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Activitats primavera 2023



Dissabte 3    
SECRETS DEL PARC: ELS RÈPTILS
Quins rèptils tenim al Parc? Són fàcils d’observar? On viuen? Farem una 
sortida de camp per aprendre a identificar-los i descobrir els llocs idonis on 
poder-los veure. Taller a càrrec de Fernando Loras Ortí, herpetòleg.

Hora: 9.30 a 13 h.  
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults 
Organitza: Parc del Castell de Montesquiu 
Col.·labora: Museu del Ter

Diumenge 4    
FESTA VIU EL PARC 
El Parc al Castell de Montesquiu està de festa: matí de jocs, tallers i música. 

Dissabte 13   
SECRETS DEL PARC: ELS AMFIBIS 
On viuen els amfibis? Com podem observar-los? 
Farem una sortida per resoldre aquests dubtes tot 
aprenent a identificar-los i conèixer on veure’ls.
Taller a càrrec de Fernando Loras Ortí, herpetòleg.

Hora: de 17.30 a 21 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults
Organitza: Parc del Castell de Montesquiu i 
Consorci del Ter. Col.·labora: Museu del Ter

Dissabte 27   
RATPENATS, QUINS DESCONEGUTS!
Coneixerem l’apassionant història evolutiva 
dels ratpenats i les seves característiques. Com 
són els seus crits ultrasònics? Quina incidència 
tenen en la cultura popular? Amb un detector de 
ratpenats podrem escoltar els seus crits. Taller 
a càrrec de Jordi Serra-Cobo, doctor en biologia i 
expert en quiròpters. 
Hora: de 19 a 23 h
Activitat gratuïta en motiu del Dia Europeu 

Dissabtes 29 d’abril i 20 de maig
LES ORQUÍDIES SILVESTRES
Recorrerem els boscos del Parc del Castell de 
Montesquiu a la cerca d’orquídies silvestres per 
conèixer en quins hàbitats les podem trobar i 
aprendre a identificar-les.
Sortida guiada per Alba Rovira, guia de muntanya.

Sortida 1: 29 d’abril. Sortida 2: 20 de maig
Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults

Dissabte 29 
SUPEREM LA POR A LES SERPS!
Què és l’ofidiofòbia? Com podem superar-la? 
Desmuntarem mites respecte les serps per 
aprendre a gestionar les pors que desperten.
Jornada a càrrec de la psicòloga Mireia López i de 
l’herpetòleg Fernando Loras Ortí.

Hora: 10 a 18  h
Activitat gratuïta
Organitza: Societat Catalana d’Herpetologia 
amb el suport del Parc del Castell de Montesquiu

Dissabte 15
REMEIS NATURALS   
De la mà de l’Irene i l’Adriana aprendrem tècni-
ques senzilles per elaborar remeis medicinals a 
casa. Amb plantes fàcils de reconèixer i recollir, 
elaborarem la nostra pròpia farmaciola natural.
Taller a càrrec de Bellota, empresa d’ungüents 
com els d’abans.

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

Dissabte 22   
UNA MÀ DE DRACS! 
Tenim mans de drac? Connectem amb la llegenda 
de Sant Jordi a través dels elements de la natura 
per crear un resultat artístic i descobrir com és el 
drac que tenim a les nostres mans!
Taller a càrrec de Berta Vilageliu, guia de banys de 
bosc i artista plàstica.

Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults

dels Parcs. Organitza: Areambiental i Parc del 
Castell de Montesquiu

Diumenge 28
CASTELL DE BESORA, MÚSICA I 
ARQUEOLOGIA 
Pugem al castell de Besora per conèixer, de la 
mà dels arqueòlegs Marta Fàbregas i Francesc 
Busquets, els avenços dels treballs arqueològics. 
Ens acompanyarà la música de la Riverter i 
gaudirem del vermut ofert pels Amics del Bisaura.

Hora: 10 a 13 h
Punt de trobada: Aj. de Santa Maria de Besora 
Organitza: Amics del Bisaura, Fundació Privada 
Conjunt Monumental Castell de Besora i Parc 
del Castell de Montesquiu.

MÚSICA A LA GESPA.  
NOTES DE PRIMAVERA
Els diumenges de maig a les 12 h del migdia, 
música vermut amb Anna Andreu, De Souza, la 
Riverter i Magalí Datzira 
Inscripcions a: www.musicaalagespa.cat

ABRIL

INFORMACIÓ GENERAL
Més informació: p.montesquiu.bisaura@diba.cat / 663 708 210
Consulta inscripcions a: www.territori.gesbisaura.cat 

Totes les activitats es realitzen al Parc del Castell de Montesquiu si no s’indica 
un altre punt de trobada.
 
Activitats familiars 

MAIG JUNY

http://www.territori.gesbisaura.cat/

