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Passejades guiades
2017
Tots els diumenges de l’any

Itineraris per conèixer millor el parc
Aquestes passejades guiades permeten descobrir el ric
patrimoni natural i cultural d’aquest espai singular, declarat
Reserva de la Biosfera per la Unesco el 1978. Tots els
itineraris són guiats per grans coneixedors del territori i
destinats al públic en general.
Cal fer la reserva i la inscripció prèviament als diferents
organitzadors de cada sortida.
Les places són limitades i les reserves es faran segons
l’ordre d’inscripció.
A cada sortida s’especifica el lloc de trobada. Si el temps
no permet fer l’activitat en bones condicions, s’anul·larà la
sortida.
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Informació general
Preu per sortida: adults, 3 euros; menors de sis anys, gratuït;
menors entre sis i setze anys, i majors de 65 anys, 2 euros.
10% de descompte per a famílies nombroses i per als
membres del Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals.
Requisits: cal dur calçat còmode per caminar i cantimplora
amb aigua.
És imprescindible inscriure-s’hi prèviament per tenir
garantida la participació.
Durada i dificultat: la majoria de sortides són de 3 hores,
adaptades per a tots els públics, amb una dificultat fàcil/
mitjana.

Més informació
Oficina del Parc Natural del Montseny. Reserva de la
Biosfera. Masia Mariona
Tel. 938 475 102, feiners de 9 a 16 h
© Gonzalo Sanguinetti
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Febrer
5
DIUMENGE

La vida a l’edat mitjana: el castell
de Montclús

Punt de trobada: 9 Centre d’Informació de Sant Esteve de Palautordera
Informació i inscripcions: ADEMC
tel. 938 482 008 i 661 959 737, p.montseny.esteve@diba.cat

Hora
11-14

Itinerari guiat que ens permetrà descobrir com era la vida
a l’edat mitjana al Montseny: la dels senyors i la de la
gent humil. Coneixerem les llegendes històriques sorgides
de les lluites entre els senyors feudals i visitarem el
castell de Montclús, que en l’actualitat es troba en procés
d’excavació.

© Juan Manuel Borrero

12

Passejant pels ponts perduts

DIUMENGE

Punt de trobada: 7 Portal del Montseny, c/ Pare Claret, 7-9 (Viladrau)
Informació i inscripcions: EduCA Viladrau
tel. 686 628 152 i 670 224 649, educa@educaviladrau.com

Hora
11-14

Una passejada per tres ponts amb història que formen
part del camí dels Ponts Perduts: el pont de la Noguerola,
el de la Sala i el de les Cabres. Ponts que servien per
passar el bestiar als emprius, zones comunals de pastura.
La història i la natura es donen la mà pels torrents i les
torrenteres que baixen de Sant Segimon i l’Erola.
5

Febrer
19

Descobrint la vall de l’Avencó

DIUMENGE

Punt de trobada: 2 allotjament rural Casanova de Sant Miquel
Informació i inscripcions: Recerques i Desenvolupaments EMDE SLL
tel. 937 445 450 i 639 569 097, p.montseny.casanova@diba.cat

Hora
11-14

Ens endinsarem per petits corriols en els alzinars de la
vall, esbrinarem per què aquesta vall és considerada una
de les més interessants des del punt de vista geològic
a Catalunya, farem descobertes sobre la història de
l’ocupació humana, passejarem a l’ombra dels arbres de
ribera de la riera de l’Avencó i haurem de resoldre un
misteri intrigant...

© Joan Mercader

26

El bosc i les llegendes

DIUMENGE

Punt de trobada: 4 plaça de la Vila del poble de Montseny
Informació i inscripcions: ADEMC
tel. 938 482 008 i 661 959 737, p.montseny.esteve@diba.cat

Itinerari guiat seguint antics camins, enmig del bosc,
per conèixer les llegendes que explicaven carboners,
bosquerols, pastors... sobre el Montseny.

Hora
11-14

Març
5

Montseny: diversitat

DIUMENGE

Punt de trobada: 10 aparcament de La Morera
Informació i inscripcions: turisme rural La Morera, tel. 938 840 477
i 616 10 37 57, david@lamorera.net p.montseny.morera@diba.cat

Hora
10-14

Recorregut –de 6,6 km i de 440 m de desnivell– pel sector
ponentí del Montseny, fugint dels espais més concorreguts,
per descobrir el tresor més gran del parc: la seva
diversitat. Varietat biològica, de paisatges, de petjades
històriques, de construccions, d’usos antics i actuals...

© Juan Manuel Borrero

12

La natura es desperta

DIUMENGE

Punt de trobada: 4 plaça de la Vila del poble de Montseny
Informació i inscripcions: ADEMC
tel. 938 482 008 i 661 959 737, p.montseny.esteve@diba.cat

Hora
11-14

Itinerari guiat pels boscos del Montseny per observar
l’esclat de la primavera: l’activitat animal, els ocells que
arriben i els que se’n van, els insectes que reprenen el
seu cicle vital, el creixement de les plantes i les primeres
floracions.
7

Març
19
DIUMENGE

Aigua, fonts, llegendes i poesia
Dia Mundial de l’Aigua

Punt de trobada: 7 Portal del Montseny, c/ Pare Claret, 7-9 (Viladrau)
Informació i inscripcions: EduCA Viladrau
tel. 686 628 152 i 670 224 649, educa@educaviladrau.com

Hora
11-14

Itinerari guiat per descobrir alguna de les fonts properes
més emblemàtiques de Viladrau. Al voltant de l’aigua
i de les fonts d’aquest territori s’ha anat generant una
obra poètica i un seguit de llegendes que expliquen la
realitat d’un paisatge de llarga tradició literària. Durant
el recorregut farem un tast de diferents aigües que ens
ajudaran a descobrir les «històries de l’aigua».

© Joan Mercader
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Descobrint la vall de l’Avencó

DIUMENGE

Punt de trobada: 2 allotjament rural Casanova de Sant Miquel
Informació i inscripcions: Recerques i Desenvolupaments EMDE SLL
tel. 937 445 450 i 639 569 097, p.montseny.casanova@diba.cat

Hora
11-14

Ens endinsarem per petits corriols en els alzinars de la
vall, esbrinarem per què aquesta vall es considera una
de les més interessants des del punt de vista geològic a
Catalunya, descobrirem la història de l’ocupació humana,
passejarem a l’ombra dels arbres de ribera de la riera de
l’Avencó i haurem de resoldre un misteri intrigant...
8

Abril
2

El combat d’Arbúcies

DIUMENGE

Punt de trobada: 8 Museu Etnològic del Montseny. La Gabella
Informació i inscripcions: Museu Etnològic del Montseny. La Gabella
tel. 972 860 908, p.montseny.cdmemga@diba.cat

Hora
10-14

Passejada pels escenaris històrics de la batalla de 1714:
a la plaça de la vila conversarem amb els integrants
d’un campament de Miquelets i resseguirem la riera
d’Arbúcies, un espai natural de gran bellesa, fins a les
penyes de Grau Sala i el Molí de les Pipes, on el sometent
atacà la reraguarda borbònica. Tornarem a Arbúcies
per veure la recreació històrica «El combat d’Arbúcies».

© J. Camps

9

Paisatges d’aigua a Vallcàrquera

DIUMENGE

Punt de trobada: 5 Punt d’Informació del Molí de Ca l’Antic
Informació i inscripcions: Aprèn, Serveis Ambientals
tel. 938 429 361, p.montseny.figaro@diba.cat

Hora
11-14

Itinerari que ressegueix la sorprenent riera de Vallcàrquera,
una petita joia de la fauna i la flora fluvial del Montseny.
I tot això acompanyat de paratges encisadors, amb gorgs
i petits salts d’aigua, i d’un fantàstic patrimoni cultural
hidràulic on destaquen alguns aqüeductes, regs i fonts
que podem trobar a les riberes d’aquesta riera.
9

Abril
16
DIUMENGE

Iniciació al coneixement dels ocells
forestals del Montseny

Punt de trobada: 4 plaça de la Vila del poble de Montseny
Informació i inscripcions: ADEMC
tel. 938 482 008 i 661 959 737, p.montseny.esteve@diba.cat

Hora
10-13

Sortida que ens permetrà descobrir els ocells que
amaguen els boscos del Montseny. Com en tots els medis
forestals, observar ocells és dificultós, però si afinem
l’oïda i la vista, ben segur que hi veurem mallerengues,
pica-soques, picots, raspinells... tot un repte!

© Juan Manuel Borrero
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Montseny: diversitat

DIUMENGE

Punt de trobada: 10 aparcament de La Morera
Informació i inscripcions: turisme rural La Morera, tel. 938 840 477
i 616 10 37 57, david@lamorera.net p.montseny.morera@diba.cat

Hora
10-14

Recorregut –de 6,6 km i de 440 m de desnivell– pel
sector ponentí del Montseny, fugint dels espais més
concorreguts, per descobrir el tresor més gran del parc:
la seva diversitat. Varietat biològica, de paisatges, de
petjades històriques, de construccions, d’usos antics i
actuals...
10

Abril
30

Descobrint la vall de l’Avencó

DIUMENGE

Punt de trobada: 2 allotjament rural Casanova de Sant Miquel
Informació i inscripcions: Recerques i Desenvolupaments EMDE SLL
tel. 937 445 450 i 639 569 097, p.montseny.casanova@diba.cat

Hora
11-14

Ens endinsarem per petits corriols en els alzinars de la
vall, esbrinarem per què aquesta vall és considerada una
de les més interessants des del punt de vista geològic
a Catalunya, farem descobertes sobre la història de
l’ocupació humana, passejarem a l’ombra dels arbres de
ribera de la riera de l’Avencó i haurem de resoldre un
misteri intrigant...

© Juan Manuel Borrero

11

Maig
7
DIUMENGE

12 dones, 13 bruixes
Herbes remeieres i cultura popular arran d’aigua

Punt de trobada: 8 Museu Etnològic del Montseny. La Gabella
Informació i inscripcions: Museu Etnològic del Montseny. La Gabella
tel. 972 860 908, p.montseny.cdmemga@diba.cat

Hora
10-14

Aquesta ruta vol ser un tast a la riera com a espai viscut,
acostant els visitants als elements de la cultura popular,
especialment els vinculats a les dones i, a través de la
figura de la bruixa, al ric patrimoni etnobotànic de la riera.

© Juan Manuel Borrero

14

Les plantes i els remeis casolans

DIUMENGE

Punt de trobada: 9 Centre d’Informació de Sant Esteve de Palautordera
Informació i inscripcions: ADEMC
tel. 938 482 008 i 661 959 737, p.montseny.esteve@diba.cat

Hora
10-13

Itinerari guiat per identificar les plantes que les àvies del
Montseny feien servir per obtenir els remeis casolans.
Aquests coneixements, transmesos de forma oral, ens
aproparan al seu món, tan diferent ja del nostre.

12

Maig
21

La ruta dels arbres a Vallcàrquera

DIUMENGE

Punt de trobada: 5 Punt d’Informació del Molí de Ca l’Antic. Figaró
Informació i inscripcions: Aprèn, Serveis Ambientals
tel. 938 429 361, p.montseny.figaro@diba.cat

Hora
10-14

Descobrirem la gran diversitat d’arbres d’aquesta vall
i aprendrem a identificar un bon nombre de les espècies
arbòries més comunes de les muntanyes mediterrànies,
a descobrir-ne els usos i les llegendes. Ens acompanyarà
la frescor revitalitzant de la riera de Vallcàrquera.

© Juan Manuel Borrero

28
DIUMENGE

Boscos d’arbres, els arbres dels boscos
Dia Europeu dels Parcs (itinerari gratuït)

Punt de trobada: 7 Portal del Montseny, c/ Pare Claret, 7-9 (Viladrau)
Informació i inscripcions: EduCA Viladrau
tel. 686 628 152 i 670 224 649, educa@educaviladrau.com

Hora
11-14

Us ajudarem a reconèixer una vintena llarga d’arbres de
manera entenedora i a descobrir els aprofitaments i les
tradicions arrelades en aquest territori i en la nostra cultura.
També coneixereu un munt de xafarderies al voltant del
món dels arbres en un espai amb una gran biodiversitat.
13

Juny
4

Plantes remeieres a Vallcàrquera

DIUMENGE

Punt de trobada: 5 Punt d’Informació del Molí de Ca l’Antic
Informació i inscripcions: Aprèn, Serveis Ambientals
tel. 938 429 361, p.montseny.figaro@diba.cat

Hora
11-14

Itinerari pensat per gaudir de l’espectacular diversitat
de flors de la riera de Vallcàrquera i dels camps i boscos
d’aquesta vall. L’activitat se centrarà en la descoberta de
les plantes que s’utilitzen per preparar remeis, les que
tenen fulles que es consumeixen, les que donen fruits
mengívols i les herbes aromàtiques. La primavera ens
convida a un nou festival dels sentits!

© Juan Manuel Borrero

11

Descobrint la vall de l’Avencó

DIUMENGE

Punt de trobada: 2 allotjament rural Casanova de Sant Miquel
Informació i inscripcions: Recerques i Desenvolupaments EMDE SLL
tel. 937 445 450 i 639 569 097, p.montseny.casanova@diba.cat

Hora
11-14

Ens endinsarem per petits corriols en els alzinars de la
vall, esbrinarem per què aquesta vall es considera una
de les més interessants des del punt de vista geològic a
Catalunya, descobrirem la història de l’ocupació humana,
passejarem a l’ombra dels arbres de ribera de la riera de
l’Avencó i haurem de resoldre un misteri intrigant...
14

Juny
18

Terra de bruixes i plantes remeieres

DIUMENGE

Punt de trobada: 7 Portal del Montseny, c/ Pare Claret, 7-9 (Viladrau)
Informació i inscripcions: EduCA Viladrau
tel. 686 628 152 i 670 224 649, educa@educaviladrau.com

Hora
11-14

En quatre anys, del 1618 al 1622, a Viladrau van ser
condemnades i executades per bruixeria 14 dones. Una
passejada pels boscos per descobrir els remeis que ens
ofereixen les plantes. Anècdotes i xafarderies d’una
cultura a vegades oblidada. Sorpreses que ens ofereix el
bosc en aquestes dates tan màgiques del solstici d’estiu.

© Arxiu XPN
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Descobrint la vall de l’Avencó

DIUMENGE

Punt de trobada: 2 allotjament rural Casanova de Sant Miquel
Informació i inscripcions: Recerques i Desenvolupaments EMDE SLL
tel. 937 445 450 i 639 569 097, p.montseny.casanova@diba.cat

Hora
11-14

Ens endinsarem per petits corriols en els alzinars de la
vall, esbrinarem per què aquesta vall es considera una
de les més interessants des del punt de vista geològic a
Catalunya, descobrirem la història de l’ocupació humana,
passejarem a l’ombra dels arbres de ribera de la riera de
l’Avencó i haurem de resoldre un misteri intrigant...
15

Juliol
2

Descobrint la vall de l’Avencó

DIUMENGE

Punt de trobada: 2 allotjament rural Casanova de Sant Miquel
Informació i inscripcions: Recerques i Desenvolupaments EMDE SLL
tel. 937 445 450 i 639 569 097, p.montseny.casanova@diba.cat

Hora
11-14

Ens endinsarem per petits corriols en els alzinars de la
vall, esbrinarem per què aquesta vall es considera una
de les més interessants des del punt de vista geològic a
Catalunya, descobrirem la història de l’ocupació humana,
passejarem a l’ombra dels arbres de ribera de la riera de
l’Avencó i haurem de resoldre un misteri intrigant...

© Jordi Folch

9

L’aigua i les llegendes

DIUMENGE

Punt de trobada: 4 plaça de la Vila del poble de Montseny
Informació i inscripcions: ADEMC
tel. 938 482 008 i 661 959 737, p.montseny.esteve@diba.cat

Hora
10-14

Itinerari guiat que segueix una part del curs alt de la
Tordera. Us explicarem llegendes relacionades amb rius,
gorgs, fonts i salts d’aigua. L’aigua, sempre present al
Montseny, ha originat fantàstiques històries, transmeses
durant generacions, que recordarem durant la sortida.
16

Juliol
16

Montseny: diversitat

DIUMENGE

Punt de trobada: 10 aparcament de La Morera
Informació i inscripcions: turisme rural La Morera, tel. 938 840 477
i 616 10 37 57, david@lamorera.net p.montseny.morera@diba.cat

Hora
10-14

Recorregut –de 6,6 km i de 440 m de desnivell– pel
sector ponentí del Montseny, fugint dels espais més
concorreguts, per descobrir el tresor més gran del parc:
la seva diversitat. Varietat biològica, de paisatges, de
petjades històriques, de construccions, d’usos antics i
actuals...

© La Morera
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La ruta dels arbres de Vallcàrquera

DIUMENGE

Punt de trobada: 5 Punt d’Informació del Molí de Ca l’Antic. Figaró
Informació i inscripcions: Aprèn, Serveis Ambientals
tel. 938 429 361, p.montseny.figaro@diba.cat

Hora
9-13

Descobrirem la gran diversitat d’arbres d’aquesta vall
i aprendrem a identificar un bon nombre de les espècies
arbòries més comunes de les muntanyes mediterrànies,
a descobrir-ne els usos i les llegendes. Ens acompanyarà
la frescor revitalitzant de la riera de Vallcàrquera.
17

Juliol
30

Itinerari Rusiñol

DIUMENGE

Punt de trobada: 8 Museu Etnològic del Montseny. La Gabella
Informació i inscripcions: Museu Etnològic del Montseny. La Gabella
tel. 972 860 908, p.montseny.cdmemga@diba.cat

Hora
11-14

Itinerari que vol acostar la figura de Rusiñol i mostrar
la seva relació amb Arbúcies, a través d’una passejada pel
paisatge de la riera d’Arbúcies, que va servir d’inspiració
al pintor durant les seves estades a la vila.

18

Agost
6
DIUMENGE

En Serrallonga i la Sala: mite i llegenda
El bandolerisme del barroc

Punt de trobada: 7 Portal del Montseny, c/ Pare Claret, 7-9 (Viladrau)
Informació i inscripcions: EduCA Viladrau
tel. 686 628 152 i 670 224 649, educa@educaviladrau.com

Hora
11-14

Itinerari guiat pels boscos i camins on va néixer el famós
bandoler del barroc català Joan Sala i Ferrer, conegut
amb el sobrenom d’en Serrallonga, fins arribar a la seva
casa natal, el mas La Sala, masia fortificada citada ja al
segle xii. El barroc a Catalunya, la vida del bandoler i la
seva llegenda explicades en el marc dels actes de l’Estiu
Bandoler.

© Kim Castells

13

Amb ulls de pagès

DIUMENGE

Punt de trobada: 6 Centre d’Informació de la Rectoria del Brull
Informació i inscripcions: turisme rural La Morera, tel. 938 840 477
i 616 10 37 57, david@lamorera.net i p.montseny.morera@diba.cat

Hora
10-13

Passejarem tranquil·lament pels camins que fèiem servir
abans: de nens per anar a escola o a jugar a amagar, a
missa el diumenge, de joves a llaurar l’horta, a collir el
blat o a buscar llenya, i també per anar d’excursió o a ball
de festa major. Mig segle de records i de canvis.
19

Agost
20
DIUMENGE

En Serrallonga i la Sala: mite i llegenda
El bandolerisme del barroc

Punt de trobada: 7 Portal del Montseny, c/ Pare Claret, 7-9 (Viladrau)
Informació i inscripcions: EduCA Viladrau
tel. 686 628 152 i 670 224 649, educa@educaviladrau.com

Hora
11-14

Itinerari guiat pels boscos i camins on va néixer el famós
bandoler del barroc català Joan Sala i Ferrer, conegut
amb el sobrenom d’en Serrallonga, fins arribar a la seva
casa natal, el mas La Sala, masia fortificada citada ja al
segle xii. El barroc a Catalunya, la vida del bandoler i la
seva llegenda explicades en el marc dels actes de l’Estiu
Bandoler.

© Agnès Perelló
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Amb ulls de pagès

DIUMENGE

Punt de trobada: 6 Centre d’Informació de la Rectoria del Brull
Informació i inscripcions: turisme rural La Morera, tel. 938 840 477
i 616 10 37 57, david@lamorera.net i p.montseny.morera@diba.cat

Hora
10-13

Passejarem tranquil·lament pels camins que fèiem servir
abans: de nens per anar a escola o a jugar a amagar, a
missa el diumenge, de joves a llaurar l’horta, a collir el
blat o a buscar llenya, i també per anar d’excursió o a ball
de festa major. Mig segle de records i de canvis.
20

Setembre
3

Descobrint la vall de l’Avencó

DIUMENGE

Punt de trobada: 2 allotjament rural Casanova de Sant Miquel
Informació i inscripcions: Recerques i Desenvolupaments EMDE SLL
tel. 937 445 450 i 639 569 097, p.montseny.casanova@diba.cat

Hora
11-14

Ens endinsarem per petits corriols en els alzinars de la
vall, esbrinarem per què aquesta vall es considera una
de les més interessants des del punt de vista geològic a
Catalunya, descobrirem la història de l’ocupació humana,
passejarem a l’ombra dels arbres de ribera de la riera de
l’Avencó i haurem de resoldre un misteri intrigant...

© Jordi Folch

10

Montseny: diversitat

DIUMENGE

Punt de trobada: 10 aparcament de La Morera
Informació i inscripcions: turisme rural La Morera, tel. 938 840 477
i 616 10 37 57, david@lamorera.net p.montseny.morera@diba.cat

Hora
10-14

Recorregut –de 6,6 km i de 440 m de desnivell– pel sector
ponentí del Montseny, fugint dels espais més concorreguts,
per descobrir el tresor més gran del parc: la seva
diversitat. Varietat biològica, de paisatges, de petjades
històriques, de construccions, d’usos antics i actuals...
21

Setembre
17

Pomes i pomeres del Montseny

DIUMENGE

Punt de trobada: 8 Museu Etnològic del Montseny. La Gabella
Informació i inscripcions: Museu Etnològic del Montseny. La Gabella
tel. 972 860 908, p.montseny.cdmemga@diba.cat

Hora
11-14

L’eix vertebrador d’aquesta ruta és el Pomari de la
Reserva de la Biosfera del Montseny, un espai concebut
com a recull de varietats tradicionals de pomeres. La ruta
acabarà amb un tastet de compota de poma a la terrassa
del Museu.

© Arxiu MEMGA

24
DIUMENGE

Els bolets amb uns altres ulls
a Collformic

Punt de trobada: 3 aparcament de Collformic
Informació i inscripcions: Aprèn, Serveis Ambientals
tel. 938 429 361, p.montseny.figaro@diba.cat

Hora
10-14

Itinerari pensat per gaudir amb la contemplació de la
fascinant diversitat de bolets dels boscos del Montseny
ponentí, familiaritzar-se amb les espècies més comunes,
descobrir els bolets més curiosos i sorprenents i aprendre
a identificar aquests enigmàtics cossos fructífers que
inunden els boscos de la tardor.
22

Octubre
1

Descobrint la vall de l’Avencó

DIUMENGE

Punt de trobada: 2 allotjament rural Casanova de Sant Miquel
Informació i inscripcions: Recerques i Desenvolupaments EMDE SLL
tel. 937 445 450 i 639 569 097, p.montseny.casanova@diba.cat

Hora
11-14

Ens endinsarem per petits corriols en els alzinars de la
vall, esbrinarem per què aquesta vall es considera una
de les més interessants des del punt de vista geològic a
Catalunya, descobrirem la història de l’ocupació humana,
passejarem a l’ombra dels arbres de ribera de la riera de
l’Avencó i haurem de resoldre un misteri intrigant...

© La Morera

8

Amb ulls de pagès

DIUMENGE

Punt de trobada: 6 Centre d’Informació de la Rectoria del Brull
Informació i inscripcions: turisme rural La Morera, tel. 938 840 477
i 616 10 37 57, david@lamorera.net i p.montseny.morera@diba.cat

Hora
10-13

Passejarem tranquil·lament pels camins que fèiem servir
abans: de nens per anar a escola o a jugar a amagar, a
missa el diumenge, de joves a llaurar l’horta, a collir el
blat o a buscar llenya, i també per anar d’excursió o a ball
de festa major. Mig segle de records i de canvis.
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Octubre
15
DIUMENGE

Els fruits de tardor al bosc
mediterrani

Punt de trobada: 9 Centre d’Informació de Sant Esteve de Palautordera
Informació i inscripcions: ADEMC
tel. 938 482 008 i 661 959 737, p.montseny.esteve@diba.cat

Hora
11-14

Itinerari guiat per descobrir els colors, les olors i els fruits
de l’alzinar al peu del Montseny. Ens endinsarem a l’espès
bosc mediterrani per descobrir tot un món que sovint ens
passa desapercebut.

© Juan Manuel Borrero
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Castanyers, castanyes i tardor

DIUMENGE

Punt de trobada: 7 Portal del Montseny, c/ Pare Claret, 7-9 (Viladrau)
Informació i inscripcions: EduCA Viladrau
tel. 686 628 152 i 670 224 649, educa@educaviladrau.com

Hora
11-14

Passejada tardoral per conèixer la realitat, el present
i el futur dels castanyers, un dels arbres emblemàtics
de Viladrau i el Montseny dins el marc de la Fira de la
Castanya de Viladrau. Descobriu els castanyers a partir de
la vostra pròpia experiència amb el guiatge d’un expert.
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Octubre
29
DIUMENGE

Els bolets amb uns altres ulls
al Brull

Punt de trobada: 6 Centre d’Informació de la Rectoria del Brull
Informació i inscripcions: Aprèn, Serveis Ambientals
tel. 938 429 361, p.montseny.figaro@diba.ca

Hora
10-14

Itinerari pensat per gaudir amb la contemplació de la
fascinant diversitat de bolets dels boscos del Montseny
ponentí, familiaritzar-se amb les espècies més comunes,
descobrir els bolets més curiosos i sorprenents i aprendre
a identificar aquests enigmàtics cossos fructífers que
inunden els boscos de la tardor.

©Oriol Clavera
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Novembre
5

El jardí dendrològic del Roquer

DIUMENGE

Punt de trobada: 8 Museu Etnològic del Montseny. La Gabella
Informació i inscripcions: Museu Etnològic del Montseny. La Gabella
tel. 972 860 908, p.montseny.cdmemga@diba.cat

Hora
11-14

El jardí dendrològic del Roquer és un jardí privat que obre
les seves portes per poder fer un passeig espectacular
entre arbres centenaris procedents d’arreu del món. La
visita finalitzarà al Museu Etnològic del Montseny, on es
podrà gaudir de l’audiovisual Llegendes del Montseny.

© Arxiu MEMGA

12
DIUMENGE

Els bolets amb uns altres ulls
a Aiguafreda

Punt de trobada: 11 estació de tren de Sant Martí de Centelles
Informació i inscripcions: Aprèn, Serveis Ambientals
tel. 938 429 361, p.montseny.figaro@diba.cat

Hora
10-14

Itinerari pensat per gaudir amb la contemplació de la
fascinant diversitat de bolets dels boscos del Montseny
ponentí, familiaritzar-se amb les espècies més comunes,
descobrir els bolets més curiosos i sorprenents i aprendre
a identificar aquests enigmàtics cossos fructífers que
inunden els boscos de la tardor.
26

Novembre
19

Montseny: diversitat

DIUMENGE

Punt de trobada: 10 aparcament de La Morera
Informació i inscripcions: turisme rural La Morera, tel. 938 840 477
i 616 10 37 57, david@lamorera.net p.montseny.morera@diba.cat

Hora
10-14

Recorregut –de 6,6 km i de 440 m de desnivell– pel sector
ponentí del Montseny, fugint dels espais més concorreguts,
per descobrir el tresor més gran del parc: la seva
diversitat. Varietat biològica, de paisatges, de petjades
històriques, de construccions, d’usos antics i actuals...

© Juan Manuel Borrero

26
DIUMENGE

Els bolets amb uns altres ulls
a la Garriga

Punt de trobada: 1 Centre de Visitants de la Garriga
Informació i inscripcions: Aprèn, Serveis Ambientals
tel. 938 429 361, p.montseny.figaro@diba.cat

Hora
10-14

Itinerari pensat per gaudir amb la contemplació de la
fascinant diversitat de bolets dels boscos del Montseny
ponentí, familiaritzar-se amb les espècies més comunes,
descobrir els bolets més curiosos i sorprenents i aprendre
a identificar aquests enigmàtics cossos fructífers que
inunden els boscos de la tardor.
27

Desembre
3

De Sant Julià a Sant Martí

DIUMENGE

Punt de trobada: 4 plaça de la Vila del poble de Montseny
Informació i inscripcions: ADEMC
tel. 938 482 008 i 661 959 737, p.montseny.esteve@diba.cat

Hora
11-14

Caminada guiada per l’antic camí que unia el poble de
Montseny amb Montseny d’Amunt. Reviurem com era la
vida a Montseny abans de l’arribada de l’electricitat, de
la construcció de les carreteres, quan no hi havia telèfon
ni cotxes… Quan s’anava a peu a tot arreu i quan les
esglésies eren el lloc de reunió de la gent.

© Educa Viladrau

10
DIUMENGE

A la Fira de l’Avet d’Espinelves
sense fer cues

Punt de trobada: 7 Portal del Montseny, c/ Pare Claret, 7-9 (Viladrau)
Informació i inscripcions: EduCA Viladrau
tel. 686 628 152 i 670 224 649, educa@educaviladrau.com

Hora
9-14

Vine amb nosaltres a la Fira de l’Avet d’Espinelves.
Estalvia’t les cues. Una passejada hivernal per camins
i corriols, des de Viladrau fins a Espinelves, que ens
permetrà gaudir d’una de les fires prenadalenques, d’una
manera diferent i relaxada, tot evitant les cues i l’estrès.
28

Punts de trobada

7

6

8
10

3

2
4
11
5
9
1

1 Centre de Visitants de la Garriga
2 Allotjament rural Casanova de Sant Miquel (Aiguafreda)
3 Aparcament de Collformic
4 Plaça de la Vila del poble de Montseny
5 Punt d’Informació del Molí de Ca l’Antic (Figaró-Montmany)
6 Centre d’Informació de la Rectoria del Brull
7 Portal del Montseny, c/ Pare Claret, 7-9 (Viladrau)
8 Museu Etnològic del Montseny. La Gabella (Arbúcies)
9 Centre d’Informació de Sant Esteve de Palautordera
10 Aparcament de La Morera
11 Estació de tren de Sant Martí de Centelles
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Rutes teatralitzades
Aigua, un viatge pels sentits
Dies: 22 d’abril, 13 de maig, 10 de juny, 15 de juliol, 23 de setembre
i 21 d’octubre
Preu: gratuït però cal fer reserva
Opcions: es pot sol·licitar un intèrpret de llenguatge de signes i el préstec
de material adaptat per a la millora de la mobilitat durant l’itinerari
Informació i reserves: tel. 937 855 461, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 17.30 h;
tel. 937 435 468, dissabtes i diumenges, de 10 h a 15 h. rutesteatre@diba.cat

Els espais naturals són el millor escenari per integrar
natura, cultura i història mitjançant l’expressió artística
i el llenguatge simbòlic del teatre. Aquesta ruta facilita,
especialment, l’accés i la participació de persones amb
diferents tipus de discapacitats, però alhora són inclusives,
és a dir, van dirigides a tots els públics, tinguin o no alguna
discapacitat.
La ruta «Aigua. Un viatge pels sentits» parteix del Centre
d’Informació Can Casades i transita per l’itinerari adaptat
de la font del Frare, amb una extensió de poc més d’un
quilòmetre, vorejant la riera de Santa Fe. De la mà de
personatges singulars, explora, en diferents parades,
els cincs sentits (vista, tacte, oïda, gust i olfacte) i està
adreçada a tos els públics.

© Arxiu XPN
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Altres itineraris guiats
Visites guiades a la
Fortificació Ibèrica del Montgròs
Punt de trobada: 10 minuts abans de l’inici de la sortida al Centre d’informació de
la Rectoria del Brull. 08553 el Brull. Tel. 938 840 692. p.montseny.brull@diba.cat
info@muralles.cat www.muralles.cat
Horari: gener i febrer, 12 h; març, abril, maig i juny, 11 i 13 h; juliol, agost i setembre
11, 13 i 16 h; octubre, novembre i desembre, 11 i 13 h; tancat de Nadal a Reis
Durada: 1 h 45 min
Preu: 3 euros; 2 euros, jubilats i menors de 16 anys; menors de 6 anys, gratuït
Reserva: no cal fer reserva per a grups d’un màxim de 8 persones, per a visites de
més persones caldrà fer reserva prèvia a info@muralles.cat o bé al tel. 938 840 692

Acompanyats per un arqueòleg ens dirigirem amb cotxes
particulars al jaciment, situat a 4,5 km del Brull. La visita
al jaciment inclou una petita introducció al món dels ibers,
i un passeig per les restes desentrellant els secrets que
amaga la imponent muralla.

© Oriol Clavera

Els orígens de la Garriga a través dels
seus espais naturals
Punt de trobada: 10 minuts abans de l’inici de la sortida al Centre de Visitants de
la Garriga (carretera Nova, 46). Tel. 931 137 031 i 610 477 823
www.visitalagarriga.cat
Horari: últim diumenge de mes, a les 10 h (gener i febrer, a les 11 h)
Durada: 2 h
Preu: 4,5 euros; 3 euros, jubilats, aturats i estudiants; menors de 8 anys, gratuït
Reserva: inscripció prèvia a info@visitalagarriga.cat o tel. 931 137 031 i 610 477 823

Itinerari que combina la visita a edificis històrics de la Garriga
amb els espais naturals que han donat identitat al municipi.
31

Altres itineraris guiats
Visites guiades al Parc Etnològic
de Tagamanent - Casa Museu l’Agustí
Horari: dissabtes, diumenges i festius, 10.30 i 16.30 (cal reservar la visita amb
anterioritat); la resta de dies, cal concertar les visites
Durada: 1 h
Preu: 4 euros; menors de 4 anys, gratuït. Amb el dinar del restaurant El Bellver,
gratuït
Reserva i venda d’entrades: Punt d’Informació Masia El Bellver, a 300 m de
L’Agustí. Cal ser al Bellver 20 minuts abans per recollir les entrades
Equip gestor: La Calma, Cultura i Lleure, SL

Podreu fer una visita guiada a la masia que us transportarà
a la vida rural del segle xix. A més a més de la visita
guiada per les corts de vaques i xais, la cuina, la pastera,
el menjador de festa, les cambres de l’hereu i l’àvia,
s’hi afegeix un sistema de locucions que reprodueix les
hipotètiques converses dels últims Agustí, a més de les
olors i aromes de la vida quotidiana (espígol, cendra, etc.)
a pagès. La visita es clou amb un audiovisual sobre la vida
a la masia i al pla de la Calma.

© Jordi Folch
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Altres activitats guiades
Podeu fer altres itineraris acompanyats al parc a través
d’empreses que, a més de coneixedores dels valors naturals
i culturals del parc, s’han compromès a dur a terme les
seves activitats d’acord amb els principis de respecte i
sostenibilitat amb el parc i el seu entorn que ha inspirat la
Carta Europea de Turisme Sostenible.
Ademc
Tel. 661 959 737
info@ademc-montseny.cat
www.ademc-montseny.cat
Aprèn, Serveis Ambientals
Tel. 938 429 361
apren@apren.cat
www.apren.cat
EduCA Viladrau
Tel. 619 369 081 i 670 224 649
educa@educaviladrau.com
www.educaviladrau.com
Muralles.cat
Tel. 649 557 131
marcguardia@muralles.cat
www.muralles.cat
Viladrau Educació
Tel. 938 849 131 i 620 598 025
santamarta@viladraueducacio.com
www.viladraueducacio.com
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Informació
Oficina del Parc Natural del Montseny. Reserva de la
Biosfera. Masia Mariona
Informació general del parc i venda de publicacions
Tel. 938 475 102
p.montseny@diba.cat
Horari: feiners, de 9 h a 16 h
Turisme rural La Morera
Allotjament, restauració, lloguer d’espais, activitats de
coneixement i de lleure, rutes
Masia la Morera (final de la pista asfaltada que neix a la
BV-5301, km 30,5)
08559 El Brull (Osona)
Tel. 938 840 477 i 616 103 757
p.montseny.morera@diba.cat
www.lamorera.net
Centre d’Informació de Sant Esteve de Palautordera
Informació, venda de productes i publicacions
Ctra. de Montseny, cantonada Àngel Guimerà
08461 Sant Esteve de Palautordera
Tel. 938 482 008
p.montseny.esteve@diba.cat
www.ademc-montseny.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h; dissabtes i festius,
de 9 h a 14 h
Allotjament rural Casanova de Sant Miquel
Excursions guiades al Parc Natural del Montseny i tallers
de cap de setmana: fer pa al forn, energies alternatives,
agricultura ecològica, observació astronòmica, etc.
Riera de Picamena
Apartat de correus 1291
08591 Aiguafreda
Tel. 639 569 097 i 937 445 450
p.montseny.casanova@diba.cat
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Informació
Escola de Natura Rectoria de Vallcàrquera
Allotjament i activitats d’educació ambiental
Camí de Vallcàrquera, s/n
08590 Figaró-Montmany
Tel. 938 429 361
p.montseny.vallcar@diba.cat
www.apren.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 15 h a 17 h
Centre de Documentació del Parc Natural del
Montseny. Secció Humanitats
Museu Etnològic del Montseny. La Gabella
Informació del parc, exposició i venda de publicacions
Audiovisual: Llegendes del Montseny
Major, 6. 17401 Arbúcies
Tel. 972 860 908
memga@arbucies.org
www.museuetnologicmontseny.org
Horari: de dimarts a dissabte, d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h;
diumenges i festius, d’11 h a 14 h; juliol i agost, de dimarts
a diumenge i festius d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h; dilluns tancat.

© Josep Cano

35

parcs.diba.cat/web/agenda

Gabinet de Premsa i Comunicació. DL B 3901-2017. Paper procedent de fonts responsables amb el medi ambient

© Oriol Clavera

Opineu sobre els parcs

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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