
PARC DEL 
CASTELL DE   
MONTESQUIU
Activitats tardor 2017



Dissabte 21 
TALLER DE DESTIL.LACIÓ DE ROMANÍ
Les àvies remeieres de l’Associació Pedra Tosca 
ens proposen un taller de destil.lació de romaní. 
Ens presentaran els usos i virtuts d’aquesta 
planta i elaborarem diferents productes a base 
de romaní.

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

Diumenge 5 
PAISATGE I HISTÒRIA AL VIDRANÈS
De la mà de l’ADET farem un passeig per la 
història i la natura del Vidranès: carlins, molins 
fariners, baumes i masos rònecs acompanyats 

d’apunts botànics i curiositats històriques en 
un dels entorns naturals més amplis del territori 
del Bisaura. 

Hora: 9 h
Punt de trobada: Pavelló municipal de Vidrà.
Gratuït. No cal inscripció prèvia.

Dissabte 18
PASSEGEM I DIBUIXEM!
Ens trobarem a Santa Maria de Besora . 
Passejarem i dibuixarem els entorns amb la 
col.laboració del grup de SketchCrawl de la Vall 
del Ges i Orís. Hi haurà esmorzar per a tots els 
participants. 

Hora: de 10 a 13 h
Gratuït. No cal inscripció prèvia.

Diumenge 8
ACTIVITATS DEL DIA MUNDIAL 
DELS OCELLS
Matí, de 9 a 13.30 h
Anellament d’ocells.
Tallers per als més menuts.
Concurs infantil d’identificació.
9.30 h Sortida ornitològica guiada.
11.30 h Espectacle infantil “Contes d’ocells 
dins d’un cistell” amb l’Alma i la Mar de contes.

Migdia
Dinar popular: entremesos, fideuà i pastís de tres 
xocolates. Pa, vi, aigua, gasosa i cafè. 
Nens: fideuà i postres.
Preu: 14 € adults i 6 € nens
Cal comprar el tiquet al web

Tarda, de 16 a 18 h
Xerrada : “Ocells singulars de muntanya” a càrrec 
de Job Roig, biòleg.

Del 27 d’octubre al 5 de novembre 
LES MALEDICCIONS DEL CASTELL DE MONTESQUIU
Noves visites teatralitzades al castell de Montesquiu. 
Un espectacle que pot fer por... i que és millor veure’l acompanyat...

Divendres 27 d’octubre i 3 de novembre a les 20 h
Dimecres 1 de novembre a les 17.30 h
Cap de setmana: 28 i 29 d’octubre / 4 i 5 de novembre a les 17.30 h
Places limitades.
Espectacle recomanat per a majors de 8 anys.

OCTUBRE

Concurs d’identificació d’espècies.
Xerrada sobre l’Euro Bird Portal a càrrec de 
Gabriel Gargallo, director general de l’ICO. 
Gratuït. No cal inscripció prèvia.
Amb la col.laboració del Consorci del Ter.

Dissabte 14
TALLER DE BOLETS: 
CIÈNCIA, OCI I NEGOCI 
Identificarem les espècies més importants, 
parlarem de nocions de cuina micològica i 
finalment debatrem sobre les dades socioeco-
nòmiques lligades al sector boletaire. 
Taller a càrrec de Jordi Baucells, biòleg, enginyer 
tècnic agrícola i naturalista.

Hora: de 9 a 13.30 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / adults 3,5 €
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.

#DibaOberta

NOVEMBRE


