PROGRAMA PER A LA CIUTADANIA
Març - Abril 2016

SETMANA SANTA EN FAMÍLIA
A

B

C

En Mus surt del castell
Divendres 25 de març de 10 a 11 h
En Mus és un ratolí de ciutat que mai no s’ha atrevit
a sortir del castell de Torre Baró. Us convidem a
acompanyar-lo en les seves aventures i a descobrir
junts els diferents hàbitats, plantes i animals que es
poden trobar als voltants del castell.
El territori en imatges
Dissabte 26 de març de 10 a 11 h
Per on entra l’aigua a la ciutat? Com es fa el proveïment
d’energia a les nostres cases? Descobrireu les
necessitats dels habitants de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona a través d’una divertida gimcana en família!
Barcelona canviant
Dilluns 28 de març de 10 a 11 h
Com canvien les ciutats al llarg del temps? Sabeu quins
són els esdeveniments que han transformat Barcelona
al llarg dels anys? Aprendrem com s’ha anat dibuixant
la ciutat que coneixem avui en dia tot jugant amb un
puzle gegant.

Què és el castell de Torre Baró?

Què hi podeu fer?

És la icona del districte de Nou Barris, visible des de molts
punts de Barcelona. Data del 1905 i formava part d’un projecte
de “ciutat jardí”, però va quedar inacabat. Després de molts
anys sense un ús concret i amb una forta càrrega simbòlica i
social al darrere, avui en dia ha estat restaurat i obert al públic
com a centre d’interpretació històrica i ambiental i
punt d’informació del Parc de Collserola.

Activitats, visites guiades, itineraris de descoberta de
l’entorn, tallers familiars i tallers educatius per a tots els
públics. També s’atenen consultes i préstec gratuït de
motxilles amb material per a descobrir l’entorn del Parc
de Collserola.

ESDEVENIMENTS ESPECIALS
D

E

Totes les activitats són gratuïtes i les places,
limitades. Cal fer reserva prèvia per via
presencial o per correu electrònic a
castell_torrebaro@bcn.cat

RUTES GUIADES PER A GRUPS D’ADULTS

De dilluns a divendres a les 10 h. Màxim 25 persones per grup.

Monogràfic: història del castell
Diumenge 17 d’abril a les 12 h
L’ Arxiu històric de Roquetes - Nou Barris ens presenta
en primícia el monogràfic sobre la història del Castell
de Torre Baró, escrit per dos dels seus membres.

Seguint la petjada de l’aigua
Itinerari per conèixer el paper del riu Besòs i les mines
de Montcada en el proveïment d’aigua a la ciutat de
Barcelona. Observarem infraestructures com la Casa de
l’Aigua, descobrirem racons d’interès històric de Nou Barris
i gaudirem d’una vista excepcional fins arribar al castell de
Torre Baró.

Sant Jordi al Castell
Dissabte 23 d’abril
Al castell de Torre Baró celebrem el dia del llibre i la
rosa amb dues activitats familiars:

L’entorn del castell
Itinerari que ens permetrà descobrir la diversitat de
paisatges, conèixer algunes de les espècies que hi habiten
i adonar-nos de la influència de l’entorn urbà en una de les
franges de contacte entre el parc i la ciutat.

• Taller de roses amb material reutilitzat (de 10 a 11:30 h)
Despertarem la creativitat, aprenent a fer roses de Sant
Jordi reutilitzant materials casolans.
• Inventem una llegenda pel castell (de 17 a 18:30 h)
Coneixerem la llegenda del castell de Torre Baró i ens
n’inventarem una de ben especial tot creant un conte
a través de jocs i dinàmiques col·laboratives.

TOTS ELS PÚBLICS
Els tresors de Torre Baró
Tots els dissabtes del mes d’abril de 10 a 11 h
Al voltant del castell es poden trobar molts tresors amagats.
Alguns d’ells formen part d’aquest joc de pistes que, inspirat
en la geocerca, ens permetrà conèixer els valors naturals i la
singularitat de l’entorn d’aquesta zona de Collserola. Només
cal que hi poseu les ganes, nosaltres us deixem el GPS!

Quan ens hi podeu trobar?
De dilluns a divendres de 10 a 13 h
Dissabtes de 10 a 17 h (Dissabte 20 i 27 d’abril: 10 a 19h)
Diumenges de 10 a 14 h

Com s’hi arriba?
En transport públic: autobús 82, metro L3
(Roquetes o Trinitat Nova)
En transport privat: carretera Alta de les Roquetes

* excepte
**

divendres 25 de Març
excepte el dissabte 26 de març i el 23 d’abril

MARÇ

Coneixerem l’edifici i el seu entorn privilegiat i entendrem la
importància del castell com una de les portes d’entrada al
Parc Natural de la Serra de Collserola.
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De dilluns a divendres a les 10 h, a les 11 h, o a les 12 h*.
Dissabtes a les 10 h i a les 15 h**. Diumenges a les 10 h.
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VISITA COMENTADA
AL CASTELL DE TORRE BARÓ

