PARC
DEL
CASTELL
DE
MONTESQUIU
Activitats primavera 2017

MARÇ I ABRIL
Dissabtes 18 de març, 1, 22 i 29 d’abril

Introducció a l’ornitologia

Curs teòric i pràctic sobre la biologia de les aus
per descobrir els perquès del comportament dels
ocells i introduir-se a l’ornitologia de camp. No és
necessari tenir experiència prèvia. Curs impartit
per l’Institut Català d’Ornitologia.
Hora: de 8 a 18.30 h. Pràctica al matí i teoria a la
tarda, amb descans per dinar.
Inscripcions: www.ornitologia.org
Organitza: ICO i Parc del castell de Montesquiu.
Dissabte 1 d’abril

passegem i dibuixem!

Ens trobarem a Vidrà per passejar i dibuixar els
carrers i cases i els seus meravellosos entorns.
Hi haurà esmorzar per a tots els participants.
Col·labora el grup de SketchCrawl de la vall del
Ges i Orís.
Hora: de 10 a 13 h
Punt de trobada: Ajuntament de Vidrà.
Gratuït. No cal inscripció prèvia.

Divendres 21 d’abril

Diumenge 7

Dissabte 20

Diumenge 28

Taller impartit per l’Agrupació Astronòmica
d’Osona on explicarem què són les constel·
lacions, quines estrelles les composen i les
observarem directament.

Amb aquesta caminada guiada per Francesc
Navarro, autor del llibre “Toponímia viva de Sora”,
visitarem els entorns de Sora i coneixerem alguns
dels topònims més interessants, carregats de
contingut històric, cultural i etnogràfic.

Les àvies remeieres de l’Associació Pedra
Tosca ens presenten un taller d’elaboració d’olis
medicinals amb el qual aprendrem a reconèixer
plantes de l’entorn, macerarem plantes per obtenir
olis i parlarem de les seves propietats.

Pugem al castell de Besora on ens espera la música alegre de Gots De
Tuba i descobrim les excavacions que s’hi porten a terme de la mà dels
arqueòlegs Marta Fàbregas i Francesc Busquets.

Les constel· lacions

Hora: de 21 a 24 h
Punt de trobada: Santuari de Bellmunt.
Preu: menors de 12 anys gratuït /adults 3,5 €
Cal inscripció prèvia.

MAIG
Dissabte 6

bolets de primavera

Amb la sortida aprendrem sobre la biologia de
bolets primaverals de Catalunya, poc coneguts
i molt interessants. Sortida a càrrec de Jordi
Baucells, biòleg, enginyer tècnic agrícola i
naturalista.
Hora: de 9 a 13.30 h
Preu: menors de 12 anys gratuït /adults 3,5 €
Cal inscripció prèvia.

darrere els topònims de Sora

Elaboració d’olis medicinals

Hora: 9.30 h
Punt de trobada: Sora, aparcament de l’entrada.
Gratuït. No cal inscripció prèvia.
Organitza: ADET i Parc del castell de Montesquiu.

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

Dissabte 13

les papallones

Els mussols:
descobrim el bosc de nit!

18.30 h. Taller sobre els mussols: espècies,
alimentació... Què són les egagròpiles?
20.30 h. Sortida nocturna amb frontals per
observar l’activitat dels mussols al bosc.
Hora: de 18.30 a 22 h
Preu: menors de 12 anys gratuït /adults3,5 €
Cal inscripció prèvia.

Dissabte 27

De la mà d’Albert Palou del Grup de Naturalistes
d’Osona, recorrerem el bosc a la cerca de papallo·
nes per conèixer diferents espècies i aprendre a
identificar-les.
Hora: de 10 a 13 h
Preu: 3,5 € per persona.
Cal inscripció prèvia.

Castell de Besora: música i excavacions

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.

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

