AGENDA
PRIMAVERA 2022
PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

n www.parcnaturalcollserola.cat
n @parcncollserola
n @collserola

ESPECIAL
PRIMAVERA
n DE QUÈ ENS PARLEN LES PLANTES

QUE ACOMPANYEN EL NOSTRE HORT

DIUMENGE 12 DE JUNY a Can Coll CEA
Jornada per donar a conèixer el resultat del
servei comunitari de l'alumnat de 4t d’ESO
de l’Institut Gorgs de Cerdanyola del Vallès.
d'11 a 13 h

DIUMENGE 1 DE MAIG
a Can Coll CEA

Per a totes les edats. No cal inscripció prèvia.

Taller per conèixer les plantes espontànies i
indicadores de la salut dels nostres conreus.

n POESIA AL PARC DE COLLSEROLA

n A càrrec de Neus Vinyals, enginyera tècnica

Divendres 17 DE JUNY al MUHBA Vil·la Joana

agrícola i formadora de l’associació L’Era.

8+

de 10 a 13 h

n VERDAGUER I LA NATURA

Itinerari literari naturalístic per descobrir
Collserola a través de l’obra d’aquest poeta.
n A càrrec de Pere Alzina, biòleg i comuni-

cador i de Gemma Sangerman, filòloga i
actriu.

12+

de 10 a 12 h

Cal inscripció prèvia al web del MUHBA.
n EL MATÍ DELS RATOLINS* i **

DISSABTE 21 DE MAIG
al Centre d'InformacióI

n A càrrec d’Alfons Raspall, tècnic del Parc

de 9.30 a 12 h

n PAISATGES AMB SABOR D’AQUÍ: UN

HORT PROP D’UN BOSC DE RIBERA* i ***

DISSABTE 4 DE JUNY
Seguint el curs de la riera de Vallvidrera gaudirem de la natura i arribarem fins a la finca de
Can Santoi, on descobrirem un interessant
projecte agroecològic.
n A càrrec de Pilar Herrero, biòloga i

educadora ambiental

8+

de 18 a 19 h

Inscripció prèvia a: https://parcs.diba.cat/web/
agenda/-/xarxa-de-parcs-naturals-poesia-als-parcs.parc-natural-de-la-serra-de-collserola-

n UNA MASIA AMB MÉS DE 500 ANYS

D'HISTÒRIA

DIUMENGE 19 DE JUNY a Can Coll CEA
Passejada guiada per aquesta antiga masia
boscana. Podreu descobrir com ha anat
transformant-se amb el pas del temps i
saludar al senyor Coll.

8+

Activitat lúdico divulgativa sobre ratolins i
altres petits mamífers del Parc (musaranyes,
talpons...).

8+

Recital poètic amb Maria Sevilla, Dolors Miquel
i Antonina Canyelles, acompanyades de la veu
i el teclat de Marta Torrella, de Tarta Relena.
Organitzat per la Diputació de Barcelona dins
el cicle Poesia als Parcs.

8+

DIUMENGE 15 DE MAIG
al Centre d'Informació

de 9.30 a 13.30 h

n NIT D'ESTELS* i ***

dos torns:11.15 i 12.30 h

Inscripció prèvia en línia a partir del 23/5 a:
https://www.parcnaturalcollserola.cat/
agenda/

NITS
D’ASTRONOMIA
Sessions d’iniciació a l’observació d’estels,
constel·lacions i altres cossos celestes.
Els divendres al Centre d'Informació.

12+ €

5,50 €

dv de 22 a 24 h

de 21 a 24 h

n CANTA VERDAGUER!

DISSABTE 11 DE JUNY al MUHBA Vil·la Joana
Concert dedicat a la música i les cançons que
la poesia de Jacint Verdaguer va inspirar.
Coorganitzat amb el MUHBA Vil·la Joana.
n A càrrec del Cor País Meu, acompanyats

del cantant i rapsoda Baltasar Fonts

12

+

de 18.30 a 20 h

Cal inscripció prèvia al web del MUHBA

n FEM DE PAGÈS PER UN DIA A CAN

CALOPA

DISSABTE 2 D'ABRIL
Actuació relacionada amb la gestió de l’hort i
el ramat de la masia de Can Calopa. Coorganitzat amb L’Olivera - Can Calopa de Dalt.
Horari: de 10 a 13:30 h. Inscripcions: trucant
al telèfon del Centre d’Informació o per
correu electrònic a: formacio@olivera.org
n SEGUIMENT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES

INVASORES

DIUMENGE 10 D'ABRIL
Itinerari guiat pels entorns de Can Soler amb
l’objectiu de geolocalitzar i caracteritzar els
focus d’espècies exòtiques amb un comportament invasiu per als ecosistemes mediterranis.
Coorganitzat amb el Centre de Natura de Can
Soler. Horari: d’11 a 14 h. Inscripcions: per
correu a: centrenaturacansoler@bcn.cat o
trucant al tel. 664 117 871 dimarts i dijous de
10 a 14:00 h.
n RECOLLIDA DE RESIDUS I TASQUES DE

CONSERVACIÓ D’UNA ZONA RESTAURADA

DIJOUS 28 D'ABRIL
Recollida de residus a la zona compresa entre
el Castell de Torre Baró i la font Vella de
Canyelles. Tasques de conservació de la zona
restaurada al torrent de Canyelles: reg de
plançons i control dels focus de les espècies de
plantes exòtiques invasores. Coorganitzat amb
la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova (Nou Barris)
i Castell de Torre Baró. Horari: de 10 a 13 h.
Inscripcions: trucant al Centre d’Informació.

DIVENDRES 6 I DIUMENGE 8 DE MAIG

Evolució estel·lar

Activitat de recollida i classificació de deixalles
a la zona de la masia de Can Soler. Coorganitzat amb el Centre de Natura de Can Soler.
Horari: d’11 a 14 h. Inscripcions: per correu a:
centrenaturacansoler@bcn.cat o trucant al tel.
664 117 871 dimarts i dijous de 10 a 14 h.

Quan fa que la Terra existeix? I el Sol? Què
passarà quan el Sol acabi el combustible?

El Bover resguardant les osses al triangle de
primavera

a determinar

segons activitat

n 8 D'ABRIL

n 6 DE MAIG

€

18+

n NETEJA DE DEIXALLES EN EL MARC

Sessió teoricopràctica d’observació de la lluna
i dels astres que es divisin. Cloenda amb tast
de productes artesanals.
Cerdanyola del Vallès, i l’Agrupació Astronòmica de Sabadell. Informació: 628 996 517.

Què et semblaria venir un dia al Parc a
col·laborar en la millora d’algun dels seus
espais? Si tens temps i ganes, et convidem a
participar-hi!

Places limitades. En cas de mal temps o de
menys de 10 inscrits se suspendrà l’activitat.

DISSABTE 4 DE JUNY a Can Coll CEA

n Organitza l’entitat La Constància, de

VOLS
COL·LABORAR?

n ESTIMEM COLLSEROLA

La primavera brilla amb el triangle de primavera format per Arcturus, Spica i Regulus.
n 4 DE JUNY

Nit d’Estels. Activitat especial a Can Coll CEA

EXPOSICIONS
TEMPORALS

DEL LET’S CLEAN UP EUROPE!

n TASQUES DE CONSERVACIÓ D’UNA

ZONA RESTAURADA

DIUMENGE 29 DE MAIG
Actuació a la zona restaurada del torrent
de Canyelles. Reg de plançons, localització
i eliminació de plantes exòtiques invasores
i recollida de deixalles.Coorganitzat amb el
Castell de Torre Baró. Horari: de 10 a 13 h.
Inscripcions: al Centre d’Informació.

n ARTISTES AMB TRACTOR. LA TERRA

I LA PAGESIA

DIUMENGES del 3 D'ABRIL al 15 DE MAIG
a Can Coll CEA (17 d'abril tancat)
Exposició d'homenatge a la terra i a la pagesia
des d’un punt de vista artístic, visual i poètic.
Autora: Sara Boldú Botam. Amb la col·laboració de l’AMB i l’Associació de Micropobles
de Catalunya.

* Activitat inclosa en la Setmana Europea de la Natura
** Activitat inclosa en el Dia Europeu dels Parcs
*** Activitat inclosa en el Dia del Medi Ambient

O

Activitat
gratuïta
Cal inscripció
prèvia
+ Edat
recomanada

€

Preu
Horari de
l’activitat

ACTIVITATS AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA:
Truqueu la mateixa setmana de l’activitat
– de dilluns a divendres – al telèfon del
Centre d’Informació del Parc 932.803.552.
Horari de 9.30 a 14.30 h.

D'EXCURSIÓ
AMB...
Us proposem descobrir el Parc de la mà
d’alguna de les entitats del territori que se’l
coneixen abastament.
Itinerari matinal de 4 a 5 h de durada.

12

+

segons activitat

n COLLSEROLA VERDA

DIUMENGE 24 D'ABRIL
Colors i olors de primavera.
n CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT

PASSEJADES
TEMÀTIQUES
Una passejada tranquil·la pels entorns del
Centre d’Informació per conèixer els valors del
Parc, de la mà d’un guia del Parc.

12+ €

1,90

d’11 a 13.30 h

n COLLSEROLA MOT A MOT

DISSABTE 30 D'ABRIL
Coneixes el significat dels topònims relacionats amb Collserola? Vols endinsar-te en la
història de la Serra? Acompanya’ns en aquest
recorregut tot buscant l’origen dels mots.
n POL·LINITZADORS

DIUMENGE 1 DE MAIG

DISSABTE 28 DE MAIG

Vall de Sant Vicenç del Bosc.

A part de les vistoses i diverses papallones, al
Parc de Collserola gaudim de gran nombre
d’insectes pol·linitzadors. Vine a descobrir la
seva fragilitat i la seva importància en
l’ecosistema.

n DEPANA. CAMINANTS COLLSEROLA

DIMARTS 17 DE MAIG
Horta-Sant Cugat.

n AL·LÒCTONES!
n CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT

DISSABTE 18 DE JUNY

DIUMENGE 22 DE MAIG

En aquest recorregut detectarem la presència
d’espècies vegetals o animals introduïdes o
que proliferen a la serra de Collserola i
coneixerem com actuar per contribuir al seu
control.

L’Observatori Fabra.
n COLLSEROLA VERDA

DIUMENGE 12 DE JUNY
Camins d'aigua.

TURÓ DE
MONTCADA

DESCOBERTES
EN FAMÍLIA
Una passejada pels entorns del Centre d'Informació, acompanyada d’un petit taller o d’un
joc per conèixer millor Collserola. A càrrec
dels Guies del Parc.

3+ €

1,90

dos torns: 11 h i 12.30 h

n COLLSEROLA ES PINTA DE COLORS

DISSABTE 9 D'ABRIL
Descobreix Collserola com si fos una obra
d’art. La primavera omple de colors la
vegetació. Durant l’itinerari anirem trobant
colors d’elements naturals per elaborar la
nostra paleta de pintor.
n LA PETJADA DELS SENGLARS

DISSABTE 14 DE MAIG
Has vist mai un senglar i els rastres que deixa?
Quan passegem pel Parc, és molt fàcil de
trobar-los però de vegades la seva presència
genera problemes. Vols saber què fer quan et
trobis un senglar?
n LES PAPALLONES DE COLLSEROLA

DISSABTE 4 DE JUNY
T’has fixat en la diversitat de colors i formes
de les papallones? Coincidint amb el bon
temps, les papallones omplen Collserola i ens
mostren la seva bellesa i elegància. Vine a
observar-les i a descobrir com neixen, creixen
i es transformen.

Activitats organitzades per l’associació ACER:
www.acer-associacio.org

QUÈ TROBARÀS
ALS CENTRES

CENTRES D’ATENCIÓ ALS VISITANTS

n CENTRE D’INFORMACIÓ

n CENTRE D’INFORMACIÓ*

n PUNT D’INFORMACIÓ MÒBIL*

Exposició permanent: Collserola Parc Natural,
pensada per fer pensar.

Obert tots els dies de la setmana de 9.30
a 15 h, excepte el 25 i 26 de desembre,
i l’1 i el 6 de gener.

Operatiu els diumenges a Pla dels Maduixers (passeig de les Aigües) de 10 a 14 h.

Carretera de l’Església, 92 (ctra. de
Vallvidrera a Sant Cugat, km 4,7).

n CASTELL DE TORRE BARÓ

Itineraris senyalitzats pels entorns del centre.
Itinerari de Les fonts accessible per a persones
amb mobilitat reduïda, des del baixador fins
a la font Nova i accessible per a persones
cegues, fins al Centre.
Audiovisuals del Parc.
Consulta i venda de publicacions.
n CAN COLL, CENTRE D'EDUCACIÓ

AMBIENTAL*

Masia del segle XV i entorns rurals.
Exposició permanent: L’home i el medi
a Collserola.
Itineraris senyalitzats pels entorns de l’equipament.
Audiovisuals del Parc.
Consulta i venda de publicacions.
Visita lliure als corrals de la granja d’11 a 13.30 h.

Tel. 932 803 552.
A 8 minuts del Baixador de Vallvidrera (FGC)
Lat. 41.419696, long. 2.100994
Entre setmana, visites i activitats concertades per a escoles i públic en general.
Cafeteria i serveis adaptats.

Informació i reserves castell_torrebaro@
bcn.cat Tel. 664044079

n CAN COLL, CENTRE D’EDUCACIÓ 		

Visites comentades i activitats per a tots els
públics.

Obert els diumenges de 9.30 a 14.30 h.
Tancat del 24 de juny a l’11 de setembre,
de Nadal a Reis i per Pasqua.

Gestionat per l’Ajuntament de Barcelona.

Ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2,
Cerdanyola del Vallès.

Obert el segon i quart divendres i diumenge de mes de 9.30 a 14 h, excepte l'agost.

AMBIENTAL*

Exposició temporal: Artistes amb tractor.

Tel. 936 920 396
activitatscancoll@parccollserola.net

n ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ

Lat. 41.473554, long. 2.124503

DE VALLVIDRERA

Exposició permanent: El pantà i els seus
entorns. Visites comentades.
Itineraris senyalitzats pels entorns.

Obert tots els dies de la setmana. De dilluns
a divendres de 10 a 13 h; dissabtes de 10 a
19 h (primavera i estiu) o de 10 a 17 h
(tardor i hivern) diumenges de 10 a 14 h.
Carretera Alta de les Roquetes 309.
Barcelona. Lat. 41.45184326,
long.2.17628893

Entre setmana, activitats educatives
concertades.
n ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ

DE VALLVIDRERA*

Obert els diumenges de 10.30 h a 14 h.
Tancat del 17 juliol a l’11 de setembre i els
mesos de gener i desembre.
Camí del pantà, s/n. Vallvidrera.
A 5 minuts del Baixador de Vallvidrera (FGC)
i a 5 minuts de l’àrea de lleure de Santa
Maria de Vallvidrera.
Es poden concertar visites guiades a
l’equipament per a grups tot l’any. Tel.
reserves: 932 803 552.

* Gestionats pel Consorci

n CENTRE DE NATURA CAN SOLER

Ctra. de Sant Cugat 114 -132
08035 Barcelona
Lat. 41.425379 (41°25'31.4"N),
long. 2.133354 (2°08'00.1"E)
Informació al tel. 664117871 (només
dimarts i dijous de 10 a 14 h)
centrenaturacansoler@bcn.cat
Gestionat per l’Ajuntament de Barcelona.
n PUNT D’INFORMACIÓ DEL FORAT

D’EN BOCÀS

Obert dissabtes, diumenges i festius, de 9
a 13.30 h
Pl. del Rotary International (a l’inici del camí
de Can Borrell)
Gestionat per l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès.

