El bosc és el comú denominador
de la nostra història i del nostre
territori. La Setmana del bosc té
la voluntat de posar-lo en valor i
tornar-nos-hi a apropar una mica.

Diumenge

13 d’octubre
Concert “Amb la cobla i el
cor” amb les corals Ariadna

Divendres

18 d’octubre
Presentació del llibre
“Tornar al bosc” de Josep

Fira del Bosc
Exposició i venda de productes del bosc, tallers per
a infants i famílies, zona de jocs i activitats, xerrades,
música, mostra de treballs de bosc...
Tot a l’entorn de la Rectoria Vella
Dissabte

19 d’octubre

de la Garriga i Briançó de Sant
Celoni i la Cobla Sabadell.
Concert dirigit per Emilio de la
Linde
- 18 h
- Teatre Ateneu, Sala Gran

Cots i Antoni Gimeno amb la
presència dels autors. Presentat per Martí Boada
- 20 h
- sala d’actes, Rectoria Vella

Visita a la vinya de can
Rovira de Fogars amb
esmorzar inclòs
- de 9.30 a 13 h
- punt trobada: aparcament
Pavelló Municipal d’Esports

Preu: Taquilla inversa
Organitza: Coral Briançó

Diumenge

20 d’octubre

Cal inscripció: santceloni.cat/formularis
Preu: 15 € per persona. Infants fins a
10 anys, gratuït

Dimarts

15 d’octubre
Jornada tècnica “Noves
economies del bosc: bruc,
llentiscle i arboç”
- de 9 a 12 h
- sala d’actes, Rectoria Vella
Inscripció gratuïta obligatòria a:
www.montnegrecorredor.org
Org.: Ass. propietaris del Montnegre
i el Corredor

Dijous

17 d’octubre
Jornada tècnica “Vespa
velutina i altres riscos
biològics en el treball
forestal”

- de 9 a 12 h
- sala d’actes, Rectoria Vella
Inscripció gratuïta obligatòria a:
www.montnegrecorredor.org
Org.: Ass. prop. Montnegre i el Corredor

42a Marxa pel Montseny

Marxa popular pel Montseny
de 22 km i La Marxeta de
15 km
- sortida 8 h
- Pavelló Municipal d’Esports
11 de setembre
Preu: 10 € anticipat, 12 € el mateix dia
Org.: Centre Excursionista Sant Celoni

Divendres

25 d’octubre
Jornada de camp. Funcionament i gestió del bosc
mediterrani
- de 9 a 14 (+dinar)
- punt de trobada: sala
d’actes Recoria Vella
Org.: Consorci Forestal. Ajuntament de
Sant Celoni. ICTA, UAB
Cal inscripció prèvia a:
www.santceloni.cat/formularis

Mostra i venda de
productes amb més de 30
estands relacionats amb el
bosc i el nostre entorn natural
- de 10 a 20.30 h
- passeig de la Rectoria Vella
Espai de vi i gastronomia
Mostra i venda de vins on
podràs gaudir de diverses
propostes gastronòmiques
- de 10 a 22 h
- jardins de la Rectoria Vella
Demostració de muntatge
d’una carbonera
- de 10 a 20.30 h
- parc de la Rectoria Vella
Activitats d’aventura
Tirolina, tir amb arc, pont
tibetà i rocòdrom
- de 10 a 20 h
- parc de la Rectoria Vella

Jocs per a infants de 0 a 3
anys
- de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
- parc de la Rectoria Vella
Pintacares i globoflèxia
- tot el dia
- parc de la Rectoria Vella
Preu: Pintacares 3 € i Globoflèxia 1 €

Tallers infantils, familiars...
Pirogravat, fang, globoflèxia i
molts més
- de 10 a 20.30 h
- parc de la Rectoria Vella

*Consulta el programa de Tallers i
apunta-t’hi!

Visita comentada de l’Arbreda del Pertegàs col·lecció d’arbrissons fills d’arbres
monumentals i presentació
dels materials didàctics amb
Martí Boada i Montse Guitart
- 11 h
- punt de trobada: jardins de
la Rectoria Vella
Xerrades i presentacions
de 30 minuts sobre temàtica
diversa relacionades amb els
beneficis del bosc, la seva
conservació, energies alternatives, projectes de sostenibilitat i recuperació d’espais...
- d’11 a 17 h

- església de Sant Martí de
Pertegàs

*Consulta el programa de Xerrades

Mostra d’oficis del bosc
Demostració dels treballs de
manteniment i conservació
- d’11.30 a 14 h
- aparcament Rectoria Vella
Activitat sensorial: el vi i
el suro a càrrec de Retecork
amb la col·laboració de l’Institut Català del Suro
- de 12 a 14 h
- jardins Rectoria Vella

Presentació del llibre
“Racons del Montseny
amb aigua” d’Òscar Farrerons a càrrec de l’autor
- 19 h
- sala d’actes, Rectoria Vella
Diumenge

20 d’octubre
Mostra i venda de
productes amb més de 30
estands relacionats amb el
bosc i el nostre entorn natural
- de 10 a 20.30 h
- passeig de la Rectoria Vella

Pregunta als bombers
Exposició d’un camió de
bombers i les seves eines i
torn obert de preguntes
- de 16.30 a 18.30 h
- aparcament Rectoria Vella

Espai de vi i gastronomia
Mostra i venda de vins on
podràs gaudir de diverses
propostes gastronòmiques
- de 10 a 22 h
- jardins de la Rectoria Vella

Concert i entrega del
Premi Bosquerol de l’any
Forest Prayer (Oració del
Bosc) és un cant desesperat
a la reflexió. Un tríptic musical
que, amb les tres parts de
l’arbre com a fil conductor,
convida a reflexionar sobre
la necessitat de preservar
els boscos. Concert creat i
dirigit per Josep Maria Aparicio. Lliurament del Premi
Bosquerol de l’any a Jaume
Mateu, Tortell Poltrona
- 18 h
- jardins de la Rectoria Vella

Demostració de muntatge
d’una carbonera
- de 10 a 20.30 h
- parc de la Rectoria Vella

En cas de pluja: Teatre Ateneu,sala petita

Tallers infantils, familiars...
Pirogravat, fang, globoflèxia i
molts més
- de 10 a 20.30 h
- parc de la Rectoria Vella

*Consulta el programa de Tallers i
apunta-t’hi!

Activitats d’aventura
Tirolina, tir amb arc, pont
tibetà i rocòdrom
- de 10 a 20 h
- parc de la Rectoria Vella

Muntatge del Pont
Leonardo da Vinci. Activitat
col·laborativa per muntar una
reproducció en fusta d’un
pont dissenyat per Leonardo
da Vinci
- de 10 a 13 h
- aparcament Rectoria Vella
Amb el suport del Gremi de fusta i moble

Jocs per a infants de 0 a 3
anys
- de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
- parc de la Rectoria Vella
Rostit d’un porc a la llenya
amb tast final
- de 10 a 14 h
- aparcament Rectoria Vella
Preu del tast: 4 € (tall + llesca de pa)

Tastet de trail running a
infants i joves de 3r de primària a 4rt d’ESO a càrrec de
Trail Xics Montseny. Cal portar
roba i calçat esportiu i una
ampolla d’aigua
- de 10 a 12 h
- entrada als Jardins de la
Rectoria Vella
Cal inscripció prèvia a:
trailxicsmontseny@gmail.com
o durant la fira a l’estand d’informació

Pintacares i globoflèxia
- tot el dia
- parc de la Rectoria Vella
Preu: Pintacares 3 € i Globoflèxia 1 €

Xerrades i presentacions
de 30 minuts sobre temàtica
diversa relacionades amb els
beneficis del bosc, la conservació, energies alternatives,

projectes de sostenibilitat 		
i recuperació d’espais
- d’11 a 18.30 h
- església de Sant Martí de
Pertegàs

ORGANITZA

*Consulta el programa de Xerrades

Mostra d’oficis del bosc
Demostració dels treballs de
manteniment i conservació
dels boscos
- d’11.30 a 14 h
- aparcament Rectoria Vella
Inauguració de l’itinerari
de Benestar i Silenci
Sortida guiada per un nou
itinerari amb diverses propostes per connectar amb
el bosc i la natura a càrrec
d’Amorseny
- d’11.30 a 13.30 h
- punt de trobada: parc de la
Rectoria Vella
Cal inscripció prèvia a:
www.santceloni.cat/formularis

Espectacle familiar
“L’arbre sol” conta-contes
il·lustrat amb bolets i follets a
càrrec de L’emarral. Acompanyat de quatre tallers de
manualitats. Recomanat a
partir de 4 anys
- 12 h
- jardins de la Rectoria Vella
Pregunta als bombers
Exposició d’un camió de
bombers amb mostra de les
eines que fan servir amb torn
obert de preguntes
- de 16.30 a 18.30 h
- aparcament Rectoria Vella

HI COL·LABORA

Restauradors i
comerciants de
Sant Celoni

AMB EL SUPORT DE

Imprès en paper 100 % Reciclat

Som
Bosc!

Concert amb Marcel
Miramón. Ball i cançó de
taberna per passar una bona
estona
- 19 h aprox. (després de la
visita guiada de l’exposició)
- jardins de la Rectoria Vella

Puja al Trenet de la Fira i
passeja per Sant Celoni

Dissabte i diumenge de 10.30 a 13.30 h
i de 16.30 a 20 h
Sortida c. Pere Ferrer tocant a l’Escola
Bressol Municipal El Blauet

Espais Fira
XERRADES

ESPAI DE VI
I GASTRONOMIA
MOSTRA I VENDA
DE PRODUCTES
DEL BOSC
DEMOSTRACIONS

ACTIVITATS
D’AVENTURA
JOCS I TALLERS

Xerrades
Dissabte, 19 d’octubre

Església Sant Martí
de Pertegàs

10.15 h – Presentació del vídeo de conscienciació forestal
La Xima a les pinedes joves de pi blanc a càrrec del
Doctor Josep Maria Espelta investigador del CREAF
11.00 h – El foment del turisme sostenible al Montseny a
càrrec de la Diputació de Barcelona
11.45 h – Prevenció d’incendis forestals a càrrec dels
Bombers de Sant Celoni
12.30 h – El Tritó del Montseny i la gestió de l’hàbitat de
ribera a càrrec de Daniel Guinart, coordinador tècnic
de Life Tritó Montseny
13.15 h – Arbres del Montseny: curiositats, tradició i
mitologia a càrrec de Sandra Romeu
17.00 h – Recuperació de la vinya en el Parc Natural del
Montseny a càrrec de Xavier Clopés de “El Bocamoll”

Diumenge, 20 d’octubre
10.15 h – Funcions de les ADFS i de l’ADF Forestec
a càrrec del grup ADF de Sant Celoni
11.00 h – Les plantes medicinals dins de la cosmètica
natural a càrrec de Mireia Vila de Fitoteràpies del
Montseny
11.45 h – Energies alternatives. La biomassa a càrrec de Lluís
Clos d’Idomgest
12.30 h – Itineraris forestals terapèutics: Boscos i salut a
càrrec de Montserrat Moya de l’Associació Sèlvans
13.15 h – Aprofitament del recursos dels horts, boscos
i marges a càrrec de Marissa Peláez de Cordelmontseny, Artesania en cuina
17.00 h – Situació del llop a Catalunya a càrrec de Gabriel
Lampreabe, agent rural
17.45 h – El árbol más grande del mundo a càrrec de Gisela
Campos, professora Instituto Tecnológico del Valle de
Oaxaca, Mèxic

Tallers

Parc de la Rectoria Vella

Taller de pintura
Dissabte i diumenge de 10 a 20 h
Taller pirogravat
Dissabte i diumenge de 10 a 20 h. Preu: 1€
El·laboració d’un bàlsam labial amb productes naturals
i aroma personalitzat
Dissabte i diumenge a les 11, 12, 17 i 18 h

Exposicions
Oficina de Turisme
Carboneres

		

del 12 d’octubre al 30 de novembre

Mostra fotogràfica del procés de creació d’una carbonera en
els boscos del Montseny
Horari: Dimecres, dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h.
Divendres i dissabtes de 16 a 20 h

Cal inscripció prèvia a www.santceloni.cat/formularis o el mateix dia de la fira

Biblioteca l’Escorxador

Creació de bolets amb fang
Dissabte i diumenge a les 11, 12, 13, 16, 17 i 18 h

El Tritó del Montseny

del 19 d’octubre al 16 de novembre

Cal inscripció prèvia a www.santceloni.cat/formularis o el mateix dia de la fira

Exposició dedicada al projecte de recuperació i conservació

Taller de globoflèxia
Dissabte i diumenge a les 12 i a les 17 h

Horari: Dimarts, dimecres i dissabtes de 10 a 13.30 h.
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 15 a 20 h. Dimecres de 15.30 a 20 h

Concursos

Busca el tritó als comerços

Troba els 5 tritons amagats als aparadors dels comerços de Sant
Celoni del 12 al 20 d’octubre, omple la butlleta i participa. Podràs
guanyar 2 entrades a un dels espectacles familiars de la
programació de tardor-hivern 2019 del Teatre Ateneu. Pots
recollir i dipositar les butlletes a qualsevol comerç participant.

d’aquesta espècie única dels boscos del Montseny

Capella de Santa Tecla
Mostra de Fustes

del 19 d’octubre al 30 de novembre

Col·lecció de fustes dels 40 arbres principals del Montseny i el
Montnegre de Martí Boada

Horari: Dimecres, dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h.
Divendres i dissabtes de 16 a 20 h

Concurs d’Instagram

Participa en una de les dues categories i guanya un tast amb maridatge de vins per a dues persones a El Bocamoll:
- Premi a la fotografia més artística de la fira
- Premi a la fotografia que millor capti l’essència de la fira
Consulta les bases a www.santceloni.cat/setmanadelbosc

Fira del Bosc
Tallers
Concursos
Exposicions
Xerrades

www.santceloni.cat/setmanadelbosc
#Setmanadelbosc2019

Foto: Iñaki Relanzón

Visita guiada de l’exposició
Francesc Guinart (18881974). Pintor dels aplecs del
Baix Montseny a càrrec de
Josep M. Abril
- 18 h
- sala d’exposicions de la
Rectoria Vella

V SETMANA
DEL BOSC
Del 13 al 25 d’octubre de 2019
Sant Celoni

