
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. 
Apunteu-vos al taulell (el mateix dia de la 
sortida). Preu: 1,70 €. Menors de 7 anys 
gratuït. Places limitades, 20 persones per a 
cada sortida. Horari: 10:30 h i 12 h

Abril

6  Mamífers ocults a la serra

13   Els arbustos de l’alzinar

20  Els ocells de mida mitjana 

27  El pantà de Vallvidrera

Maig

4  Brolles i màquies

11  Com viuen els esquirols

18  Líquens, molses i falgueres 

25 El pantà de Vallvidrera 

Juny

1  Rere el rastre del senglar 

8  El pantà de Vallvidrera

15  L’aigua i les fonts

29  Les lianes mediterrànies

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: 5 €/ persona.  
Places limitades. Cal inscripció prèvia. 

Abril

5 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

12 al Centre d’Informació (*)

Maig

10 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

17 al Centre d’Informació (*)

Juny

7 al Centre d’Informació (*)

28 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
(*) S’organitzen conjuntament amb el MUHBA Vil·la Joana. Es 

complementen amb una visita comentada del museu a les 

20.30h, i a les 21:30 h una lectura literària de l’obra “Al cel” 

de Verdaguer amb acompanyament de violoncel. En cas de 

pluja se suspendrà tota l’activitat. Els interessats en sopar  

-abans de la sessió- al Bar “L’Entrepà” del Centre 

d’Informació, cal que reservin taula al tel. 932802840. 

EXCURSIONS  
AMB VOLUNTARIS
Itineraris per la serra conduits per Volunta-
ris de Collserola . De 4 a 5 hores de durada. 
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia.

Diumenge 7 d’abril: Camins de primavera

Diumenge 14 d’abril : Volta al Tibidabo

Dimarts 16 d’abril (*): Canyelles – Vall de Sant 
Iscle

Diumenge 19 de maig (*): Colors i olors de 
primavera

Dimarts 21 de maig (*): Sant Cugat – 
Cerdanyola del Vallès

Dissabte 25 de maig (**): De nit per Collserola

Diumenge 2 de juny: El lleure dels besavis

Dimarts 11 de juny (*): Per la zona de Sant 
Just Desvern

Diumenge 16 de juny (*): Camins d’aigua 

(*) La inscripció per a aquestes sortides s’obre el dilluns de la 

setmana anterior a l’activitat. (**) Sortida de capvespre

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

Aquestes sortides es programen el mateix 
diumenge al matí, en funció de la disponibilitat 
dels voluntaris. Informació i inscripció el mateix 
dia de l’activitat. (El 4rt. diumenge de mes no 
hi ha servei de voluntaris al C. Informació).

LA GRANJA DE 
CAN COLL
Els diumenges visites guiades de 45 minuts. Es 
mostren els espais de la granja: la incubadora, 
el tancat dels conills i el dels ànecs i els corrals. 
Horari: 11:15 h i 12:15 h. Preu: 1,70 € per 
persona (a partir de 3 anys). Cal inscriure’s 
el mateix dia al taulell d’informació. 
Màxim 25 persones per visita. 
Reserves per a grups, només a la visita de les 
11:15 h (*) 
De 13 h a 13:30 h visita lliure i gratuïta només 
als corrals.
(*) Cal reservar amb un mínim de 15 dies d’antelació a 

secretariacancoll@parccollserola.net.

ESPECIAL  
PRIMAVERA
El Gran Casino de la Rabassada- 
Història d’un somni burgès
Divendres, 12 d’abril, de 19 h a 20:30 h,  
a Can Coll

Presentació i visita guiada a l’exposició que 
narra el com i el perquè de la transformació de 
Collserola per a la construcció d’un complex 
hoteler i lúdic. A càrrec de Pere Fàbregas i 
Carlota Giménez, comissaris de l’exposició.

BioBlitzBCN 2013
19 i 20 d’abril, 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. Científics que estudiaran grups 
específics de flora i fauna identificaran tots els 
organismes que trobin, ajudats pels voluntaris 
que estigueu interessats. Les jornades 
s’acompanyaran d’altres activitats com ara 
tallers, exposicions o xerrades. 

El Parc de Collserola participa organitzant 
activitats de descoberta del món dels ocells. 

Informació del programa complet al web 
www.blogmuseuciencies.org/category/bioblitz/

Fauna amagada a la riera de  
Vallvidrera

Diumenge, 28 d’abril, de 10 h a 13 h 

Itinerari de descoberta. Seguint torrents i rieres 
una mirada més acurada ens permet descobrir 
els animals de sota l’aigua i de les vores, sovint 
desconeguts. Activitat gratuïta. Cal inscripció 
prèvia i vehicle privat per traslladar-se.

La carretera de la Rabassada: un fil 
sinuós ple d’història

1r. Tram. Vistes al Barcelonès 
Diumenge, 12 de maig, de 9 h a 13 h 

Aquesta carretera travessa la serra i uneix 
Barcelonès i Vallès, és una via de comunicació i 
també un bon guió per il·lustrar una època de 
gran transformació de Collserola. Farem un 
itinerari, repartit en dos trams, explicant la seva 
història i descobrint racons poc coneguts i 
d’altres d’emblemàtics. A càrrec de Pere 
Fàbregas, historiador. Activitat gratuïta. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.

Jornades  La vinya i el vi a Collserola 

Quarta edició d’ aquestes jornades que donen 
a conèixer la tradició del conreu de la vinya a la 
serra, el tipus de vi que es produïa i el patrimo-
ni cultural que ens ha quedat. Durant els 
mesos de maig i juny tindran lloc diverses 
activitats, tallers, xerrades i visites als sis 
municipis organitzadors. Podeu consultar el 
programa a al web del Parc. 

Diumenge, 26 de maig, de 10:30 h a 14 h, a 
Can Coll, Centre d’Educació Ambiental. 
Activitats gratuïtes i per a totes les edats. 

Fem haikus i tankes 
Diumenge, 9 de juny, d’11 h a 13 h, al 
Centre d’Informació

Voleu expressar amb un haiku o tanka la vostra 
visió de les petites belleses del bosc de 
Collserola? Farem un taller per aprendre’n.
Imprescindible portar càmera. A càrrec de 
Miquel Palau, mestre i filòleg. Activitat 
gratuïta. Cal inscripció prèvia. 

Del 15 de maig al setembre, al Centre 
d’Informació 

Exposició temporal. «Haikus i tankes». Mostra 
de poesies fetes seguint aquestes estructures 
tradicionals japoneses. Textos i fotografies de 
Miquel Palau. Entrada lliure.

CENTRES 
D’ATENCIÓ  
AL PÚBLIC
Centre d’Informació  
És obert tots els dies de la setmana de  
9:30 h a 15 h. 
Excepte 25 i 26 de desembre i l’1 i 6 de gener 
Tel.: 932 803 552   
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. Disposa de bar i de serveis adaptats.

Can Coll,  
Centre d’Educació Ambiental 

És obert els diumenges de 9:30 h 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. 

Als dos centres podeu visitar les exposi-
cions, veure els audiovisuals del Parc, 
seguir els itineraris senyalitzats. Els 
diumenges hi trobareu Voluntaris de 
Collserola que us poden acompanyar a fer 
algunes activitats.

Espai d’interpretació  
del pantà de Vallvidrera

El centre acull l’exposició sobre el Pantà i els 
seus entorn. 
Obert al públic el 1r i 3r diumenge dels 
mesos de maig i juny. Horari d’11 h a 14 h  
Es pot visitar tot l’any, mitjançant visites 
concertades.Tel. per reserves. 932 803 552 

Agenda

Parc Natural de la Serra de Collserola

www.parcnaturalcollserola.cat

PRIMAVERA 2013

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.


