PARC
DEL
CASTELL
DE
MONTESQUIU
Activitats primavera 2021

ABRIL
Diumenge 11

Sortida guiada per Alba Rovira, guia de muntanya.

Sortida 1: 17 d’abril
Sortida 2: 22 de maig
A la Vall del Ges hi ha torneries des del segle XIV,
Hora: de 10 a 13 h
elles van ser les precursores de gran part de la
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults
indústria actual del territori. Farem una visita guiada
Cal inscripció prèvia a:
a punts rellevants d’aquesta peculiar indústria per
www.muntanyainatura.org
acabar al Museu de la Torneria on descobrirem com
funcionava l’ofici.
Dissabte 24
EL DESPERTAR DEL BOSC
Hora: de 10 a 13 h
De la mà de les àvies remeieres de l’Associació
Punt de trobada: Museu de la Torneria, Torelló
Pedra Tosca passejarem pels entorns del castell
Gratuït. Aforament limitat
de Montesquiu per observar el despertar del bosc
Cal inscripció prèvia a:
i la màgia de les seves plantes. Aprendrem què
p.montesquiu.bisaura@diba.cat
podem fer amb elles: begudes, amanides, xarops,
Organitzen: ADET, Museu de la Torneria i
ungüents, tintures...
Parc del Castell de Montesquiu
Tot un món per descobrir!
Dissabtes 17 d’abril i 22 de maig
LES ORQUÍDIES DEL SILVESTRES
Hora: de 10 a 13 h
Recorrerem els boscos del Parc del Castell de Mon- Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults
tesquiu a la cerca d’orquídies silvestres per conèixer Cal inscripció prèvia
en quins hàbitats les podem trobar i aprendre a
identificar-les.

DESCOBRIM EL MÓN DE LES TORNERIES

MAIG
Dissabte 1

JUGUEM AMB LA NATURA!

Experimentarem la connexió amb la natura a
través dels seus elements, els transformarem
i jugarem amb ells creant un resultat artístic i
divertit! Taller a càrrec de Berta Vilageliu, guia de
banys de bosc i artista plàstica.
Hora: de 10.30 a 13 h
Preu: 8€ per grup. Màxim 6 persones per grup
Cal inscripció prèvia
Dissabte 15

COM ENS ORIENTEM?

Amb aquest joc d’orientació recorrerem Vidrà i el
seu entorn a la recerca de diferents punts d’un circuit, qui en sabrà localitzar més? Al final, l’esforç
tindrà una recompensa per a tots els atrevits!
Hora: d’ 11 a 13 h
Preu: 8€ per grup. Màxim 6 persones per grup
Cal inscripció prèvia
Punt de trobada: Vidrà (a la zona esportiva)

Dissabte 29

DIA EUROPEU DELS PARCS
RATPENATS, UNS ÉSSERS GENIALS!

Els ratpenats cada cop són més coneguts i ja
sabem que no són éssers terribles sinó que ens
ajuden a viure millor. Amb aquest taller-sortida
els coneixerem bé, els escoltarem, els veurem
i aprendrem per què val la pena protegir-los
i conservar-los. Taller a càrrec del Museu de
Ciències de Granollers.
Hora: de 20 a 22 h. Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia a:
p.montesquiu.bisaura@diba.cat
Organitza: Consorci del Ter i Parc del Castell
de Montesquiu
Diumenges 9, 16, 23 i 30 a les 12 h

MÚSICA A LA GESPA de primavera

Música vermut als jardins del castell amb Joan
Colomo, Jo Jet i Maria Ribot, Lu Rois i Alba
Carmona.
Cal inscripció prèvia a:
www.musicaalagespa.cat

JUNY
Diumenge 6

FESTA VIU EL PARC

El Parc del Castell de Montesquiu està de festa: matí de jocs, tallers,
música i espectacle als jardins.

INFORMACIÓ GENERAL
Aquests actes estan condicionats per la normativa sanitària vigent
sobre la COVID-19. L’aforament és limitat i cal inscripció prèvia a totes
les activitats.
Més informació: p.montesquiu.bisaura@diba.cat / 938 529 234
Inscripcions: www.territori.gesbisaura.cat
Totes les activitats es realitzen al 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.

