SORTIDES I PASSEJADES PER L’ANY 2020
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Durada i dificultat:
La sortida és a les 10:00h davant l’Espai Montseny/oficina d’informació de Viladrau.
La majoria de sortides són de 3h, amb dificultat fàcil/mitjana.
Cal dur calçat còmode i cantimplora amb aigua.
Més informació i inscripcions:
santamarta@viladraueducacio.com
C/ Pare Claret, 7 17406 Viladrau
tel 938 849 131 / 620 597 856 / 651 496 586
Preu per sortida:
(TM) Adults 6,00 € menors de 3 anys gratuït. Per a a cada tiquet de la sortida inclou
diversos vals regal a bescanviar a diferents establiments associats a Turisme Montseny.
(P) Adults 3,00 €, menors de 6 anys gratuït, entre sis i setze i majors de 65 anys 2,00 €.

Regala MONTSENY !

des de
1985

indrets amb història

www.viladraueducacio.com

Un g
guiatge
g d’un matí o una tarda,, per
p acompanyar-los
p y
a descobrir racons i p
paisatges
g del Montseny.
y Els hi
explicarem històries i llegendes. Farem una petita activiitat de descoberta i tastaran un producte de la zona.
Aquest és un regal original per a compartir i gaudir-ho en companyia. Per fer-ho amb un grup d’amics fins a
e digueu. Preu de venda 70,00 €.
20 persones. Si voleu enviem la caixa a la casa de qui ens
A la caixeta hi ha un llibret amb aquestes deu proposte
es. Qui rep el vostre regal podrà escollir indret,
durada, nivell de dificultat de l’excursió i reservar data. Per això només cal que es posi en contacte amb
T 93 884 91 31 / 651 496 586
nosaltres: aula de natura Santa Marta de Viladrau T.
santamarta@viladraueducacio.com http://regala-montseny.blogspot.com
h
L’Erola
Camí amb poc desnivell i a una hora del
municipi. Masoveria-refugi i ermita, s’hi
venera la Mare de Déu de l’Erola patrona
de Viladrau. A prop de la riera del mateix
nom i a mig camí de Sant Segimon,
podrem conèixer la història de Fra Onofre
i visitar
isita la capella on s’hi celebra
celeb a l’aplec
el darrer diumenge de maig.

El Castanyer de les Nou Branques
Ja fa prop de dos mil anys que els
castanyers ens acompanyen en aquestes
contrades. Un camí per gaudir d’uns
exemplars centenaris que ens portaran a
conèixer
èi
històries
hi tò i i llegendes
ll
d all voltant
lt t
d’aquests bells exemplars.

El Molí de Baix

L’Aremany

La Riera Major, de la conca del Ter i la
serra de Rusquellles, són un veritable
rebedor de la Vall del Matagalls,
g , que
q ens
augura una bonica, tranquil·la i planera
passejada.

De camí al Matagalls trobem, El castanyer
de les nou branques, L’Aremany i la
f td
font
de lles ttres R
Roses. Hi
Històries
tò i dels
d l
Lapidaris que buscaven ametistes “anells
de Bisbe”, ens faran reviure temps remots.

La Sala
El camí ral utilitzat per pagesos, cavallers i
bandolers, és ara un camí tranquil que
amb poc més d’una hora ens porta al mas
fortificat de La Sala, casa nadiua del
bandoler Joan Sala i Ferrer “Serrallonga”.
Pel camí coneixerem les històries que
amaguen els arbres d’aquest bosc.

El Pujolar i Vilarmau
Des de les Paitides, fins al Puig Sa-sucre i
el coll de Borderiol,
Borderiol farem un recorregut
visual privilegiat a la Plana de Vic i el
Collsacabra, per albirar la cresta de Les
Agudes i el Matagalls.
Sant Segimon (1.250 m)
Santuari encimat i vigilat per la
capella de Sant Miquel dels Barretons.
Tenim dues opcions, una amb més
desnivell des de Viladrau i ll’altre
altre més
planera des de Coll Fòrmic. L’Oratori per
un cantó i el roc Fitó per l’altre ens seran
els punts de referència de la nostra
història particular.

El cim del Matagalls (1.696m)
El Matagalls és un dels tres cims del Massíss
del Montseny. La seva ascensió ens porta
pels variats paisatges del Parc i a gaudir
del patrimoni natural d’aquest espai
“Reserva de la Biosfera”. Aquesta excursió
no us deixarà indiferents.

Font de l’Oreneta
El Montseny és conegut també per les
seves fonts.
f t P
Podem
d
ffer un recorregutt
per aquests brolladors de vida i patrimoni
natural, que han viscut històries de
Païtides, carboners, bosquerols i
excursionistes.

?

Podem fer propostes per la resta del dia o el cap de setmana

Escolliu indret, durada i
nivell de dificultat de la
vostra sortida, nosaltres us hi
acompanyarem !

