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Abril
 

CATA EL MONTSENY

 Caps de setmana | St. Miquel de Balenyà
Visita Cervesa Montseny
A 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. 
      

      Hora : 10:00 h. 
      Lloc: Fàbrica de Cervesa del Montseny 
      Preu: 11€
      Reserves: valles@ccm.cat | T.938 123 217 

Caps de setmana d'abril | Viladrau
Visites guiades als boscos de castanyers
Sortida guiada per veure la recuperació
d'alguns dels exemplars de castanyers. Un
cop finalitzada la visita hi haurà degustació
de productes de castanya

     Durada: 10.00h-14.00h.
     Lloc: Castanya de Viladrau 
     Requisits: Grup mínim de 6 persones. 
     Reserves: 938 848 395 

CULTURA EN ESTAT PUR
Cada dissabte de mes | Hostalric
Visita guiada: El Vescomtat de Cabrera
Visita guiada pel recinte medieval per tal de
conèixer i descobrir el llegat patrimonial del
Vescomtat de Cabrera a la vila medieval
d’Hostalric, antiga capital administrativa del
territori. 

 Dia: Dissabtes
 Horari: de juny a setembre a les 18.00. D'octubre a 
 maig a les 12.00
 Sortida: Des de l’Oficina de Turisme d’Hostalric
 Compra d’entrades a www.turismehostalric.cat
 Tarifes: General 6€, reduïda 4€ (pensionistes i 
 carnet jove), gratuïtes (fins a 6 anys).
 Més info: turisme@hostalric.cat | T. 972 87 41 65

Dissabtes, diumenges i festius | Hostalric
Visites guiada al Castell d'Hostalric
Els guies local us mostraran els racons més
emblemàtics I només accessibles amb guia
com el cavaller, l’espai de l’antic castell dels
Cabrera. També us faran partícips dels seus
coneixements alhora que podreu escoltar les
anècdotes més sorprenents.

      Horari: Dissabtes, diumenges i festius
     Juny – setembre a les 11.00h. Octubre- maig a les 
     12.00h
     Lloc de sortida:Punt d’Informació del Castell 
     d’Hostalric
     Compra d’entrades a www.turismehostalric.cat
     Tarifes: General 6€, reduïda 4€ (pensionistes i
     carnet jove), gratuïtes (fins a 6 anys).
     Més info: turisme@hostalric.cat / 972 87 41 65

9 d'abril | poble de Montseny
Tallers de natura: 
Plantes i flors silvestres comestibles
Si no coneixeu les cosconilles, els colitxos,
les calèndules, els màstecs i altres plantes,
durant aquesta sortida teniu la possibilitat de
descobrir-los.
Plantes humils que tenim molt a l'abast i que
ens transporten a tot un món d'olors i sabors
diferents.

     Hora : 10:00 h-13.00h 
     Lloc: Plça de la Vila del poble de Montseny
     Dificultat: fàcil
     Preu: adults 10 €; entre sis i dotze anys 5 €
     Reserves: ademcmontseny@gmail.com
     o T.938 482 008 i 661 959 737 
  

ENVOLTA'T DE NATURA
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ENVOLTA'T DE NATURA

 10 d'abril | Viladrau
Indicis i rastres
Vols conèixer qui hi viu als boscos de la Vall
de Matagalls?
 
      Hora : 10.00h - 13.00h
      Lloc: carrer Pare Claret 9 -  Viladrau
      Preu: Adults: 3,00 € De 6 a 16 i + de 65 anys : 2 €   
      Menors de 6 : Gratuït
      Reserves: santamarta@viladraueducacio.com 
      T. 938 849 131 

10 d'abril | poble de Montseny
Els colors del bosc a la primavera
Passejarem pel Montseny i coneixerem
curiositats artístiques que ens amaguen els
arbres, les flors i les fulles. Descobrirem com
fabricar pigments naturals, com transferir
textures i com utilitzar els elements naturals
per inspirar-nos en una petita obra d’art

      Durada: 10.00h-13.00h.
      Punt de trobada: Plaça de la Vila del poble de 
      Montseny
      Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; menors 
      entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
      Inscripcions: p.montseny.esteve@diba.cat 
      T.938 482 008 i 661 959 737

24 d'abril | Arbúcies
Visita guiada: El Vescomtat de Cabrera
Un passeig per aprendre dels usos de més
tradicionals als més innovadors de les
herbes silvestres comestibles més properes.

     Hora: 18.00h - 20.00h
     Punt de trobada: Restaurant La font de la
     Corvadora. Arbúcies
     Preu: 5€. Gratuït pels menors de 3 anys. 
     Reserves: info@naturalwalks.com 
     T. 662 251 059 | 972 162 029

24 d'abril | El Brull
Amb ulls de pagès
Una passejada tranquil·la pels camins que
envolten el nucli de Sant Martí del Brull.
Descobrirem paisatges, construccions
històriques i elements naturals, i també
compartirem els records d’algú que els ha
vist canviar durant els darrers cinquanta
anys

     Hora: 10.00h  13.00h
     Punt de trobada: Centre d'Informació de la Rectoria 
     del Brull
     Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; menors 
     entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
     Inscripcions: info@lamorera.net i als telèfons 
     938 840 477 i 616 103 757

TALLERS FLORALS

 23 d'abril | Taradell

Enquadernació amb planta seca
Celebrarem el dia de la rosa i el llibre fent una llibreta
des de zero amb panta seca que podreu fer servir com
a herbolari.Activitat en col.laboració de Pikment Vic.
 
.     Hora : 17.00 hores 
      Lloc: Can Just
      Preu: 15€. 
      Inscripcions al telèfon 649001325

 

Punt de llibre il.lustrat amb llavors  
Activitat creativa dirigida a infants en la que els mes
petits faran un punt de llibre amb planta seca i llavors,
podent fer volar la seva imaginació 

      Hora: 10.30 hores
      Lloc: Plaça de l'església
      Preu: 5€
      Inscripcions al telèfon 649001325
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CATA EL MONTSENY

 Caps de setmana | St. Miquel de Balenyà
Visita Cervesa Montseny
A 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. 
      

      Hora : 10:00 h. 
      Lloc: Fàbrica de Cervesa del Montseny 
      Preu: 11€
      Reserves: valles@ccm.cat | T.938 123 217 

Caps de setmana de maig | Viladrau
Visites guiades als boscos de castanyers
Sortida guiada per veure la recuperació
d'alguns dels exemplars de castanyers. Un
cop finalitzada la visita hi haurà degustació
de productes de castanya

     Durada: 10.00h-14.00h.
     Lloc: Castanya de Viladrau 
     Requisits: Grup mínim de 6 persones. 
     Reserves: 938 848 395 

CULTURA EN ESTAT PUR
Cada dissabte de mes | Hostalric
Visita guiada: El Vescomtat de Cabrera
Visita guiada pel recinte medieval per tal de
conèixer i descobrir el llegat patrimonial del
Vescomtat de Cabrera a la vila medieval
d’Hostalric, antiga capital administrativa del
territori. 

 Dia: Dissabtes
 Horari: de juny a setembre a les 18.00. D'octubre a 
 maig a les 12.00
 Sortida: Des de l’Oficina de Turisme d’Hostalric
 Compra d’entrades a www.turismehostalric.cat
 Tarifes: General 6€, reduïda 4€ (pensionistes i 
 carnet jove), gratuïtes (fins a 6 anys).
 Més info: turisme@hostalric.cat | T. 972 87 41 65

Dissabtes, diumenges i festius | Hostalric
Visites guiada al Castell d'Hostalric
Els guies local us mostraran els racons més
emblemàtics I només accessibles amb guia
com el cavaller, l’espai de l’antic castell dels
Cabrera. També us faran partícips dels seus
coneixements alhora que podreu escoltar les
anècdotes més sorprenents.

      Horari: Dissabtes, diumenges i festius
     Juny – setembre a les 11.00h. Octubre- maig a les 
     12.00h
     Lloc de sortida:Punt d’Informació del Castell 
     d’Hostalric
     Compra d’entrades a www.turismehostalric.cat
     Tarifes: General 6€, reduïda 4€ (pensionistes i
     carnet jove), gratuïtes (fins a 6 anys).
     Més info: turisme@hostalric.cat / 972 87 41 65

14 de maig | La Garriga
Des de La Garriga, pels boscos que van
inspirar el modernisme
Passejada en la que gaudirem dels edificis
modernistes del Passeig de la Garriga i ens
capbussarem en els paisatges rurals i
forestals del seu entorn que els van inspirar.
En un moment de l’any en que La floració
dels jardins i dels camps lluirà com mai,
entendrem com els arquitectes modernistes
es van deixar seduir per la natura. 

     Hora : 10:00 h-13.00h 
     Lloc: Plaça del Silenci - La Garriga
     Preu: 5€. Gratuït pels menors de 3 anys. .
     Inscripcions: apren@apren.cat - T 938 429 361
  

Di bt di i f ti | H t l i
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8 de maig | Figaró
La ruta dels arbres
Descobrirem la gran diversitat d’arbres que
atresora Vallcàrquera i aprendrem a
identificar les espècies més comunes de la
muntanya mediterrània. Podrem admirar un
espectacle d’incomptables verds que
guarneixen la fondalada d’aquesta frescal
vall montsenyenca.
      
      Hora : 10.00h - 14.00h
      Lloc: Punt d'Informació del Molí de Ca l'Antic
      Preu: Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; 
      menors entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
      Reserves: p.montseny.figaro@diba.cat 
      T.938 429 361

22 de maig | Viladrau
El Montseny, muntanya d’ametistes. Guerau
de Liost i Rusquelles
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 per
apropar-nos als poemes de Jaume Bofill i
Mates, conegut com a Guerau de Liost, quan
escriu sobre el Montseny com la muntanya
d’ametistes.

     Hora : 10.00h - 14.00h
     Lloc: Plaça Major de Viladrau
     Preu: Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; 
     menors entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
     Reserves: , santamarta@viladraueducacio.com
     T.938 849 131 i 651 496 586

1 de maig | poble de Montseny
Les plantes i els remeis casolans
Itinerari guiat per identificar les plantes que
les àvies del Montseny feien servir per
obtenir els remeis casolans. Aquests
coneixements, transmesos de forma oral,
ens aproparan al seu món, tan diferent ja del
nostre.

     Hora : 10:00 h-13.00h 
     Lloc: Centre d'Informació de Sant Esteve de 
     Palautordera
     Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; 
     menors entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
     Inscripcions: p.montseny.esteve@diba.cat
     o T.938 482 008 i 661 959 737 
  

29maig | El Brull
Amb ulls de pagès
Una passejada tranquil·la pels camins que
envolten el nucli de Sant Martí del Brull.
Descobrirem paisatges, construccions
històriques i elements naturals, i també
compartirem els records d’algú que els ha
vist canviar durant els darrers cinquanta
anys

      Hora: 10.00h 13.00h
      Punt de trobada: Centre d'Informació de la     
      Rectoria del Brull
      Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; menors 
      entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
      Inscripcions: info@lamorera.net i als telèfons 
      938 840 477 i 616 103 757
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TALLERS

22 de maig | Taradell
Taller de cosmètica natural: fes la teva
crema
Coneix els olis essencials i vegetals i
combina'ls amb la crema que vulguis crear.
      
      Hora : 11.00h
      Lloc: Can Just
      Preu: 15€
      Inscripcions: Inscripcions al telèfon 649001325

Juny
 

CATA EL MONTSENY

Dissabtes i diumenges de juny
Sant Miquel de Balenyà
Visita Cervesa Montseny
A 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. 
      
      Hora : 10:00 h. 
      Lloc: Fàbrica de Cervesa del Montseny 
      Preu: 11€
      Reserves: valles@ccm.cat | T.938 123 217 

Caps de setmana de juny | Viladrau
Visites guiades als boscos de castanyers
Sortida guiada per veure la recuperació
d'alguns dels exemplars de castanyers. Un
cop finalitzada la visita hi haurà degustació
de productes de castanya

     Durada: 10.00h-14.00h.
     Lloc: Castanya de Viladrau 
     Requisits: Grup mínim de 6 persones. 
     Reserves: 938 848 395 

CULTURA EN ESTAT PUR
Dissabtes, diumenges i festius | Hostalric
Visites guiada al Castell d'Hostalric
Els guies local us mostraran els racons més
emblemàtics I només accessibles amb guia
com el cavaller, l’espai de l’antic castell dels
Cabrera. També us faran partícips dels seus
coneixements alhora que podreu escoltar les
anècdotes més sorprenents.

    Horari: Dissabtes, diumenges i festius
    Juny – setembre a les 11.00h. Octubre- maig a les 
    12.00h
    Lloc de sortida:Punt d’Informació del Castell 
    d’Hostalric
    Compra d’entrades a www.turismehostalric.cat
    Tarifes: General 6€, reduïda 4€ (pensionistes i
    carnet jove), gratuïtes (fins a 6 anys).
    Més info: turisme@hostalric.cat / 972 87 41 65

22 de maig | Taradell
Plantes aromàtiques, biodiversitat i hotel
d'insectes
Taller de divulgació sobre les plantes
aromàtiques i els insectes del nostre entorn i
la importància de la seva cura per poder
obtenir-ne els seus beneficis      
      Hora : 11.30h
      Lloc: Can Just
      Preu: 6€
      Inscripcions: Inscripcions al telèfon 649001325
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Cada dissabte de mes | Hostalric
Visita guiada: El Vescomtat de Cabrera
Visita guiada pel recinte medieval per tal de
conèixer i descobrir el llegat patrimonial del
Vescomtat de Cabrera a la vila medieval
d’Hostalric, antiga capital administrativa del
territori. 
La muralla, el pas de ronda, la torre d’Ararà,
el portal de Barcelona i la torre dels Frares
en són part de l’herència.

     Dia: Dissabtes
     Horari: de juny a setembre a les 18.00. D'octubre a 
     maig a les 12.00
     Sortida: Des de l’Oficina de Turisme d’Hostalric
     Compra d’entrades a www.turismehostalric.cat
     Tarifes: General 6€, reduïda 4€ (pensionistes i  
     carnet jove), gratuïtes (fins a 6 anys).
     Més info: turisme@hostalric.cat | T. 972 87 41 65

   

5 de juny | Viladrau
La Sala, el mas del bandoler Joan Sala i
Ferrer, Serrallonga
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.

     Hora: 10.00h-14.00h
     Punt de trobada: Espai Montseny, c/ del Migdia, 1    
     (Viladrau)
     Preu: Preu de la sortida: 5€. Gratuït pels menors de 
     3 anys. 
     Inscripcions: santamarta@viladraueducacio.com i  
     T.938 849 131 i 651 496 586
     

ENVOLTA'T DE NATURA

5 de juny | poble de Montseny
Sant Marçal, una vall amb història
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.
      
   Hora: 10.00h
   Punt de trobada: Aparcament del Coll de Sant Marçal
   Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; 
   menors entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
   Inscripcions: p.montseny.esteve@diba.cat
   o T.938 482 008 i 661 959 737 

12 de juny | Figaró-Montmany
Entre plantes remeieres
Passejarem per corriols i camins ben florits i
gaudirem de la descoberta d’una munió
d’herbes medicinals i culinàries. Durant la
passejada posarem a prova els sentits,
descobrirem com diferenciar plantes útils i
tastarem més d’un fruit mengívol. Una
sortida per fer salut!
      
   Hora: 9.00h - 13.00h
   Lloc: Punt d'Informació del Molí de Ca l'Antic
    Preu: Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; 
    menors entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
    Reserves: p.montseny.figaro@diba.cat 
    T.938 429 361
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19 de juny | Viladrau
Històries de bosquerols. Descobrim el
carboneig
Farem una sortida per conèixer els boscos
del vessant nord del Montseny, les fustes
més carbonades –l’alzina, el faig i el roure– i
com les transportaven amb sàrries els
traginers. També descobrirem alguna història
d’aquests bosquerols

    Durada: 10.00h-14.00h.
    Punt de trobada: Espai Montseny, Viladrau
    Preu: Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; 
    menors entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
    Reserves: , santamarta@viladraueducacio.com
    T.938 849 131 i 651 496 586

Complementa la teva estada al Montseny fent parada i fonda.
Trobaràs tota la informació de serveis a 
www.turisme-montseny.com


