
PARC DEL 
CASTELL DE   
MONTESQUIU
Activitats tardor 2022



Dissabte 8 d’octubre 
o dissabte 12 de novembre 
SORTIDES DE BOLETS
Sortida de camp on explicarem la biologia i 
el reconeixement dels bolets, aprendrem els 
aspectes més importants que ha de conèixer un 
bon boletaire de la mà de Jordi Baucells, biòleg i 
naturalista.
Hora: de 9 a 13.30 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults
Cal inscripció prèvia

Dissabte 15  
JUST A LA FUSTA! 
Celebrem la setmana de la fusta a la Solana, 
Centre de Formació Forestal Especialitzada. 
10.30 - 13 h  Jocs per a petits fusters
Exhibició d’escultures de fusta amb xerrac
Projecció de la sèrie “Forestals”
Exposició sobre la relació entre el bosc i la societat
Portes obertes a la Solana, CFFE

10.30 h Fes el teu tamboret! Taller de fusteria 
on farem el nostre propi tamboret i aprendrem els 

diferents tipus de fusta i d’encaixos. A càrrec de 
David Vivet, fuster. 
Llloc: La Solana. Accés a peu pel camí senyalitzat 
des de l’aparcament del castell.
Cal inscripció prèvia al taller de fusteria.
Preu: 12 € per persona.
Organitza: Parc del Castell de Montesquiu i CFFE

Dissabte  22 
COSMÈTICA AMB PLANTES SILVESTRES
De la mà de l’Adriana Blancafort, doctora en 
biologia i científica, aprendrem a fer productes 
cosmètics amb plantes silvestres que trobem al 
nostre entorn més proper. Elaborarem productes 
per la cura de la nostra pell.

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

Dissabte 29 
QUINA CASTANYA!
Celebrem la castanyada experimentant amb la 
natura a través de fruits de tardor, els transformem 

Dissabte  1
DIA MUNDIAL DELS OCELLS 
Anellament d’ocells, tallers per als més menuts i 
concurs infantil d’identificació.
9.30 h Sortida ornitològica guiada
9.30 – 11.30 h Taller Sons d’Ocells amb el 
Drapaire Musical
12.15 h Expliquem contes: Tot sona a la selva 
amazònica amb el Drapaire Musical
12.30 h Xerrada El canyissar de Tona a càrrec 
de Genís Cunill i concurs d’identificació d’ocells

Lloc: jardins del castell de Montesquiu
Activitats gratuïtes. No cal inscripció 
Organitza: GNO, GACO, ICO, Parc del Castell 
de Montesquiu, Consorci del Ter i Museu del Ter

i juguem amb ells, creant un espai de diversió i 
reflexió artística. Taller a càrrec de Berta Vilage-
liu, guia de banys de bosc i artista plàstica.

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

Diumenge 6   
EL CASTELL DE DUOCASTELLA
 Amb l’historiador Albert Pratdesaba farem una 
visita guiada al castell de Duocastella de Sora per 
conèixer com va néixer, quines van ser les seves 
funcions i per què va ser abandonat. De tornada 
passarem per Rocafiguera i en coneixerem la  
seva història.
Hora: 10 h
Punt de trobada: Sora, a l’aparcament de 
l’entrada del poble
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia
Organitza: ADET, Museu de la Torneria i Parc del 
Castell de Montesquiu

OCTUBRE

NOVEMBRE

Dissabte 19 
VIATGEM EN EL TEMPS!
Viatgers a bord! Investigarem i trobarem les pistes per descobrir la història 
del Castell de Montesquiu. Vine amb el teu equip, juga i fes servir l’enginy!

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

Més informació: p.montesquiu.bisaura@diba.cat / 663 70 82 10
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


