
PARC DEL 
CASTELL DE   
MONTESQUIU
Activitats tardor 2021



Hora: de 10.30 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults.
Cal inscripció prèvia.

Diumenge 17 d’octubre  
i dissabte 13 de novembre
SORTIDES DE BOLETS
Sortida de camp on explicarem la biologia i 
el reconeixement dels bolets i aprendrem els 
aspectes més importants que ha de conèixer un 
bon boletaire.

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

Sortida 1: 17 d’octubre  
Sortida 2: 13 de novembre
Hora: de 9 a 13.30 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults
Cal inscripció prèvia

Dissabte 23
ELS FRUITS DEL BOSC
De la mà de Carme Bosch, etnobotànica i 

divulgadora, farem una passejada per reconèixer 
fruits que es poden recol·lectar per a fer infusions, 
melmelades, xarops, etc. I prepararem una crema 
nutritiva per a la pell amb la poma del ciri.

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

Dissabte 30 
DESCOBRIM EL  
VIDRANÈS I TASTEM  
ELS SEUS EMBOTITS 
Farem una ruta senderista que passarà pels  
principals punts d’interès de la zona: el pont de 
Salgueda, el salt del Molí i la Tosca dels Degollats. 
De tornada a Vidrà, gaudirem d’un tast d’embotits 
artesanals de Collfred.

Hora: de 10 a 14 h
Punt de trobada:  Vidrà, zona esportiva
Cal inscripció prèvia
Organitza: Roger Arquimbau, biòleg, naturalista  
i guia de muntanya

Dissabte 2
DIA MUNDIAL DELS OCELLS 
9 – 14 h Tallers i activitats
9.30 h Sortida ornitològica guiada
11.30 h Espectacle per a tots els públics:  
SEMPRE QUAN ACABO DIC... de Jordi Font
12.30 h Xerrada a càrrec d’Albert Burgas

Lloc: pla de Teia, Santa Maria de Besora
Gratuït. Places limitades
Organitza: GNO, GACO, ICO, Parc del Castell 
de Montesquiu, Consorci del Ter i Museu del Ter

Dissabte 9 
JUGUEM AMB LA NATURA!
Experimentem la connexió amb la natura a 
través dels seus elements, els transformem i 
juguem amb ells, creant un resultat artístic  
i divertit! 

Taller a càrrec de Berta Vilageliu, artista plàstica 
i guia de banys de bosc.

Dissabte 30 
MUSSOLS I EGAGRÒPILES:  
PASSEGEM PEL BOSC DE NIT!
Us oferim un taller per conèixer millor els 
mussols i descobrir què son les egagròpiles. En 
acabar, farem una sortida nocturna amb frontals 
a la cerca de mussols al bosc!

Hora: de 18.30 a 22 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults
Cal inscripció prèvia

6 i 7 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 Arnau Bonan.

Hora: dissabte matí i tarda; diumenge matí
Inscripcions:  www.ornitologia.org 
Organitza: ICO i Parc del Castell de Montesquiu 

OCTUBRE

NOVEMBRE

Dissabte 20 
DESCOBRIM ELS BOSCOS DEL PARC DEL CASTELL DE 
MONTESQUIU AMB REGUST DE RATAFIA 
Farem una ruta de senderisme pel Parc del Castell de Montesquiu. 
De tornada, gaudirem d’un tastet dels diferents licors de Destil·leries Bosch 
de Sant Quirze de Besora.

Hora: de 10 a 14 h 
Cal inscripció prèvia
Organitza: Muntanya i Natura

Aquests actes estan condicionats per la normativa sanitària vigent 
sobre la COVID-19. L’aforament és limitat i cal inscripció prèvia a totes 
les activitats.
Més informació: p.montesquiu.bisaura@diba.cat / 938 529 234
Inscripcions: www.territori.gesbisaura.cat 

Totes les activitats es realitzen al Parc del Castell de Montesquiu si no és que s’indica  
un altre punt de trobada.

Activitats familiars  

El Parc del Castell de Montesquiu  
forma part de la Xarxa de Parcs Naturals  
que gestiona la Diputació de Barcelona.

INFORMACIÓ GENERAL


