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Octubre
 

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 : 11:00 h. 
      Lloc: Fàbrica de Cervesa del Montseny 
      Preu: 15€
      Reserves: jvalles@ccm.cat | T.938 123 217 

Caps de setmana | 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: Muralla medieval d'Hostalric
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: Cada primer dissabte de mes
 Hora: a les 12.00h
 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 a les 12h. 
     Les visites de les 18h són en castellà.
     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

1r dissabte i 1r, 2n i 3r diumenge de mes |
Hostalric
Visita teatralitzada: La casaca del capità
Famílies, us necessitem al Castell
d’Hostalric! La Clara de la Malla vol
descobrir la veritable història del Capità
Riera i no ho pot fer sola... Participeu en una
agradable i divertida visita teatralitzada
familiar per resoldre’n l’entrellat. 
      Hora : Diumenges a les 10h30 i dissabtes a les 
      18h30
     * Les visites teatralitzades es realitzen en català
      Lloc d'inici: punt d'informació del castell
      Preu: Tarifa general: 10€. Tarifa reduïda: 6€ 
      (infants de 7 a 12 anys, carnet jove i pensionistes).  
      Entrada gratuïta: menors de 6 anys
     Reserves: turisme@hostalric.cat, al 972 87 41 65
     Visita no recomanada per fer en cotxet (escales). 
     Recomanem motxilla d'infants.
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ENVOLTA'T DE NATURA

9 octubre | El Brull
Amb ulls de pagès
PROGRAMA PASSEJADES GUIADES 2022

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
      Lloc: 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€.
      Reserves info@lamorera.net i 938 840 477 i 
      616 103 757
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15 d'octubre | Figaró-Montmany
Vallcàrquera: la vida al voltant de l’aigua
PROGRAMA PASSEJADES GUIADES 2022 

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. 

      Hora : De 10h a 13h
      Lloc de trobada: A la Rectoria de Vallcàrquera 
      (Figaró-Montmany)
      Preu de la sortida: 5€. Gratuït pels menors de 3 
      anys.
     Reserves: apren@apren.cat o al telf 938 429 361 
  

23 octubre| El Brull
Els bolets amb uns altres ulls al Brull 
PROGRAMA PASSEJADES GUIADES 2022

Passejada tardoral per conèixer la realitat, el
present i el futur dels castanyers –un dels
arbres emblemàtics de Viladrau i el
Montseny– dins el marc de la Fira de la
Castanya de Viladrau. Descobriu els
castanyers a partir de la vostra pròpia
experiència amb el guiatge d’un expert. 

      Durada: 10.00h-14.00h.
      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:p.montseny.figaro@diba.cat i al 
      telèfon 938 429 361

 30 octubre| Viladrau
Enmig de fagedes, la poua de neu a la vall
del Matagalls
PROGRAMA PASSEJADES GUIADES 2022

Recorregut per veure una poua de neu.
Antigament, pous i poues del Montseny
proveïen Barcelona de gel. Amb aquesta
caminada resseguirem camins enmig de la
muntanya que servien per fer aquesta
activitat tan dura i no tan llunyana.
 

      Hora : 10.00h - 14.00h
      Lloc: :Espai Montseny, C. del Migdia, 1 (Viladrau) 
      Preu: Preu de la sortida: 5€. Gratuït pels menors 
      de 3 anys
      Reserves: santamarta@viladraueducacio.com o al   
      telèfon 938 849 131



30 octubre | Taradell
Els remeis de les bruixes
Vols conèixer la història i alguns remeis que
van portar a la forca a moltes dones al
nostre territori? 

      Hora: 11.00h.
      Lloc: Can Just 
      Preu: 11€
      Reserves: 649 001 325
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CULTURA EN ESTAT PUR

Novembre
 

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 : 11:00 h. 
      Lloc: Fàbrica de Cervesa del Montseny 
      Preu: 15€
      Reserves: jvalles@ccm.cat | T.938 123 217 

Caps de setmana | 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 

TALLERS

1r dissabte i 1r, 2n i 3r diumenge de mes |
Hostalric
Visita teatralitzada: La casaca del capità
Famílies, us necessitem al Castell
d’Hostalric! La Clara de la Malla vol
descobrir la veritable història del Capità
Riera i no ho pot fer sola... Participeu en una
agradable i divertida visita teatralitzada
familiar per resoldre’n l’entrellat. 
      Hora : Diumenges a les 10h30 i dissabtes a les 
      18h30
     * Les visites teatralitzades es realitzen en català
      Lloc d'inici: punt d'informació del castell
      Preu: Tarifa general: 10€. Tarifa reduïda: 6€ 
      (infants de 7 a 12 anys, carnet jove i pensionistes).  
      Entrada gratuïta: menors de 6 anys
     Reserves: turisme@hostalric.cat, al 972 87 41 65
     Visita no recomanada per fer en cotxet (escales). 
     Recomanem motxilla d'infants.
  

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: de juny a setembre dissabte a les 11h i a les 
     18h* (visita en castellà) i diumenges i festius a les
     11h
     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
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 12 novembre | poble de Montseny
La tinta dels monestirs
RECUPEREM LES NOSTRES TRADICIONS

Com s’ho feien els monjos de Sant Marçal
per escriure als pergamins? D’on treien la
tinta? Descobrirem com la natura ens pot
oferir productes per escriure, pintar,
dibuixar... 
 

      Hora : 10.00h - 13.00h
     Lloc: Plaça del poble de Montseny
     Preu: Activitat gratuïta
     Cal reserva prèvia: Centre d'Informació de
     Montseny. Telèfon 938 473 137
     Recomanacions: cal portar calçat de muntanya i 
     aigua. Dificultat: baixa

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 a les 12h. 
     Les visites de les 18h són en castellà.
     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

13 novembre | poble de Montseny
Els colors del bosc a la tardor
PROGRAMA PASSEJADES GUIADES 2022

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. 

     Horari: dissabtes, diumenges i festius a les 12h. 
     Les visites de les 18h són en castellà.
     Lloc de sortida:Plaça de la Vila de Montseny
     Preu: Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; 
     menors entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.

     Reserves: 938 482 008 i 661 959 737, 
     p.montseny.esteve@diba.cat

13 novembre | poble de Montseny
Bolets del Montseny: els fruits de la tador
al plat
RECUPEREM LES NOSTRES TRADICIONS

Taller per endinsar-nos al món dels
organismes més atractius i encisadors de la
tardor. Descobrirem on viuen, quines són les
seves característiques i quines espècies són
comestibles i quines són tòxiques. 

     Horari: 15.30h - 18.30h 
     Lloc:Plaça de la Vila de Montseny
     Preu: Activitat gratuïta
    Reserves: Centre d’Informació de Montseny 
    Telf. 938 473 137
    Recomanacions: cal portar calçat de muntanya i 
    aigua. 
    Dificultat: fàcil

http://www.turismehostalric.cat/
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20 novembre | Aiguafreda
Els bolets amb uns altres ulls a Aiguafreda
PROGRAMA PASSEJADES GUIADES 2022

Ens endinsarem en el fascinant món dels
bolets per les pinedes i alzinars
d’Aiguafreda. Descobrir els bolets més
curiosos, familiaritzar-nos amb els més
comuns i aprendre a identificar les espècies
més importants és una bona manera de
gaudir de la tardor al Montseny.

      Hora :10.00h-14.00h
      Lloc de trobaa: Estació de tren de Sant Martí de 
      Centelles
      Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; menors 
      entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
      Reserves: 938 429 361, o bé al mail    
      p.montseny.figaro@diba.cat

 

27 novembre | La Garriga
Els bolets amb uns altres ulls a la Garriga
PROGRAMA PASSEJADES GUIADES 2022

Ens endinsarem en el fascinant món dels
bolets pels alzinars i les pinedes
mediterrànies de la Garriga. Descobrir els
bolets més curiosos, familiaritzar-nos amb
els més comuns i aprendre a identificar les
espècies més importants és una bona
manera de gaudir de la tardor al Montseny

      Durada: 10.00h-14.00h.
      Punt de trobada: Centre de Visitants de la Garriga
      Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; menors 
      entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
      Inscripcions: : al telèfon 938 429 361 o bé al mail  
      p.montseny.figaro@diba.cat

 27 novembre | El Brull
Amb ulls de pagès
PROGRAMA PASSEJADES GUIADES 2022

Farem 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
     Lloc: 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€.
     Reserves: : 938 840 477 i 616 103 757, 
     info@lamorera.net i p.montseny.morera@diba.cat

TALLERS

27 novembre | Taradell
Tints naturals
Descobreix com tenyir tèxtils de manera
ntural a través de plantes, fruites i verdures.

Hora : 11h
 Lloc: Can Just
 Preu: 12€
 Reserves: telèfon 649 001 325
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Desembre
 

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 : 11:00 h. 
      Lloc: Fàbrica de Cervesa del Montseny 
      Preu: 15€
      Reserves: jvalles@ccm.cat | T.938 123 217 

Caps de setmana | 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: Muralla medieval d'Hostalric
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: Cada primer dissabte de mes
 Hora: a les 12.00h
 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 a les 12h. 
     Les visites de les 18h són en castellà.
     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

1r dissabte i 1r, 2n i 3r diumenge de mes |
Hostalric
Visita teatralitzada: La casaca del capità
Famílies, us necessitem al Castell
d’Hostalric! La Clara de la Malla vol
descobrir la veritable història del Capità
Riera i no ho pot fer sola... Participeu en una
agradable i divertida visita teatralitzada
familiar per resoldre’n l’entrellat. 
      Hora : Diumenges a les 10h30 i dissabtes a les 
      18h30
     * Les visites teatralitzades es realitzen en català
      Lloc d'inici: punt d'informació del castell
      Preu: Tarifa general: 10€. Tarifa reduïda: 6€ 
      (infants de 7 a 12 anys, carnet jove i pensionistes).  
      Entrada gratuïta: menors de 6 anys
     Reserves: turisme@hostalric.cat, al 972 87 41 65
     Visita no recomanada per fer en cotxet (escales). 
     Recomanem motxilla d'infants.
  

http://www.turismehostalric.cat/
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11 desembre | poble de Montseny
De Sant Julià a Sant Martí
PROGRAMA PASSEJADES GUIADES 2022

Caminada per l’antic camí que unia
Montseny amb Montseny d’Amunt. Reviurem
com era la vida abans de l’arribada de
l’electricitat i les carreteres, quan no hi havia
telèfon ni cotxes, quan s’anava a peu a tot
arreu i quan les esglésies eren el lloc de
reunió de la gent.
 

      Hora : 10.00h - 13.00h
      Lloc: 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€.
      Reserves: info@ademc-montseny.cat 
      T. 938 482 008 / 661 959 737  

17 desembre | poble de Montseny
Anem a estudi: els antics camins emprats
pels nostres avantpassats per anar a
l’escola
RECUPEREM LES NOSTRES TRADICIONS

Caminant per corriols antics i plens
d’història, ens traslladarem al temps
d’infància dels nostres avis i àvies, quan no
hi havia electricitat, ni carretera, ni motos, ni
cotxes... Reviurem com era l’anar a l’escola
del poble per a nens i nenes de les masies
més allunyades. 
      

      Hora : 10:00 h - 13.00h 
      Lloc: Plaça de la Vila de Montseny
      Preu: Activitat gratuïta
      Reserves: Cal reserva prèvia a 
     ademcmontseny@gmail.com o als telèfons
     661 95 97 37- 938 482 008
    Recomanacions: cal portar calçat de muntanya i 
    aigua. 
    Dificultat: baixa
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Complementa la teva
estada al Montseny fent

parada i fonda.
 

Trobaràs tota la
informació de serveis a 
www.turisme-montseny.com

 


