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Passejades guiades 2021
Descobreix l’encant de l’Espai Natural

Espai Natural de les

Guilleries- 
Savassona
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L’Espai Natural de les Guilleries-Savassona participa per 
primera vegada en el programa «Passejades guiades» de la 
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Per 
aquest primer any, us proposem 10 passejades que tenen 
per objectiu ajudar a conèixer millor el patrimoni natural i 
cultural dins del seu àmbit, posar-lo en valor i fomentar-ne 
la conservació.

Trobareu passejades tant per al públic general com el 
familiar, per a persones amb mobilitat reduïda i per a 
persones que busquen més exigència física. Tenen una 
durada d’entre 2 i 4 hores i estan conduïdes per persones 
expertes coneixedores del territori.

Totes les sortides es faran el quart diumenge de mes, a 
excepció del mes de setembre, per no coincidir amb la matinal 
del programa «Viu el parc!».

Aquest programa està gestionat pel Consorci de l’Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona.

Itineraris per conèixer millor l’Espai Natural

Informació general

Preu per sortida: adults, 3 euros; nens menors de sis anys, 
gratuït; menors entre sis i setze anys i majors de 65 anys, 2 
euros. 

Requisits: cal dur calçat i roba còmodes i aigua.

Reserva: cal fer la reserva i la inscripció prèviament als 
diferents organitzadors de cada sortida. Les places són 
limitades i les reserves es faran segons l’ordre d’inscripció fins 
24 hores abans de l’activitat amb els diferents organitzadors.

Més informació
parcs.diba.cat/web/guilleries

Davant la situació generada per l’evolució de la COVID-19 i 
l’obligatorietat de donar compliment a allò que disposi en cada 
moment l’administració competent en matèria de prevenció davant 
del risc d’infecció, l’organització es reserva el dret de modificar 
les dates i condicions preestablertes en aquesta programació. En 
cas que sigui necessari, s’informarà dels canvis a través de tots els 
mitjans disponibles: pàgina web de l’Espai Natural, perfils de les 
diferents xarxes socials, L’Informatiu dels Parcs i l’agenda de la 
Xarxa de Parcs Naturals.

http://parcs.diba.cat/web/guilleries
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Programació anual
FEBRER

Diumenge 28 Ibers, ausetans i el Casol de Puigcastellet. 
(Folgueroles)

MARÇ	 	 	

Diumenge 28 Sau amb ulls d’ocell. (Vilanova de Sau)

ABRIL	 	 	

Diumenge 25 Madrones i llitons. Llegendes de vora l’aigua. 
(Folgueroles)

MAIG	 	 	

Diumenge 23 Anem a buscar bolets... de pedra! (Sant Julià de 
Vilatorta)

JUNY	 	 	

Diumenge 27 Descobrim les Guilleries. (Vilanova de Sau)

JULIOL	 	 	

Diumenge 25 Resplendors de l’alba. Ruta geològica amb la poesia 
de Jacint Verdaguer. (Folgueroles - Tavèrnoles)

AGOST	 	 	

Diumenge 22 Ruta d’éssers fantàstics a Tavèrnoles. (Tavèrnoles)

SETEMBRE	 	 	

Diumenge 19 Flora i fauna en la ruta cap a Malafogassa. (Vilanova de 
Sau)

OCTUBRE	 	 	

Diumenge 24 Fem d’investigadors per descobrir els secrets del bosc! 
(Vilanova de Sau)

NOVEMBRE	 	 	

Diumenge 28 Ruta de l’aeròdrom. (Sant Julià de Vilatorta)
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Febrer

Travessarem conreus, pinedes i rouredes, i arribarem a la 
fortalesa ibèrica del Casol de Puigcastellet. Amb vistes 
imponents a la plana de Vic, l’estructura defensiva ens 
remunta a la convulsa època de la conquesta romana i ens 
permet imaginar la vida dels ausetans.

Ibers, ausetans i el Casol de 
Puigcastellet
Folgueroles

28
DIUMENGE

Hora i punt de trobada:  9 h al Centre d’Informació de Folgueroles

Durada: 
3 h

Distància:  
8 km

Públic:  
General

Informació i inscripcions:  
Tel. 938 847 104,  
info@herbolaridesau.com

© Ridard Badia
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Març

Caminada amb vistes espectaculars a l’embassament de 
Sau i als cingles de Tavertet des del punt de sortida. Des 
dels cingles de Vilanova de Sau tindrem vista d’ocell, com 
els rapinyaires que fan niu entre les roques, i arribarem fins 
al puig del Far i el roc del Migdia.

Sau amb ulls d’ocell
Vilanova de Sau

28
DIUMENGE

Hora i punt de trobada:  10 h a l’aparcament de Coll de Terrades, Masies de Roda

Durada: 3.30 h Distància: 10 km

Públic: General (exigència moderada, cal estar mínimament preparat)

Informació i inscripcions: Aquaterraclub. Tel. 620 762 432.  
reservas@aquaterraclub.es

© Aquaterraclub
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Abril

Us proposem una passejada per indrets màgics. Racons 
d’aigua que atrauen la curiositat de petits i grans per ser el 
lloc secret d’éssers fantàstics com les madrones i els llitons. 
Pareu l’orella, que també hi sentireu la veu dels ocells i els 
arbres!

Madrones i llitons. Llegendes de vora 
l’aigua
Folgueroles

25
DIUMENGE

© Fundació Jacint Verdaguer

Hora i punt de trobada:  10 h a la Font Trobada, Folgueroles

Durada: 
2.30 h

Distància:  
8 km

Públic:  
Familiar

Informació i inscripcions:  
Tel. 938 122 157, info@verdaguer.cat
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Maig

El paisatge de la zona ha estat modelat durant milions 
d’anys. El relleu càrstic és el protagonista d’aquest itinerari. 
Podrem veure coves, diàclasis i, fins i tot, un bolet de 
pedra!

Anem a buscar bolets... de pedra!
Sant Julià de Vilatorta

23
DIUMENGE

Hora i punt de trobada:  10 h a Vilalleons, Sant Julià de Vilatorta  (aparcament 
darrere l’església)

Durada: 
2.30 h

Distància:  
4 km

Públic:  
General

Informació i inscripcions:  
Tel. 676 693 911, saber@geoleg.cat

© Alba Ludevid
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Juny

En l’itinerari sensorial de Can Mateu descobrirem 
l’espai natural mitjançant plafons interpretatius que 
ens permetran conèixer quins són els elements naturals 
emblemàtics de l’espai natural, com ara les cingleres, les 
plantes aromàtiques, les petjades, els ocells... 

Descobrim les Guilleries
Vilanova de Sau

27
DIUMENGE

© Alba Ludevid

Hora i punt de trobada:  10 h aparcament de Can Mateu, Vilanova de Sau

Durada: 1.30 h Distància: 1,50 km

Públic: Persones amb visibilitat i mobilitat reduïda, gent gran

Informació i inscripcions: Tel. 627 929 890, andres.garcia@fundesplai.org
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Juliol

En aquesta passejada pels entorns propis de Jacint 
Verdaguer, interpretarem geològicament alguns dels seus 
escrits més propers a aquesta ciència.

Resplendors de l’alba. Ruta geològica 
amb la poesia de Jacint Verdaguer
Folgueroles - Tavèrnoles

25
DIUMENGE

© Jordi Vilà

Hora i punt de trobada:  10 h a l’ermita de la Damunt, Folgueroles

Durada: 
2 h

Distància:  
1,5 km

Públic:  
General

Informació i inscripcions:  
Tel. 676 693 911, saber@geoleg.cat
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Agost

A Catalunya hi ha una gran riquesa mitològica, amb 
éssers fantàstics sovint desconeguts. Fent aquesta ruta 
pels voltants de Tavèrnoles els recuperarem de l’oblit i 
escoltarem algunes d’aquestes històries. 

Ruta d’éssers fantàstics a Tavèrnoles
Tavèrnoles

22
DIUMENGE

© Jordi Colom

Hora i punt de trobada:  17 h al Centre d’Informació de Tavèrnoles

Durada: 
1.30 h

Distància:  
1,6 km

Públic:  
Familiar

Informació i inscripcions:  
Tel. 628 434 643,  
turismetavernoles@tavernoles.cat
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Setembre

En aquesta caminada passarem pel poble de Vilanova 
de Sau per endinsar-nos en ambients associats a cursos 
d’aigua amb una flora i fauna molt variada i interessant. 
Arribarem fins al pont de Malafogassa, d’origen romànic, 
situat a la riera Major.

Flora i fauna en la ruta cap a 
Malafogassa
Vilanova de Sau

19
DIUMENGE

© Jordi Riera

Hora i punt de trobada:  10 h a la casa de colònies Les Tallades, Vilanova de Sau

Durada: 
3.30 h

Distància:  
8,5 km

Públic:  
General

Informació i inscripcions:  
Tel. 655 007 027, david@grupeduca.cat
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Octubre

Sortida de descoberta del bosc adaptant la passejada i les 
activitats als més petits. Explicarem contes, treballarem 
amb materials naturals i farem volar la creativitat amb un 
taller de «land art».

Fem d’investigadors per descobrir els 
secrets del bosc!
Vilanova de Sau

24
DIUMENGE

© Andrés Garcia

Hora i punt de trobada:  10 h a la casa de colònies Can Company, Vilanova de Sau

Durada: 2.30 h Distància: 4 km

Públic: Familiar amb infants de 3 a 5 anys

Informació i inscripcions: Tel. 627 929 890, andres.garcia@fundesplai.org
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Novembre

Passejada per mostrar la importància de l’aviació durant 
la Guerra Civil (1936-1939) a Sant Julià de Vilatorta. 
Passarem per diversos refugis, un hangar i un polvorí, 
elements al voltant d’un antic aeròdrom que es va construir 
al pla de la Quintana.

Ruta de l’aeròdrom
Sant Julià de Vilatorta

28
DIUMENGE

© Fons ADAR Miquel Erra

Hora i punt de trobada:  9.30 h al parc de les Set Fonts, Sant Julià de Vilatorta

Durada: 
3 h

Distància:  
9,5 km

Públic:  
General

Informació i inscripcions:  
tel. 938122179 / 647923354, 
sjv.visita@vilatorta.cat
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Punts de trobada

1  Centre d’Informació de Folgueroles

2  Coll de Terrades, Masies de Roda

3  Font Trobada, Folgueroles

4   Vilalleons, Sant Julià de Vilatorta  (aparcament darrere 
l’església)

5  Aparcament de Can Mateu, Vilanova de Sau

6  Ermita de la Damunt, Folgueroles

7  Centre d’Informació de Tavèrnoles

8  Casa de colònies de Les Tallades, Vilanova de Sau

9  Casa de colònies de Can Company, Vilanova de Sau

10  Parc de les Set Fonts, Sant Julià de Vilatorta
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Oficina de l’Espai Natural
Guilleries, 5
Vilanova de Sau
Tel. 938 847 888 
en.guilleries@diba.cat 

CENTRES I PUNTS D’INFORMACIÓ 
Centre d’Informació de Folgueroles
Pl. Verdaguer, 2
Can Dachs (Folgueroles) 
Tel. 938 122 329

Centre d’Informació de Sant Julià de Vilatorta
Edifici Ca l’Anglada
Plaça Major, 7 (Sant Julià de Vilatorta) 
Tel. 938 122 786

Centre d’Informació de Tavèrnoles
Montseny, 2
08519 Tavèrnoles 
Tel. 938 122 036

Centre d’Informació de Vilanova de Sau
Edifici del Mirador de la Presa de Sau
Ctra. N-141d, km 20 (Vilanova de Sau) 
Tel. 620 131 211

Punt d’Informació a l’àrea d’esplai del pantà de Sau
Camí del Club Nàutic
08519 Vilanova de Sau 
Tel. 937 430 426

ALTRES EQUIPAMENTS 
Àrea d’esplai de la Font Trobada
Ctra. N-141d, km 6,2
Folgueroles

Àrea d’esplai del pantà de Sau
Carretera del Club Nàutic Vic-Sau, s/n
Vilanova de Sau

Àrea d’esplai dels Vernets de Ca la Marta
Ctra. N-141d, km 15,5
Vilanova de Sau

Escola de Natura de Sau. Can Mateu
Camí del Parador, s/n
Vilanova de Sau
Tel. 934 744 678

Casa Museu Verdaguer
Major, 7
Folgueroles
Tel. 938 122 157

Informació
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Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del 
Montseny, Parc Natural de Sant Llo renç del Munt i l’O bac, Parc del Montnegre i el Corredor,  
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de 
Collserola, Parc Agra ri del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix

Opineu sobre els parcs

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat

Més passejades a la Xarxa  
de Parcs Naturals


