
ESPECIAL  
HIVERN

n MATINAL ORNITOLÒGICA A LA FEIXA 
DELS OCELLS

DIUMENGE 29 DE GENER 
a Can Coll

Matinal d’iniciació a l’observació i identificació 
dels ocells hivernants de Collserola. Apren-
drem les tècniques dels ornitòlegs observant 
ocells des dels amagatalls de la Feixa dels 
Ocells. Préstec gratuït de prismàtics. Mostra 
de guies i fitxes de camp. Taller de construcció 
de menjadores amb elements naturals.
A càrrec dels tècnics del Parc.
En motiu del Dia Mundial de l’Educació 
Ambiental.

Dos torns: 10 i 11.30 h

n PAISATGES AMB SABOR D’AQUÍ: 
HORTALISSES I CABRITS   

DISSABTE 25 DE FEBRER 
a Can Puig, Molins de Rei

Recorregut que ens conduirà a l’explotació 
agropecuària de Can Puig, basada en 
l’alimentació ecològica i sostenible.
A càrrec de Pilar Herrero, biòloga i educadora 
ambiental.

De 9.30 a 13.30 h

n UNA MASIA AMB MÉS DE 500 ANYS 
D’HISTÒRIA

DIUMENGE 26 DE FEBRER 
a Can Coll

Passejada guiada per aquesta antiga masia 
boscana. Podreu descobrir com ha anat 
transformant-se amb el pas del temps  
i saludar al senyor Coll.

Dos torns: 11.15 i 12.30 h   

n CELEBRACIÓ DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

DISSABTE 18 DE MARÇ

El 22 de març se celebra el Dia Internacional 
de l’Aigua. Els tres equipaments culturals dels 
barris de muntanya i el Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, us convidem 
a gaudir d’una jornada d’activitats per posar 
en valor la importància de l’aigua dolça i la 
gestió sostenible d’aquest bé comú. 

Aviat podreu consultar totes les activitats al 
web dels equipaments.

n VISITA A LA GRANJA DE CAN COLL

DIUMENGE 26 DE MARÇ 
a Can Coll

Visita guiada a la granja de Can Coll. Coneixe-
reu els espais interiors de la granja i visitareu 
l’aula rural, la zona de la incubadora, els 
tancats dels conills i la bassa dels ànecs. 
També passejareu pels corrals i podreu veure 
la somera, la vaca i les truges així com el 
tancat de l’aviram.

Dos torns: 11 i 12.30 h

n LA FEIXA DELS OCELLS A CAN COLL

DIUMENGES FINS AL MARÇ

Els diumenges, podreu contemplar els ocells 
més comuns dels nostres boscos, camps  
i jardins des d’aquesta zona d’observació  
privilegiada.
Servei gratuït de préstec de prismàtics i de 
fitxes d'identificació. 
Al Centre d’Informació també trobareu una 
petita menjadora on es poden fer observaci-
ons tots els dies de la setmana.

De 10.30 a 13.30 h

Més informació al telèfon del Centre d’Informa-
ció: 932803552 (laborables de 9.30 a 14.30 h).

NITS  
D’ASTRONOMIA

Sessions d’iniciació a l’observació d’estels, 
constel·lacions i altres cossos celestes. Un 
divendres al mes al Centre d'Informació.

5,95 De 21 a 23 h

En cas de mal temps o de menys de 10 inscrits 
se suspendrà l'activitat.

n SÍRIUS DESPUNTA AL TRIANGLE DE 
L’HIVERN   

13 de GENER

Sírius i Aldebaran anuncien que s’acosten nits 
fredes i estrellades i ens permeten parlar 
d’estrelles que viatgen acompanyades: 
estrelles dobles i triples.

n COM MESUREM LES DISTÀNCIES A 
L'ESPAI?

10 DE FEBRER

Quan mirem cap al cel, com sabem a quina 
distància es troben els objectes? Tot i que la 
trigonometria ens pot ajudar, per altres 
objectes més llunyans haurem de fer servir 
altres mètodes. Us explicarem els diversos 
sistemes que es fan servir per calcular 
distàncies a l’univers.

n EXOPLANETES

10 DE MARÇ 

A principi del segle XX no se sabia de 
l’existència d’altres galàxies, només de cúmuls 
d’estrelles. A final del segle, en canvi, es van 
detectar els primers exoplanetes. Avui tenim 
constància de més de 4.000 exoplanetes. 
Com es detecten? Són com els planetes del 
nostre sistema solar? Hi pot haver vida?

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 hores de durada.

Horari variable segons 
l'itinerari

n CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 

DIUMENGE 19 DE FEBRER

Anella Verda de La Floresta

n DEPANA. CAMINANTS COLLSEROLA 

DIMARTS 21 DE FEBRER

Esplugues-Sant Feliu

n DEPANA. CAMINANTS COLLSEROLA 

DIMARTS 21 DE MARÇ

Canyelles-Mundet

VOLS   
COL·LABORAR?

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

Horari variable segons 
l'activitat.

n MAPATGE I LOCALITZACIÓ D’ESPÈCIES 
EXÒTIQUES INVASORES   

DISSABTE 28 DE GENER

Localització i eliminació dels focus d’espècies 
exòtiques invasores dels voltants del Castell de 
Torre Baró. Coorganitzat amb el Castell de Torre 
Baró i la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova (Nou 
Barris).

De 10 a 13 h

Inscripcions al correu-e  castell_torrebaro@
bcn.cat o al tel. 664044079.

n SEGUIMENT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES 
INVASORES   
DIUMENGE 12 DE FEBRER

Itinerari guiat pels entorns de Can Soler amb 
l’objectiu de geolocalitzar i caracteritzar els focus 
d’aquelles espècies exòtiques que presenten un 
comportament invasiu pels ecosistemes 
mediterranis. Coorganitzat amb el Centre de 
Natura de Can Soler.

D'11 a 14 h

Inscripcions al correu-e  centrenaturacanso-
ler@bcn.cat o al tel. 664117871 dm i dj de 
10 a 14 h.

n FEM DE PAGÈS PER UN DIA A CAN 
CALOPA   

DISSABTE 18 DE FEBRER

Actuació a l’hort i a la vinya de la finca de Can 
Calopa. Coorganitzat amb L’Olivera - Can 
Calopa de Dalt.

De 10 a 13.30 h

Inscripcions al correu-e formacio@olivera.org  
i al tel. del Centre d'Informació 932803552.

PASSEJADES 
TEMÀTIQUES

Una passejada tranquil·la pels entorns del 
Centre d’Informació, per conèixer els valors 
del Parc Natural.

2,05 D'11 a 13.30 h

n ELS OCELLS HIVERNANTS A COLLSEROLA

DISSABTE 14 DE GENER

En una agradable passejada per l’entorn 
proper, podràs conèixer els ocells que passen 
l’hivern al Parc i visitar la menjadora del 
Centre d’Informació.

n LÍQUENS: PETITS INDICADORS

DISSABTE 11 DE FEBRER

Tot fent una agradable passejada ens 
aproparem a aquests interessants pobladors 
de Collserola, bons indicadors del canvi 
climàtic.

n EL BOSC I EL CANVI CLIMÀTIC

DISSABTE 11 DE MARÇ

Passejada per l’entorn del Centre d’Informació 
per observar la vegetació, vetllar per la seva 
preservació i estat de salut  i conèixer el paper 
de les cobertes vegetals en l’escenari de canvi 
climàtic i escalfament global.
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PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

n www.parcnaturalcollserola.cat
n @parcncollserola
n @collserola
  @parcncollserola
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€
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PER A LES ACTIVITATS AMB INSCRIPCIÓ 
PRÈVIA. Truqueu, la mateixa setmana de 
l’activitat – de dilluns a divendres – al 
telèfon del Centre d’Informació del Parc 
932803552. Laborables de 9.30 a 14.30 h. 
Màxim 4 places per trucada.

Activitat  
gratuïta
Horari de  
l’activitat
Cal inscripció  
prèvia

Edat               
recomanada

Preu
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DESCOBERTES 
EN FAMÍLIA

Una passejada pels entorns del Centre d'Infor-
mació, acompanyada d’un taller  
o d’un joc per conèixer millor Collserola.  
A càrrec dels guies del Parc.

2,05 Dos torns: 11.15 i  
 12.30 h

n EL BOSC DE COLLSEROLA 
DISSABTE 21 DE GENER

Farem una petita passejada per descobrir les 
funcions i els beneficis del bosc del Parc Natural 
de Collserola i us explicarem com podeu 
contribuir amb la seva conservació. 
Veniu a celebrar amb nosaltres el Dia Mundial 
de l’Educació Ambiental i coneixereu una mica 
més aquest patrimoni natural, tot jugant.

n HISTÒRIES FANTÀSTIQUES 
DISSABTE 18 DE FEBRER

Collserola està plena de vida i d’històries. Us 
proposem fer la vostra màscara d’animal i ser 
protagonista d’alguna d’elles.

n SEGUINT L’AIGUA 
DISSABTE 25 DE MARÇ

La petita granota busca un lloc per viure. 
Seguint les seves aventures coneixeràs els espais 
lligats a l’aigua que podem trobar prop del 
Centre d’Informació i la seva importància.

Activitat inclosa en el Dia Mundial de l’Aigua.

 CENTRES                    
 D’ATENCIÓ ALS VISITANTS

n CENTRE D’INFORMACIÓ* 
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. 

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

Tel. 932803552. ci@parccollserola.net

Lat. 41.419696,  long. 2.100994. 
Estació del Baixador de Vallvidrera dels FGC.

Entre setmana, visites i activitats concerta-
des per a escoles i públic en general.

Cafeteria i serveis adaptats.

n CAN COLL, CENTRE D’EDUCACIÓ   
 AMBIENTAL* 
Obert els diumenges de 9.30 a 14.30 h. 
Tancat de Nadal a Reis, per Pasqua i del 24  
de juny a l’11 de setembre. 

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

Tel. 936920396  
activitatscancoll@parccollserola.net

Lat. 41.473554, long. 2.124503

Entre setmana, activitats educatives 
concertades.

n ESPAI D’INTERPRETACIÓ  
 DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA*

Obert els diumenges de 10.30 a 14 h.

Tancat els mesos de gener i desembre i des 
de mitjans de juliol a mitjans de setembre.

Camí del pantà, s/n. Vallvidrera.
Lat. 41.4146818,  long.2.0972868

Situat a 5 minuts de l’estació de Baixador  
de Vallvidrera dels FGC, i a 5 minuts de 
l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidre-
ra. Es poden concertar visites guiades  
a l’equipament, per a grups, durant tot 
l’any. Tel. reserves. 932803552.

* Gestionats pel Consorci del Parc Natural de 
la Serra de Collserola

n CASTELL DE TORRE BARÓ**

Obert de dilluns a divendres de 10 a 13 h, 
els divendres tarda de 17 a 20 h,  
els dissabtes de 10 a 20 h i els diumenges 
de 10 a 14 h.

Ctra. Alta de les Roquetes 309. Barcelona. 
Lat. 41.45184326, long.2.17628893

Informació i reserves:  
castell_torrebaro@bcn.cat 
Tel. 664044079

Visites comentades i activitats per a tots els 
públics.

n CENTRE DE NATURA CAN SOLER**

Obert el segon i quart divendres i diumen-
ge de mes de 9.30 a 14 h.

Ctra. de Sant Cugat 114 -132 
08035 Barcelona 
Lat. 41.425379, long. 2.133354

Informació al tel. 664117871 (només 
dimarts i dijous de 10 a 14 h) i a:

centrenaturacansoler@bcn.cat

** Gestionat per l’Ajuntament de Barcelona

QUÈ TROBARÀS 
ALS CENTRES

n CENTRE D’INFORMACIÓ
Exposició permanent: Collserola Parc Natural, 
pensada per fer pensar.

Itineraris senyalitzats al voltant del Centre.

Itinerari de les fonts, accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda: des de l’estació fins a 
la font Nova, i accessible per a persones amb 
discapacitat visual, fins al Centre.

Audiovisuals del Parc. 
Consulta i venda de publicacions.

n CAN COLL, CENTRE D'EDUCACIÓ  
 AMBIENTAL
Masia del segle XV i voltants rurals.

Exposició permanent: L’home i el medi  
a Collserola.

Itineraris senyalitzats als entorns de l’equipa-
ment.

Audiovisuals del Parc. 
Consulta i venda de publicacions.

La Feixa dels ocells, de 10.30 a 13.30 h  
els diumenges de novembre a març.

Visita lliure als corrals de la granja a partir del 
15 de gener, d'11 a 13.30 h.

n ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ  
 DE VALLVIDRERA
Exposició permanent: El pantà i els seus 
entorns. Visites comentades. Itineraris 
senyalitzats als voltants.

+3 €

TURÓ            
DE MONTCADA

Informació de les activitats i inscripcions  a: 
www.acer-associacio.org
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