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XARXA DE PARCS NATURALS

Celebrem 20 anys de
Viu el Parc! al castell
de Montesquiu
Arriba la vintena edició de Viu el

Parc! al castell de Montesquiu,
que proposa diferents activitats per

a tota la família en un marc singular i fasci-
nant. Entre els actes programats fins a
l’octubre vinent destaca sobretot la Festa
al Parc, que es farà el diumenge 7 de
juny, de 10.30 a 13.30 h, pels entorns del
castell de Montesquiu.

Podreu visitar una fira d’artesans de pro-
ductes de l’entorn, participar en els tallers
de natura a càrrec d’ACER, provar les
vostres habilitats amb els jocs d’enginy
fets amb material reciclat per Guixot de 8,
demostrar la vostra traça artística amb el
concurs de ‘sketcher’ (dibuix ràpid sobre
llibreta) i, a més, els amants de la fotogra-
fia podreu participar en el 16è Ral·li Fo-
togràfic del Castell de Montesquiu, amb
tres temes sorpresa que coneixereu en el
moment d’inscriure-us-hi. Com a cloenda,
podreu gaudir de l’espectacle de màgia i
humor del grup Deux à la Tâche. A més,
d’11 a 14 i de 16 a 19 h, el castell de Mon-
tesquiu obrirà les seves portes a tothom

qui el vulgui visitar: l’entrada serà lliure i
només caldrà recollir la invitació als res-
ponsables de la festa, perquè l’aforament
és limitat. Al matí també hi haurà servei de
bar.

Volem que gaudiu personalment, amb ale-
gria i bon humor, d’aquest espai natural,
de les activitats i del patrimoni cultural
dels diversos municipis del Bisaura que
l’envolten. Per això, el programa Viu el
Parc! del Parc del Castell de Montes-
quiu s’allarga fins a mitjan octubre. Entre
les activitats que ofereix cada localitat, us
convidem a participar en alguna de les ru-
tes de marxa nòrdica que s’organitzen
els diumenges i que ajuden a conèixer el
paisatge dels entorns del parc, i a gaudir i
tastar alguns dels productes i serveis que
ofereixen els restauradors i els productors
adherits al programa gastronòmic Parc a
taula.

Per tot plegat, no teniu excusa per quedar-
vos a casa!

AGENDA ACTIVITATS A LA XARXA 
DE PARCS NATURALS

L’INFORMATIU
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http://parcs.diba.cat/web/agenda

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
Diumenge 7 de juny
VI Col·lectiva Multidisciplinària d’Art Contemporani. 
Inauguració de l’exposició de les mostres contemporànies del Cir-
cuit Artístic, que ofereix un recorregut per les darreres tendències
del món de l’art. Hora i lloc: 12 h, Cabanya del Castell de Montes-
quiu. Obert dissabtes i festius, d’11 a 14 h. Activitat gratuïta.
Informació: 934 727 600

ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES-SAVASSONA
Diumenge 7 de juny
Ruta de l’arquitectura modernista, noucentista i de Miquel Pallàs.
Una hora i mitja de durada, pels pobles de Sant Julià de Vilatorta, un
veritable museu a l’aire lliure. Hora i lloc: 10 h, Centre d’informació
del parc (Sant Julià de Vilatorta).
Informació: 938 122 179 i 609 462 201

PARC NATURAL DEL MONTSENY
Diumenge 7 de juny
Camins d’aigua. 
El patrimoni industrial de la riera d’Arbúcies. Itinerari guiat que mos-
tra els elements del patrimoni industrial de la vila vinculats amb l’ai-
gua, en especial la Farga del Roquer. Hora i lloc: 11 h, Museu Et-
nològic del Montseny, la Gabella (Arbúcies). 
Informació: 972 860 908

Dissabte 13 de juny
Aigua, un viatge pels sentits. 
Ruta teatralitzada inclusiva dissenyada especialment per a persones
amb discapacitats sensorials, intel·lectuals o físiques, oberta també
a tots els públics i edats. Hora i lloc: 11 h i 13 h, Centre d’Informació
Can Casades (Fogars de Montclús). Cal fer reserva prèvia.
Informació i inscripcions: 627 515 409

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
Diumenge 7 de juny
La ruta dels bandolers. 
Itinerari guiat per un dels racons més bonics del parc, on es relata-
ran fets de la història i de la llegenda del bandolerisme en el massís.
Hora i lloc: 11 h, Casa Nova de l’Obac. Ctra. de Terrassa a Rellinars,
km 10 (Terrassa).
Informació: 937 855 461

Diumenge 14 de juny
Fotografiem papallones. 
Passejada per la vall d’Horta per aprendre a fotografiar, reconèixer,
observar i identificar les espècies pròpies de l’època. Hora i lloc:
11 h, Masia La Muntada (Sant Llorenç Savall).
Informació: 937 141 053 i 636 717 821

PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
Diumenge 7 de juny
Plantes remeieres.
Itinerari guiat per conèixer les plantes aromàtiques amb essències
per a la seva autodefensa i propietats medicinals, que són una im-
portant font de recursos per als pobladors de la muntanya. Hora i
lloc: 10 h, Ajuntament de Vallgorguina. 
Informació: 937 955 405

PARC DE LA SERRALADA LITORAL
Diumenge 14 de juny
La brolla d’abril: del bosc menut al gros. 
Itinerari guiat per conèixer la configuració del bosc actual com a re-
sultat de la història del turó de Cirers, marcada per la vinya, els usos
del bosc i els incendis. Hora i lloc: 10 h, Centre Cívic La Fàbrica de
Cabrils. Places limitades.
Informació i inscripcions: 937 540 024 i p.slitoral@diba.cat

PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
Diumenge 14 de juny
Dia de les Papallones. 
Itinerari per la font de l’Amigó, circular, curt i amè, per gaudir de la
fauna i la vegetació de l’indret, així com de les diverses espècies de
papallones de la serralada de Marina. Places limitades. Hora: 9.30 h.
Lloc: es concretarà en fer la inscripció.
Informació i inscripcions: 933 956 336

PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
Dissabte 6 de juny
Dia de les Papallones. 
Itinerari de mostreig pels entorns de Can Coll (Cerdanyola del
Vallès). Hora: 10 h. Lloc: es concretarà en fer la inscripció. Places li-
mitades. Cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta.
Informació i inscripcions: 932 803 552

PARC DEL GARRAF
Divendres 5 de juny
“Art sota veles. Crònica d’un viatge”. 
Inauguració de l’exposició en què quatre artistes joves catalans, em-
barcats l’estiu del 2014 en el pailebot Santa Eulàlia, anant de Barce-
lona a l’Alguer, i quatre artistes joves algueresos, anant de l’Alguer a
Barcelona, ens proposen una visió d’aquest viatge, cadascun des del
seu particular punt de vista artístic. Hora i lloc: 19 h, Museu Marítim
de Barcelona.
Informació: 935 970 891 i 938 462 030

PARC D’OLÈRDOLA
Diumenge 7 de juny
Una ciutat medieval perduda. 
Itinerari guiat per saber com vivien a l’edat mitjana els habitants
d’Olèrdola en moments de guerra i com aquesta ciutat va anar crei-
xent durant l’alta edat mitjana. Hora i lloc: 12 h, conjunt monumental
d’Olèrdola. Activitat gratuïta.
Informació: 938 901 420 i 675 782 936

PARC DEL FOIX
Diumenge 7 de juny
Castellet: història, natura. 
Passejada guiada pels voltants del poble medieval de Castellet. Hi
descobrirem, a través del joc, les espècies principals de flora i fauna
de l’entorn natural. Hora i lloc: 11 h, punt d’informació del Parc del
Foix, a Castellet.
Informació: 687 523 918

PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
Fins al 22 de juny
Exposició fotogràfica Traç Baix Walk 2015. 
La mostra permet descobrir els matisos del Parc Agrari del Baix Llo-
bregat, així com els seus potencials econòmics, ambientals i socials.
Horari: de 9 h a 15 h. Lloc: Masia Can Comas, camí de la Ribera, s/n
(el Prat del Llobregat).
Informació: 933 788 190

Fotografies: Eduard Pedrocchi (Taller de Cultura) / Diputació de Barcelona

Per conèixer totes les notícies de la Xarxa de Parcs Naturals, 
podeu consultar el butlletí electrònic a:

http://parcs.diba.cat/web/l-informatiu
Subscriviu-vos-hi!
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Altres parcs naturals de Catalunya a: http://parcsnaturals.gencat.cat


