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SORTIDES GUIADES: 
patrimoni, paisatge i 
història

Preu de la sortida: 6€. Gratuït pels menors de 

3 anys. Cada tiquet de la sortida inclou 

diversos vals-regals a bescanviar a diferents 

establiments associats a Turisme Montseny. 

Vàlid fins 30.03.2019. Només es pot 

bescanviar un tiquet regal per persona. 

Cal fer reserva prèvia. 

Important portar calçat de muntanya. 
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CONEIX LA HISTÒRIA DE L'ERMITA 

Per conèixer un programa social de custòdia del 

patrimoni, per visitar i viure la història de la patrona 

de Viladrau. Sortida planera de tres hores de 

durada. Opcionalment podeu portar el dinar i fer-ho 

a la llar de foc de la masoveria. 

Passejada per la vall de Vallcàrquera, en la que 

descobrirem com l’activitat girava al voltant de la 

petita riera. Començarem descobrint alguns dels 

secrets de la Rectoria, visitarem l’església de sant 

Pere on narrarem la llegenda del cementiri inundat i 

descobrirem paratges encisadors marcats per la 

història de dos molins i per haver estat l’escenari 

fluvial de la pel·lícula Pa Negre. 

Sortida al voltant de l’església de Sant Marçal, per 

conèixer la seva història i traslladar-nos a l’època 

de la seva construcció. Gaudirem del paisatge del 

Montseny, envoltats per les muntanyes de les 

Agudes i el Matagalls, a la capçalera de la 

Tordera. 

Àrea d’aparcament  de Sant Marçal. Ctra. 

 GIV- 5201, km 0  (Montseny) 

De 10.00h a 13.00h 

info@ademc-montseny.cat  

T. 938 482 008 / 661 959 737 

Pàrquing autocaravanes. Mas El Torrent, 

Avda. Montseny  (Viladrau) 

De 10.00h a 13.00h 

santamarta@viladraueducacio.com 

T. 938 849 131 

La Rectoria de Vallcàrquera (Figaró-Montmany) 

De 10.00h a 13.00h 

apren@apren.cat - T 938 429 361 

SANT MARÇAL, UNA 

VALL AMB HISTÒRIA

VALLCÀRQUERA, LA 

VIDA AL VOLTANT DE 

L'AIGUA

L'EROLA, DE VERGE 

TROBADA A PATRONA 

DEL POBLE

abril

maig agost

juliol juny
desembre
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Visitarem el castell de Montclús enfilant-nos pel 

turó del mateix nom i entendrem el perquè de la 

seva situació privilegiada. Les pedres ens parlaran 

d’història i de llegendes. 

La Torre de Vilarmau, unes runes que ens 

transporten a les torres de comunicació de les 

guerres Carlines. La comunicació de la Plana de Vic i 

la conca del Ter amb el Castell de Montsoriu. 

Caminada de tres hores amb poc desnivell, passant 

al Puig sa sucre i Turó de la Tremoleda per gaudir 

d’unes vistes del Matagalls, la Plana de Vic i la Vall 

d’Arbúcies poc habituals. 

Passejada per la vall de Martinet per descobrir la 

Resclosa recentment restaurada, descobrir el 

captivador gorg de la Sort on amb només una 

mica d’imaginació descobrirem les encantadores 

dones d’aigua que hi habiten i visitar l’entorn del 

conjunt monumental d’Aiguafreda de Dalt.. 

aparcament de la residència de la 

Font dels Enamorats (Aiguafreda) 

De 10.00h a 13.00h 

apren@apren.cat - T 938 429 361 

Centre d’Informació de Sant Esteve de 

Palautordera. Ctra. de Montseny- 

cantonada Àngel Guimerà, s/n   

De 10.00h a 13.00h 

info@ademc-montseny.cat 

T. 938 482 008 / 661 959 737 

Espai Montseny, Carrer del Migdia, 1 (Viladrau) 

De 10.00h a 13.00h 

santamarta@viladraueducacio.com 

T. 938 849 131 

ELS SECRETS DE LA  

VALL DE MARTINET I 

AIGUAFREDA DE DALT

LA TORRE DE VILARMAU La 

història de la torre de 

comunicació a Viladrau

LA HISTÒRIA DEL 

MONTSENY EXPLICADA 

DES DEL CASTELL DE 

MONTCLÚS

setembre

novembre octubre


