
 
 
 

Un munt de propostes per gaudir 
d'una experiència única al Montseny



 
 
 

Estem preparats!
Ho tenim tot a punt per rebre't, amb les mesures

necessàries per garantir la salut de tots.



 

ALLOTJAMENT
Ca l'Agnès
Hotel Can Barrina
Masia el Buxaus
Can Felip
Apartaments Cal Ferrer
Les Illes
El Molí de Can Aulet
La Morera, turisme rural
Can Pasqual
El Porxo de Can Baixeres
Mas Pratsevall
La Rectoria de Vallcàrquera
Hotel Ripoll
Rural Montseny
Hotel Somlom
Hostal Turó de l'Home
Càmping La Vall
Villa Maria

 

 

ACTIVITATS
Ademc Itineraris Montseny
Aprèn Serveis Ambientals
Natural Walks
Viladrau Educació

 

 

RESTAURANTS
El Bellver
Can Candelich
Fonda Montseny
Les Magnòlies
Can Marlet
El Romaní de Breda
Restaurant Serra

 

 

COMERÇOS LOCALS
I PRODUCTORS

Castanya de Viladrau
Cervesa Montseny
Oli El Rifer
Pastisseria Fornés
La Tavella
Vallflorida Xocolaters
Xarcuteria Salgot

 



 
A L L O T J A M E N T S  T U R Í S T I C S



Ca l'Agnès
 
 

Allotjament ECO-TURÍSTIC que funciona
integrament amb energies renovables.Masia del
S.XVII restaurada amb encants. Es lloga sencera
a famílies i grups.
 
Disposa de:Cuina totalment equipada, 2
habitacions  dobles amb llit de matrimoni, 2
habitacions dobles amb llit individual, servei de
tovalloles, llençols, mantes…
 
Prop de casa hi trobaràs: Descans.Senderisme
(el G.R. 5.2 passa a tocar de la casa) excursió de
1,5 h. Fins al cim del Turó de l’Home, castanyes i
bolets en una finca de 100 HA.
 
 
 
 

El Baiés de la Costa
08470 Fogars de Montclús
Tel. 609 179 804
www.calagnes.com
info@calagnes.com

 
Allotjament rural

PB-000629



 Hotel Can Barrina
 
 

 Masia típica catalana del 1600 ubicada al Parc
Natural del Montseny, restaurada com a hotel -
restaurant l'any 1987 per la família Munné Presas.
 
Restaurant: Oferim una cuina tradicional amb
productes de proximitat i de temporada.
 
Altres serveis: Gran terrassa i piscina per a
estadants.
 
Altres: Entrada a les 14.00h. Sortida a les 12.00h.
Tancat diumenges a la nit.
 
 
 
 

Ctra. Palautordera al Montseny,
km 12,67
08469 Montseny
Tel. 938 47 3 065 | 638 079 675
www.canbarrina.cat
info@canbarrina.cat

 
Allotjament hoteler

HB-003956



 Masia El Buxaus
 
 

 El Buxaus és una masia del segle XVIII situada a
800m d’alçada dins del Parc Natural del
Montseny gironí. La seva ubicació permet gaudir
d’una vista i tranquilitat realment incomparable. 
 
La restauració de la casa s’ha anat realitzant
amb molta cura, mantenint la seva originalitat i
un estil rústic.Servei de restaurant només per a
clients
 
L’equip de El Buxaus el formem la Noemí i en
Jaume. El tracte familiar i personal us farà sentir
com a casa. Si és això el que busqueu no dubteu
que aquí ho trobareu!
 
Capacitat: 14 persones. Lloguer per habitacions.
 
 

Masia El Buxaus
170401 Arbúcies
Tel.972 178 663 / 620 111 147
www.elbuxaus.com
info@elbuxaus.net

 
Turisme rural
PG-000165 



 Can Felip         
 
 

 Can Felip és una típica masia catalana del s. XII,
situada a les faldes del Montseny i convertida en
un acollidor Hotel Rural on gaudir de la natura,
del silenci, d’un bon àpat. Tot això en un entorn
familiar, saludable i sostenible.
 
Capacitat: Disposa de 8 habitacions amb bany,
totalment independents, i un màxim de 13
persones a allotjar.
 
L’establiment ofereix als seus hostes les millors
receptes de la cuina casolana catalana, amb
ingredients naturals i ecològics que vénen
directes del seu propi camp de conreu i granja. 
 
 
 

Masia Can Felip 
Sant Joan de Sanata
08450 Llinars del Vallès
Tels. 628 150 213 | 938 411 348
info@canfelip.com
www.canfelip.com

 
Allotjament rural

PB-000495



 Apartaments Cal Ferrer
 
 

Apartament ubicat en una antiga casa del segle
XVIII restaurada, situada al poble del Montseny.
 
Capacitat: Disposem de 5 estudis per a 2
persones i 2 apartaments per a 4 persones.
 
L'entorn: Gaudir de la tranquil·litat de la vida
dins d’un poble del Parc Natural del Montseny,
amb possibilitat de fer excursions pel Parc, seguir
el GR-5, excursions a cavall i esports d’aventura.
 
 
 
 

Pg. de la Font, 50
08469 Monseny
Tel. 679 311 616
www.calferrer-montseny.com
calferrer@hotmail.com

 
Apartaments turístics

ATB-000024



 Les Illes
 
 

Allotjaments rurals independents, totalment
equipats per gaudir d’una estada al Montseny amb
comoditat i tradició. Masia del segle XII envoltada
de natura en un ambient familiar.
 
Capacitat: Dues cases rurals amb 5 places
cadascuna. 
 
Altres: jardí comunitari amb barbacoa
 
 
 
 
 
 
 
 

Masia Les Illes
08469 Montseny
Tel. 938 473 204
www.lesillesmontseny.es
icampinglesilles@gmail.com

 
Allotjaments rurals

PB-000346 | PB-000348



 El Molí de Can Aulet
 
 

 Molí del segle XVI amb allotjaments
independents totalment equipats, al bell mig
del Montseny - Guilleries rodejats de prats i
boscos. Fem turisme rural des de 1994. Tenim
un petit ramat d'ovelles, dos cavalls i dos
gossos molt tranquils.
 
Capacitat: Dues estades independents
totalment equipades de 2 a 4 persones cada
una
 
 

El Molí de Can Aulet
17401 Arbúcies
Tel. 972 860 765
www.elmolidecanaulet.com
info@elmolidecanaulet.com

 
Turisme rural
PG-000082 



La Morera, turisme rural
 
 

Antiga masia a peu de Collformic, Pla de la Calma
i Matagalls, enmig de boscos. Allotjament rural per
a 27 persones en 8 habitacions dúplex, en règim
de Dret a cuina (el client s'ocupa de tot).
Equipació molt completa, tot llest a la vostra
arribada. Molta cura per assegurar la vostra
comoditat, seguretat i intimitat. Espais interiors i
exteriors amplis i amb encant. Equipament del
Parc Natural i de la Reserva de la Biosfera del
Montseny, adherit a la Carta Europea de Turisme
Sostenible del Montseny.
 
Consultar novetats en el servei per adaptació a la
nova situació (mesures per augmentar la seguretat
sanitària de treballadors, clients i veïns). Consultar
data efectiva de reobertura.
 
 

Ctra. BV-5301 km 30,5
08559 El Brull
Tel. 938 840 477 | 616 10 37 57
www.lamorera.net
info@lamorera.net

 
Allotjament rural

PCC000052 i PCC000073



 Hostal L'Ou de Reig
 
 

Petit hostal restaurant familiar des de 1978, situat
al riu La Tordera, envoltats de boscos.
 
Serveis i instal.lacions: sala d'estar, llar de foc,
terrasses i jardí exterior. Cuina molt acurada amb
productes de proximitat.
 
Capacitat: 7 comfortables habitacions
 
Altres informacions: Entrada a partir de les
13.00h. Sortida a  les 12.00h. 
Tancat: dimecres i dijous.
Dilluns, dijous i divendres migdia oferim menú.
 
 
 
 

Ctra. Santa Maria de 
Palautordera a Seva, km 11,25
08469 Fogars de Montclús
Tel. 938 473 049 | 646 030 705
www.oudereig.com
info@oudereig.com

 
Allotjament hoteler

HB-003771



Can Pasqual
 
 

La casa podrà ser compartida amb altres
grups reduïts.
Cal reservar un mínim de dues nits
Obert tot l'any
Arribada: divendres a les 17:00 h I Sortida:
diumenge a les17:00 h

Allotja’t en una masia amb molta història, a la
Costa del Montseny. Recórrer els senders, els
boscos i les vistes panoràmiques de Can Pasqual
és endinsar-se en una atmosfera en la qual la
llibertat i la calma són les protagonistes. La vida
aquí batega a un altre ritme i així ha estat des de
fa segles.
 
Informació pràctica:

 
 
 

Masia Can Pasqual s/n
08479 La Costa del Montseny
Tel. 628 293 137
www.ruralcanpasqual.comr
uralcanpasqual@gmail.com

 
Habitatge d'ús turístic

HUTB-039685
 



El Porxo de Can Baixeres
 
 

 El Porxo de Can Baixeres és una residència casa
de pagès amb quatre habitacions dobles amb
bany. Cuina menjador amb sala d’estar i llar de
foc. Espai per a nens. Calefacció, TV, dret de
cuina, barbacoa, terrassa, piscina i vistes a la vall
del riu la Tordera.
 
Capacitat: 10-12 persones.
 
Altres serveis: Servei de guies, entrenaments
personals, classes de ioga, sales de reunions.
 
Què fer a l'entorn?

Passejar pel GR-5, sortida des de casa a peu.
Conèixer la font del Ferro. Treball de l’hort on
pots conviure amb totes les activitats vigents de
la masia i tradicions del poble.
 
 

El Porxo de Can Baixeres 
C. Can Baixeres, s/n 
 08469 Montseny
 T.  938 473 028 o 610 626 107      
 info@elporxo.com
 www.elporxo.com

 
Turisme rural

PB-000318 



 Mas Pratsevall
 
 

Turisme rural a Taradell. Tres casetes de lloguer
íntegre de petita capacitat. Les cases estan
adaptades per a famílies amb nens. Equipament
nadons gratuït. La casa per a 4 persones és
accessible per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
Estades per a particulars i empreses. Treballem
amb client internacional.
 
Oferim activitats per a famílies amb nens prop de
les nostres cases
 
Capacitat: 16 persones repartides en 4+5 (1) + 
5 (1)
 
 
 
 

Mas Pratsevall, s/n
08552 Taradell
Tel. 618 730 328
www.maspratsevall.com
info@maspratsevall.com

 
Allotjament hoteler

PCC-000090|000096
-000478|000488



 La Rectoria de Vallcàrquera
 
 

 La Rectoria de Vallcàrquera és una casa del
segle XVII, totalment reformada, amb calefacció
central i habitacions de 4 a 10 persones amb
lavabo i dutxa propis. 
 
Està situada en una tranquil•la vall. a deu minuts
del poble del Figaró, seguint una pista asfaltada
transitable amb qualsevol vehicle.La casa obra
les portes a famílies i grups d’amics que hi vulguin
fer una estada, una celebración o unes vacances
familiars amb possibilitat de realitzar-hi activitats
conduïdes per monitors experimentats. 
 
I com que és una escola de natura, també ofereix
a les escoles i instituts un lloc excepcional on
conèixer i respectar la natura i el nostre entorn.
 
 

Veïnat de Vallcàrquera, s/n
08590 Figaró – Montmany
Tel. 938 429 361
www.vallcarquera.cat
apren@apren.cat

 
Casa de colònies

AN000354



Hotel Ripoll
 
 

Hotel de tres estrelles totalment renovat el 2006.
És un establiment familiar que disposa de 18
habitacions i està ubicata Sant Hilari Sacalm. El
seu restaurant ofereix la cuina catalana de
muntanya, un ambient acollidor i de descans en
el centre de la vila de Sant Hilari Sacalm.
 
Capacitat: 56 persones
 
Entorn: Està situat a la zona del massís Guilleries
i Parc Natural del Montseny, que es distingeix per
la seva oferta d’activitats de natura i salut.
L’oferta es completa amb les ciutats de Vic i
Girona (a 30 min.), Costa Brava (55 min.) i
Barcelona (80 min.).
 
 

C. Vic, 26
17403 Sant Hilari Sacalm
Tel. 972 868 025
www.hotelripoll.com
info@hotelripoll.com

 
Allotjament hoteler

HG-000160



Rural Montseny
 
 

 Disposem d’una casa de poble (antigament la
casa del metge) amb capacitat per 8/10
persones i també de 6 apartaments amb
capacitats de 2 a 6 persones. 
 
Tots els allotjaments estan situats a l’entrada del
poble de Gualba, a només 100 metres de la
plaça i a tocar del bosc i de la riera. Els
allotjaments estan totalment rehabilitats i
equipats per gaudir d'una bona estada.
 
L’equipament dels allotjaments pot variar però
disposen de llar de foc, calefacció, terrasses
amb vistes, saló menjador molt lluminós, cuina
totalment equipada, connexió wifi i jocs de taula.
El lloguer inclou roba de llit i tovalloles.
 
 

Paseig Montseny 62-68
08474 Gualba
Tel. 938 487 266 | 649 994 178
www.ruralmontseny.cat
info@ruralmontseny.com

 
Apartaments turístics

HUTB-005012|00503|005014
005015|005016|005017|005018



Hotel Somlom
 
 

 L’Om centre de benestar i salut és el lloc ideal
per a una escapada, i per a descansar de l’estrès
diari i recarregar les piles. Construït amb fusta
natural, originaria del cercle polar àrtic. S’utilitza
energia renovable, solar i geotèrmica, i es
desenvolupen teràpies de medicina natural.
 
Capacitat: El complexe disposa de 8 àmplis,
confortables i lluminoses habitacions d’uns 25
metres quadrats de superfície amb ocupació
màxima de tres persones. Quatre disposen de
terrassa individual.
 
Altres serveis: Serveis de massatges a hores
convingudes.
 
 
 

C. Oratge, 11 | 08461 Sant 
Esteve de  Palautordera
T. 93 848 20 73
www.somlom.com
info@somlom.com

 
Allotjament hoteler

HB-004609



 Hostal Turó de l'Home
 
 

Des de 1902 la nostra família està dedicada a

l’hostaleria. Actualment regenta aquest hotel

familiar on dormiràs i menjaràs com a casa.

 

Capacitat:L’Hostal disposa de 6 habitacions

dobles i 2 d’individuals, amb TV, telèfon, bany i

calefacció.

 

Tipus de cuina: catalana i casolana.

 

 

 

 

 

 

Pl. Major, 60
08460 Santa Maria de 
Palautordera
Tel. 938 480 027 
www.turodelhome.com
rmturo@hotmail.com

 
Allotjament hoteler

HB-003063



 Càmping La Vall
 
 

Un complex turístic amb més de 80.000 metres

quadrats. Càmping de muntanya a 65 km de

Barcelona.

 

Serveis: Unitats d’acampada amb presa d’aigua,

llum i desguàs.Bar, restaurant, supermercat,

piscina, sala de jocs, sala de TV, bosc propi, parc

infantil i pistes esportives.Bungalows i pàrquing

de caravanes.

 

 

 

 

Camí de la Vallmitjana s/n
08552 Taradell
Tel.938 126 336
www.campinglavall.com
lavallpark@campinglavallpark.cat

 
Càmping

KCC-000151



Villa Maria
 
 

Casa noucentista de 1906, totalment equipada,

que disposa de jardí privat de 1500 metres

quadrats amb piscina.

 

Capacitat: S'ofereix el lloguer de la casa

sencera fins a 18 persones. 

 

Altres serveis:Espai de jocs infantil amb llit

elàstic, gronxadors... Taula exterior amb

barbacoa de gas. Casa totalment equipada  del

1906. 

 

 

 

 

 
Mas d'en Sala, 38
08461 Santa Maria de  
Palautordera
T. 607558882
www.villamaria.cat
info@villamaria.cat

 
Habitatge d'ús turístic

HUTB-039685



 

A C T I V I T A T S



 Ademc Itineraris Montseny
 
 

Empresa dedicada a l’educació ambiental dins

del Parc Natural del Montseny i en la seva àrea

d’influència. Les activitats consisteixen en

itineraris guiats per a escolars i públic en general.
 

Visites guiades recomanades:
Sant Marçal, una vall amb història

26 setembre 10.00h-13.00h

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.

 

La vida al Castell de Montclús

24 octubre| 10.00h-13.00h

Visitarem el Castell de Montclús enfilant-nos pel turó

del mateix nom entendrem el perquè de la seva

situació privilegiada. Les pedres ens parlaran d’història i

de llegendes.

 

Carrer de la Font del Gatell, 4
08469 Montseny
Tel. 661 959 737/ 938 482 008
info@ademc-montseny.cat
www.ademc-montseny.cat

Visites guiades per
 l'entorn natural



 Aprèn Serveis Ambientals
 
 

Empresa integrada per professionals del medi

ambient que ofereix serveis d’educació,

comunicació ambiental i estudi i gestió del medi

natural. 
 

Visites guiades recomanades:
Els secrets de la Vall de Martinet

4 juliol |  10.00h-13.00h

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 visitarem l’entorn del conjunt

monumental d’Aiguafreda de Dalt.

 

Vallcàrquera, la vida al voltant de l'aigua

21 novembre| 10.00h-13.00h

Passejada per la vall de Vallcàrquera, en la que

descobrirem com l’activitat girava al voltant de la

petita riera. 

 

Carrer de la Font del Gatell, 4
08469 Montseny
Tel. 661 959 737/ 938 482 008
info@ademc-montseny.cat
www.ademc-montseny.cat

Visites guiades per
 l'entorn natural



 Natural Walks
 
 

Sortides guiades diverses a l’entorn del Massís

del Montseny.

Sortides especialitzades en la identificación i ús

de herbes comestibles i remeieres i bolets.

També en geología, el món dels insectes i la

pol.linització i el món de la mel, els animals que

viuen al parc, especialment per la seva

identificació en rastres i senyals segons la

temporada de l’any i disponibilitat.

 

Visita guiada recomanada:
El verd del Montseny que ens dona salut 

15 agost | 18.00h-20.00h

Un passeig sense dificultats per l’entorn d’Arbúcies

per a pas de naturalista aprendre les principals herbes

que ens donen la salut al plat i a la famaciola 

 

 

 

Cal marcús s/n
17401 Arbúcies
Tel. 662 251 059
evarist@naturalwalks.com
www.naturalwalks.com

Visites guiades per
 l'entorn natural



 Viladrau Educació
 
 

Centre obert des del 1985. Equip multiprofessional

format per quatre persones; Llicenciats en

pedagogia i ciències ambientals.

Entre d'altres, fem material didàctic, sortides i

guiatges, organitzem estades escolars amb

propostes educatives.

 

Visites guiades recomanades:
De Viladrau a la Sala. Camins de bandolers

7 juny | 10.00h-13.00h

Masia de la Sala casa nadiua del bandoler Joan Sala i

Ferrer “Serrallonga” per reviure històries i llegendes. Del

passat al present, una oportunitat per conèixer un nou

projecte de ramaderia ecològica al Montseny.

 

L'Erola, de verge trobada a patrona del poble

2 agost| 10.00h-13.00h

Per conèixer un programa social de custòdia del

patrimoni, per visitar i viure la història de la patrona de

Viladrau. 

carrer Dr. Ariet, 6
17400 Viladrau
Tel. 938 849 131
santamarta@viladraueducacio.com
www.viladraueducacio.com

Visites guiades per
 l'entorn natural



 
R E S T A U R A N T S



 El Bellver
 
 

 

Restaurant ubicat al Pla de la Calma, amb vistes

immillorables. Us oferim el nostre Buffet

Degustació.

 

Treballem amb la recuperació de receptes i

varietats d’horta i ramadera en col·laboració amb

el col·lectiu CuinaVO, el banc de llavors Llavors

Orientals i el col·lectiu Slow Food.

 

Horaris: Dissabtes, diumenges i festius de 13.30h a

15.30h. Reserva prèvia per whatsapp.

 

 

 

 

 

Masia bellver, s/n
08593 Tagamanent
Tel. 937 445 082 | 627 412 646
www.lacalma.net
info@lacalma.net

Cuina de mercat
i catalana



 Can Candelich
 
 

Petit restaurant que té com a objectiu oferir una
cuina tradicional basada en els productes de la
terra i de temporada. 
 
Treballa per recuperar productes del camp
(llegums, verdures, oli, etc) i receptes que podrien
caure en l’oblit (escaldums, senglar estofat,
pollastre amb peres, cassola de carnestoltes, etc.).
 
Dia festiu: dimarts
 
 
 
 
 
 
 

Ctra.BP – 5107 km 36,5
08445 Samalús
Tel.93 871 45 46 | 615 016 425
ccandelich@yahoo.es

Cuina de mercat
i catalana



 Fonda Montseny
 
 

Al centre del poble, vista immillorable, terrassa,
cuina casolana.
Local climatitzat.
 
Tipus de cuina:

De mercat i catalana. Brasa d’alzina.Xai del
Montseny a la brasa o el forn.Botifarra de
castanya. Formatges i embotits del Montseny.
 
Altres opcions: Sopars a la fresca, gaudint de
la millor vista de Montseny i de la seva calma.
Restauradors des de 1966.
 
 
 
 
 

Plaça de la Vila, 2
08469 Montseny
Tel. 938 473 040
www.fondamontseny.com
fondamontseny@hotmail.es

Cuina de mercat
i catalana



 Les Magnòlies
 
 

Torre de l’any 1871 envoltada de jardí amb tres
magnòlies centenaries, d’on li ve el nom al
restaurant obert en 1996 i totalment reformat en
2006.
 
Restaurant familiar amb 40 places repartides amb
dos menjadors i carpa en el jardí, amb una
capacitat per 50 persones, ideal per a grups i
celebracions. Al capdavant del restaurant el
matrimoni format per Isidre Fradera, en el
menjador i Roser Gumà en els fogons. Amb una
carta estacional i de temporada, cuidant al màxim
el producte amb una cuina personalitzada i
creativa però sense oblidar mai la comarca.
 
 
 

Pg. de Mossèn Anton Serras, 71
07401 Arbúcies
Tel.972 860 879
www.lesmagnolies.com
info@lesmagnolies.com

Cuina de mercat



 Can Marlet
 
 

Can Marlet és una Masia per a casaments amb
un petit i acollidor hotel rural amb encant.
Rehabilitada a la fi del segle XVII.
 
A part del confort dels seus equipades
habitacions, el visitant que arribi a la Masia Can
Marlet també podrà relaxar-se en les seves
cures i tranquils jardins o degustar la millor cuina
de temporada, rebent un tracte proper i familiar
per tot l’equip.
 
Proposta per aquest estiu:
Obrim l'espai gastronòmic. Sopars a la fresca els
divendres i dissabtes de juliol. T'espera una nit
màgica.
 
 

Ctra. de Breda a Riells Km 6.5
17404 Riells del Montseny
Tel.689 027 549
www.canmarlet.com
info@canmarlet.com

Cuina de mercat



 El Romaní de Breda
 
 

Restaurant situat als afores de Breda en una
zona residencial, tranquil·la i amb poc trànsit. 
 
A uns 100 metres de l’establiment, hi ha dues
places amb zona d’esbarjo infantil. També a
prop del restaurant trobem un bosc per passejar.
Vistes esplèndides del castell de Montsoriu.
Pàrquing propi amb capacitat per a 50 cotxes.
 
Tipus de cuina: Casolana, plats nous i variats
cada setmana.
 
 
 
 
 
 

C. de Joan XXIII, 36
17400 Breda
Tel. 972 871 051
www.elromanidebreda.cat
info@elromanidebreda.cat

  Cuina casolana



 Restaurant Serra
 
 

Casa fundada l’any 1930 i amb un emplaçament
magnífic, on destaquen les excel·lents vistes del
massís del Montseny.
 
Tipus de cuina:

Cuina casolana i de muntanya, on destaquen els
cargols i el senglar.
 
Dia festiu: Dimecres
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaça de la Vila, s/n
08469 Montseny
Tel. 938 473 034

Cuina casolana 
i de muntanya



C O M E R Ç  L O C A L  I  P R O D U C T O R S



 Castanya de Viladrau
 
 

A Castanya de Viladrau treballem amb castanyes
ecològiques i sense gluten. Disposem de molts
productes a la venda. Consulta’ls a la nostra web:
www.castanyaviladrau.com 
 
Els productes es poden adquirir al Centre de
Manipulació de la Castanya de Viladrau. També
es poden fer comandes per internet o
telefònicament.
 
Oferim venda de cistelles. Consulta totes les
opcions.
 
 Carretera de Masvidal s/n

17406 Viladrau
Tel. 938 848 395/ 608131199
info@castanyadeviladrau.cat
www.castanyadeviladrau.cat

Venda de productes
de proximitat



 Cervesa Montseny
 
 

Les cerveses de la Companyia Cervesera del Montseny
són artesanals pel seu mètode d’elaboració, integrals
pels ingredients utilitzats i naturals pel sistema
d’envasar.
 
La Companyia cervesera del Montseny és una
microcerveseria amb una capacitat productiva d’uns
3.000 litres en cada elaboració. Mitjançant el sistema
d’elaboració tradicional anglès (amb maceració pel
mètode d’infusió simple), el procés productiu és
pràcticament manual, amb les mecanitzacions
bàsiques imprescindibles. 
 
Degut a aquestes singulars característiques
d’elaboració, es produeixen cerveses artesanes com les
que ja ens arriben de Bèlgica, Alemanya, i d’altres
països europeus.Les nostres cerveses contenen els
ingredients contemplats a la Llei alemanya de la
puresa (Reinheitsgebot) de 1516: aigua (del Montseny),
malta (d’ordi i de blat), flor de llúpol i llevat.

 

C/ del Feu, 15 
Polígon industrial l’Avellanet
08554 Sant Miquel de Balenyà
Tel 938 123 217 | 639 273 541
info@ccm.cat
www.ccm.cat

Venda de productes
de proximitat



 Oli El Rifer
 
 

Vine a conèixer l’oli verge extra que produïm al Parc
Natural del Montseny.Oli d’oliva Verge Extra de
Muntanya de categoria superior. Obtingut
directament d’olives arbequina, camamilla i picual.
Només mitjançant procediments mecànics.
 
Produït al Molí de Cal Sadurní, de la producció
d’olives situada a la falda del Montseny en el terme
municipal de Fogars de Montclús. Es troba a una
altitud de 400 metres sobre el nivell del mar.
 
Aquest oli neix fruit d’un incendi fortuït als peus del
Montseny, que va deixar calcinada gran part de la
zona. Es va decidir plantar un oliveres, barrejant
arbequina, camamilla i piqual, creant així una barrera
natural per tal d’evitar que es repetís el que havia
passat. És així casualment com neix aquest oli creat
per la muntanya i envasat artesanalment per l’home.

 
 

Mas el Rifer
08470 Fogars de Montclús
Tel. 932 317 511
info@aceiterifer.es
www.aceiterifer.es

Venda de productes
de proximitat



 Pastisseria Fornés
 
 

Pastisseria artesana al centre del poble. Elaboració

pròpia de neules i turrons.

 

Recomanacions:

Pa artesà, assortiment de pastissos: mus de llimona,

bescuit de Xixona, mus de taronja, de tiramisú.

 

 

Pl. Major, 16
08460 Santa Maria de Palautordera
Tel. 938 480 080

Venda de productes
de proximitat



 La Tavella
 
 

A La Tavella produïm ous ecològics provinents de

gallines felices!

 

Podeu adquirir el nostre producte en diferents punts de

venda, consulta’ls enviant un correu o bé

telefònicament.

 

Som una entitat sense ànim de lucre que insereix

laboralment persones amb discapacitat.

 

Horaris: De dilluns a divendres de 7:30 a 15:00h.

 

 

Camí de Cardedeu a Cànoves, Km.40
8445 – Cànoves
Tel. 685524835
ouslatavella@vivelloc.cat
www.vivelloc.cat

Venda de productes
de proximitat



 Vallflorida Xocolaters
 
 

Especialitats en xocolates, amb totes les combinacions

de cacaus d’arreu dels tròpics. La nostra experiència i

professionalitat avalen les nostres elaboracions amb

un segell d’inconfusible personalitat, cosa que el

seduirà gratament.

 

La nostra premissa ha estat sempre la màxima qualitat

en les matèries primeres. El resultat d’això és la

selecció acurada de la pastisseria al seu servei, atents

a l’evolució i a la innovació permanent, pels seus

dolços moments.

 

 

Ctra. del Montseny, 12
08461 Sant Esteve de Palautordera
Tel. 938 480 951 www.vallflorida.com
pastisseria@vallflorida.com

Venda de productes
de proximitat



 Xarcuteria Salgot
 
 

A Salgot creiem que menjar s'assembla molt a viure:

perquè quan ho compartim, creem moments

inoblidables. I perquè la vida és massa bona com per

no menjar bons embotits.

 

En fem de curats, cuits, frescos, amb ingredients

tradicionals o ecològics.

 

 

Plaça Major, 14
08591 Aiguafreda
Tel. 938 442 020
www.salgot.com

Venda de productes
de proximitat



T'esperem al Montseny!
 

www.turisme-montseny.com


