
Especial  
estiu
—
11a Nit catalana dels ratpenats
Divendres, 10 de juliol, de 18.30 a 22 h,  
al Centre d’Informació

Veniu a conèixer els ratpenats, els bioindica-
dors de la nit! Teatre, xerrada i passejada 
nocturna per detectar-los. Coorganitzat per 
Museu de Ciències Naturals de Granollers, 
Consorci del Parc de Collserola i La Fàbrica del 
Sol. 

— 

A partir de 8 anys. Activitat gratuïta. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia, a partir del 
29 de juny, a bcn.cat/lafabricadelsol/ o bé 
trucant al Centre d’informació.

Especial llàgrimes de Sant Llorenç
Dimecres, 12 d’agost, de 21.30 a 23.30 h, al 
Centre d’Informació

El Parc Natural és una bona finestra per 
observar el fenomen astronòmic de la pluja 
d’estrelles dels Perseides, que compartiran 
protagonisme amb la lluna gairebé plena. 

— 

A partir de 12 anys. Preu: 5,15 € /persona. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia.  
S’ inclou un petit refrigeri. En cas de mal 
temps o de menys de 10 inscrits se suspen-
drà l’activitat.

27a Observació de la migració de les 
aus rapinyaires

Caps de setmana i festius, de l’11 de setem-
bre al 4 d’octubre, de 10 a 13 h al turó de la 
Magarola 

Us convidem a gaudir de l’espectacle del pas 
de les aus migradores. Al mirador de la 
Magarola trobareu monitors especialitzats que 
us ajudaran a identificar les aus de pas. Podreu 
reconèixer les diferents siluetes dels ocells que 
es desplacen cap a terres africanes.

— 

Activitat oberta a tothom. L’accés fins  
a dalt del turó és a peu. Cal que porteu 
prismàtics.

Detectius a la natura
Diumenge, 27 de setembre, al Centre 
d’Informació 

Un joc d’investigació pels infants. Seguint el fil 
conductor d’un fet succeït al bosc els partici-
pants reconeixeran els éssers vius que habiten 
a la serra i descobriran les relacions que 
mantenen entre ells.

—

A partir de 5 anys. Activitat gratuïta.  
Cal inscripció prèvia. 
Horaris: 10.15 h, 11.30 h i 12.45 h 

Exposició temporal
Aus de pas

Del 6 de setembre al 12 d’octubre al Centre 
d’Informació (de dilluns a diumenge) i al CEA 
Can Coll (només els diumenges).

Mostra d’espectaculars fotografies d’aus 
migratòries que sobrevolen Collserola a la 
tardor. 

—

Fotografies d’Elio Roman i Ferran López. 
Entrada lliure.

Nits  
d’astronomia
—
Sessions d’iniciació a l’observació d’estels, 
constel·lacions i altres cossos celestes.

— 

A partir de 12 anys. Preu: 5,15 € /persona. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia. Els 
divendres de 22 a 24 h. S’ inclou un petit 
refrigeri. En cas de mal temps o de menys 
de 10 inscrits se suspendrà l’activitat.

Juliol: Saturn domina el cel d’estiu  
Divendres 17, al Centre d’Informació

Setembre: Vega, Altaïr i Deneb; el 
triangle d’estiu ens diu adéu
Divendres 18, a Can Coll

Passejades  
temàtiques
—
Dos dissabtes al mes s’ofereixen passejades 
d’una hora pels voltants del Centre d’Informa-
ció, adreçades al públic en general. 

— 
Cal inscriure’s el mateix dia al centre.  
Preu: 1,75 € / persona. Menors de 7 anys 
gratuït. Places limitades, 20 persones per 
sortida. Horari: 11 h i 12.30 h. 

Juliol
4  El fondal de Vallvidrera 
11  El curs de l’aigua per la serra

Setembre
12  On són els esquirols? 
26  No perdem el nord!

La granja 
de Can Coll
—
Els diumenges del mes de setembre, visites 
guiades de 45 minuts.  
Es mostren diferents espais de la granja: la 
incubadora, els tancats dels conills i els corrals. 
Juliol i agost tancat.

— 
Inscripcions el mateix dia. Preu: 1,75 €. 
Menors de 3 anys gratuït. Horari: 11.15 h  
i 12.15 h (*), 25 persones per visita. 
(*) De 13 a 13.30 h visita lliure i gratuïta, només als corrals.

Visites al Castell 
de Torre Baró
—
Obert dimarts, dijous, dissabte i diumenge.
Tancat del 10 al 23 d’agost.

Visites comentades a la torre sobre la història  
i entorns del Castell.

— 
Més informació i reserves per a grups  
a castell_torrebaro@bcn.cat.

Activitats al turó 
de Montcada
—
Els mesos d’estiu no hi haurà activitats 
programades al Turó. Més informació  
a www.acer.associacio.org

Excursions 
amb voluntaris
—
Itineraris per la serra conduïts per Voluntaris de 
Collserola. De 4 a 5 hores de durada. Activitat 
gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia. 

—
Dissabte, 19 de setembre:  
La vall amagada 
Diumenge, 20 de setembre:  
Coll de la Ventosa-Montcada
Dimarts, 22 de setembre:  
La ruta de l’aigua (*) 
 

(*) La inscripció de les sortides dels dimarts s’obre el dilluns de 
la setmana anterior a l’activitat.

Avançament 
Agenda de tardor
—
Festa dels Ocells 
3 i 4 d’octubre al Centre d’Informació i al 
Turó de la Magarola. 4 d’octubre a Can Coll 

Veniu a celebrar el Dia Mundial dels ocells a 
Collserola. Us convidem a compartir un cap de 
setmana aprenent  i gaudint amb un seguit 
d’activitats que tindran com a protagonista el 
món de les aus.

—

Activitats per a tots els públics i gratuïtes.

Centres d’atenció 
al públic
—
Espai d’interpretació del pantà  
de Vallvidrera

Obert al públic el 2n diumenge de cada mes 
(excepte gener, agost i desembre): 12 de juliol  
i 13 de setembre. Horari de 10.30 a 14 h. 

Situat a 5 minuts de l’estació Baixador de 
Vallvidrera dels FGC.

El centre acull l’exposició sobre el Pantà i els 
seus entorns. Es poden concertar visites 
guiades per a grups tot l’any. Tel. 932 803 552.

Trobareu els Voluntaris de Collserola que us 
poden acompanyar a fer algunes de les 
activitats que l’equipament proposa.

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. Tel. 932 803 552 

Estació del Baixador de Vallvidrera dels FGC.  
A la ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat, km 4,7.
Cafeteria i serveis adaptats. 

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 cegues, 
fins al Centre

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental 

Juliol i agost tancat. Al setembre, obert els 
diumenges de 9.30 a 14.30 h  Tel. 936 920 
396. A la Ctra. de Cerdanyola a Horta, al km 2, 
Cerdanyola del Vallès. 

Els Voluntaris de Collserola us poden acompa-
nyar a fer algunes de les activitats que 
l’equipament proposa (a partir del 20 de 
setembre).

—

A Can Coll i al Centre d’Informació 
trobareu una oferta variada d’activitats: 
visites a la masia de Can Coll, exposicions 
permanents, itineraris senyalitzats ...

Activitats amb inscripció prèvia: 

Truqueu, la mateixa setmana de l’activitat,  
al telèfon del Centre d’Informació del Parc, 
93 280 35 52. Horari, de dilluns a 
divendres, de 9.30 a 15 h 

Agenda
Estiu
2015
—
Parc Natural de la Serra de Collserola

— www.parcnaturalcollserola.cat
— @parcncollserola
— Parc de Collserola Il·
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http://www.parcnaturalcollserola.cat
https://twitter.com/parcncollserola
https://www.facebook.com/collserola

