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BENVINGUDES I BENVINGUTS!

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 generoistat innumerables fruits, 
sensacions i productes, on són més agraïts que maig amb qui els visita i estima, i on arriben als màxims 
nivells de bellesa, pau i autenticitat. Un lloc privilegiat on els amants de la natura poden gaudir-la de mil 
maneres diferents, i on es mostra i ens dona nosaltres sense matisos, tal i com és.

El municipi és també conegut per la seva gran quantitat de fonts, entre les que destaquem la Font Picant, 
que conté aigua mineromedicinal; la Font del Ferro amb propietats per millorar la vista i per a aquelles 
persones baixes de ferro; i la Font Vella que és l’aigua comercialitzada més coneguda al nostre país.

També cal destacar diversos personatges històrics i popuars, com en Jaumet del flabiol, el famós 
bandoler Serrallonga, el General Moragas i el poeta i escriptor Anton Busquets i Punset entre d’altres.

*Les diferents activitats i horaris poden variar degut a les normatives i mesures de prevenció de la 
Covid-19.
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ACTIVITATS 
CULTURALS

3



Museu Guilleries
El Museu Guilleries és l’espai d’exposició i conservació del patrimoni històric i paisatgístic de la vila. El 
seu objectiu és donar a conèixer l’entorn i ajudar a entendre i respectar els valors de les Guilleries per 
conservar, protegir i millorar el municipi.
Ubicat al casc antic del poble, concretament a l’antiga seu dels roders construïda l’any 1920, el Museu 
Guilleries dóna a conèixer l’entorn a través de la interpretació dels seus ecosistemes i amb l’ajuda 
de diorames, esquemes, fotografies o suport audiovisual. Ho fa també amb la flora i la fauna més 
representativa de la zona, de manera que incentiva l’interès per aquest massís i el bon ús de l’espai 
natural d’un territori. 

L’objectiu principal del Museu Guilleries és arribar més enllà de les quatre parets del local, ser un 
museu viu i actiu i convertir-se en alguna cosa més que l’espai físic que ocupa. 

El Museu Guilleries també s’encarrega d’organitzar i guiar les diferent rutes del municipi, i els tallers i 
les fires relacionades amb la natura i l’educació ambiental.

Horaris:
En horari d’obertura de l’Oficina de Turisme.
L’adquisició de l’entrada és a l’Oficina de Turisme.
Visites a grups amb reserva prèvia contactant amb l’Oficina de Turisme.
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Preu: 2€
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Centre Aqua
El Centre Aqua és un museu modern que cerca emocionar al visitant i despertar la seva curiositat 
envers les Guilleries i la seva principal font de desenvolupament: l’aigua mineral.

L’aigua mineral és l’element que millor caracteritza a Sant Hilari Sacalm, la “vila de les cent fonts” i per 
això el Museu Guilleries ha considerat necessari crear un espai dedicat a explicar la seva singularitat, la 
seva importància econòmica, la seva memòria però també la seva fragilitat.

Amb l’espai AQUA el Museu Guilleries fa un salt endavant en la seva funció social i en el seu paper com 
a motor de desenvolupament local, convertint-se en un veritable centre d’innovació de l’aigua.

L’exposició consta de cinc espais sorprenents, miralls, audiovisuals, interactius i escenografies es 
combinen per a proporcionar una experiència intensa i amena de coneixement que cerca despertar 
l’estima de la gent envers els boscos i les fonts de les Guilleries amb l’esperança que aquesta estima es 
tradueixi en una millor conservació i ús d’aquest recurs tan escàs.

Horaris:
Cal consultar la disponiblitat amb l’Oficina de Turisme i concertar visita 
prèvia.

Preu: 2€
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Centre Artesà de la Torneria
Fes un salt en el temps i viatja al segle XV tot visitant el Centre Artesà de la Torneria, una exposició per 
conèixer l’evolució que aquest ofici artesà ha patit al llarg de la història. A través de demostracions, 
podràs presenciar com amb la constància i dedicació dels mestres artesans es pot transformar el tronc 
d’un arbre en una peça de regal.

La torneria és un ofici documentat al poble des del segle XIV. Actualment ha anat a la baixa, però tot 
i així l’activitat artesanal continua. La producció en el treball de la fusta es centra en la fabricació de 
làmpades, de mobles complementaris i decoració i en la talla.

Horaris:
De març a novembre: 
obert el primer i tercer dissabte de cada mes d’11 a 1 del migdia

Agost i setembre:
obert cada dissabte d’11 a 1 del migdia

De desembre a febrer tancat

En cas de grups consultar amb l’Oficina de Turisme amb prèvia reserva

Entrada gratuïta
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Antic Balneari de la Font Picant
L’antic balneari de la Font Picant és un edifici situat a 4km del poble de Sant Hilari en direcció Osor. 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. Amb el temps es va anar convertint en el centre d’estiueig 
del poble i, també, un lloc de trobada de la burgesia catalana.

Actualment es pot visitar la planta de l’antic hotel o establiment que hi havia conegut amb el nom d’Hotel 
Martín, el nom del director. A més a més, també es poden visitar les fonts de les quals antigament els 
estiuejants en prenien les aigües: la Font de Sant Josep, la Font de Santa Teresa i la Font de Santa 
Escolàstica. Així com provar l’aigua de la Font de Sant Josep (la coneguda pel seu sabor picant).

*És necessari portar el propi got o ampolla per provar l’aigua de la font degut a les mesures de prevenció 
de la Covid-19.

Horaris:
De dilluns a diumenge de 10 a 2 del migdia
Estiu: També dissabtes de 4 a 6 de la tarda

Recomenable consultar disponiblitat al: 972 86 80 47

Preu: 2€
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ACTIVITATS 
DE SALUT



Circuit termal - Balneari Font Vella

L’Hotel Balneari Font Vella**** inaugurat l’any 2008 ocupa un edifici històric (Villa Josefina) 
completament rehabilitat i dos nous edificis de nova construcció on es troba el balneari que inclou:
 -Piscina climatitzada a 36ºC   -Dutxes de contrast
 -Jacuzzi       -Dutxa de galleda
 -Dutxa tropical     -Pedulivi amb pedres de riu
 -Llits tèrmics      -Bany turc
 -Bany polar a 12ºC     -Sauna finlandesa
 -Dutxes d’essències     -Font de gel

L’entrada és d’un sol accés de matí o de tardes i es recomana reservar prèviament. L’ús del barret de 
bany no és obligatori i hi ha servei de lloguer de sabatilles, tovalloles i barnussos.

Per reserves o més informació: 972 86 83 05 o a info@balnearifontvella.cat

Preu: 25€
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Banys de bosc - Sèlvans
Un “Bany de Bosc” consisteix en una estància tranquil·la i accessible a tothom d’unes 2 i 3 hores 
en un bosc terapèutic, majoritàriament mitjançant guiatge i en grups reduïts (màx. 14 persones).

Els beneficis en la salut i el benestar es potencien, entre d’altres, gràcies a l’aerobiologia forestal, 
el caminar lent, el silenci, la relaxació, la respiració conscient, i una (re)connexió amb l’entorn 
natural a través de tots els nostres sentits.

Per més informació i inscripcions: 
Associació Sèlvans
https://selvans.coop/projecte/bosc-serra-heures/
info@selvans.coop
629 974 698

Preu: des de 30€
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Ànima de natura

Posa en valor la persona a través de la natura! Saviesa i coneixement de la natura aplicat a la salut, 
benestar, autorealització i creixement personal per a tots els públics, particulars, empreses i centres 
educatius. 

Ànima de Natura guia i acompanya a les persones en el seu camí personal i professional; a la natura com 
espai físic i medicinal, amb la natura com a font d’inspiració i mirall, guiant i acompanyant a persones 
especialment entorn la vocació professional i/o autorealització personal. 

S’ofereixen experiències i formacions per a tots els públics: 
-Experiències individuals a, per i amb la natura entorn la millora de la salut, el benestar personal, i 
l’autorealització. 
-Experiències per a grups de persones entorn el creixement espiritual i amb valors en diferents tipologies 
d’ecosistemes. 
-Experiències per a grups familiars i d’amics entorn al retrobament i restablement dels vincles.
-Experiències entorn els cicles naturals de la Terra, la seva natura, encestrals i espirituals, entorn al 
manteniment espiritual personal. 
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Per més informació i inscripcions: 
www.animadenatura.cat
animadenatura@animadenatura.com
Telèfon i WhatsApp al 661275256

-Experiències de Team building per equips de persones i empreses entorn el creixement personal i 
cohesió grupal a la natura (petites i mitjanes empreses, equip impulsors de socis empresarials). 
-Formacions diverses entorn la teràpia a i amb la natura, i els valors i significats espirituals que ens a
aporta adreçades a guies de natura i terapeutes.
-Formacions diverses entorn la pedagogia de l’infant a i amb la natura, i en l’acompanyament de
l’autorealització personal de l’adolescent adreçades a persones del sector de l’educació.
-Formacions entorn una vida més autosuficient i sostenible amb la natura que som i ens envolta.
-Pack d’experiències en format de retirs en silenci o temàtics per objectius amb professionals
especialitzats arreu de les Guilleries.
-Experiències i formacions personalitzades per a grups, famílies i amics.



ACTIVITATS 
D’OCI I ESPORT
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Camins de bosc

Entre els boscos de les Guilleries s’hi localitza una àrea forestal recreativa equipada amb taules, 
bancs, barbacoes, serveis, bar-botigueta, jocs pels nens i espai de descans.
A més a més també hi trobareu rutes senyalitzades per fer a peu o en bicicleta en ple bosc i 
muntanya.

Per més informació i reserves: 
www.caminsdebosc.com
caminsdeboscsl@gmail.com
619586205

Durant l’any s’organitzen diferents esdeveniments: celebració de la revetlla de Sant Joan, celebració de 
la revetlla de Santa Maria, castanyada i buscar el tió al bosc durant el nadal.
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Sant Hilari Aventura

El parc Sant Hilari Aventura està format per l’activitat principal de parc d’aventura vertical. Les 
intal·lacions estan envoltades de naturalesa on es pot agudir del turisme actiu amb una àmplia 
oferta d’activitats per a tots els públics.
No es requereixen condicions físiques especials ja que hi ha activitats de tots els nivells. A més a 
més, t’ambé s’ofereix la possibilitat de dinar al bufet del Vilar Rural de Sant Hilari un cop acabat 
el circuit.

Circuits disponibles: 
Circuit verd: de 3 a 7 anys
Circuit blau: més de 130 cm
Circuit vermell: més de 145 cm
Circuit negre: més de 145 cm

Per més informació, reserves i horaris: 
677964920
www.santhilariaventura.com
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Selva Aventura

Aquest parc d’oci i espai sobre el canvi climàtic, disposa de diverses opcions de lleure per a tots 
els gustos i edats enmig d’un bosc entre el Parc Natural del Montseny i l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona.

Circuits acrobàtics: tres circuits diferents, cadascun amb una alçada i dificultat pròpies. Diversos 
reptes i passos aeris de tota mena entre grans avets de Douglas.

Formiga: 
Preu: 10€ (només infants)   Durada: 45min aprox.  Alçada mínima: 100cm 
     Dificultat i alçada: baixa

Esquirol: 
Preu: 13€ (menors) i 15€ (adults) Durada: 1h aprox.    Alçada mínima: 120cm 
     Dificultat i alçada: mitjana

Guineu: 
Preu: 13€ (menors) i 22€ (adults) Durada: 2h aprox.   Alçada mínima: 140cm 
     Dificultat i alçada: alta



17

Camina descalç: sender que permet notar una gran varietat de materilas i textures principalment 
a través dels peus, però també implica els sentits de la vista, l’olfacte i l’oïda.
Preus: Gratuït de 0 a 2 anys  Durada: 1,5 o 2 hores
  6€ menors    *1,5 km amb poc desnivell
  8€ adults

Tirolina zig-zag: dues tirolines de 150m de llargada a 15m d’alçada que permet moure’s d’un punt 
a un altre sense haver de fer res.
Preus: 6€ menors  Durada: 2 baixades per 2 tirolines de 150m
  8€ adults  *Alçada mínima 140cm i màxim 120kg

Ecobosc: ecomuseu a l’aire lliure sobre el canvi climàtic. És la resposta al temporal Glòria viscut 
el gener del 2020. Una contribució per informar sobre l’emergència climàtica i com pal·liar els 
efectes de l’escalfament del planeta. És una activitat per totes les edats i tots els públics.

Per més informació, reserves i horaris: 
626799335
www.selvaventura.com
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Instal·lacions de la zona esportiva

La zona esportiva del municipi consta d’una piscina coberta, piscines exteriors, pavellons 
poliesportius, pistes de tennis i pàdel i camp de futbol.

Piscina coberta: Aquestes instal·lacions compten amb: una piscina de 25x12,5m, piscina lúdica, 
hidromassatge, sauna, bany de vapor, sala d’activitats dirigides, sala de fitnes i sala d’espining.

Preus abonaments de 15 dies: 21,60€ pensionistes (cal acreditació)
           21,55€ gent gran (a partir de 60 anys)
           26,20€ adults (de 21 a 59 anys)
           25€ juvenil (de 16 a 20 anys)
           21,60€ infantil (de 6 a 15 anys)
           Gratuït pre-infantil (de 0 a 5 anys)
 
Piscines exteriors: Aquestes instal·lacions compten amb tres piscines: una de 25 x 12,5 m, una 
de 12,5 x 6 m menys fonda i una de 4 x 4 m per la mainada. L’espai compta també amb una gran 
superfície de gespa i servei de bar. Està oberta del 22 de juny a l’1 de setembre aproximadament.

Preus entrades puntuals: 4,50€ a partir de 16 anys
             3,70€ menors de 16 anys i jubilats
             Gratuït de 0 a 5 anys

Pistes de tennis i pàdel: Aquestes instal·lacions consten de tres pistes de tennis de superfície 
Greenset, quatre pistes de pàdel: dues amb parets d’obra i dues de vidre.

Preus 1 hora: 4,10€ per persona (no socis) - 1,60€ per persona (socis)
   1,10€ menors de 16 anys



ACTIVITATS 
GUIADES
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Des de l’Oficina de turisme s’organitzen diferents activitats relacionades amb els museus i l’entorn de 
Sant Hilari.

Per saber les dates en què es realitzaran consulteu el calendari d’activitats o visiteu la pàgina 
www.lesguillerieskm0.cat.
En cas de ser un grup de mínim 10 persones i avisar amb antel·lació es pot realitzar l’activitat escollida 
tot contactant amb l’Oficina de Turisme.
 Oficina de Turisme
 972869686
 oficinaturisme@santhilari.cat
 ww.w.lesguillerieskm0.cat

*Totes les activitats exposades a continuació poden variar degut a les normatives i mesures de prevenció 
de la Covid-19.

Visita guiada al Museu Guilleries

Endinsa’t al Museu de les Guilleries i coneix l’àmplia varietat de fauna i flora de la zona a través 
dels diferents ecosistemes. És un museu del territori i del patrimoni natural, on a més podràs 
conèixer un dels oficis més antics del nostre poble, els roders.

Preu: 2€
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Visita al Centre Artesà de la Torneria i al Centre Aqua

Visita el Centre Artesà de la Torneria que permet descobrir com es pot modelar un tros de fusta 
fins a convertir-lo en una peça de regal.
Al Centre Aqua podràs descobrir la importància de l’aigua la nostre municipi.

Preu: 2€
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Ruta a la Font de la Formiga

Ruta guiada pels boscos de les Guilleries on es passa per la Font de la Formiga, on just al costat 
hi ha un salt d’aigua.

Activitat gratuïta

Visita guiada a una font

Ruta guiada que permet arribar a una de les fonts del poble i conèixer-ne la història.

Activitat gratuïta
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Ruta racons de Sant Hilari

Ruta guiada pel centre del poble en la qual es poden conèixer la història dels edificis més 
emblemàtics i importants del municipi, així com algunes llegendes i anècdotes.
Té una durada màxima de 2 hores i l’itinerari s’adapta al públic.

Preu: 3€

Visita a una planta embotelladora

Visita a la planta embotelladora de la Foont d’Or situada a uns 9km del centre del municipi. 
S’expliquen les propietats de l’aigua mineral natural de les Guilleries. També es mostra la 
transformació de les preformes de PET en ampolles de diferents formats, el procés d’envasat de 
l’aigua i el control de qualitat.

Preu: 5€ amb transport inclòs - 3€ sense transport
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Tast d’aigües teatralitzat

Activitat teatralitzada que permet reviure l’estiueig de Sant Hilari de principis del segle XX. 
Permet degustar les diferents aigües de Sant Hilari Sacalm i conèixer la història d’en Jaumet del 
Flabiol i altres personatges del municipi.

Activitat gratuïta que es realitza els diumenges l’estiu

Ruta guiada amb esmorzar de productes locals

Ruta a peu guiada pels boscos de la capital de les Guilleries. A més a més, la ruta inclou esmorzar 
amb productes locals per tal que puguis gaudir dels boscos en tots els sentits.

Preu: 3€, menors de 8 anys gratuït
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Ruta llegendes de Sant Hilari

Ruta guiada per Sant Hilari on s’expliquen les diferents llegendes que amaga la capital de les 
Guilleries

Preu: 2€, menors de 8 anys gratuït
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SENDERISME 
I BTT



Els boscos i paratges dels voltants de Sant Hilari tenen un munt d’atractius naturals perfectes perquè 
es puguin descobrir caminant, corrent, amb BTT o com es prefereixi. Hi ha rutes per a tots els gustos i 
interessos. Escull la teva, endinsat-hi i gaudeix de cada pas.

Ruta Font del Pic i Font Vella
Es tracta d’un itinerari que es pot fer amb una mica més de mitja hora i que permet fer un passeig pels 
voltants del poble i al mateix temps conèixer l’entorn natural de Sant Hilari Sacalm. El recorregut passa 
per camins ombrívols i frescos a l’estiu i permet beure de l’aigua de la Font del Pic i de la Font Vella.

RUTES DELS BOSCOS DE SANT HILARI
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Ruta de l’Ermita del Nen Jesús de Praga
És una ruta curta i de fàcil accés que discorre molt a la vora del poble i que solen fer els habitants quan 
volen anar a passejar. Arriba a l’ermita del Nen Jesús de Praga, situada en un petit turó conegut com la 
Roca d’en Pla, des d’on es poden divisar boniques panoràmiques.

Ruta de la Font d’en Gurb
És una ruta que els habitants de Sant Hilari realitzen normalment per passejar. El camí segueix paral·lel 
a l’antiga carretera de Vic per una pista que travessa boscos de castanyers i plantacions d’avets Douglas 
fins a la Font d’en Gurb, ubicada en una zona ombrívola prop del rierol. La tornada, en suau baixada, 
s’acosta a la Font Vella abans de finalitzar la ruta. 
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Ruta dels Boscos d’en Serrallonga
Consta d’un itinerari en el qual es pot gaudir de diferents elements que formen el patrimoni integral 
d’aquest territori. De baixada, es pot gaudir de cases de pagès com Les Clotas i Can Gambada, tot 
vorejant el rierol i descobrint els boscos de ribera, fins arribar al Pou de Glaç de la Font Picant, la riera 
d’Osor i a l’edifici de l’antic Balneari de la Font Picant. La pujada, direcció Font de Sant Roc, recorre els 
espectaculars i frondosos boscos d’en Serrallonga.



30

Ruta de la Font de la Formiga
És la ruta més llarga de les sis que formen el projecte. L’itinerari ofereix excel·lents vistes sobre la 
plana de la Selva i el massís del Parc Natural del Montseny i les Guilleries. Passa per paratges rics en 
vegetació de bosc humit i de ribera, i acosta a diverses fonts: Font de la Formiga, Font del Vern, Font del 
Gavatx, la font de les Fontiques (cal desviar-se una mica del camí) i la Font de les Clotas.
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Ruta de Sant Miquel de les Formigues
Aquesta ruta té el punt de sortida a la Font dels Abeuradors i està caracteritzada per pujar entre 
avets, alzines, roures, castanyers i faig, fins el punt de Sant Miquel de les Formigues, també anomenat 
de Solterra. És un punt que permet gaudir de les Guilleries amb el teló de fons del Montseny al sud i 
les cingleres de Collsacabra al nord.
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Ruta de la Descoberta de la Riera d’Osor

La Ruta de la Descoberta de la Riera d’Osor és un recorregut circular que passa per 
diversos punts d’interès paisatgístic i patrimonial de Sant Hilari i les Guilleries com el 
Balneari Font Picant, la cova d’en Serrallonga, la roca Foradada, dos dels saltants de Mas 
Clavé i la Gorga de la Plana, entre d’altres.
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ELS GRANS CAMINS DE L’AIGUA
L’abundància de fonts d’aigua mineral, rius, rieres, surgències termals i la presència colpidora de la 
Costa Brava fan que l’aigua sigui la clau per interpretar el paisatge i la història de la Selva.
Per gaudir intensament d’aquest territori existeix una xarxa de camins adequats per a la pràctica del 
senderisme i el cicloturisme, que creuen de nord a sud i d’est a oest la comarca. Cal remarcar que la 
dificultat dels 3 recorreguts és elevada.

De Sant Hilari Sacalm a Arbúcies: de les Guilleries al 
Montseny
Sortint del cor de les Guilleries i entrant al Parc Natural del Montseny s’observen els canvis que hi ha en 
els boscos del paisatge. L’autèntic pulmó de la Selva es troba en aquest indret.

14 KM

De Sant Hilari Sacalm a Osor: les traces del bandoler
Les Guilleries és un territori atapeït de senders i rutes menors que antigament serviren d’amagatall a en 
Serrallonga, el bandoler més popular de Catalunya. Es recomana seguir sempre les marques del sender 
ja que els boscos d’aquesta zona són molt bonics però densos.

10,2 KM

De Sant Hilari Sacalm a Santa Coloma de Farners: esports i 
termalisme
Un llarguíssim tram entre boscos que permet conèixer de prop els llocs més entranyables de la 
biografia del mític bandoler. Quan s’arriba a Santa Coloma de Farners és important recuperar forces a 
les instal·lacions termals.

28 KM
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ELS GR
L’abundància de fonts d’aigua mineral, rius, rieres, surgències termals i la presència colpidora de la 
Costa Brava fan que l’aigua sigui la clau per interpretar el paisatge i la història de la Selva.
Per gaudir intensament d’aquest territori existeix una xarxa de camins adequats per a la pràctica del 
senderisme i el cicloturisme, que creuen de nord a sud i d’est a oest la comarca. Cal remarcar que la 
dificultat dels 3 recorreguts és elevada.

GR 178 - La ruta d’en Serrallonga
És un itinerari de gran interès paisatgístic, faunístic i històric que travessa les Guilleries. La ruta permet 
conèixer de prop els llocs més entranyables de la biografia del mític bandoler: encreuaments de camins 
on realitzava els atracaments, colls on era esperat per batlles i sometents, indrets on es va casar i viure, 
masos i coves on s’amagava i també el lloc on va ser capturat.

GR 178 - Camí del Nord
Aquesta ruta té el seu inici a Mataró i finalitza a Prada de Conflent, tot passant per diverses poblacions 
entre les quals trobem Sant Hilari Sacalm.
Aquest camí només és apte per a persones acostumades a les llargues caminades per muntanya. Els 
desnivells d’algunes etapes són seriosos i la varietat en els tipus de camins i terrenys, a banda de la 
solitud de l’itinerari, el fan poc aconsellable als senderistes poc experimentats.

13,7 KM

18 KM
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RUTES EN BTT
Al municipi de Sant Hilari Sacalm hi passen un total de 3 rutes de btt de diferents dificultats.

BTT 11 - El Soler
El punt d’inic és davant l’Oficina de Turisme - Can Rovira. És una ruta que permet observar la gran 
diversitat de masses boscoses que permeten descobrir el paisatge típic de les Guilleries.

13,7 KM 220 M 1 H 15 MIN DIFICULTAT: DIFÍCIL

BTT 12 - Les ermites
L’itinerari s’inicia davant de l’Oficina de Turisme - Can Rovira. La dificultat és elevada i permet veure una 
gran diversitat de massas boscoses i el paisatge. A més a més, també es visiten dues ermites molt bon 
conservades.

22,8 KM 280 M 1 H 45 MIN DIFICULTAT: MOLT 
DIFÍCIL

BTT 13 - Les planes-Joanet
El punt d’inici està situat davant l’Oficina de Turisme - Can Rovira. És una ruta senzilla ideal per usuaris 
poc experimentats. El recorregut és majoritàriament pla amb descensos suaus i agradables. El camí és 
permet observar grans masses forestals.

16 KM 310 M 1 H DIFICULTAT: MITJANA
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XARXA D’ITINERARIS SALUDABLES
Dins del municipi hi ha un conjunt d’itineraris saludables connectats entre si que recorren tot el poble. 
Hi ha un total de tres itineraris recomanats en funció del temps que s’hi vulgui dedicar:

Itinerari curt (taronja): 2,3 km 
Itinerari mitjà (verd): 3,6 km
Itinerari llarg (rosa): 6,1 km
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RUTA LITERÀRIA
Ruta autoguiada que passa per diferents indrets del centre. Els punts estan relacionats amb un text d’un 
autor reconegut, el qual a través d’un codi QR es pot escoltar i visualitzar amb un vídeo d’imatges del 
municipi.

La ruta es caracteritza per passar per diferents punts del centre com la Plaça Porxada, la Plaça General 
Moragues, la Font Vella o el Passatge d’en Jaumet.
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CURSA D’ORIENTACIÓ URBANA
És una ruta urbana que passa per diferents punts d’interès del municipi.

L’inci es troba a l’Oficina de Turisme - Can Rovira, a partir d’allà es tracta de trobar els punts a seguir a 
través de codis QR. 
A cada punt s’obtindrà una paraula a través del codi que permetrà demostrar que s’ha arribat a tots els 
punts de la ruta. En el mateix codi també s’obtindrà un mapa orientatiu per tal de trobar el següent punt 
amb el codi QR.

Hi ha dues modalitats de recorregut:
Recorregut curt: 4 km 
Recorregut llarg: 11 km
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FESTES DEL 
POBLE
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Abril
Dia 10 - Via Crucis Vivent
Dies 10, 11 i 12 - Activitats Setmana Santa
Dia 23 - Sant Jordi

Maig
Dia 31 - Les Guilleries X Trail

Juny
Dia 1 - Festa local
Dia 24 - Festa major petita i festa de la vellesa

Juliol
Dies 4 i 5 - Embruix
Dia 11 - Celebració de Sant Cristòfol i Fira Estoc

Agost
Dia 5 - Festa d’Estiuejant
Dia 15 - Festa Major de la Font Picant
Dia 16 - Aplec de la sardana
Dia 22 - Birrafest i Festa del Comerç
Dia 28 - Festa local
Del 27 al 30 - Festa Major
Durant tot el mes - Ruta del Bolet (Associació de Comerç)

Setembre
Dia 11 - Diada de Catalunya

Octubre
Dia 10, 11 i 12 - Fira Guilleries

Desembre
Dia 5 - Encesa de l’arbre i els llums de Nadal
Dia 27 - Caga tió popular
Del 28 al 30 - Parc infantil de Nadal

* Les diferents festes i celebracions 
programades poden patir variacions 
o anul·lacions degut a les normatives i 
mesures de prevenció de la Covid-19.
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HORARIS



OFICINA DE TURISME - CAN ROVIRA
Horari d’hivern (de 11/09 al 23/06):
De dilluns a diumenge i festius de 10 a 2/4 de 2 del migdia
De dilluns a dissabte de 4 a 7 del vespre

Horari d’estiu (de 24/06 al 10/09):
De dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia i de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre
Dissabtes, diumenges i festius de 9 a 2 del migdia i de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre

MUSEU GUILLERIES
El mateix horari d’obertura que l’Oficina de Turisme. Per més informació i adquisició d’entrades 
dirigir-se a l’Oficina de Turisme.

ESPAI AQUA
Visites concertades per grups contactant amb l’Oficina de Turisme.

CENTRE ARTESÀ DE LA TORNERIA
De març a juliol: obert el primer i el tercer dissabte d’11 a 1 del migdia
Agost i setembre: obert tots els dissabtes d’11 a 1 del migdia
Octubre i novembre: obert el primer i el tercer dissabte d’11 a 1 del migdia
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TELÈFONS 
D’INTERÈS



Ajuntament      972 86 81 01
Oficina de turisme - Can Rovira   972 86 96 86
Casa de cultura     972 86 86 56
Museu Guilleries     972 86 94 47
Centre Aqua      972 98 19 10
Biblioteca      972 86 80 08
Pavelló d’esports     972 86 97 62

Centre de salut d’atenció primària (CAP)  972 87 22 77
Farmàcia Muntalt     972 86 90 49
Farmàcia Broto     972 86 80 98
Ambulàncies Guilleries    972 86 84 57
Ambulàncies Creu Roja    972 86 04 04

Policia municipal     972 86 81 23
Emergències      112
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Guillats per 
les Guilleries



Oficina de turisme - Can Rovira

oficinaturisme@santhilari.cat
+34 972 86 96 86
Plaça Doctor Robert, s/n
17403 Sant Hilari Sacalm

Turisme Sant Hilari Sacalm

@lesguillerieskm0.catwww.lesguillerieskm0.cat

@guillerieskm0


