
Especial  
primavera
—
Serra de poetes i novel·listes
Diumenge, 19 d’abril, de 10 a 13 h,  
al Centre d’Informació 

Ruta literària pels entorns del Centre d’Infor-
mació en que es comentaran fragments 
d’obres d’autors lligats a Collserola. 

— 

Activitat gratuïta. A partir de 12 anys. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia. 

Nit de ratolins
Divendres, 22 de maig, de 18 a 21.30 h,  
al Centre d’Informació

Sessió familiar de descoberta dels micromamí-
fers que habiten a Collserola (ratolins, 
musaranyes i talpons). 

— 

Activitat gratuïta. A partir de 7 anys.  
Places limitades. Cal inscripció prèvia.

3r Dia de les papallones

En el marc d’aquesta celebració us proposem:

Dissabte, 6 de juny, de 10 a 13 h, a Can Coll 

Itinerari de mostreig pels entorns de Can Coll 
(Cerdanyola del Vallès).

— 

Coorganitzat amb La Fàbrica del Sol. 
Activitat gratuïta. A partir de 7 anys.  
Cal inscripció prèvia.

Diumenge, 7 de juny, de 10 a 13 h, a la serra

Itinerari de mostreig pel vessant barceloní.

De 7 a 9.30h (opcional): Sortida d’iniciació a la 
fotografia de papallones. Imprescindible portar 
càmera! Inscripció combinada amb l’itinerari.

—

Activitat gratuïta. A partir de 12 anys. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Flors i escarabats
Diumenge, 21 de juny, de 10 a 13 h  
a Can Coll

Xerrada i sortida de camp per aproximar-nos  
a aquests insectes del nostre entorn.

—

Coorganitzat amb la ICHN i el CET.  
Activitat gratuïta. A partir de 12 anys.

Exposició temporal  
«Les papallones de Collserola»
Del 4 d’abril al 29 de juny,  
al Centre d’Informació 

Mostra que explica i il·lustra la notable 
diversitat de papallones existent a la serra.

—

Autors: CEPA/ALNUS. 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.

Abril: Júpiter ens vigila des del zenit  
Divendres 17, al Centre d’Informació

Maig: Arcturus i la llegenda del Bover
Divendres 15, al Centre d’Informació

Juny: Nits de poesia, lluna i estrelles 
Divendres 12, a Can Coll
(*)  La sessió de juny s’iniciarà a les 21.30 h amb una lectura 
poètica de fragments d’obres de diversos autors, amb 
acompanyament musical.

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 taulell.  
Preu: 1,75 € / persona. Menors de 7 anys 
gratuït. Places limitades, 20 persones per 
sortida. Horari: 11 h i 12.30 h. 

Abril
11  Rere el rastre del senglar 
25  Passat i present del pantà de Vallvidrera 

Maig
9  Els colors de la primavera! 
23 El picot i altres ocells de mida mitjana

Juny
13  Les plantes de l’alzinar i els seus usos
27  Els més petits de Collserola

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.

Activitats al turó 
de Montcada
—
Diumenge, 19 d’abril de 10 a 13 h

Les flors del turó i les abelles
Diumenge, 10 de maig, de 10 a 13 h

Seguiment de nidificació d’aus en les caixes-nius 
Diumenge, 7 de juny, de 10 a 13 h

3r Dia de les papallones al turó de Montcada

—

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, 12 d’abril.  
El camí dels ibers 
Diumenge, 19 d’abril.  
Camins de primavera
Dimarts, 21 d’abril.  
Història i vida conventual (*)

Diumenge, 17 de maig.  
Olors i colors
Dimarts, 19 de maig.  
De la Rotonda al Baixador de Vallvidrera (*)

Dissabte, 30 de maig.  
De nit per Collserola - Sant Pere Màrtir  (**)

Diumenge, 7 de juny.  
Els Turons de Can Pasqual
Diumenge, 14 de juny.  
Pel cap del drac
(*) La inscripció de les sortides dels dimarts s’obre el dilluns de 
la setmana anterior a l’activitat.
(**) Sortida de capvespre

Visites al Castell 
de Torre Baró
—
Obert dimarts, dijous, dissabte i diumenge.

Visites comentades a la torre sobre la història  
i entorns del Castell. 
Més informació i reserves per a grups a 
castell_torrebaro@bcn.cat.

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 abril,  
10 maig i 14 juny. 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)

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. 

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). 

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

—

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
Primavera
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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«La vinya i el vi a Collserola» 
VI Jornades intermunicipals
Diumenge, 10 de maig,  de 10.30 a 14 h,  
a Can Coll 

Un matí per descobrir la vinya, i el vi i els 
conreus de Can Coll: mercat de productors 
de la serra, poemes de vinya i vi, visites a la 
masia, contes i titelles pels més petits...

— 

Activitats gratuïtes i per a totes les edats. 
Podeu consultar el programa a  
www.parcnaturalcollserola.cat

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

