www.vilatorta.cat
• Tavèrnoles
Tel. 938 887 308
www.tavernoles.cat

Jordi Hernández (Arxiu XPN)

• Vilanova de Sau
Tel. 938 847 006
www.vilanovadesau.cat
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• Casa Museu Verdaguer
Tel. 938 122 157
www.verdaguer.cat

Activitats: setembre

10 de setembre, diumenge
Vilanova de Sau
Matí 34a Travessa nedant al pantà de
Sau, al Club Nàutic Pantà de Sau
L’organitza: Club natació Vic-ETB

Matinal al parc
Al parc de la Font Trobada (Folgueroles)
24 de setembre, diumenge
10.30 h Xocolatada
11 h Circuit d’aventura, amb rocòdrom,
i tirolina. Taller «Maniqïns», acció
artística entre la desfilada de moda
i l’espectacle teatral. Música amb
Jordi Marfà (violí i mandolina) i Daniel
Pitarch (acordió)
13 h «Bugada de rondalles d’en
Cinto», a càrrec de Caro Von Arend.
Idea i producció: Fundació Jacint
Verdaguer

Jordi Hernández (Arxiu XPN)

Del 1 al 17 de setembre
Folgueroles
Festa Major
Ball, teatre, botifarrada popular,
sardanes... tot d’actes diversos

Viu el parc!
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Activitats: octubre
Vilanova de Sau
8 d’octubre, diumenge
11 h Les veus del parc, un espai
acollidor on escoltar històries i potser
també explicar-les, a la sala polivalent
de l’Ajuntament
14 i 15 d’octubre
Folgueroles
Cap de Setmana Ibèric
Tavèrnoles
X Fira de Sant Galderic
9 h X Cursa de Sant Galderic,
recorregut de 10 km pel municipi.
Sortida des del camp de futbol.
L’organitza: CN VIC-ETB. Informació:
cursasantgalderic.blogspot.com.es
11 h Mercat gastronòmic i d’artesans
pel nucli del poble. Passejades amb
ponis, atraccions inflables, jocs gratuïts
per a infants... i moltes més activitats!

Tavèrnoles Viu el Parc
15 d’octubre, diumenge
12 h «Les veus del parc», un espai
acollidor on escoltar històries i potser
també explicar-les, al Centre Cívic
15 d’octubre, diumenge
Vilanova de Sau
De 8 h a 20 h Excursió de tardor amb
autocar

Folgueroles Viu el parc
21 d’octubre, dissabte
17 h «Impressionats per la Natura»,
taller de tècniques d’impressió amb els
elements que la natura ens ofereix, al
Centre Cultural
21 d’octubre, dissabte
Tavèrnoles
Acte d’homenatge-comiat a la poetessa
Pilar Cabot

Jordi Hernández (Arxiu XPN)

31 d’octubre, dimarts
Vilanova de Sau
20.30 h Castanyada popular a la
plaça Major. L’organitza: Els Camarrojos
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Activitats: novembre
11 de novembre, dissabte
Folgueroles
Col·loqui Verdaguer

Sant Julià de Vilatorta
Del 10 al 19 de novembre
Setmana de la Ciència 2017

Sant Julià de Vilatorta
18 de novembre, dissabte
11 h Taller de meteorologia per a
nens, experiments senzills per entendre
tot el que ens envolta, al pavelló
municipal d’esports
18 h «Impressionats per la Natura»,
taller de tècniques d’impressió amb els
elements que la natura ens ofereix

Jordi Hernández (Arxiu XPN)

12 de novembre, diumenge
Tavèrnoles
10 h VIII Duatló de Tavèrnoles, al
camp de futbol

Viu el parc!
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Jordi Hernández (Arxiu XPN)

Viu el parc!
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Eduard Pedrocchi (Taller de Cultura)

Diumenge 24 de setembre
Al parc de la Font Trobada (Folgueroles)
A les 10.30 h

Xocolatada
A les 11 h

Circuit d’aventura, amb rocòdrom
i tirolina
Taller «Maniqïns»
Música amb Jordi Marfà (violí i
mandolina) i Daniel Pitarch (acordió)
A les 13 h

«Bugada de rondalles d’en Cinto»
a càrrec de Caro Von Arend
Idea i producció: Fundació Jacint Verdaguer

El programa «Viu el parc» es desenvolupa
també als parcs del Castell de Montesquiu,
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, GarrafOlèrdola-Foix, 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

«Viu el parc»
Espai Natural de les
Guilleries-Savassona
diba.cat/viuelparc
viuelparc@diba.cat
Tel. 635 016 790
Amb la col·laboració del Consorci de l’Espai
Natural de les Guilleries-Savassona:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Folgueroles
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort
Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Vilanova de Sau
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

