Agenda
TARDOR 2012
Parc Natural de la Serra de Collserola
www.parcnaturalcollserola.cat

PASSEJADES
TEMÀTIQUES
Els dissabtes s’ofereixen passejades d’una hora,
pels voltants del Centre d’Informació. Conduïdes pels guies del parc i adreçades al públic
en general.
Apunteu-vos al taulell (el mateix dia de la
sortida). Preu: 1,70 €. Places limitades (20
persones per a cada sortida).
Horari: 10:30, 12:00 h.

Diumenge, 21 d’octubre: D’Horta a Sant
Cugat
Diumenge, 28 d’octubre: Cavallers i dracs
Diumenge, 18 de novembre: Coll de la
Ventosa - Montcada
Dimarts, 20 de novembre: La Floresta Molins de Rei (*)
Diumenge, 25 de novembre: L’ermita
perduda
Diumenge, 2 de desembre: Les ermites
Diumenge, 16 de desembre: Turons de Can
Pascual

Octubre

Dimarts, 18 de desembre: Les fonts de la
Rabassada (*)

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

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

13 El pantà de Vallvidrera
I també, els diumenges, recorreguts guiats
al voltant del Centre d’Informació i de Can
Coll. Activitat gratuïta. Places limitades.

20 Alzines i glans
27 El pantà de Vallvidrera
Novembre
3

Rere el rastre del senglar

10 El pantà de Vallvidrera
17 Els fruits del bosc

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

24 El pantà de Vallvidrera

ESPECIAL TARDOR

Desembre
1

Pins, pinyes i pinyons

15 El pantà de Vallvidrera

Festa dels Ocells

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 21 a 23 h.
Preu: 5 € / persona.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Diumenge 7 d’octubre, de 10.30 a 14 h, a
Can Coll
Els joves naturalistes seran els principals
protagonistes del Dia Mundial dels Ocells al
Parc. De 10h 30 a 13h activitats de descoberta
del món dels ocells, gimcana, tallers, passejades...A les13h alliberament d’ocells recuperats
Darrer dia de la campanya d’observació de
rapinyaires al Turó de la Magarola, de 10 a
13 h.
Activitats per a tots els públics i gratuïtes.

Octubre

Mensaje del bosque: Voz de raiz

19 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

Del 19 d’octubre al 22 de desembre, al Pati
Manning (Barcelona)

26 al Centre d’Informació (*)
Novembre
9

a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

16 al Centre d’informació (*)
Desembre
14 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
21 al Centre d’Informació

(*)

(*) Les sessions del 26 d’octubre, 16 de novembre i 21 de desembre s’organitzen conjuntament amb el MUHBA Vil·la Joana, sota el títol
de Nits de poesia i astronomia. Es complementen amb una visita comentada del museu a les
19h i, a les 20:30 h, una lectura literària de
l’obra “Al cel” de Verdaguer amb acompanyament de violoncel. En cas de pluja se suspendrà
tota l’activitat.(No hi ha servei de bar. Porteuvos l’entrepà!)

EXCURSIONS DE
DIUMENGE 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.
Dimarts, 16 d’octubre: Rotonda - Pantà de
Vallvidrera (*)

Exposició temporal. Mostra de 30 peces de
gran format –arrels dels boscos de Collserolaamb les que l’escultor vol llençar un missatge
d’alerta sobre la necessitat de conservar el
nostre entorn. Obres de Kan Masuda.
Fauna amagada a la riera de
Vallvidrera
Diumenge 21 d’octubre, de 10 a 13 h. al
Centre d’Informació
Aparentment, els torrents i rieres poden
semblar buits de fauna. Una mirada més
acurada ens permet descobrir un conjunt
d’animals sota l’aigua i a les vores, sovint
desconeguts. Sota la protecció del bosc de
ribera, són part d’un ecosistema molt valuós en
si mateix i dins el conjunt de la serra. A càrrec
dels Guies del Parc. Activitat gratuïta. Cal
inscripció prèvia. (Cal vehicle privat per
traslladar-se als diferents punts del recorregut).

Guarnim i fem regals per a les festes
Diumenge, 2 de desembre,
d’11 h a 13.30 h, a Can Coll
Un taller amb propostes per fer regals i
objectes decoratius pel Nadal. Amb imaginació
i creativitat podem obtenir resultats bonics i
econòmics. Tot confeccionat amb material de
baix cost o elements naturals. Una manera de
donar nova vida a objectes que ja consideràvem en desús, reduir residus i contribuir a
la cultura de la sostenibilitat. A càrrec de Judith
Themistanjioglus. Places limitades. Preu 3 €
per persona. Cal inscripció prèvia.
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. Horari: 9.30 a 15 h.

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.
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)
Disposa de bar ”L’entrepà” i de serveis
adaptats.
Podeu:
- Visitar l’exposició permanent: “Pensada per
fer pensar”.
- Visitar l’exposició temporal “Collserola: tast
de biodiversitat”.
- Veure els audiovisuals del Parc.
- Seguir els itineraris senyalitzats al voltant del
Centre.
- Fer observacions a la menjadora dels ocells
(activitat guiada i préstec de prismàtics). A
partir de novembre.
Can Coll,
Centre d’Educació Ambiental
És obert els diumenges de 9:30 a 15 h. Excepte
el 30 de desembre i el 6 de gener.
Tel. 936 920 396. Situat a la ctra. de Cerdanyola a Horta, al km 2 (Cerdanyola del Vallès)
Podeu:
- Visitar la masia del segle XV
- Visitar l’exposició temporal “Voluntaris de
Collserola”.
- Visitar l’exposició “L’home i el medi
a Collserola”.
- Veure els audiovisuals del Parc.
- Seguir els itineraris senyalitzats al voltant
de Can Coll.
- Fer observacións a la Feixa dels Ocells (préstec
de prismàtics). A partir de novembre.
- Visitar la granja, d’11 a 13.30 h. Activitat
guiada de 40 minuts. Preu: 1,70€. Menors de
3 anys gratuït.

Els bolets a la Serra
Diumenge 25 de novembre, de 10 a 13 h,
al Centre d’Informació
La tardor és una època de molta activitat als
boscos de Collserola. Trobem plantes florides,
fruits saborosos i diversitat de bolets. En
parlarem d’aquests últims, de les seves
característiques, de la importància que tenen
pel bosc i sortirem a fer un recorregut per
conèixer millor els seus hàbitats i les claus per
identificar-los. A càrrec de Marc Estévez.
Divulgador, micòleg i guia d’Espais Naturals.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

Als dos centres trobareu VOLUNTARIS DE
COLLSEROLA que els diumenges us poden
acompanyar a fer diverses activitats
Espai d’interpretació
del pantà de Vallvidrera
El centre acull l’exposició sobre el Pantà i els
seus entorns. Es pot visitar, mitjançant visites
concertades, tot l’any. Tel. per reserves.
932 803 552. Les Passejades temàtiques al
pantà de Vallvidrera inclouen la visita
(consulteu el calendari passejades).

