Agenda
hivern
2014
—

Parc Natural de la Serra de Collserola
— www.parcnaturalcollserola.cat
— @parcncollserola
— Parc de Collserola

Passejades
temàtiques
—
Dos dissabtes al mes, s’ofereixen passejades
d’una hora, pels voltants del Centre d’Informació. Conduïdes pels guies del parc i adreçades
al públic en general.
—
Apunteu-vos al taulell (el mateix dia de la
sortida). Preu: 1,75 €. Menors de 7 anys
gratuït. Places limitades, 20 persones per a
cada sortida. Horari: 10.30 h i 12.00 h.
Gener
11 Mamífers ocults a la serra
25 Pins, pinyes i pinyons

I també, els diumenges a partir de febrer,
recorreguts guiats per Voluntaris de
Collserola al voltant del Centre d’Informació
i de Can Coll (el 4rt. diumenge de mes no
hi ha servei de voluntaris al C.I.).

La granja
de Can Coll
—
Els diumenges, visites guiades de 45 minuts.
Es mostren diferents espais de la granja: la
incubadora, el tancat dels conills i els ànecs,
i els corrals.
—
Horari: 11.15 h i 12.15 h. Preu: 1,75 € per
persona (a partir de 3 anys).

Febrer
8 Com viuen els esquirols
22 Molses, líquens i falgueres

Cal inscriure’s el mateix dia al taulell d’informació. Màxim 25 persones per visita. Reserves per
a grups, mínim amb 15 dies d’antelació,
a secretariacancoll@collserola.cat.

Març
8 El pantà de Vallvidrera
22 Els ocells de mida mitjana

De 13 a 13.30 h visita lliure i gratuïta només
als corrals.

Nits
d’astronomia
—
Sessions d’iniciació a l’observació d’estels,
constel·lacions i altres cossos celestes.
A partir de 12 anys.
—
Els divendres de 21 a 23 h. Preu: 5,10 €.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Gener
10 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
24 al Centre d’Informació
Febrer
7 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
28 al Centre d’Informació
Març
7 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
28 al Centre d’Informació

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.
Diumenge, 19 de gener
L’habitatge a través del temps
Diumenge, 26 de gener
L’ermita perduda
Diumenge, 9 de febrer
Els maquis a Collserola
Diumenge, 16 febrer
Turons de Can Pasqual
Dimarts, 18 de febrer
Volta al Parc. Etapa 1: Horta-Vallvidrera (*)
Diumenge, 9 de març
Sant Medir, aplecs durant segles
Diumenge, 16 de març
Un tomb per Molins
Dimarts, 18 de març
Volta al Parc. Etapa 2 (*)
La inscripció de les sortides dels dimarts s’obre el dilluns de
la setmana anterior a l’activitat
(*)

Especial hivern
—
Paisatges amb sabor d’aquí:
les mandarines
Diumenge, 12 de gener, de 9.30 a 13.30 h
Una passejada per descobrir les transformacions del paissatge, lligades a un passat rural
(vinyes, blat, oliveres, etc), que han aportat
riquesa i diversitat als ecosistemes de Collserola. Els pagesos del segle XXI mantenen moltes
d’aquestes explotacions, com per exemple Can
Carlets, on es cultiven mandarines. Visitarem
l’explotació i degustarem aquestes fruites.
(5€ per persona).
—
A càrrec dels Guies del Parc.
Cal inscripció prèvia.
Fem haikús i tankes
Diumenge, 16 de febrer, d’11 a 13 h,
a Can Coll
Voleu expressar amb un haiku o tanka la vostra
visió de les petites belleses del bosc de
Collserola? Farem un taller per aprendre’n.
Primer buscarem una imatge captivadora i
seguidament interpretarem amb la millor
paraula allò que ens proposa. Imprescindible
portar càmera.
—
A càrrec de Miquel Palau, mestre i filòleg.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Taller de marxa nòrdica
Diumenge, 30 de març, de 10.30 a 13.30 h
Us convidem a conèixer els beneficis d’aquesta
pràctica esportiva, tot fent un recorregut pel
entorns l’àrea de lleure de Santa Maria de
Vallvidrera. Un taller teoricopràctic d’iniciació a
la marxa nòrdica gaudint del patrimoni històric
i natural proper. Realització d’un itinerari de
marxa d’una hora de durada aproximadament.
Dos horaris, a les 10.30 h i a les 12 h.
—
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Per a les activitats amb inscripció prèvia
truqueu la mateixa setmana de l’activitat,
al telèfon del Centre d’Informació,
93 280 35 52. Horari: de dilluns a divendres,
de 9.30 a 15 h.

Exposicions temporals
Haikús i tankes
Des de mitjans de gener fins al març,
a Can Coll.
Mostra de poesies fetes seguint aquestes
estructures tradicionals japoneses. Poemes
molt curts que volen expressar el màxim en el
mínim espai. Busquen descriure els fenòmens
naturals, el canvi de les estacions o la vida
quotidiana. Textos i fotografies de Miquel
Palau. Entrada lliure.
Conreus a Collserola
Des de mitjans de gener fins al març, al
Centre d’Informació.
Les zones agrícoles formen part del mosaic
d’ambients naturals de la serra. Aquesta
exposició ens mostra la importància d’aquests
espais tant pel que fa al manteniment de la
diversitat d’hàbitats com per la transformació
del paisatge, són valuoses eines de gestió.

Centres d’atenció
al públic
—
Centre d’Informació
És obert tots els dies de la setmana de 9.30
a 15 h. Excepte 25 i 26 de desembre i l’1 i 6
de gener. Tel.: 932 803 552
Situat a deu minuts de l’estació del Baixador de
Vallvidrera dels FGC. A la ctra. de l’Església, 92
(ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat, km 4,7)
Disposa de bar «L’entrepà».
Podeu:
-- visitar l’exposició permanent «Pensada per
fer pensar»,
-- seguir els itineraris senyalitzats,
-- realitzar observacions d’ocells ( activitat
guiada i préstec de prismàtics),
-- veure els audiovisuals del Parc,
-- conèixer l’Itinerari adaptat per a persones
amb mobilitat i visibilitat reduïda. Des de
l’estació Baixador fins al Centre d’informació,
-- descobrir la maqueta tàctil de la serra
(a l’exterior del Centre).
Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
És obert els diumenges de 9.30 a 15 h.
Excepte de Nadal a Reis, Pasqua, juliol i
agost. Tel. 936 920 396
Situat a la ctra. de Cerdanyola a Horta, al km
2. Cerdanyola del Vallès.
Podeu:
-- visitar la masia del segle xv,
-- visitar l’exposició «L’home i el medi a
Collserola»,
-- veure els audiovisuals del Parc,
-- seguir els itineraris senyalitzats,
-- fer observacions a la Feixa dels Ocells
de 10:30 h a 13:30 h (préstec de prismàtics).
Els diumenges, a partir del febrer - als dos
centres - hi trobareu els Voluntaris de
Collserola que us poden acompanyar a
fer algunes de les activitats que cada
equipament proposa.
Espai d’interpretació
del pantà de Vallvidrera
El centre acull l’exposició sobre el pantà i els
seus entorns.
Es poden concertar visites guiades per a grups
tot l’any. Telèfon per a reserves: 932 803 552
Les Passejades temàtiques al pantà de
Vallvidrera inclouen la visita
(consulteu el calendari de passejades).

