
 

PAPALLONES A LA BIBLIOTECA CENTRAL DE CERDANYOLA 
 

 Omplim la biblioteca de papallones. Taller d’origami de papallones per decorar la 

Biblioteca. Del 2 a l’11 de maig. Tardes i dissabtes matí. Per a tots els públics. 

 La Científica Tina.  Conte i taller. El 13 de maig. 17.30h. Per a infants de 2 a 6 anys 

 Troba les papallones amagades. Gimcana familiar. Del 16 al 31 de maig. 17:30 a 20h. Per 

a infants de 5 a 12 anys. 

 Les papallones de Cerdanyola  i de Collserola. Exposició. Del 16 de maig al 7 de juny, 

a la Biblioteca de Cerdanyola. Horari: coincidint amb la Biblioteca. Per a tots els públics. 

Més informació:  http://www.bibliotecacerdanyola.cat/ 

 

LES PAPALLONES DEL PARC DEL TURONET. Bioblitz metropolità 
Testing de papallones, activitat amb el suport d'un tècnic especialista, en la que s’elaborarà, de 

manera participativa, un inventari de les espècies de papallones (i d'altra fauna) que hi ha al Parc del 

Turonet.  
Diumenge, 26 de maig a la Jugatecambiental.  
D’11.30h a 13.30h.  

Més informació:  http://bit.ly/DMPapallonesTuronet  

 

Dia de les Papallones 2019 

Activitats gratuïtes  

Incloses a la Setmana de la Natura 
 

PAPALLONES AL PARC NATURAL DE COLLSEROLA 
Xerrada  i itinerari de descoberta de les principals espècies de papallones  

diürnes de Collserola, a càrrec de Joan Cueto, tècnic del Parc Natural. 

Diumenge, 2 de juny, a Can Coll CEA. De 10 a 13 h. A partir de 7 anys. 

Cal inscripció prèvia al telèfon: 932 803 552  (laborables de 9.30h a 15 h) 

I també, diumenge 26 de maig i el mateix 2 de juny, a Can Coll i al Centre d’Informació: 

 Taula informativa sobre les papallones de Collserola, recull de llibres i contes de 

papallones, petits tallers autoguiats per a infants i l’audiovisual Papallones de Collserola de 

Pilar Flores.  

 Visites autoguiades al Jardí de les Papallones de Can Coll. De 10h a 14 h.  

Més informació:  https://www.parcnaturalcollserola.cat/agenda/ 
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