
Especial  
Primavera
—
Detectius a la natura
Diumenge,  27 d’abril, de 10 a 13 h,  
al Centre d’Informació 

Un joc d’investigació per als infants en què, 
seguint el fil conductor d’un fet succeït al bosc, 
reconeixeran els éssers vius que hi habiten.  

— 

A partir de 6 anys. A càrrec dels Guies del 
Parc. Activitat gratuïta. Inscripcions el 
mateix dia. Horari: 10.15h, 11.30h i 12.45h. 

ACCIONS: Paisatge-Art-Natura
Del 17 de maig fins a finals de setembre,  
al Centre d’Informació 

Exposició temporal.Recull de fotografies 
d’instal·lacions efímeres i permanents realitza-
des amb materials naturals diversos. 

— 

Textos i fotografies de Victor Mata.  
Entrada lliure. 

Omple el cistell al Parc. 
V Jornades La vinya i el vi a Collserola
Diumenge, 18 de maig, de 10.30  a 14 h  

A Can Coll. Un matí per descobrir l’agricultura 
al Parc i per conèixer els seus productors. 
Venda de productes, gimcana, passejada per la 
vinya, taller d’embotellar i tast de vi.  
Programa complet al web del Parc. 

— 

Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia.

Contes de natura
Dimecres, 21 de maig, 17.30 h,  
a la Biblioteca Collserola – Josep Miracle

Sessió de contes protagonitzats pels animals de 
Collserola. Ens convertirem potser en un 
mussol o potser en una guineu. Veniu a viure 
el conte del Dia dels Parcs. 

— 

A càrrec de Vivi Lepori.  
Activitat gratuïta. No cal inscripció.  
Coorganitzat per la Biblioteca i el Consorci.

BioBlitzBCN 2014
30 i 31 de maig, al Parc del Laberint d’Horta

Un BioBlitz és un esdeveniment d’investigació i 
descoberta de la natura en un lloc i un temps 
acotat. El Parc de Collserola hi participa els 
matins organitzant activitats divulgatives de 
descoberta del món dels ocells. 

 — 

Activitat gratuïta. Inscripcions i informació 
a: www.blogmuseuciencies.org

II Dia de les papallones
Diumenge, 1 de juny, de 10 a 13 h 

Itinerari per diferents ambients tot observant la 
diversitat de papallones. Porteu càmera de 
fotos.  
— 

A càrrec de José Manuel Sesma.  
Cal inscripció prèvia.

Land Art a la font del Bacallà
Diumenge, 15 de juny, d’11.30 h a 13 h

Presentació de l’acció duta a terme en aquest 
espai: estructures efímeres realitzades amb 
materials de l’entorn. La celebració es comple-
tarà amb un acte poètic amb acompanyament 
musical i una mostra de llibres.  

— 

A càrrec de Land Art Associació Catalunya. 
Activitat gratuïta.

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

— 

A partir de 12 anys. Preu: 5,10 € /persona (*) 
Divendres de 22 h a 24 h (**)  
Places limitades. Cal inscripció prèvia.  
S’inclou un petit refrigeri. 

 
Abril: Júpiter en el punt de mira
4 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
25 al Centre d’Informació

Maig: Festa de planetes al cel
2 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
23 al Centre d’Informació

Juny: Nits de poesia, lluna i estrelles (**)

6 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
27 al Centre d’Informació
 
(*) PROMOCIÓ ESPECIAL DE PRIMAVERA: amb tres 
inscripcions, una gratuïta!!!

(**) Les sessions de juny s’iniciaran a les 21.30 h i inclouran 
una lectura poètica amb acompanyament musical.

Passejades  
temàtiques
—
Els dissabtes, passejades guiades d’una hora 
pels voltants del Centre d’Informació, adreça-
des al públic en general.  

— 
Cal inscriure’s el mateix dia al Centre.  
Preu: 1,75 €. Menors de 7 anys gratuït.  
Places limitades, 20 persones per sortida. 
Horari: 10.30 h i 12 h.

Abril
5  Rere el rastre del senglar
12  L’aigua i el temps. El pantà de Vallvidrera  
19  Els arbustos de l’alzinar
26  On són els esquirols? Mamífers ocults

Maig
10  Els colors de la primavera! 
17  El cant del picot ... i altres ocells
24  L’aigua i el temps. El pantà de Vallvidrera
31  Compte on trepitges! Els petits del bosc

Juny
7  Fonts i camins. L’aigua a la serra
14  Les lianes mediterrànies
21  L’aigua i el temps. El pantà de Vallvidrera
28  Uns habitants discrets! Líquens i molses 

Activitats al turó 
de Montcada
—
13 d’abril. Les abelles de la mel del turó
11 de maig. Seguiment de caixes-niu
8 de juny. El Dia de les papallones al 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. 

—
8 d’abril. Sant Feliu – Molins de Rei (*)

13 d’abril. Vallvidrera – Sant Cugat
27 d’abril. Camins de bruixes i follets
10 de maig. De nit per Collserola (**)

13 de maig. Molins de Rei-Can Montmany (*)

18 de maig. Coll de la Ventosa - Montcada
1 de juny. Camins d’aigua
15 de juny. Les fonts
17 de juny. Sant Cugat-Cerdanyola (*)

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

(**) Sortida de capvespre.

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

La granja 
de Can Coll
—
Els diumenges, visites guiades (*) de 45 minuts, 
on es mostren diferents espais de la granja: la 
incubadora, el tancat dels conills, els corrals...

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

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

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

Acull una exposició sobre el Pantà i els seus 
entorns.

Obert al públic el 27 d’abril, el 18 de maig  
i el 8 de juny. Horari d’11 h a 14 h. 

Les «Passejades temàtiques» al pantà de 
Vallvidrera inclouen aquesta visita. Reserves per 
a grups al telèfon 932 803 552. 

Centre d’Informació 

Obert tots els dies de 9.30 a 15 h, excepte 25 i 
26 de desembre, 1 i 6 de gener.  
Tel. 932 803 552. Situat a 8 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). Cafeteria i serveis adaptats. 

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental 

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 Cerda-
nyola a Horta, al km 2 (Cerdanyola del Vallès). 

—

A Can Coll i al Centre d’Informació  
trobareu una oferta variada d’activitats: 
exposicions, itineraris senyalitzats, audiovi-
suals, visites a la masia de Can Coll...  
Els diumenges hi trobareu els Voluntaris de 
Collserola que us poden acompanyar a fer 
algunes de les activitats que cada equipa-
ment proposa.

Agenda
primavera
2014
—
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

www.blogmuseuciencies.org
www.acer-associacio.org
http://www.parcnaturalcollserola.cat
https://twitter.com/parcncollserola
https://www.facebook.com/collserola

