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ACTIVITATS CONSCIENTS Activitats de connexió amb la natura, 
d’integració cos-ment, de creixement personal

SOM PAÍS SOSTENIBILITAT AL PARC NATURAL

BANY DE BOSC | Diumenge 13 | de 9.30 a 12h | Inici: Plaça Can de Casas. Activitat 
de natura

A càrrec del Patronat de la Muntanya de Montserrat i Sílvia Gili, biòloga i responsable de formació 
i ús públic de l’Associació Sèlvans. “Amb el lema persones que cuiden els boscos, boscos que 
cuiden les persones realitzarem un bany de bosc. Serà una immersió diferent a la Natura 
consistent en un passeig en silenci i lentament pel bosc a través d’un guiatge per conèixer i viure 
de primera mà l’anomenada medicina o teràpia forestal”. Es recomana calçat de muntanya.

TRAILRUNFULNESS | Dissabte 12 | de 10 a 12h | Inici: Plaça de Can Casas. Xerrada 
+ Running

L’activitat de Trailrunfulness començarà amb una xerrada teòrica de Toni Martínez sobre “l’estat 
d’òptim rendiment en el corredor de muntanya. Què és l’estat de flow? Conèixer els factors que 
intervenen per tenir una experiència òptima. Com entrar a la zonaper a còrrer connectat?” Tot 
seguit començarà una sortida per portar a la pràctica el que s’ha vist.

COS I NATURA | Diumenge 13 | de 12.30 a 14h | Espai: Can Casas. Taller de 
moviment expressiu

L’Alzina de Collbató és un espai de nutrició i creixement personal al Parc Natural de la muntanya 
de Montserrat. “Volem compartir els nostres recursos terapèutics, d’alimentació natural i de 
creixement personal amb vosaltres. Us oferim un taller de moviment conscient basat en els 
fonaments de Río Abierto i la Gestalt. Aquesta proposta mitjançant el cos i el moviment, facilita la 
comprensió de qui som i què percebem de la realitat més enllà del llenguatge i els judicis.”

CONNEXIÓ AMB LA NATURA | Diumenge 13 | de 9.30 a 12h | Inici: Plaça Can de 
Casas. Activitat de natura

Taller pràctic de connexió amb els arbres, amb Natura Inda. “Aquest taller no s’enfoca des d’un 
nivell fitoterapèutic, ni botànic, sinó vibracional. Existeix un diàleg en el món vegetal, al voltant 
dels arbres i de les plantes, que ens “parla” si estem disposats a escoltar i ens ajuda aportant 
relaxació i benestar mental i emocional. No es tracta només d’abraçar arbres. Aprendrem a 
escoltar la natura, i comunicar amb els arbres. Si ens obrim des del cor, podem trobar-nos a 
nosaltres mateixos.”

RUTA LITERÀRIA | Dissabte 12 | de 10 a 12.30h | Inici: Plaça de Can Casas

Excursió cap al peu de mont de la muntanya Montserrat, espai natural i espiritual. Una 
aproximació de Guies de Muntanya de Montserrat a la zona del turó de les Moixerigues amb 
l’ajuda de textos literaris. Es recomana portar calçat adequat i roba còmoda. Activitat adreçada 
als majors de 12 anys.

CAMÍ DE LES BATALLES | Diumenge 13 | de 9.30 a 12.30h | Inici: Plaça de Can 
Casas
Visita comentada a l’escenari de les famoses batalles del bruc del 1808 on pagesos i sometents 
del Bruc i pobles veïns varen causar la primera derrota de l’exèrcit de Napoleó. El recorregut 
començarà al Museu de la Muntanya de Montserrat del Bruc, des d’on Marc Sellarès i Jordi 
Noves ens proposen una experiència anomenada El Timbaler naturalista. Què faria el timbaler del 
Bruc 200 anys després? Reconvertit a guia de natura ens explicarà què va passar a les Batalles 
trepitjant el territori i explicant el medi natural que l’envolta. Amb el suport de la Fundació 
Catalunya-La Pedrera.

RUTES I ITINERARIS Descobreix l’entorn natural i cultural del Bruc i 
de la muntanya de Montserrat de la mà d’experts guies
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REFERENTS ENTORN LA SOSTENIBILITAT Un munt de xerrades 
interessantíssimes: decreixement, sostenibilitat, sobirania alimentària…

TALLERS RESIDU ZERO Tallers orientats al públic adult, però en el 
que poden participar també els menuts si van acompanyats!

APRÈN A FER SABONS | Dissabte 12 | de 13 a 14h | 
APRÈN A FER DESODORANTS I PASTES DE DENTS Dissabte 12 | de 17.45 a 18.45h | 

Espai: Can Casas
El moviment Zero Waste (residu zero) intenta establir un nou paradigma en la prevenció i gestió 

dels residus. Per aconseguir-ho, cal crear alternatives viables que ens acostin poc a poc a aquest 
objectiu de supressió dels residus. Una de les més bàsiques és evitar la generació de residus 

que no siguin indispensables. Dins aquest punt s’emmarquen aquests tallers que us serviran per 
aprendre a cobrir les vostres necessitats sense haver d’adquirir productes que generin residus.

FRANCESC MAURI I JOSÉ LUIS GALLEGO | Dissabte 12 | de 16 a 17.45h | 
Espai: Can Casas

Francesc Mauri és meteoròleg i presentador de televisió des de fa gairebé 30 anys. José Luis 
Gallego és periodista ambiental i escriptor i ha treballat per a mitjans diversos de tot el país. 

Entre tots dos faran una xerrada molt amena i divertida, sempre amb el medi ambient com a fil 
conductor.

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA, AMB ESTHER VIVAS | Diumenge 13 | d’11 a 12.30h | 
Espai: Can Casas

Periodista especialitzada en anàlisi política, sistema agroalimentari i maternitats, Esther Vivas és 
autora d’una desena de llibres sobre aquests temes. Les seves darrers obres són El negocio de 

la comida. ¿Quién controla nuestra alimentación? (2014, Barcelona: Icaria ed.) i Sense Por (2013, 
Barcelona: Icaria ed.). Al Bruc tindrem la sort de poder-la gaudir amb una temàtica en la que és 

experta, la sobirania alimentària.

DECREIXEMENT AMB SERGI SALADIÉ I IREHOM | Dissabte 12 | de 18.45 a 20h | 
Espai: Can Casas

L’exdiputat de la CUP al Parlament de Catalunya i geògraf-paisatgista, Sergi Saladié i l’Institut 
de Recerca Holística de Montserrat generaran un col·loqui conjunt entorn al concepte del 

decreixement.

SOM MOBILITAT + SOM CONNEXIÓ + SOM ENERGIA | Diumenge 13 | de 12.30 a 14.15h 
| Espai: Can Casas

Som Energia tindrà a la vostra disposició un ordinador per ajudar-vos a fer el pas a l’energia verda. 
Només cal que porteu un rebut de la llum i el vostre número de compte, ells faran la resta!

PRESENTACIÓ DE LA REVISTA PLANA LLARGA + TAST DE LA RATAFIA DEL BRUC 
| Dissabte 12 | de 17.45 a 18.45h | Espai: Can Casas

El col·lectiu encarregat de la revista del patrimoni a l’entorn de Montserrat, Plana Llarga, aprofita 
l’ocasió de Som País per presentar-nos el número 3. A continuació, es durà a terme un tast de 

ratafia bruquetana!



HORARI ACTIVITAT ESPAI/ TROBADA TIPOLOGIA

10.00 a 12 .00 Trailrunfulness amb Toni Martínez Pl. Can Casas Xerrada+ running

10.00 a 12.30 Ruta literària amb Guies de Muntanya de Montserrat Pl. Can Casas Activitat de natura

13.00 a 14.00 Residu Zero /Aprèn a fer sabons Can Casas Taller

14.00 a 16.00 Dinar de senglar + Documental ‘A la caça’ Can Casas Dinar + debat

16.00 a 17.45 FRANCESC MAURI I JOSÉ LUIS GALLEGO Can Casas Xerrada

16.00 a 20.00 Conta-contes + Biblioteca + Joc Actiwatt + Cuina solar Can Casas Activitat familiar

17.00 a 20.00 Escalada d’iniciació al Torrent de l’Illa Pont del Torrent Activitat esportiva

17.45 a 18.45 Residu Zero /Aprèn a fer desodorants i pasta de dents Can Casas Taller

17.45 a 18.45 Presentació de la revista Plana Llarga + Tast de ratafia del Bruc Can Casas Xerrada

18.45 a 20.00 Decreixement, amb SERGI SALADIÉ i IREHOM Can Casas Xerrada

19.30 a 20.15 Oliu, el petit llenyataire amb Rocamora Teatre Casal Familiar Teatre infantil

9.30 a 12.00 Bany de bosc amb Patronat de la Muntanya de Montserrat Pl. Can Casas Activitat de natura

9.30 a 12.30 Camí de les batalles amb Fundació Catalunya-La Pedrera Pl. Can Casas Activitat de natura

11.00 a 12.30 Sobirania alimentària, amb ESTHER VIVAS Can Casas Xerrada

12.30 a 14.15 Som Mobilitat + Som Connexió + Som Energia Can Casas Xerrada

12.30 a 14.00 Cos i Natura amb l’Alzina de Collbató Can Casas Taller corporal

12.30 a 15.00 Taller de connexió amb la natura amb Inda Pl. Can Casas Activitat de natura

17.00 a 18.30 Concert de clausura amb JOAN REIG i SERGI ESTEVE Casal Familiar Música

DISSABTE 12

DIUMENGE 13

Reserves per a les activitats i més informació:  www.elbructurisme.cat  |  inscripcions.sompais@gmail.com 

ACTIVITATS FAMILIARS / DINARS / MÚSICA

OLIU, EL PETIT LLENYATAIRE | Dissabte 12 | de 19.30 a 20.15h | Espai: Casal 
Familiar

Rocamora Teatre presenta un espectacle de titelles per a públic infantil i familiar. “Oliu té sis 
anys. A la nit demana al pare que li expliqui el conte que més li agrada. Abans d’acabar-lo, l’Oliu 
s’adorm i en el somni, ell i els pares ocupen els rols dels personatges del conte: Una família 
llenyataire, on el pare ha de marxar lluny a treballar i la mare i els tres germans han de viure amb 
el que tenen. A l’hivern, la llenya s’acaba i la mare fa anar al bosc al fill gran a buscar-ne…”

CONTA-CONTES + BIBLIOTECA + JOC ACTIWATT + CUINA SOLAR + ESCALADA | 
Dissabte 12 | de 16 a 20h | Espais: Plaça de Can Casas i Pont del Torrent de l’Illa

Activitats adreçades als més petits de casa, però on hi pot participar tota la família. Un conte per 
apropar el cicle de l’aigua als nens petits, una petita mostra a l’aire lliure de la Biblioteca Verge de 
Montserrat del Bruc, un joc per aprendre conceptes relacionats amb l’estalvi energètic i xocolata 
desfeta cuinada amb un forn solar. Tot això ho trobareu a Can Casas.  Al Torrent de l’Illa, escalada 
d’iniciació!

DINAR DE SENGLAR + DOCUMENTAL | Dissabte 12 | de 14 a 16h | Espai: Can Casas. 
Preu: 12 euros (única activitat de pagament, que s’abonarà allà mateix)

Dinar a base de senglar amb la col·laboració del Col·lectiu Eixarcolant i projecció del documental 
A la caça, que “presenta dues visions de la natura enfrontades: la dels que viuen i conviuen amb el 
bosc i la visió idealitzada de la majoria de la població. El documental segueix el dia a dia d’un grup 
de caçadors de senglars de la remota Vall del Llémena i treu a la llum un conflicte patent, però 
desconegut per molta gent.”                   
  Menú: Aperitiu + Estofat de senglar del Parc Natural de Montserrat + Amanida de plantes 
oblidades de Montserrat + Postre de preparats naturals + vi o cervesa local + infusió o cafè

JOAN REIG I SERGI ESTEVE | Diumenge 13 | de 17 a 18.30h | Espai: Casal Familiar. 

Concert de clausura de Som País on Joan Reig, bateria d’Els Pets, ens presentarà el seu primer 
disc en solitari, La culpa.  Sis temes, cinc pròpis i una adaptació del «One Too Many Mornings» 
del Bob Dylan, planxats en un mini elapé de vinil amb «La culpa», deliciosa composició amb molt 
d’autobiogràfic, com a primer senzill.


