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CARACTERÍSTIQUES 
DE L’EXPOSICIÓ
L’exposició itinerant «Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona» està formada per 
10 plafons muntats en bastidors de fusta 
i està produïda amb materials i tintes 
sostenibles.

Incorpora tres nivells de lectura, vehiculats 
per un personatge narrador, i un ventall 
d’elements grà� cs on destaquen les 
il·lustracions naturalistes i els interactius no 
digitals. Presenta recursos com una passejada 
audiovisual, propostes de participació, objectes 
mòbils i ambientació aromàtica.

Requeriments
Espai d’uns 80 a 100 metres quadrats

Destinataris
Públic general i familiar i públic escolar de 
l’educació primària i el primer cicle de l’ESO
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L’Espai Natural és un pont entre el Mediterrani 
i els Pirineus que integra elements paisatgístics 
que van dels alzinars a les fagedes.

Els cingles que envolten el pantà de Sau 
constitueixen el paisatge més espectacular 
de l’Espai Natural.

Els boscos són un refugi magní� c per a moltes 
espècies de fauna, on destaquen la 

guineu, el gat mesquer o el senglar. 
Als espadats, l’aufrany és l’au 

més emblemàtica de l’Espai 
Natural.

Envoltat pels cingles de Tavertet i el Collsacabra, 
la plana de Vic i el Montseny, l’Espai 
Natural conserva uns valors ecològics 
i culturals excepcionals.

El Consorci de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona gestiona més 
de 8.000 hectàrees i està integrat per 
cinc municipis: Folgueroles, Sant Julià de 
Vilatorta, Tavèrnoles, Vilanova de Sau i Sant 
Sadurní d’Osormort.

Ui, si n’ha passat de 
gent per aquestes 
contrades!
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HOLA!
Soc la Fadrineta de Sau i us 
ensenyaré l’Espai Natural!

A l’exposició «Espai Natural 
de les Guilleries-Savassona», la 
Fadrineta de Sau ens descobreix 
els secrets de Guilleries-
Savassona, el seu paisatge, 
la vegetació i la fauna, i ens 
explica què hem de fer per 
protegir-lo i respectar-lo.

Guilleries-Savasona  té una llarga història 
en què sobresurt l’època del bandolerisme, 
la qual ha generat multitud de personatges 
històrics i llegendaris.

Jacint Verdaguer és una � gura capital 
de l’Espai pel fet que va néixer en una de 
les poblacions que en formen part: 
Folgueroles.

L’Espai Natural és un àmbit de gran valor que 
aposta per l’equilibri entre la preservació del 
medi natural, el desenvolupament econòmic 
de la població, l’ús públic i l’educació 
ambiental.


