
El cor de les Guilleries: 
una experiència per compartir
Una setmana a la capital de les Guilleries:
del 27 de juny al 3 de juliol

DILLUNS
Benvinguda als visitants a l’Oficina de Turisme
Entrega d’una bossa amb un obsequi i informació pràctica sobre les activitats, llocs de sortida, telèfons 
i altres. A més a més es visitaran les instal·lacions de Can Rovira i la Sala dels Armats.

DIMARTS
A les 10h: Visita a l’Antic Balneari de la Font Picant
Visita guiada pels entorns, les fonts i l’interior de l’antic hotel. Va ser un dels balnearis més 
famosos d’Espanya a començaments del segle XX ja que era reconegut per les seves fonts d’aigües 
mineromedicinals.
A les 12h: Visita al Centre Artesà de la Torneria i obsequi de baldufa personalitzada
Activitat que permetrà conèixer l’evolució històrica que aquest ofici ha patit al llarg de la història a 
través de demostracions fetes per mestres artesans. Dins la bossa de benvinguda hi haurà un val per 
presentar al Centre Artesà que permetrà aconseguir una baldufa personalitzada.

Sant Hilari Sacalm és la capital de les Guilleries, el km 0 d’un feréstec i -encara- poc conegut massís a tocar 
del Montseny. Un km 0 on la natura i els boscos ens regalen amb generositat innumerables fruits, sensacions i 
productes, on són més agraïts que mai amb qui els visita i estima, i on arriben als màxims nivells de bellesa, pau 
i autenticitat. Desconnecta de la rutina i endinsa’t a les Guilleries tot realitzant diferents tipologies d’activitats 
relacionades amb la natura!

Oficina de Turisme Can Rovira
De dilluns a dissabte de 10h a 13.30h i de 16h a 19h
Diumenges i festius de 10h a 13.30h
Dades de contacte:
Telèfon i WhatsApp: 972 86 96 86
Correu electrònic: oficinaturisme@santhilari.cat
Direcció: Plaça Doctor Robert, s/n
Per més informació: www.lesguillerieskm0.cat

SETMANA A SANT HILARI SACALM

A les 19h: Ruta racons de Sant Hilari
Ruta pel centre del poble acompanyats d’un guia que explica els edificis més importants del poble, fets 
curiosios, etc. Té una durada aproximada d’entre una hora i una hora i mitja.

De les 17.30h a les 18.30h: Pràctica contemplativa amb Ànima de Natura
Activitat de salut que consisteix en caminades suaus i contemplacions de la natura en rutes i camins de 
les Guilleries. Aproximadament dura una hora on a part de fer exercici es practica l’art de contemplar  
a través d’una passejada en grup pel bosc.
A les 19h: Degustació d’embotits, formatges i vins de la zona al Celler d’en Jordi
El Celler d’en Jordi és una és una gastro-botiga que destaca per la seva vinoteca i els productes gourmet 
de la zona. Es podrà gaudir d’un tast de diversos productes.

DIMECRES
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DIJOUS

De 16.30 a 18.30h: Bateig d’Ànima de Natura
Activitat de salut pels boscos de les Guilleries a càrrec d’Ànima de Natura. Consisteix en una experiència 
introductòria que convida a tenir contacte amb la naturalesa per prendre consciència dels seus valors i 
significats, del seu benefici en el nostre benestar i de com ens ajuda a millorar el mateix autoconeixement 
en l’àmbit espiritual i emocional. 

A les 22h: Concert a la fresca als Jardins de Can Rovira
Concert a la fresca situat als jardins situats al darrera de l’Oficina de Turisme amb servei de barra per 
gaudir d’un ambient festiu.

DIVENDRES

A les 10h: Bany de Bosc amb l’Associació Sèlvans
Els banys de bosc són passejades tranquil·les en silenci i en lentitud en boscos amb elements de 
maduresa, en grups petits i mitjançant guiatge. L’Associació Sèlvans és un grup de persones que, sense 
ànim de lucre, treballen conjuntament amb la missió principal de conservar el patrimoni forestal més 
singular i de més alt valor natural.
A les 18h: Ruta de Tapes
Es podrà realitzar una ruta de tapes per un total de 4 bars del poble on poder gaudir d’una tapa i d’una 
beguda. Finalment, es podrà gaudir d’un tall de gelat artesà de la gelateria del poble.

A les 14h: Dinar a Fonda Rita
Dinar en un restaurant familiar amb més de 100 anys d’història on actualment hi ha la la cinquena 
generació. Es caracteritza per oferir cuina casolana i està situat al centre del municipi.

A les 13.30h: Vermut i dinar al Restaurant Montseny
Dinar en un restaurant cèntric que ofereix una varietat de plats de cuina catalana tradicional amb tocs 
de creativitat i gastronomies de qualitat elaborades majoritàriament amb productes de proximitat.

A les 10.30h: Ruta llegendes de Sant Hilari
Ruta pel centre del municipi on s’expliquen les diferents llegendes que amaga la capital de les Guilleries 
anant als racons amb més misteri. Té una durada aproximada de una hora.

DISSABTE
De 9 a 13h: Bany d’aigua dolça amb Ànima de Natura
Activitat de salut a càrrec d’Ànima de Natura. Amb aquesta experiència amb l’aigua dolça permet 
aprendre a fluir, a flexibilitzar la vida i a adaptar-nos a la vida present sense oblidar els nostres somnis, 
els nostres objectius i reptes, per a transportar aquests aprenentatges per assolir-los.
A les 14h: Dinar a Camins de Bosc
Dinar en una àrea recreativa forestal totalment equipada amb totes les comoditats. Ofereixen barbacoes 
i taules, servei de bar i rebost, serveis, zona de jocs per nens, miradors, hamaques per descansar, rutes 
marcades i molt més.

A les 21h: Contemplació del cel estrellat de les Guilleries amb pícnic
Passejada noctura amb contemplació del cel estrellat de les Guilleries amb pícnic de productes locals 
de Sant Hilari: embotit, formatges, pa cuit en forn de llenya, etc.

DIUMENGE
De 9 a 13h: Ruta guiada pels boscos de les Guilleries
Ruta per algun indret natural de les Guilleries d’una durada aproximada de tres hores que permet 
conèixer l’entorn natural de les Guilleries.
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