Coneix i Tasta
Montseny
JULIOL-SETEMBRE 2022

Juliol
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

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

13 juliol | Hostalric

La posta de sol al Castell d'Hostalric

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: Dissabtes
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

Acompanyats d'una guia local, farem una
visita guiada pels espais que configuren la
fortalesa d'Hostalric i, mentre anem pujant,
ens deixarem sorprendre per la història i
anècdotes que s’amaguen en aquest
emblemàtic espai del segle XVIII. Al
finalitzar, degustarem una copa de cava amb
el maridatge de La Vinateria, mentre gaudim
d'una de les llums més màgiques del dia: la
posta de sol!
Hora : 20.00h
Preu: Preu adult: 12€ per persona. Inclou copa de
cava i maridatge a càrrec de La Vinateria. Preu
menors d'edat: 6€ per persona. Inclou refresc.
Reserves: turisme@hostalric.cat, al 972 87 41 65 o
al Whatsapp 685 882 849.
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Juliol
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.

ENVOLTA'T DE NATURA
2 juliol | Aiguafreda

Els secrets de la Vall de Martinet
PROGRAMA MONTSENY ÉS CULTURA

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.
Hora : 10.00h - 13.00h
Lloc: Aparcament de la residència de la Font dels
Enamorats (Aiguafreda)
Preu: Preu de la sortida: 5€. Gratuït pels menors
de 3 anys.
Reserves: apren@apren.cat - T 938 429 361

3 juliol | poble de Montseny

L'aigua i les llegendes
PROGRAMA PASSEJADES GUIADES 2022

Itinerari guiat per una part del curs alt de la
Tordera. Us explicarem llegendes
relacionades amb rius, gorgs, fonts i salts
d’aigua. L’aigua, sempre present al
Montseny, ha originat fantàstiques històries,
transmeses durant generacions, que
recordarem a la sortida.
Durada: 10.00h-43.00h.
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

10 juliol | Viladrau

La Torre de Vilarmau: la torre de
comunicació de Viladrau
PROGRAMA MONTSENY ÉS CULTURA

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.
Hora : 10.00h - 13.00h
Lloc: :Espai Montseny, C. del Migdia, 1 (Viladrau)
Preu: Preu de la sortida: 5€. Gratuït pels menors
de 3 anys.
Reserves: De 10.00h a 13.00h Reserves:
santamarta@viladraueducacio.com o al telèfon
938 849 131
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Juliol
17 juliol | Viladrau

Un passeig per l'antic Viladrau, ametistes
i lapidaris

TALLERS

PROGRAMA PASSEJADES GUIADES 2022

En aquest itinerari guiat ens endinsarem pel
passat més remot de Viladrau, on diuen que
els lapidaris romans hi trobaven ametistes.
Veurem on es van situar els primers
transhumants i com vivien. Descobrirem els
elements característics del poble actual i del
medi periurbà.
Durada: 10.00h-14.00h.
Punt de trobada: Espai Montseny, C. del Migdia, 1
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

21 juliol | Taradell

Festa del Barballó
Vols saber com es fa una atxa des de
Reserves: apren@apren.cat - T 938 429 361
l'origen?
Vine als camps de barballó a collir-lo i
participa en l'elaboració de la teva atxa des
del principi. Hi haurà pa amb llonganissa,
música i beure.
Hora: 18.00h
Punt de trobada: El Pujoló
Activitat gratuïta
Inscripcions: taradell@parcdelesolors.com
T.649 001 325 – 938 126 100
Organitza: Parc de les Olors Taradell

24 juliol | 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
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

28 juliol | Taradell

Postres amb ratafia
Uns postres diferents.
Coneix diferents maneres d'utilitzar aquesta
beguda tradicional catalana en pastissos i
altres postres. A carrec de Mar Vaíllo
Hora : 19.00h
Lloc: Font Gran
Preu: 7€
Inscripcions: taradell@parcdelesolors.com
T.649 001 325 – 938 126 100
Organitza: Parc de les Olors Taradell
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Agost
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

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

12 d'agost | Hostalric

La posta de sol al Castell d'Hostalric

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: Dissabtes
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

Acompanyats d'una guia local, farem una
visita guiada pels espais que configuren la
fortalesa d'Hostalric i, mentre anem pujant,
ens deixarem sorprendre per la història i
anècdotes que s’amaguen en aquest
emblemàtic espai del segle XVIII. Al
finalitzar, degustarem una copa de cava amb
el maridatge de La Vinateria, mentre gaudim
d'una de les llums més màgiques del dia: la
posta de sol!
Hora : 20.00h
Preu: Preu adult: 12€ per persona. Inclou copa de
cava i maridatge a càrrec de La Vinateria. Preu
menors d'edat: 6€ per persona. Inclou refresc.
Reserves: turisme@hostalric.cat, al 972 87 41 65 o
al Whatsapp 685 882 849.
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Agost
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.

ENVOLTA'T DE NATURA
17 agost | Viladrau

21 agost | Viladrau

Esbrinem l'estat micològic de la Riera
Major
PROGRAMA PASSEJADES GUIADES 2022

Anirem fins a la riera Major per poder
estudiar-ne l’estat ecològic. Amb l’ajut dels
macroinvertebrats que hi trobarem, podrem
saber quin és l’estat de salut de les aigües
que corren pel Montseny. Abans d’acabar,
compartirem històries i llegendes sobre
l’aigua i les fonts
Durada: 10.00h-14.00h.
Punt de trobada: Espai Montseny
Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; menors
entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
Inscripcions: : viladraueducacio.com 938 849 131 i
651 496 586, santamarta@viladraueducacio.com

L'Erola, de verge trobada a patrona del
poble
PROGRAMA MONTSENY ÉS CULTURA

28 agost | El Brull

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 ferho a la llar de foc de la
masoveria.

Amb ulls de pagès

Hora : 10.00h - 13.00h
Lloc: Espai Montseny Carrer del Migdia, 1
Preu: Preu de la sortida: 5€. Gratuït pels menors
de 3 anys.
Reserves: : santamarta@viladraueducacio.com
T. 938 849 131

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
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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Agost
TALLERS
5 agost | Taradell

Taller de kombutxa
Encara no l'has provat?
Vine a conèixer i elaborar la teva pròpia
beguda fermentada amb plantes aromàtiques
i medicinals i deixa't sorprendre. A càrrec
d'Enso.
Hora : 18.00h a la Font Gran
Preu: 12€
Inscripcions: taradell@parcdelesolors.com
T.649 001 325 – 938 126 100

11 agost | Taradell

Xocolata, aromes i creativitat
Creus que no casen?
El dolç i les aromàtiques poden ser molt
bones companyes al paladar! Vine i deixa't
sorprendre per les creacions d'en Raül, el
Xocolater de Taradell.
Durada: 20.00h a la Font Gran
Preu: 7€
Inscripcions: taradell@parcdelesolors.com
T.649 001 325 – 938 126 100

Setembre
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: Dissabtes
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: 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

10 setembre | Hostalric

La posta de sol al Castell d'Hostalric
Acompanyats d'una guia local, farem una
visita guiada pels espais que configuren la
fortalesa d'Hostalric i, mentre anem pujant,
ens deixarem sorprendre per la història i
anècdotes que s’amaguen en aquest
emblemàtic espai del segle XVIII. Al
finalitzar, degustarem una copa de cava amb
el maridatge de La Vinateria, mentre gaudim
d'una de les llums més màgiques del dia: la
posta de sol!
Hora : 20.00h
Preu: Preu adult: 12€ per persona. Inclou copa de
cava i maridatge a càrrec de La Vinateria. Preu
menors d'edat: 6€ per persona. Inclou refresc.
Reserves: turisme@hostalric.cat, al 972 87 41 65 o
al Whatsapp 685 882 849.
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Setembre
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.

ENVOLTA'T DE NATURA

17 setembre | diversos punts del Parc Natural
del Montseny

III Neteja a les lleres dels rius del
Montseny
JORNADA DE VOLUNTARIAT 2022

Participa en aquesta jornada de voluntariat.
Podràs gaudir d’un esmorzar, gentilesa de
l’Associació d’Empresaris Turístics del
Montseny, i del material necessari per la
neteja. Activitat organitzada per Ademc
Itineraris Montseny, Aprèn Serveis
Ambientals i Viladraueducació.
Durada: 10.00h-13.00h.
Punt de trobada: A concretar
Inscripcions: info@turisme-montseny.com

10 setembre | poble de Montseny

Sant Marçal, una vall amb poesia
PROGRAMA MONTSENY ÉS CULTURA

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.
Hora : 10.00h - 13.00h
Lloc: Aparcament Coll de Sant Marçal
Preu: Preu de la sortida: 5€. Gratuït pels menors
de 3 anys.
Reserves: info@ademc-montseny.cat
T. 938 482 008 / 661 959 737

18 juliol | Viladrau

El Montseny, muntanya d'ametistes.
Guerau de Liost i Rusquelles
PROGRAMA PASSEJADES GUIADES 2022

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 o al
telèfon 938 849 131
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Setembre
10 setembre | poble de Montseny

La capçalera de la Tordera: els usos i
l'aigua del bosc
PROGRAMA MONTSENY ÉS CULTURA

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.
Hora : 10.00h - 13.00h
Lloc: Aparcament Coll de Sant Marçal
Preu: Preu de la sortida: 5€. Gratuït pels menors
de 3 anys.
Reserves: info@ademc-montseny.cat
T. 938 482 008 / 661 959 737

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

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

