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Dissabte 21 d’abril
PLANTES PER A LA PELL 
Les àvies remeieres de l’Associació Pedra Tosca 
ens visiten per oferir-nos un taller de tractaments 
per a la pell. Aprendrem a reconèixer plantes de 
l’entorn i a fer, entre d’altres, un ungüent reparador 
i nutritiu, oli per a la psoriasi o sabó de romaní. 

Hora: de 10 a 13.30 h
Preu: 3,5 € per persona.
Cal inscripció prèvia.

Diumenge 22 d’abril  
VISITA A BORGONYÀ, “ELS ANGLESOS”
El Museu del Ter ens mostra la colònia per conèi-
xer la seva essència i descobrir els diferents espais 
com ara l’església, les escoles, la cooperativa o el 
casino, tots ells amb una arquitectura que recorda 
l’urbanisme nord-europeu.

Hora: 10 h
Punt de trobada: Borgonyà, davant de la fàbrica.
Gratuït. No cal inscripció prèvia.
Organitza: ADET i Parc del castell de Montesquiu.

Dissabte 28 d’abril 
ELS INSECTES
Amb aquesta sortida descobrirem la gran diversi-
tat d’espècies presents a casa nostra, les identifi-
carem i ens fixarem en les formes, els colors i en 
les fantàstiques adaptacions al medi.
 Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults. 
Cal inscripció prèvia.

17 i 18 de març
CURS FLASH D’ORNITOLOGIA
Presentem un tastet d’ornitologia amb dues 
sortides pràctiques i una sessió teòrica. I tot en 
un espai excel·lent per observar avifauna. Curs 
impartit per Arnau Bonan.

Hora: dissabte de 8 a 14 h (sortida de camp) 
i de 15 a 19 h (sessió a l’aula);
diumenge de 8 a 14 h (sortida de camp).
Inscripcions:  www.ornitologia.org 
Organitza: ICO i Parc del castell de Montesquiu.

Dissabte 7 d’abril
SKETCHCRAWL, 
PASSEGEM I DIBUIXEM!
Ens trobarem a Sora per passejar i dibuixar el 
poble i el seu entorn. Hi haurà esmorzar per a tots 
els participants. Amb la col·laboració del grup de 
SketchCrawl de la vall del Ges, Orís i Bisaura.

Hora: de 10 a 13 h
Punt de trobada: Aparc. de l’entrada de Sora. 
Gratuït. No cal inscripció prèvia.

Dissabte 12 de maig
L’ANTICLINAL DE BELLMUNT. 
L’ÚLTIM PLEC DELS PIRINEUS
Com es van formar els Pirineus? Què hi havia 
abans? Podem conèixer les evidències del 
moviment? El geòleg Quim Camprubí ens portarà 
a punts estratègics per observar i aprendre com es 
van formar les nostres muntanyes.

Hora: de 9 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults. 
Cal inscripció prèvia.

Dissabte 19 de maig  
LES ORQUÍDIES, LES REINES DEL BOSC
De la mà d’Albert Palou del Grup de Naturalistes 
d’Osona, recorrerem el bosc a la cerca d’orquídies 
silvestres per conèixer en quins hàbitats les 
podem trobar i aprendrem a identificar-les.

Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults. 
Cal inscripció prèvia.

MARÇ i ABRIL

MAIG

INFORMACIÓ GENERAL

Més informació de totes les activitats i inscripcions a: 
www.turisme.gesbisaura.cat

Totes les activitats es realitzen al castell de Montesquiu si no és que 
s’indica un altre punt de trobada.

Diumenge 27 de maig
CASTELL DE BESORA: MÚSICA I EXCAVACIONS 
Pugem al castell per conèixer els avenços de les excavacions que s’hi por-
ten a terme de la mà dels arqueòlegs Marta Fàbregas i Francesc Busquets. 
Ens acompanyarà la música de la Besora Acústic Band i gaudirem del 
vermut ofert pels Amics del Bisaura.

Hora: de 10 a 13 h
Punt de trobada: Santa Maria de Besora (davant de l’Ajuntament)
En motiu del Dia Europeu dels Parcs.  
No cal inscripció prèvia.
Organitza: Amics del Bisaura i Parc del castell de Montesquiu.

El Parc del Castell de Montesquiu forma 
part de la Xarxa de Parcs Naturals que 
gestiona la Diputació de Barcelona.

Dissabte 5 de maig 
ELS RASTRES  
DELS ANIMALS DEL BOSC
Taller sobre els diferents rastres (petjades, ex-
crements, caus...) que deixen els animals al bosc 
seguit d’una sortida per descobrir la presència 
o no de cadascun dels animals treballats. Taller 
impartit per Roger Arquimbau, biòleg, naturalista 
i guia de muntanya.

Hora: de 17 a 20 h
Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults. 
Cal inscripció prèvia.


