Per a totes les
activitats es
recomana portar
roba còmoda i aigua.
Les activitats són de
nivell baix-mitjà,
aptes per a tots
els públics.

Programa 2022
Dissabte

17

Descoberta d’un mar de fa 47 milions d’anys
als penya-segats de Tavertet

Ioga a Castelladral

Ioga de la mà de la Bel del centre Prana Yoga de Manresa,
concert de música Vibracional amb bols Tibetans,
Hang i Shurti Box de la mà de Lluis Girish Naad i
el tast és per part del restaurant Castelladral.
Horari: A les 10h (durada aproximada 3,30h)
Lloc de trobada: Restaurant Castelladral (Navàs)
Preu per persona: 20 €
Reserves a Freelance4events
Tel. 679 002 814 i lararocasanchez@gmail.com
Altres observacions:
cal portar mat (esterilla de ioga), manta, coixí

Diumenge

Ruta de senderisme en pla d’uns 7,5km apte per
a totes les edats, per descobrir la geologia i
els fòssils marins de la zona. Esmorzarem coca del
mossèn amb xocolata i embotit d’Osona.
Horari: A les 10h (durada aproximada de 4h)
Lloc de trobada: Aparcament del principi de Tavertet.
Preu per persona: 12 €
Reserves a Geoleg.cat
Tel. 676 693 911 i saber@geoleg.cat

18

Ruta a peu a la base del massís de Montserrat.
Durant el recorregut descobrirem textos de diferents
autors sobre el caràcter sagrat de la muntanya.
Horari: a les 10h (durada aproximada de 4h)
Lloc de trobada: davant ajuntament del Bruc
Preu per persona: 15 €
Reserves a Guies Muntanya Montserrat
Tel. 660 006 610 i excursionisme@gdm.cat

Ruta a peu per descobrir la natura de la riera de
Fontscalents i elements d’antics oficis de la zona.
Acabarem amb un tast de productes típics de la comarca.
Horari: a les 10h (durada aproximada de 3h)
Lloc de trobada: Aparcament zona industrial de
Castellterçol
Preu per persona: 15 €
Reserves a Gaia Guies
Tel. 938 300 542 i montseca@gaiamoia.com
Altres observacions: no s’admeten mascotes

24

setembre
Joc de pistes a Mura

Ruta per les Agulles Montserrat

Ruta a peu pel poble de Mura tot resolent un joc de pistes
amb proves d’escape-room pels punts d’interès del poble.
Horari: Sortida a les 16h, a les 17h, a les 18h i a les 19h
(durada aproximada 2h)
Lloc de trobada: Centre d’informació de Mura
Preu per persona: 15 €
Reserves a ArtripExperience
Tel. 623 190 819 i artripexperience@gmail.com

Ruta de senderisme per la zona de les Agulles de
Montserrat al municipi del Bruc. També visita a
l’església de Sant Pau Vell.
Horari: a les 10h (durada aproximada de 3h)
Lloc de trobada: aparcament de Can Massana, al Bruc
Preu per persona: 20 €
Reserves a Frank Juarez
Tel. 628 164 497 i fj.mountainguide@gmail.com

Diumenge

25

Descripció: Ruta a peu d’uns tres quilòmetres per descobrir
el rentador de llana i les poues de la Ginebreda.
Acabarem amb un vermut amb productes del Moianès.
Horari: a les 11h
Punt de trobada: Polígon el Vapor a Castellterçol
Preu per persona: 10 €
Reserves a Teresa Soler
Tel. 651 702 263 i turisme@consorcidelmoianes.cat

Dissabte

Ruta a peu descobrir els castanyers centenaris del Montseny
i tast de productes elaborats amb castanya.
Horari: a les 10h (durada aproximada de 3h).
Lloc de trobada: Centre de Manipulació de
la Castanya, a Viladrau.
Preu per persona: 12 €
Reserves a Castanya Viladrau
Tel. 608 131 199 i info@castanyadeviladrau.cat

1

Ruta a peu pel Vidranès i tastet d’embotits de muntanya
(Embotits Collfred).
Horari: A les 10h (durada aproximada 3h)
Lloc de trobada: aparcament zona esportiva de Vidrà
Preu per persona: 20 €
Reserves a Roger Arquimbau
Tel. 661 157 627 i rarquimbau@gmail.com

Ruta en bicicleta elèctrica per diferents llocs que es van
veure involucrats en la guerra del 1714 i visita a la
Torre de la Manresana.
Horari: a les 10h (durada aproximada de 3h)
Lloc de trobada: a La Bacicleta a Calaf
Preu per persona: 25 €
Reserves a La Bacicleta
Tel. 651 948 910 i info@labacicleta.cat

2

Ruta amb bicicleta elèctrica pel municipi de l’Estany descobrint
llocs emblemàtics del Moianès. Acabarem amb un aperitiu de
producte local a la terrassa de Magadins.
Horari: A les 10h (durada aproximada de 3h)
Lloc de trobada: Aparcament Restaurant Magadins, a l’Estany
Preu per persona: 25 €
Reserves a Beemo
Tel. 607 832 180 i xavi@beemo.cat
Altres observacions: activitat recomanada per persones amb
una alçada superior a 1,35cm.

Ruta en bicicleta de muntanya a l’entorn de la Séquia
i els boscos de Sallent. Al final de la ruta farem
un tast de vins de la DO Pla de Bages.
Horari: A les 10h (durada 4h aproximadament)
Lloc de trobada: Hotel Mas de la Sala (Sallent)
Preu per persona: 25 €
Reserves a Som Terra Som Salut
Tel. 623 610 745 i somterrasomsalut@gmail.com
Altres observacions: no inclou bicicleta.
Si cal hi ha opció de lloguer.

8

Ruta en bicicleta de muntanya per Navarcles,
entre vinyes i visita Experiència Medieval a Sant Benet.
Horari: A les 10h (durada 3,5h aproximadament)
Lloc de trobada: Plaça Doctor Fleming de Navarcles
Preu per persona: 20 € amb bici pròpia,
25 € amb bici de lloguer
Reserves a Guiesbtt.cat
Tel. 610 335 736 i info@guiesbtt.cat

Experiència per descobrir els potencials emocionals,
individuals i col·lectius, interactuant amb
una manada de cavalls convivint en semillibertat
amb vaques, rucs i altres animals.
Pica Pica de productes del Moianès.
Horari: 10.00h (durada mínima 3h)
Lloc de trobada: Masía Brugarolas- Castellterçol
Preu per persona: 25 €
Reserves a grupactiva.com
Tel. 606 354 802 i xavin@grupactiva.com

Ruta de senderisme, d’uns 7km, per la carena de Sobremunt
amb àmplies vistes a la plana de Vic i acabant amb
un tast de coca de forner i licor d’herbes.
Horari: A les 10h (durada aproximada 3h)
Lloc de trobada: Sant Hipòlit de Voltregà
Preu per persona: 20 €
Reserves a Muntanya i Natura
Tel.628 911 619 i muntanyainatura@gmail.com

octubre
El Monestir de Sant Benet i les vinyes

Coaching amb Cavalls (Doma Natural)

Diumenge

octubre
L’Estany amb bicicleta

Els boscos de Sallent en bici

Dissabte

octubre
Senderisme pels boscos del Bisaura

Descoberta de la Batalla de Prats de Rei

Diumenge

setembre
Ruta pel Centre de Manipulació
de la Castanya de Viladrau

Ecomuseu del Moianès

Miradors plana de Vic

setembre
Ruta literària per Montserrat

Tastet de natura al Moianès

Dissabte

setembre

9

octubre
Vinyes al Pla de Morei

Ruta a peu per entre vinyes i barraques de pedra seca,
terrasses, bosc i masos rònecs. Finalitzarem amb un
tast de vins al Celler Pla de Morei.
Horari: A les 10h (durada aproximada 3h)
Lloc de trobada: Celler Pla de Morei a la Torre de Claramunt
Preu per persona: 25 €
Reserves a Anoia Patrimoni
Tel. 635 922 384 i info@anoiapatrimoni.cat

Per a més informació:
https://blog.barcelonaesmoltmes.cat/
#FestPaisatgesBCN

