
PASSEJADES 
TEMÀTIQUES
Els dissabtes s’ofereixen passejades d’una hora 
pels voltants del Centre d’Informació. Con-
duïdes pels guies del Parc i adreçades al públic 
en general. 
Activitat gratuïta. Apunteu-vos al taulell 
(el mateix dia de la sortida). Places limita-
des a cada sortida. Horari: 10.30 h, 12 h.

Gener

14 Molses, líquens i falgueres

28 El pantà de Vallvidrera

Febrer

11 Els ocells de mida mitjana (picots, gaig,  
 tudó i garsa)

25 Lianes mediterrànies

Març

10 Com viuen els esquirols

24 El pantà de Vallvidrera

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 22 a 24 h.
Preu: 4,90 € / persona. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia. 

Gener

20 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

27 al Centre d’Informació

Febrer

17 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

24 al Centre d’Informació

Març

16 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

23 al Centre d’Informació

EXCURSIONS 
AMB VOLUNTARIS
Itineraris per la serra conduïts per “Volun-
taris de Collserola”. De 4 a 5 hores de 
durada. Activitat gratuïta. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.

Diumenge 15 de gener: Collserola, mosaic 
de natura i cultura

Dimarts 17 de gener (*): de Vallvidrera a 
Molins per Santa Creu d’Olorda

Diumenge 22 de gener: Sant Medir, aplecs 
durant segles

Diumenge 5 de febrer: els maquis a 
Collserola

Diumenge 12 de febrer: Barcelona als peus

Dimarts 21 de febrer (*): de la Floresta a 
Cerdanyola

Diumenge 11 de març: un tast de camí 
romeu

Diumenge 18 de març: el Papiol – Molins 
de Rei

Dimarts 20 de març (*): recorregut per la 
Colònia Montserrat

(*) La inscripció per a les sortides dels dimarts 
s’obre el dilluns de la setmana anterior a 
l’activitat.
I també, els diumenges, recorreguts guiats al 
voltant del Centre d’Informació i de Can Coll. 

Activitat gratuïta. Places limitades.

Aquestes sortides es programen el mateix 
diumenge, al matí, en funció de la disponibili-
tat dels voluntaris. Informació i inscripció als 
taulells d’informació dels mateixos centres el 
dia de l’activitat.

ESPECIAL HIVERN
Vine a fer un tomb, enfi la’t al bus del 
Collserola-Tour
Diumenge, 29 de gener de 10 a 14 h.
Places limitades.Cal inscripció prèvia. 
Preu: 7,90 € adults i 4 € infants.

Tot un matí voltant per la serra. Una proposta 
que us permetrà tenir una visió àmplia 
d’aquest espai singular. Acompanyats de guies 
del Parc, visitareu fonts emblemàtiques com la 
de la Rabassada o la Budellera, miradors amb 
vistes panoràmiques i edifi cacions amb història. 
Es combinen trams de recorreguts que es fan 
amb autocar amb alguns trams d’itineraris a 
peu.

Els ocells que ens visiten a l’hivern
Diumenge, 19 de febrer, d’11 a 14 h a Can 
Coll. Activitat gratuïta recomanada per a 
majors de 7 anys. No cal inscripció prèvia.

Els mesos de fred algunes aus tenen garantit 
un àpat a les menjadores de la feixa dels Ocells 
de Can Coll. Aprofi tem aquestes visites per 
convidar-vos a participar en un matí d’iniciació 
ornitològica. Coneixerem quines són les 
nostres espècies més comunes i des dels 
observatoris podrem gaudir tot observant 
formes, colors, comportaments,..., sempre 
acompanyats d’experts que us ajudaran a 
identifi car els ocells i us facilitaran prismàtics i 
guies de camp.

Les plantes medicinals a les masies 
de Collserola
Diumenge, 4 de març, d’ 11.30 a 13 h a Can 
Coll. Activitat gratuïta. No cal inscripció 
prèvia.

Xerrada – taller de demostració al voltant de 
les plantes boscanes i remeieres que es poden 
trobar als entorns de una masia de Collserola, 
tot comentant quins eren els seus usos 
tradicionals. Uns usos que sovint anaven lligats 
a les funcions de les diferents estances de la 
masia i que exemplifi quen unes bones 
pràctiques que s’han anat perdent. A càrrec 
d’Esteve Padullés. 

Aquest taller forma part d’un complet 
programa d’activitats dissenyat al voltant de 
l’exposició “Les plantes de Catalu-nya” que 
s’exhibirà al Museu de Ca n’Oliver, del febrer a 
l’abril. Podeu consultar el conjunt de propostes 
al web del Parc. Organitzat amb col·laboració 
amb l’Ajuntament de Cerdanyola. 

CENTRES
D’ATENCIÓ 
AL PÚBLIC
Centre d’Informació 
És obert tots els dies de la setmana de 9.30 a 
15 h. Excepte el 25 i 26 de desembre i l’1 i 6 
de gener. Tel. 93 280 35 52.

Serveis adaptats i cafeteria.

Situat a 5 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) Barcelona.

Podeu: 

– Visitar l’exposició permanent: 
 “Pensada per fer pensar”.
– Visitar l’exposició temporal “Voluntaris de  
 Collserola” fi ns el 31 de gener. 
– Veure els audiovisuals del Parc.
– Seguir els itineraris senyalitzats al 
 voltant del Centre.
– Fer observacions d’ocells (activitat guiada i  
 préstec de prismàtics).

Can Coll, 
Centre d’Educació Ambiental 
És obert els diumenges de 9.30 a 15 h, 
excepte el 25 i 26 de desembre i l’1 i 6 de 
gener. Tel. 93 692 03 96.

Situat a la ctra. de Cerdanyola a Horta, 
al km 2. Cerdanyola del Vallès. 

Podeu:

– Visitar la masia
– Visitar l’exposició “L’home i el medi 
 a Collserola”.
– Visitar l’exposició temporal “Voluntaris de  
 Collserola” els mesos de febrer i març.
– Veure els audiovisuals del Parc.
– Seguir els itineraris senyalitzats al voltant 
 de Can Coll.
– Fer observacións a la Feixa dels Ocells   
 (préstec de prismàtics).
– Visitar la granja, d’11 a 13.30 h (activitat  
 guiada).

Els diumenges, als dos centres de visitants 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
Visites concertades tot l’any.Tel. 93 280 35 
52. Obert els diumenges d’11 a 14 h, a 
partir del mes de març.

Podeu:

– Visitar l’exposició sobre el pantà i els seus  
 entorns.

Per a les activitats amb inscripció prèvia 
truqueu, a partir del dilluns de la mateixa 
setmana, al telèfon del Centre d’Informació: 
93 280 35 52.

Agenda
HIVERN ‘12
Parc Natural de la Serra de Collserola

www.parcnaturalcollserola.cat


