
PARC DEL 
CASTELL DE     
MONTESQUIU
Activitats primavera 2016



Dissabte 7
PLANTES PER CURAR-NOS

MARÇ

ABRIL

MAIG

Dissabte 19 de març, 2, 9 i 16 d’abril
INTRODUCCIÓ A L’ORNITOLOGIA

Diumenge  10
RUTA A LES BAUMES DEL BISAURA

Diumenge 29
CONCEPTES BÀSICS DE NATURA A LA SERRA DE BELLMUNT
Quin és aquest arbre? I aquesta planta?

Hi haurà esmorzar per a tots els participants. 

Hora: de 10 a  13 h
Punt de trobada: Casino de Borgonyà
Gratuït. No cal inscripció prèvia.

INFORMACIÓ GENERAL

Més informació de totes les activitats i inscripcions a: 
www.turisme.gesbisaura.cat

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

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

Teixidor, la Baumassa, la bauma de Fleus i la 
de Xoriguera, les quals van exercir la funció 
de masoveria i van ser habitades fins a mitjan 
segle XX.  

Hora: de 9.30 a 13.30 h
Punt de trobada: Santa Maria de Besora 
(davant de l’ajuntament)
Gratuït. No cal inscripció prèvia.

Curs d’iniciació a la identificació d’ocells al 
camp on aprendrem aspectes essencials de 
la biologia de les aus per aprofundir en el 
coneixement de l’ornitologia. 
No cal experiència prèvia.
Curs impartit per Abel Julien, ornitòleg de 
l’Institut Català d’Ornitologia.

Hora: de 8 a 18.30 h. Pràctica al matí i teoria
a la tarda, amb descans per dinar.
Informació i inscripcions:
www.ornitologia.org 
Organitza: 
ICO i Parc del castell de Montesquiu.

De la mà dels Amics del Bisaura i de l’ADET, 
farem una ruta per visitar les baumes del 

Dissabte 30
AMFIBIS, ELS GRANS DESCONEGUTS
Granotes, gripaus, salamandres i tritons
Coneixerem les característiques d’aquest 
grup de vertebrats. Sabrem com van sortir 
de l’aigua i quins canvis van haver d’adop-
tar. Identificarem les principals espècies 
presents a Catalunya i farem una sortida per 
observar-los en el seu medi natural. 
Taller a càrrec de Roger Arquimbau, biòleg, 
naturalista i guia de muntanya.

Hora: de 17 a 20 h 
Preu: menors de 12 anys gratuït / adults 3,5 €
Cal inscripció prèvia

Sortida de camp on aprendrem sobre plantes 
medicinals i  herbes remeieres per tal de 
millorar la nostra salut. 
Taller impartit per Santi Jàvega, fundador 
de l’herbolari de Sau i autor de la guia de 
camp Les plantes medicinals de la comarca 
d’Osona.

Hora: de 10 a  13 h
Preu: 3,5 € per persona.
Cal inscripció prèvia.
Per a tots els públics.

Dissabte 21 
SkETCHCRAwL, 
passegem i dibuixem!
Amb la col·laboració del grup de Sketch-
Crawl de la vall del Ges i Orís, ens trobarem 
a la colònia de Borgonyà per passejar i 
dibuixar els carrers i les cases característi-
ques d’aquesta colònia d’origen escocès.

Diumenge 22
CASTELL DE BESORA: 
Recerca històrica i arqueològica.
Descobrim les excavacions del castell de 
Besora de la mà dels arqueòlegs Marta 
Fàbregas i Francesc Busquets. Totes les 
troballes que s’han fet durant els últims anys 
i la història que amaguen les restes d’aquest 
punt estratègic del Bisaura.

Hora: de 10 a 13 h
Punt de trobada: Santa Maria de Besora 
(davant de l’ajuntament) 
Preu: menors de 12 anys gratuït / adults 3,5 €
Gratuït en motiu del Dia Europeu dels Parcs
No cal inscripció prèvia.

Vas pel bosc i no identifiques els arbres que veus? I, si saps quina 
espècie són, en coneixes les seves característiques i curiositats? El 
bosc és un món per descobrir i la serra de Bellmunt ens en mostra una 
bona varietat. Descobrim-la! 
Sortida guiada per Roger Arquimbau, biòleg, naturalista i guia de 
muntanya.

Hora: de 10 a 13 h
Punt de trobada: Casino de Borgonyà aparcament de Bellmunt 
Preu: menors de 12 anys gratuït / adults 3,5 €
Cal inscripció prèvia. Per a tots els públics.


