FIRA DEL BOSC
14 i 15 d’octubre
Sant Celoni

ESPAI LÚDIC

ESPAI FIRA
ESTEVE CARDELÚS

Jocs de fusta, marqueteries,
culleres i estris de cuina,
bolets, mel i altres objectes
elaborats amb productes del
bosc. També podràs veure una
mostra d’oficis del bosc i
conèixer algunes empreses i
entitats forestals del Baix
Montseny.

ACCIÓ DEMOSTRATIVA
DE TREBALLS DE BOSC
Estassada, aclarida i
desembosc amb la
participació de Forestals
Cassi i Ordenació Forestal
Dissabte de 10 a 12 h
al Pont del Pallerola

PARC DE LA RECTORIA VELLA

Dissabte i diumenge
d’11 a 14 h i de 16 a 20 h
TALLERS
Pirogravat, cases niu,
tallers amb fulles, tallers amb
quadres, figures d’argila...
Participa-hi i emporta’t
un record a casa.

GIMCANA DEL
MONTSENY
En grups d’entre 5 i 8
persones feu una sèrie
de proves lúdiques, d’habilitat
i enginy que us permetran
conèixer els trets més
característics del Montseny.
Per a totes les edats.
Menors de 8 anys
acompanyats d’un adult.

Dissabte a les 12 h

ESPAI
LÚDIC
EXHIBICIONS
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C. de la Crreu Roja

C. Pere IV

INFLABLES
Salta en un bolet inflable.
Nens i nenes de 2 a 5 anys

Dissabte de 17 a 20 h

e Ferrer

Dissabte i diumenge
d’11 a 14 h i de 16 a 20 h

JOC DELS REPTES
Vine sol o en equip i assoleix
10 reptes en el mínim de temps.
A partir de 8 anys.

C. Per

ACTIVITATS D’AVENTURA
AMB TIROLINA I
PONT NEPALÍ
Fes el mico entre els plàtans
del parc de la Rectoria Vella.
Per a totes les edats.

CERCAVILA ESPECTACLE
Transhumància amb Xip Xap
Teatre. Pastors, cabres, i el
nostre gos son els personatges
principals, però potser tu
també acabaràs sent
protagonista. Saps munyir?
I què tal fas de llop?

C. Esteve Cardelús
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GASTRONOMIA

ESPAI FIRA

GASTRONOMIA
PARC DE LA RECTORIA VELLA

ESPECTACLE DE CLOENDA
de la III Setmana del Bosc
CARAVANES
Amb menjar diferent per fer un picnic al parc de la Rectoria Vella.
Croquetes, pollastre, boletes de formatge, creps...
Dissabte i diumenge de les 11 del matí a les 12 de la nit

“El bosc canta” amb la participació de les escoles Col·legi Cor
de Maria, Col·legi La Salle, Escola l’Avet Roig, Escola Pallerola,
Institut Escola La Tordera i la Big Band del Centre Municipal
d’Expressió. Autor i director del concert: Josep M. Aparicio
Diumenge a les 12 h a la plaça de la Biblioteca l’Escorxador

