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· A canonades contra Les Agudes

· Àlex Crivillé, dels revolts de Collformic al 
campionat del món

· Allà on reposa Johan Cruyff

· Antoni Tàpies, de Campins al món

· Artur Osona, “descobridor” del Montseny

· Bartomeu Regàs, d’Hostalric a secretari del 
Papa Calixt III

· Bernat Martorell, de Sant Celoni al Louvre

· L’arbre més gros de Catalunya

· Dos monuments a Seva en record de les 
carlinades

· El 80% de l’aigua embotellada de Catalunya

· El barber de Sevilla, era del Montseny?

· El botànic Joan Minuart

· El Cacaolat de Cardedeu

· El carboneig

· El Castell de Fluvià, escenari de la Guerra 
dels Segadors

· El castell de les Agudes, una fortalesa desa-
pareguda

· El castell de Montsoriu, “un dels bells e dels 
nobles del món”

· El Castellnou de Llinars, un palau renaixen-
tista

· El combat d’Arbúcies

· El Comtat de Montseny a “Gran Hermano”

· El general Josep Moragues, heroi de la Gue-
rra de Successió

· El modernisme a La Garriga

· El monestir de Sant Marçal

· El monestir de Sant Salvador de Breda

· El Montseny de Verdaguer

· El pa de pessic d’Arbúcies, una recepta reial

· El Pavelló de Noruega de l’Exposició Interna-
cional de 1929

· El pitjor accident aeri de Catalunya

· El Pont de les Desgràcies

· El Pont Trencat

· El Racó de Can Fabes, el primer tres estrelles 
de Catalunya

· El rei Alfons el Cast va néixer a Vilamajor?

· El Roquer d’Arbúcies i els nens refugiats

· El Tirant lo Blanc a La Batllòria

· El tritó del Montseny, una espècie endèmica

· Els arbres de Nadal d’Espinelves

· Els arxius catalans, sans i estalvis a Viladrau

· Els autocars d’Arbúcies

· Els borregos de Cardedeu

· Els comunidors: espantar el mal temps entre 
la fe i el mite

· Els dolmens de la Serra de l’Arca

· Els emprius del Montseny, una forma de 
propietat de la terra

· Els funiculars i els trens cremallera que no 
van ser

· Els llops del Montseny

· Els pous de neu i de glaç

· Els rius del Montseny

· En Pitarra a Campins i a Hostalric

· En Quico de les Vernedes

· En Serrallonga, bandoler de Viladrau

· L’Ermità de Samalús

· L’Estela de la Calma, un misteriós monument 
megalític

· Guerau de Liost i la muntanya d’ametistes

· Hostalric, història a l’ombra d’un volcà

· L’Hotel de Santa Fe

· Jordi Pujol a Tagamanent

· Josep Aragay, artista noucentista

· Josep Tarradellas a la Costa del Montseny

· La batalla de Cardedeu de 1808

· La comarca del Baix Montseny

· La Figuera, “allà en els plans més alts”

· La fortificació ibèrica del Turó de Montgròs

· La Gualba d’Eugeni d’Ors

· La llegenda de la dona d’aigua

· La Marededéu de Núria i Antoni Gaudí a 
Vallgorguina

· La matança de Collformic

· La mort de Quico Sabaté a Sant Celoni

· La mort del Cap d’Estopes a Sant Feliu de 
Buixalleu

· La penitent del Montseny

· La penúria dels Goytisolo a Viladrau

· La Taula dels Tres Bisbes

· La terrissa de Breda

· La Vilardella, espasa màgica dels reis cata-
lans

· Lampidorra, un país imaginari

· L’Arbre de la Llibertat

· Les aigües termals de La Garriga

· Les ametistes del Montseny

· Les bruixes del Montseny

· Les llegendes del Montseny

· L’observatori meteorològic del Turó de 
l’Home

· Manuel Blancafort i els rotllos de pianola

· Matagalls 1909: la primera competició d’es-
ports d’hivern a Catalunya

· Mori el Merma 

· Mossèn Josep Baborés de Gualba, un rector 
contra els “gavatxs”

· Mossèn Pere Ribot, presència i resistència

· On Salvador Espriu mai no va voler tornar

· L’ovella del Montseny

· Presidents de la Generalitat montsenyencs

· Rafael Patxot i la Masia Mariona

· René Metras, galerista celoní

· Sant Antoni Maria Claret, vicari de Viladrau

· Sant Bernat: l’ermita neoromànica d’un 
cineasta

· Sant Miquel dels Barretons, la solució contra 
el mal de cap

· Sant Segimon i la seva herba per calmar la 
tos

· Santiago Rusiñol i el Montseny

· Skol, una cervesa del Montseny

· Un atemptat contra la base militar de Puig 
Sesolles?

· Un massís, tres climes

· Una de les farmàcies més antigues d’Europa

· Una llotja al Liceu i una torre a Cardedeu

· Viladrau, capital del motor

100 curiositats del Montseny


