
PARC DEL 
CASTELL DE   
MONTESQUIU
Activitats primavera 2022



Diumenge 5
FESTA VIU EL PARC
El Parc al Castell de Montesquiu està de festa: matí de jocs, tallers, 
música i espectacle als jardins.

Dissabte 14
AMFIBIS I RÈPTILS 
On viuen i com podem observar els amfibis i 
rèptils del nostre entorn? Farem un passeig tot 
aprenent a identificar-los i saber quins estan 
presents a l’entorn natural del parc. Taller a càrrec 
de Fernando Loras, herpetòleg .

Hora: de 16 a 20 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults

Diumenge 22
CASTELL DE BESORA,  
MÚSICA I ARQUEOLOGIA
Pugem al castell de Besora per conèixer, de la mà 
dels arqueòlegs Marta Fàbregas i Francesc Bus-
quets, els avenços dels treballs arqueològics. Ens 
acompanyarà la música de la Riverter i gaudirem 
del vermut ofert pels Amics del Bisaura. 
Hora: de 10 a 13 h
Punt de trobada: Ajuntament de Santa Maria 
de Besora

Dissabtes 30 d’abril i 21 de maig
LES ORQUÍDIES SILVESTRES
Recorrerem els boscos del Parc del Castell de 
Montesquiu a la cerca d’orquídies silvestres per 
conèixer en quins hàbitats les podem trobar i 
aprendre a identificar-les.
Sortida guiada per Alba Rovira, guia de muntanya.

Sortida 1: 30 d’abril. Sortida 2: 21 de maig
Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults

Dissabte 30 
PAPALLONES NOCTURNES
Sortim de nit per observar i estudiar les papallones 
nocturnes. Utilitzarem diferents trampes per 
atraure diverses espècies d’aquest grup, com la 
graellsia (Actias isabelae). Identificarem els exem-
plars atrets i n’explicarem les característiques 
principals i algunes curiositats de cada espècie.

Hora: 19 h
Activitat gratuïta
Organitza: Grup de Naturalistes d’Osona i 
CERM-UVic-UCC

Dissabte 9
DESCOBRIM ELS OCELLS  
Farem una sortida guiada per observar i aprendre 
a identificar les diferents espècies d’ocells que 
ens envolten. Ens fixarem en els cants, reclams, 
hàbitats i morfologia. Al final, veurem com s’enre-
gistren a Catalunya les observacions d’ocells.
Sortida a càrrec de Jordi Baucells, biòleg, 
enginyer tècnic agrícola i naturalista.

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

Dissabte 23
JUGUEM COM DRACS 
Tots som dracs! Connectem amb la llegenda de 
Sant Jordi a través dels elements de la natura: 
experimentarem, transformarem i jugarem amb 
ells per crear un resultat artístic i descobrir com és 
el drac que portem a dins! Taller a càrrec de Berta 
Vilageliu, guia de banys de bosc i artista plàstica.

Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults

Organitzen: Amics del Bisaura, Fundació 
Privada Conjunt Monumental Castell de Besora i 
Parc del Castell de Montesquiu

Dissabte 28
PAPALLONES DIÜRNES 
De la mà del biòleg Albert Palou, recorrerem 
el bosc a la cerca de papallones per conèixer 
les espècies que podem trobar i aprendre a 
identificar-les.

Hora: 10 a 13 h
Activitat gratuïta en motiu del DIA EUROPEU 
DELS PARCS
Organitza: Consorci del Ter i Parc del Castell de 
Montesquiu

MÚSICA A LA GESPA 
NOTES DE PRIMAVERA
Els diumenges de maig a les 12 h del migdia, 
música vermut amb Joana Serrat, Maria Jaume, 
la Riverter i Guillem Ramisa.  
 www.musicaalagespa.cat

ABRIL

INFORMACIÓ GENERAL

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

Cal inscripció prèvia a totes les activitats a www.territori.gesbisaura.cat 
Totes les activitats es realitzen al Parc del Castell de Montesquiu si no s’indica 
un altre punt de trobada.

Activitats familiars 

Més informació: p.montesquiu.bisaura@diba.cat / 93 852 92 34

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

MAIG JUNY

http://www.territori.gesbisaura.cat/



