El castell de Montesquiu i els jardins que
l’envolten presideixen un espai protegit,
el parc al qual donen nom, un paratge
suggeridor del Prepirineu català.
L’àmbit del Parc del Castell de Montesquiu
ocupa part dels termes de quatre municipis
–Montesquiu, Santa Maria de Besora,
Sant Quirze de Besora i Sora– que, juntament
amb Vidrà, constitueixen el Bisaura.

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

Parcs de Catalunya

Audiovisual
Gabinet de Premsa i Comunicació. Fotografies: Arxiu XPN. DL B. 18132-2013. Imprès en paper ecològic

Projeccions: a les hores en punt
Informació i reserves
Tel. 938 529 234. Fax 938 529 005
p.montesquiu.bisaura@diba.cat
www.diba.cat/parcsn/montesquiu/montesquiu.htm

Audiovisual Temps d’història i misteri
Horaris de visita
D’octubre a maig: dissabtes i festius, d’11 a 14 h
Juny i setembre: dissabtes i festius, d’11 a 14 h
i de 16 a 19 h
Juliol i agost: feiners, d’11 a 14 h;
dissabtes i festius, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h;
dies feiners, visites concertades per a grups
En vacances escolars, consulteu horaris

Castell de Montesquiu
Masoveria del Castell. 08589 Montesquiu
Tel. 938 529 902. Fax 938 529 005
p.montesquiu@diba.cat
www.diba.cat/parcsn/montesquiu/montesquiu.htm
Horari: feiners, de 9 a 14 h

Oficina del Parc del Castell de Montesquiu
Informació general del Parc del Castell de Montesquiu
Tots els dies de l’any (excepte el 25 i 26 de desembre,
i l’1 i el 6 de gener) d’11 a 14 h. Tel. 938 529 234
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Un castell ple de records...
L’escala noble del castell va ser incorporada
durant les obres realitzades entre els anys
1917 i 1920.
Imatges dels viatges i
les excursions d’Emili
Juncadella.

Castell i jardins de Montesquiu.

Aquesta sala ha estat el menjador del castell
durant els darrers set segles.

Lauda sepulcral
del marquès de
Besora, procedent
del castell de
Besora.

Pou fals, que
ennobleix,
però, els
jardins del
castell.

Finestral
de vidre
emplomat
de la capella
del castell.

...i fantasmes...
L’audiovisual que es projecta narra la història del castell, de manera dramatitzada, a través dels fantasmes
dels quatre personatges més significatius que hi han tingut relació. I algun més...

...de tota mena
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Arnau Guillem de
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De totes les llegendes
que hi ha sobre castells,

del castell de Montesquiu.
No en va, l’habita des de fa
molts segles...

