
Especial  
hivern
—
Les espècies exòtiques a Collserola 

Dissabte 24 de gener, de 16 a 18 h,  
al Centre d’Informació

Espècies invasores i espècies alternatives. De 
l’experiència a la realitat d’un Manual.  
Xerrada divulgativa sobre la problemàtica de 
les especies vegetals exòtiques.

Dissabte 31 de gener, de 10a 13 h,  
a la serra

A la recerca del rossinyol del Japó.  
Itinerari de descoberta d’ocells nouvinguts.

— 

Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia.

Exposició temporal: «Formes i textu-
res de la Natura»
Del 25 de gener fins el 15 de març, a Can Coll 
i al Centre d’Informació

Mostra fotogràfica col·lectiva que vol reflectir 
les sorprenents formes del món natural i les 
seves textures.

—

Autors: Societat Catalana de Fotògrafs de 
Natura de la ICHN. La col·lecció estarà 
repartida en dos blocs, un a cada centre  
de visitants. Entrada lliure.

Joguines de natura
Diumenge, 15 de febrer, d’11 a 13 h al 
Centre d’Informació

Tallers creatiu de manualitats per construir 
boniques joguines amb formes i textures d’ 
elements naturals.

—

Activitat gratuïta. A partir de 4 anys.  
A càrrec de Pere Moya.

Vine a fer un tomb, enfila’t al bus 
Diumenge, 22 de febrer, de 10 a 14 h 

Tot un matí voltant per la serra. Una proposta 
que us permetrà tenir una visió àmplia 
d’aquest espai natural.  
Es combinen trams amb autocar i a peu.

— 

A càrrec dels Guies del Parc. Cal inscripció 
prèvia. Preu: 8,30 € adults i 4,20 € infants.

Fauna amagada de la riera  
de Vallvidrera
Diumenge, 22 de març, de 10 a 13 h

Itinerari de descoberta. Seguint torrents i rieres 
descobrirem els animals que hi habiten i que 
ens permeten conèixer la seva qualitat. Dins el 
programa del Dia Mundial de l’Aigua

— 

A càrrec dels Guies del Parc.  
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

La Feixa dels Ocells
Diumenges de 10.30 a 13.30 h (gener i febrer)

Podreu contemplar els ocells més comuns dels 
nostres boscos, camps i jardins des d’aquesta 
zona d’observació de Can Coll. 

Al Centre d’Informació també trobareu una 
petita menjadora on es poden fer observaci-
ons.

— 

Servei gratuït de préstec de prismàtics i de 
fitxes identificatives als dos centres.

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 21 a 23 h. S’inclou un petit 
refrigeri. En cas de mal temps o de menys 
de 10 inscrits se suspendrà l’activitat

Gener: La llegenda del gegant Orió 
Divendres 9, al Centre d’Informació

Febrer: Júpiter torna a ser visible
Divendres 13, al Centre d’Informació

Març: Arriba la constel·lació de Lleó
Divendres 13, 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.  
A càrrec dels Guies del Parc. 

— 
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. 

Gener
10 L’aigua i el temps. El pantà de Vallvidrera
24  Apropa’t a la menjadora dels ocells

Febrer
14 No perdem el nord! 
28  On són els esquirols? 

Març
14  Pins, pinyes i pinyons
28  Els picots i altres ocells de mida mitjana 

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

— 
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.
(**)  Reserves per a grups amb 15 dies d’antelació,  
a secretariacancoll@collserola.cat.

Activitats al turó 
de Montcada
—
Diumenge, 1 de febrer, de 10 a 13.30 h

Plantes foranies instal·lades al turó.
Diumenge, 1 de març, de 10 a 13.30 h

II Cens d’orquídies i altra flora singular del turó 
Diumenge, 29 de març, de 10 a 13.30 h

Les pedres del turó

—

Més informació i inscripcions 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. 

—
Diumenge, 18 de gener.  
L’habitatge a través del temps
Diumenge, 25 de gener.  
Travessa de dues valls
Diumenge, 8 de febrer.  
Les ermites
Diumenge, 15 de febrer.  
Barcelona als peus
Dimarts, 17 de febrer.  
Fonts i miradors a Barcelona (*)

Diumenge, 8 de març.  
Sant Medir, aplecs per sempre
Dissabte, 14 de març.  
El Papiol – Molins de Rei
(*) La inscripció de les sortides dels dimarts s’obre el dilluns de 
la setmana anterior a l’activitat.

I també, els diumenges, recorreguts guiats 
al voltant de Can Coll, del pantà de 
Vallvidrera i entorns del Centre  
d’Informació.

Visites al Castell 
de Torre Baró
—
Dimarts i dijous de 10 a 13 h

Visites comentades a la torre, sobre la història  
i entorns del Castell, i des d’on es pot gaudir 
d’una vista panoràmica de 360º. Grups d’entre 
4 i 14 persones, sense reserva prèvia. 

Situat a la Carretera alta de Roquetes 309  
(Nou Barris - Barcelona).

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

Obert al públic el 2n diumenge de cada mes 
(excepte els mesos de gener, agost i desem-
bre). Horari de 10.30 h a 14 h. 

Situat a 5 minuts de l’estació de 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)

Les «Passejades temàtiques» al pantà de 
Vallvidrera inclouen la visita al centre. 

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. 

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental 

Obert els diumenges de 9.30 h a 14.30 h. 
Excepte de Nadal a Reis, Pasqua, juliol i agost.

Tel. 936 920 396. A la Ctra. de Cerdanyola  
a Horta, al km 2 (Cerdanyola del Vallès). 

—

A Can Coll i al Centre d’Informació  
trobareu una oferta variada d’activitats: 
exposicions permanents, itineraris senyalit-
zats al seu voltant, audiovisuals, visites a la 
masia de Can Coll...

Agenda
hivern
2015
—
Parc Natural de la Serra de Collserola

— www.parcnaturalcollserola.cat
— @parcncollserola
— Parc de Collserola

Activitats amb inscripcio 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
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