
PARC DEL 
CASTELL DE   
MONTESQUIU
Activitats tardor 2020



unes boniques i interessants formacions rocoses 
que dibuixen profundes esquerdes al mig d’una 
fageda imponent.

Sortida guiada per Alba Rovira, guia de  
muntanya. 

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

Dissabte 24
TALLER DE SABONS  
I DETERGENTS ARTESANS
Les àvies remeieres de l’Associació Pedra Tosca 
ens proposen recuperar la fabricació de sabons 
i detergents casolans que durant segles va ser 
una tasca casolana feta per les àvies de la casa. 
Segons la seva elaboració, ens poden aportar 
molts beneficis extra.

Hora: de 10 a 13.30 h. 
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults. 
Cal inscripció prèvia.

Diumenge 25
FESTA VIU EL PARC  
AL CASTELL DE MONTESQUIU
Matí de jocs, tallers, música i espectacle als jardins 
i 21è Ral·li Fotogràfic del Castell de Montesquiu.

Hora: de 9 a 14 h
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Programa Viu el Parc de la Xarxa de 
Parcs Naturals .

Dissabtes, 31 d’octubre i 14 de novembre
SORTIDES DE BOLETS
Sortida de camp on explicarem la biologia i el 
reconeixement dels bolets, aprendrem els aspec-
tes més importants que ha de conèixer un bon 
boletaire i el perquè de la gran repercussió social 
d’aquesta activitat. 

Taller a càrrec de Jordi Baucells, biòleg, enginyer 
tècnic agrícola i naturalista.

Sortida 1: 31 d’octubre
Sortida 2: 14 de novembre

Dissabte 3
DIA EUROPEU DELS PARCS
Fem un bany de bosc!
Reconnectem amb la natura experimentant 
el bosc a través dels sentits. Endinsem-nos al 
bosc de les Torrenteres de Vidrà, un dels millors 
boscos terapèutics de la província de Girona.

Guiatge a càrrec de Berta Vilageliu, guia de 
banys de bosc.

Hora: de 10 a 13.30 h
Punt de trobada: Vidrà, Hostal Serrasolsas.
Activitat gratuïta en motiu de la commemo-
ració del Dia Europeu dels Parcs - Setmana de 
la Natura 2020.
Cal inscripció prèvia. 

Dissabte 17 
SORTIDA A LES ESQUERDES  
DE L’EUGA
Iniciarem l’excursió prop de Platraver i cami-
narem fins trobar-nos les esquerdes de l’Euga, 

Hora: de 10 a 13.30 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Parc del Castell de Montesquiu i 
Consocri del Ter

7 i 8 de novembre
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 Oriol Clarabuch.

Hora: 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 
Organitza: ICO i Parc del Castell de Montesquiu

OCTUBRE

NOVEMBRE

INFORMACIÓ GENERAL

Aquests actes estan condicionats per la normativa sanitària 
actual sobre la COVID-19.

L’aforament és limitat a totes les activitats.

Més informació i inscricions a p.montesquiu.bisaura@diba.cat 
o al 938 529 234 i a la web del parc.

El Parc del Castell de Montesquiu forma part de la Xarxa de Parcs Naturals 
de la Diputació de Barcelona. El punt de trobada serà sempre el Parc del 
Castell de Montesquiu si no s’especifica un altre lloc.

Del 7 al  29 de novembre
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...

A la tarda
Dissabtes i diumenges de novembre
Aforament limitat.

https://parcs.diba.cat/web/montesquiu

