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A través d’itineraris guiats per a professionals locals, us
proposem fer un recorregut pels bells paratges del
Montseny amb la finalitat de descobrir el patrimoni
material i immaterial d’aquest bonic parc natural.  Deixa’t
seduir per aquest llegat i  descobreix que el Montseny és
cultura!

Preu de la sortida: 5€. 

Gratuït pels menors de 3 anys. 

Cal fer reserva prèvia.

Important portar calçat de muntanya.

Activitats realitzades amb totes les mesures

preventives i de salut pertinents.

Preu de la sortida: 5€.  Gratuït pels menors de 3 anys. 
Cal fer reserva prèvia.
Important portar calçat de muntanya.

 
Activitats realitzades amb totes les mesures preventives i de salut pertinents.
+ informació: T. 938 482 008 | info@turisme-montseny.com

24 d'abril | Arbúcies

Herbes silvestres del Montseny:
decoració i verdures a l'abast de
la mà

Un passeig per aprendre dels usos de més
tradicionals als més innovadors de les herbes
silvestres comestibles més properes.
      
Organitza: Natural Walks
Punt de trobada: Restaurant La font de la
Corvadora. Arbúcies
Horari: 18.00h -20.00h
Reserves: info@naturalwalks.com 
T. 662 251 059 | 972 162 029

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. 
      
Organitza: Aprèn, Serveis Ambientals
Punt de trobada: Plaça del Silenci, La Garriga
Horari: De 10.00h a 13.00h
Reserves: apren@apren.cat - T 938 429 361



 

Preu de la sortida: 5€. 

Gratuït pels menors de 3 anys. 

Cal fer reserva prèvia.

Important portar calçat de muntanya.

Activitats realitzades amb totes les mesures

preventives i de salut pertinents.

2 de juliol | Aiguafreda

Els secrets de la Vall de Martinet

Passejada per la vall de Martinet per
descobrir la resclosa recentment restaurada,
descobrir el cap-tivador gorg de la Sort on
amb només una mica d’imaginació
descobrirem les encantadores do-nes d’aigua
que hi habiten i visitar l’entorn del conjunt
monumental d’Aiguafreda de Dalt.

Organitza: Aprèn, Serveis Ambientals
Punt de trobada: Aparcament de la residència de
la Font dels Enamorats (Aiguafreda)
Horari: De 10.00h a 13.00h
Reserves: apren@apren.cat - T 938 429 361
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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.
      
Organitza: Viladrau Educació
Punt de trobada: Espai Montseny
Carrer del Migdia, 1 (Viladrau)
Horari: De 10.00h a 13.00h
Reserves: santamarta@viladraueducacio.com
| T. 938 849 131
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10 de juliol | Viladrau

La Torre de Vilarmau: la torre
de comunicació de Viladrau
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 pel 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.
      
Organitza: Viladrau Educació
Punt de trobada:Espai Montseny, C. del
Migdia, 1
(Viladrau)
Horari: De 10.00h a 13.00h
Reserves: santamarta@viladraueducacio.com
o al telèfon 938 849 131



17 agost | Viladrau

L’Erola, de verge trobada a
patrona del poble
Per conèixer un programa social de
custòdia del patrimoni, per visitar i viure
la història de la pa-trona 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.
   
Organitza: Viladrau Educació
Punt de trobada: Espai Montseny
Carrer del Migdia, 1 (Viladrau)
Horari: De 10.00h a 13.00h
Reserves: santamarta@viladraueducacio.com
| T. 938 849 131

 

Preu de la sortida: 5€. 

Gratuït pels menors de 3 anys. 

Cal fer reserva prèvia.

Important portar calçat de muntanya.

Activitats realitzades amb totes les mesures

preventives i de salut pertinents.

24 de setembre | Montseny

La capçalera de la Tordera: els
usos de l’aigua i del bosc
L’aigua ha estat un element indispensable
per a l’establiment de les masies. Sense
aigua no hi ha cases, ni conreus, ni bestiar.
Durant la sortida ens fixarem en els vestigis,
encara visibles, relacionats amb l’ús de
l’aigua i del bosc al llarg de la història.

Organitza: Ademc Itineraris Montseny
Punt de trobada:Aparcament Coll de Sant Marçal
Horari: De 10.00h a 13.00h
Reserves: info@ademc-montseny.cat -T. 938 482
008 / 661 959 737
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10 setembre | poble de Montseny

Sant Marçal, una vall amb
poesia
Sant Marçal i les muntanyes que
l’envolten han inspirat a nombrosos
poetes al llarg de la història.
Recorrerem els indrets que els van
encisar i gaudirem de la vall i dels seus
boscos.

Organitza: Ademc Itineraris Montseny
Punt de trobada: Aparcament Coll de Sant
Marçal
Horari: De 10.00h a 13.00h
Reserves: info@ademc-montseny.cat 
T. 938 482 008 / 661 959 737
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15 octubre | Figaró-Montmany

Vallcàrquera: la vida al voltant
de l’aigua
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.

Organitza: Aprèn, Serveis Ambientals
Punt de trobada: A la Rectoria de
Vallcàrquera (Figaró-Montmany)
Horari: De 10.00h a 13.00h
Reserves: apren@apren.cat o al telèfon
938 429 361

 

Preu de la sortida: 5€. 

Gratuït pels menors de 3 anys. 

Cal fer reserva prèvia.

Important portar calçat de muntanya.

Activitats realitzades amb totes les mesures

preventives i de salut pertinents.
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Complementa la teva estada al
Montseny fent parada i fonda.
Trobaràs tota la informació de

serveis i activitats a 
www.turisme-montseny.com

Organitza: Col.labora: Amb el suport de::

AL MONTSENY, EN TRANSPORT PÚBLIC
Viladrau
Poble de Montseny

La Garriga
Figaró-Montseny


