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Coneix el Montseny de la mà 
d’empreses que es troben al 
parc natural: coneix la vida a 
pagès, envolta’t de natura o 
tasta el Montseny. A més, 
també podràs degustar menús 
amb productes de proximitat 
dels restaurants de la zona i 
allotjar-te allà on prefereixis. 
Descobreix totes les 
propostes a continuació

+ INFO

SETEMBRE 2019



DESCOBREIX LA VIDA A PAGÈS

Vine a tocar i a donar de menjar els animals de granja. Aprèn d’una manera real com es viu i 
treballa a una masia. S’inclou un tastet de cafè, llet i coca casolana. 

 Un diumenge al mes vine a visitar en família La Tavella i a gaudir d'un taller temàtic per als 
més petits (per a nens i nenes a partir de 3 anys). A més, podràs fer un taller d'estampació.. 

Passa un matí a una ecogranja. Descobreix per mà de la família Salgot com viuen i es crien 
els porcs ecològics en un espai únic. Inclou degustació d'embotits ecològics de Salgot i 
també vi ecològic 

Santa Maria de Palautordera

Cànoves i Samalús

Aiguafreda

1, 7 i 29 de setembre

15 de setembre

7 i 21 de setembre

 17.00 h. Can Turró              

11.00h  La Tavella              

 10:30 h. Finca el Saüc              

        2-65 anys: 8€ / +65 anys: 6€. Gratuït pels menors de 2 anys  

adult: 6 € i els nens (a partir de 3 anys inclosos), 
amb taller 5€, els nens de 0 a 2 anys (inclosos) i els 
socis del Club Super 3 tenen entrada gratuïta

        Adults: 9€. Gratuït pels menors de 2 anys 

VISITA CAN TURRÓ

JORNADA DE PORTES OBERTES  LA TAVELLA

VISITA L'ECOGRANJA SALGOT

 
RESTAURANT EL RACÓ DE CA L’ELI 
Santa Maria de Palautordera 
Menú adults: 27,50€ (inclou pica-pica, segon plat, 
pa, postres , aigua i vi) 
Menú infantil: 9,90€ (un plat, postres i beguda) 
Reserva a: T. 938 482 012  
 
  
RESTAURANT EL BELLVER Tagamanent 
(bufet lliure degustació de productes ecològics 
CCPAE i de proximitat) 
Preus Menú: Adults: 35€; joves (edat ESO): 20€ ; 
nens (edat Primària): 15€ ; canalla 
(fins 5 anys) : 10€ 
Reserva a: info@lacalma.net - T. 937 455 082 
 
 
RESTAURANT CAN CANDELICH – Cànoves i 
Samalús 
 
Menú adults: 23€ Servei a base de Buffet 
Menú infantil: 15€ (fins a 12 anys) Servei a base de 
Buffet 
Reserva a: T. 937 714 546 – 615 016 425 

I A + DINA AL MONTSENY

canturro@canturro.net – T. 938 675 401  

visites@vivelloc.cat  - 938 444 105 

visites@salgot.com – T. 938 515 158  



DESCOBREIX LA VIDA 

ENVOLTA' T DE NATURA

Descobrir com vivia una família de pagès benestant al bell mig del plade la Calma l'any 1803. 

IA la visita es farà un recorregut per a les instal·lacions de la fàbrica, s’explicarà el procés 
cerveser i després es farà un tast de les diferents cerveses que s’hi elaboren. acompanyat 
d’un petit lunch. 
. 

Dones i homes formem part del nostre entorn: aportem i rebem, incidint de manera diferent 
segons el que fem i qui ho valori. Al Montseny la relació ve de lluny i deu ser prou especial 
com per estar considerats reserva de la biosfera per la resta del món. 

Tagamanent

Sant Miquel de Balenyà

El Brull

 Tots els dissabtes i diumenges de setembre

14, 21 i 28 de desembre

8 de setembre

 16:30 hores al Restaurant el Bellver             

11:00 hores a la fàbrica de Cervesa del Montseny      

 10:00 h. Aparcament de la Morera 

         Adults 4€. Nens : 2€. Gratuït pels clients del Restaurant El 
Bellver amb el dinar 

 11€

        adults, 3€; menors  6 anys, gratuït; menors entre 6 i 16          
      anys i majors de 65 anys, 2€. 

VISITA LA CASA MUSEU L'AGUSTÍ

VISITA LA COMPANYIA CERVESERA DEL 
MONTSENY

ELS HUMANS SOM BIOSFERA

 
RESTAURANT EL BELLVER Tagamanent 
(bufet lliure degustació de productes ecològics 
CCPAE i de proximitat) 
Preus Menú: Adults: 35€; joves (edat ESO): 20€ ; 
nens (edat Primària): 15€ ; canalla 
(fins 5 anys) : 10€ 
Reserva a: info@lacalma.net - T. 937 455 082 
 
• Restaurant Collformic, al Brull – T.938 841 089 
• Restaurant Can Pasqual, al Brull – T.938 840 236 
 
FONDA MONTSENY Montseny 
Menú adults: 20€ (inclou primer i segon plat, pa, 
postres, beguda i cafè) 
Menú infantil: 12€ (un plat, postres i beguda) 
Reserva a: T. 938 473 040  

I A + DINA AL MONTSENY

info@lacalma.net – T. 937 445 082  

 jvalles@ccm.cat  - T. 938 123 217 

93 8 840 477 10- 14 i 616 10 37 57, david@lamorera.net  p.montseny.morera@diba.cat  



CATA EL MONTSENY
Farem una passejada pels vorals dels sis avets i el barri de les Paitides per conèixer d’on ve 
el nom de les dones d’aigua i els poemes de Jaume Bofill i Mates, Guerau de Liost , quan 
escriu sobre el Montseny com la muntanya d’ametistes. 

Ens endinsarem en el fascinant món dels bolets fent una passejada entre fagedes i prats de 
l’entorn de Collformic. Descobrir els bolets més curiosos, familiaritzar-nos amb els més 
comuns i aprendre a identificar de forma fàcil les espècies més importants és la millor 
manera d’iniciar la tardor. 

19 de setembre

29 de setembre

10.00h  Plaça Major - Viladrau  

 10.00h Aparcament de Collformic 

         adults, 3€; menors  6 anys, gratuït; menors entre 6 i 16 anys i majors de 65 anys, 2€. 

         adults, 3€; menors  6 anys, gratuït; menors entre 6 i 16 anys i majors de 65 anys, 2€. 

EL MONTSENY MUNTANYA D'AMETISTES: 
GUERAU  DE LIOST I RUSQUELLES

ELS BOLETS AMB UNS ALTRES ULLS A 
COLLFORMIC

 
• Restaurant Collformic, al Brull – T.938 841 089 
• Restaurant Can Pasqual, al Brull – T.938 840 236 
 
FONDA MONTSENY Montseny 
Menú adults: 20€ (inclou primer i segon plat, pa, 
postres, beguda i cafè) 
Menú infantil: 12€ (un plat, postres i beguda) 
Reserva a: T. 938 473 040  

I A + DINA AL MONTSENY

Tel. 938 849 131 i 651 496 586. santamarta@viladraueducacio.com  

 tel. 938 429 361, p.montseny.figaro@diba.cat + INFO
T. 938 482 008 
info@turisme-montseny.com 
www.turisme-montseny.com

          Viladrau

El Brull



CATA EL MONTSENY

 
• Restaurant Collformic, al Brull – T.938 841 089 
• Restaurant Can Pasqual, al Brull – T.938 840 236 
 
FONDA MONTSENY Montseny 
Menú adults: 20€ (inclou primer i segon plat, pa, 
postres, beguda i cafè) 
Menú infantil: 12€ (un plat, postres i beguda) 
Reserva a: T. 938 473 040  

I A + DINA AL MONTSENY

MONTSENY ÉS CULTURA!  
Passejades culturals guiades al llarg de l'any

+ info: 
www.turisme-montseny.com
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