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Dissabte 5 de setembre Diumenge 13 de setembre Diumenge 20 setembre Dissabte 10 d’octubre Dissabte 17 d’octubre

MARENDA A SANT MOÍ 
Notes i territori
Des del 2017, dins el programa Viu el Parc de la Xar-
xa de Parcs i com a acte de la Festa Major de Santa 
Maria de Besora, celebrem el tradicional aplec a 
l’ermita de Sant Moí, que es troba dins el Parc. 

9 h Caminada guiada des del Parc del Castell 
de Montesquiu o des de Santa Maria de Besora. 
També es pot arribar a Sant Moí per lliure.
12 h Concert de Marenda.  Música de taverna amb 
veu i violí.

Espectacle gratuït. Aforament limitat*
Organitzen: Ajuntament de Santa Maria de Besora, 
Viu el Parc i Parc del Castell de Montesquiu

LA XARANGA DEL 
COLLSACABRA AL 
CASTELL DE BESORA 
Notes i patrimoni
Pugem al castell de Besora per conèixer, de la mà 
dels arqueòlegs Marta Fàbregas i Francesc Bus-
quets, els avenços dels treballs arqueològics i de 
les obres de restauració de l’església. Acompanyats 
de la Xaranga del Collsacabra.

Hora: de 10 a 13 h
Punt de trobada: Santa Maria de Besora (davant de 
l’Ajuntament)
Espectacle gratuït. Aforament limitat*
Organitzen: Amics del Bisaura, Ajuntament de San-
ta Maria de Besora i Parc del Castell de Montesquiu

MARALA 
ALS JARDINS  
Notes d’arrel 
Veus, guitarres i percussió són els ingredients 
fonamentals de la recepta sonora de Marala Trio, 
un grup amb un marcat accent d’arrel i un reper-
tori inspirat en els cants tradicionals amb Pablo 
Macho, poeta, com a artista convidat.

Hora: 12 h
Lloc: jardins davant la Cabanya del Castell
Espectacle gratuït. Aforament limitat*

Aquest espectacle forma part del programa Parcs 
en concert.

ROGER MAS  
VEU I GUITARRA 
Notes de cantautor
El cantautor solsoní  ens oferirà un recull de les 
seves cançons més emblemàtiques junt amb 
poemes cantats o bé recitats, inclosos al seu últim 
disc Parnàs. 

Hora: 20.30 h
Lloc: la Cabanya del Castell
Preu entrada: 10€ . Aforament limitat*
Cal comprar entrada anticipada a:  
web del Parc del Castell de Montesquiu

IVETTE NADAL  
I CAÏM RIBA 
Notes de poesia
Ivette Nadal, ens presenta l’Àngel i la infermesa de 
les cançons amb acompanyament musical de Caïm 
Riba a la guitarra. Ivette ens endinsa en les essèn-
cies de la paraula, en els dominis de la poesia, a 
través d’una de les veus més intenses del nostre 
present musical i poètic. 

Hora: 20.30 h
Lloc: la Cabanya del Castell
Espectacle gratuït. Aforament limitat*
Aquest espectacle forma part del programa
Poesia als parcs. Lletres i Paisatges.

INFORMACIÓ GENERAL
Aquests actes estan condicionats per la normativa sanitària actual sobre la COVID-19
*Cal inscripció prèvia a tots els espectacles a info@gesbisaura.cat o 938 529 234
Els espectacles de la Cabanya estaran acompanyats per la Tartana, una foodtrack del territori que oferirà servei de bar
Més informació a la web del parc

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

https://parcs.diba.cat/web/montesquiu

