Fira del bosc
Pensament i debat
Música
Natura
Gastronomia
Lleure i jocs
Art

IV SETMANA
DEL BOSC
Del 15 al 21 d’octubre de 2018
Sant Celoni

www.santceloni.cat/
setmanadelbosc

setmana del bosc
@setmanabosc
#firadelboscsantceloni

www.santceloni.cat/app
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Dilluns

15 d’octubre
Jornada tècnica

La gestió de les castanyedes
al Montnegre i el Corredor
Moltes de les castanyedes del massís del Montnegre i el Corredor
es troben actualment molt debilitades i fortament afectades per
patògens. Parlarem de la gestió de les castanyedes i de la seva
conversió tant cap a un domini de coníferes, en concret el cas del
pi insigne, com cap a boscos mixtos de planifolis. Al camp observarem zones gestionades en tots dos sentits.
- De 9.30 a 14 h
- Massís del Montnegre i el Corredor. Sortida de l’aparcament dels
supermercats de la Porta de Llevant
Inscripció gratuïta obligatòria i més informació
www.montnegrecorredor.org
Organitza: Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor

Divendres

19 d’octubre
Jornada tècnica

Boscos i salut humana, una aproximació
per a la gestió forestal
L’origen de la bondat del medi com a element positiu per a la
superació de malalties es remunta a temps immemorial. Fa més
de dos mil anys Hipòcrates de Cos, considerat precursor de la medecina científica, en el seu tractat mèdic explicà als seus deixebles
que si volien fer un bon diagnòstic del pacient, abans de mirar-li el
cos observessin l’entorn natural on vivia. Actualment els avenços
científics revelen el valor del bosc com a teràpia natural.
- De 9 a 14 h
- Sala d’actes de la Rectoria Vella
Programa a: www.santceloni.cat/setmanadelbosc
Organitza: Ajuntament de Sant Celoni i ICTA-UAB
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Fira del
bosc

Més de 30 estands amb
exposició i venda de productes
del bosc, tallers per a infants
i famílies, zona de jocs i
activitats, música, food trucks,
mostra de treballs de bosc...

Dissabte

Fira del
bosc

20
d’octubre

Food trucks

Trobaràs diverses caravanes
amb menjars diferents i per a
tots els gustos! Prova les
diferents propostes de “Plat
de Bosc”. Hi haurà menjar
per celíacs.
- De 10 a 22 h
- Jardins de la Rectoria Vella

Taller infantil
Figures de tardor
amb Jumping Clay
- De 10 a 13.30 h
- Parc de la Rectoria Vella

De 10 a 20.30 h
Rectoria Vella /
Passeig de la Rectoria Vella

Taller infantil
Arbre Màgic
amb fang

- D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
- Parc de la Rectoria
- Durada: 1 hora

Places limitades / Inscripció
prèvia a l’estand informatiu
de la fira.

Taller familiar
Preparats i remeis
amb fruits i plantes
del bosc de tardor

Coneixerem els diferents tipus
de preparats que s’elaboren
amb plantes medicinals i donarem remeis bàsics amb recursos que tenim a mà per tractar
afectacions en la nostra salut.
- De 10 a 12.30 h
- Parc de la Rectoria
Places limitades / Inscripció
prèvia a l’estand informatiu
de la fira.
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Taller familiar
de Pirogravat

Veniu a crear un clauer
personalitzat amb
pirogravat.
- Tot el dia
- Parc de la Rectoria
- Preu: 1€

Taller d‘ús de
motoserra,
manteniment i
esmolat de cadenes

Farem un circuit de talls de
motoserra (direcció, desbrancar i
trossejar). Podràs participar i tallar
amb les motoserres i parlarem
del manteniment i esmolat de les
cadenes. Activitat dirigida tant
a professionals com a usuaris
novells.
- De 10 a 13 h
- Espai de demostracions
Organitza: Serfore MR Formació SL

Passejada familiar
pel bosc per millorar
la salut

Guiats pel Martí Boada passejarem pels voltants de Sant Celoni
per descobrir els efectes dels
boscos a la salut humana. Ens
acompanyarà també l’Albert
Bach, responsable del primer
estudi que investigarà els boscos
mediterranis i analitzarà científicament la vinculació entre salut
humana i boscos.
- Sortida a les 11 h de l’aparcament de la Rectoria Vella
- Durada aproximada:
1 hora i mitja

Hora del conte
familiar Animàlia,
contes ferotges i
altres criatures

Espectacle de narració oral a
càrrec de Sherezade Bardagí.
Animàlia és un bosc sense finestres, un arbre amb dos ulls, i un
mussol amb la panxa plena de
pessigolles. Animàlia ets tu!
- 12 h
- Jardins de la Rectoria Vella
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Cantada El bosc
canta amb la participació

d’alumnes de les escoles del
municipi. Entrega del

Premi Bosquerol
de l’any i tot seguit
Concert Sona a bosc
2.0 per part del Grup de
percussió i la Big Band del
Centre Municipal d’Expressió.
- 18 h
- Jardins de la Rectoria Vella
En cas de pluja: Teatre Ateneu

Hora del conte
per a joves i adults
La nit als ulls

Històries d’aquells boscos
d’ombres, d’aquelles muntanyes plenes de llops, de
guerrillers, de pastors i d’aquelles nits que es van omplir de
somnis a càrrec de Sherezade
Bardagí.
- 19.30 h
- Jardins de la Rectoria Vella

Música per sopar a
càrrec del Dj Escardi
- A partir de les 20.30 h
- Jardins de la Rectoria Vella
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Diumenge

Fira del
bosc

21
d’octubre

Food Trucks

Trobaràs diverses caravanes
amb menjars diferents i per
a tots els gustos! Prova les
diferents propostes de “Plat
de Bosc”. Hi haurà menjar per
celíacs.
- De 10 a 20.30 h
- Jardins de la Rectoria Vela

Taller infantil
Figures de tardor
amb Jumping Clay
- De 10 a 13.30 h
- Parc de la Rectoria

Taller infantil
Arbre Màgic
amb fang
- D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
- Parc de la Rectoria
- Durada: 1 hora
Places limitades / Inscripció
prèvia a l’estand informatiu
de la fira.

Taller familiar
Pirogravat

Veniu a crear un clauer
personalitzat amb
pirogravat.
- Tot el dia
- Parc de la Rectoria
- Preu: 1€

Esmorzar de bosc

Pa amb tomàquet i brasa, un
autèntic esmorzar com el que
fan els llenyataires servit per la
Colla de Geganters de
Sant Celoni.
- De 9 a 11 h
- Preu: 3 €
- Espai de demostracions

Exhibició de tall de
figures de fusta

Talla de fusta mitjançant motoserres. Álvaro Lopez figurista i
formador de l’empresa Andreas
Stihl serà l’encarregat de realitzar l’exhibició.
- De 9 a 14 h
- Espai de demostracions
de la Fira del Bosc
Organitza: Serfore MR Formació SL

Visita comentada
a la Col·lecció Martí
Boada d’arbres
amb ascendència
monumental

Amb en Martí Boada farem
un passeig fins a l’arbreda del
Pertegàs per conèixer la col·
lecció Tals pares, tals fills, una
quarantena d’arbres joves, fills
d’arbres emblemàtics.
- 11 h
- Sortida de la Rectoria Vella
Amb el suport del Cercle Econòmic i
Social Baix Montseny

Visita comentada
de l’exposició
Retrats del Montseny
Retrats dut a terme al Parc Natural del Montseny pel fotògraf
Mariano Pagès.
- 18 h
- Rectoria Vella

Música amb
Folk o Barbàrie

Una proposta de ritmes i
melodies de diferents pobles i
nacions per tancar la Setmana
del Bosc
- 19 h
- Jardins de la Rectoria Vella

Consulta el programa al fullet de la fira i
a www.santceloni.cat/setmanadelbosc
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Diumenge

21 d’octubre
Marxa pel Montseny

Marxa - 22 Km i un desnivell aproximat de 700 m
Marxeta - 14 Km i un desnivell aproximat de 300 m
- 7.30 h
- Sortida davant del Pavelló 11 de setembre
- Preu: 12 € (10 € anticipada)
Organitza: CESC

Dimecres

24 d’octubre
Jornada tècnica

Oportunitats de comercialització de fusta local
de qualitat i/o amb característiques especials
En els boscos catalans hi ha una presència
destacable de frondoses acompanyants (roures,
cirerers, freixes, aurons, etc) o peus amb particularitats
especials (arbres de grans dimensions), que en el millor dels
casos s’aprofiten com a llenya. Tot i així, hi ha un mercat incipient
en què es valora que la fusta de qualitat tingui aspectes o defectes singulars, que sigui de proximitat i que s’asseguri la seva
explotació i procedència sostenible. Parlarem de les diferents
espècies o tipus de fusta aptes per a fusta de qualitat, així com
les seves particularitats. Coneixerem alguns dels projectes en
què s’està treballant, incidint en la fusta local per a ús públic.
- De 9.30 a 14 h
- Sala d’actes de la Rectoria Vella
Inscripció gratuïta obligatòria i més informació
www.montnegrecorredor.org
Organitza: Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor
8

EXPOSICIONS
Rectoria Vella
Retrats del Montseny.
Fotografies de Mariano Pagès
Fins el 4 de novembre
Retrats del Montseny és un treball de retrats dut a terme al Parc
Natural del Montseny pel fotògraf Mariano Pagès, argentí resident
a Santa Maria de Palautordera. Els subjectes representats són habitants del massís i el seu entorn, vinculats a la terra de generació
en generació al llarg de la història. L’exposició ha estat produïda
pel Museu Etnològic del Montseny.
Horari: Dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre.
Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i
de 5 a 8 del vespre

Oficina de Turisme
Altres Natures
Del 5 al 28 d’octubre
A partir de l’observació de la natura i la contemplació dels
seus elements la Mercè Serra mostra la seva particular visió
dels paisatges a través de la tècnica del gravat i particularment
del fotogravat.
Horari: Dimecres, dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h.
Divendres i dissabtes de 16 a 20 h
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Concurs Instagram
#concursfiradelbosc2018
#firadelboscsantceloni

PREMI!

Captureu amb el mòbil imatges de l’ambient de la
Fira del Bosc, pengeu-les a l’Instagram amb els etiquetes
#concursfiradelbosc2018 #firadelboscsantceloni i guanyeu
un lot de productes del Baix Montseny. Podeu presentar tantes
fotografies com vulgueu, totes hi participen. Guanyarà aquella
que representi millor l’ambient de la fira.
Bases del concurs a www.santceloni.cat/setmanadelbosc

Concurs d’aparadors:
Els comerços es
vesteixen de bosc

PREMI!

Durant la IV Setmana del Bosc els aparadors dels comerços
de Sant Celoni es vesteixen de bosc. Us convidem a visitar-los i
votar el que més us agradi a través de les butlletes que trobareu
als establiments participants. Podeu portar els vostres vots a
l’Oficina de Turisme fins el dia 31 d’octubre. Tots els que
participeu a la votació popular per escollir l’aparador guanyador,
entrareu al sorteig de 100 € (en vals de compra) per gastar en
els establiments que participen al concurs.
Hi haurà un únic guanyador/a.
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Amb la
Setmana
del Bosc!

RENOLIT Ibérica, S.A.
Carretera del Montnegre s/n
08470 – Sant Celoni
Tel. 93 848 40 00
www.renolit.com
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ORGANITZA

HI COL·LABORA

AMB EL SUPORT DE

Imprès en paper 100 % Reciclat

Restauradors i
comerciants de
Sant Celoni

