AGENDA
ESTIU 2021
PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

n www.parcnaturalcollserola.cat
n @parcncollserola
n @collserola

ESPECIAL
ESTIU
n 17A

NIT DELS RATPENATS

n UNA

MASIA AMB MÉS DE 500 ANYS D’HISTÒRIA

Divendres 9 de juliol a Can Coll, de 19.30-22.30 h

Diumenge 19 de setembre a Can Coll, a les 11.15 i a les 12.30 h

Activitat per conèixer el món d’aquests petits mamífers i saber per què
cal protegir-los i conservar-los. Xerrada tècnica i passejada nocturna
que ens permetrà descobrir i identificar aquestes espècies amb
detectors d’ultrasons. Demostració dels recursos que s’utilitzen per
a l’estudi. A càrrec dels tècnics del Museu de Ciències Naturals de
Granollers.

Passejada guiada per aquesta antiga masia boscana que abans de
1495 era coneguda com a mas Portell. Podreu descobrir com ha anat
transformant-se amb el pas del temps. Mentre la planta baixa es
conserva tal com era els segles XVIII i XIX, al primer pis s’aprecia
l’aspecte senyorial que va adquirir a començaments del segle XX. La
finca destaca pel seu valor paisatgístic i pel seu paper en el manteniment de la biodiversitat. En aquests moments, és un centre d’educació
ambiental del Parc de Collserola i els seus horts, granja, vinya i camps
són importants espais educatius.

A partir de les 19 h portes obertes a la masia de Can Coll. Aforament
limitat, entrada per torns. Podreu visitar l’exposició Paisatges nocturns
i una exposició sobre ratpenats. Disposarem d’una estona per qui
vulgui sopar a l’aire lliure, abans de començar l’activitat. Porteu-vos un
lot i calçat adequat per la passejada.
Activitat gratuïta. Places limitades. A partir de 10 anys. Cal inscripció
prèvia a partir del 5 de juliol trucant a Can Coll, Centre d’Educació
Ambiental: 936920396 (laborables de 9.30 a 14.30 h) màxim 4 places
per trucada.

PER LA SERRA DE L'ARRABASSADA
I EL PANTÀ DE CAN BORRELL

Activitat gratuïta. Places limitades. A partir de 8 anys. Cal inscripció
prèvia a partir del 13 de setembre al telèfon de Can Coll: 936920396
(laborables de 9.30 a 14.30 h) màxim 4 places per trucada.

VOLS
COL·LABORAR?

n PASSEJADA

Dissabte 10 de juliol, DE 9 A 12 H
Partint de Vallvidrera i vorejant el Tibidabo arribem al Viaducte de Can
Ribes per continuar resseguint la carena de la Serra de l’Arrabassada
fins al pantà de Can Borrell, un espai aquàtic de singular bellesa. La
ruta continua fins a la masia de Can Borrell per acabar a Sant Cugat.

Què et semblaria venir un dia al Parc a col·laborar en la millora d’algun
dels seus espais? Si tens temps i ganes, et convidem a participar-hi!
n CONDICIONAMENT

DE LA FONT DE CAN CALOPA

Dijous 23 de setembre, de 10 - 13:30 h
Actuació de recuperació del camí d’accés a l’espai de la font.

A càrrec de Joan Solé, de ROADA, Projectes ambientals i educatius.

Coorganitzat amb L’Olivera - Can Calopa de Dalt.

Organitzada pel Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán.

Activitat gratuïta. Places limitades. A partir de 18 anys. Cal inscripció
prèvia a partir del 20 de setembre trucant al Centre d’Informació:
932803552 (laborables de 9.30 a 14.30 h) màxim 4 places per trucada
o per correu a: formacio@olivera.org

Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia al següent
enllaç: https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com
Més informació trucant al Centre Cívic Vallvidrera Vázquez-Montalbán: 93 406 90 53 o per correu:informacio@ccvazquezmontalban.com

NITS
D’ASTRONOMIA

n ITINERARI

DEL CASTELL DE TORRE BARÓ
A LA FONT MUGUERA
Dissabte 24 de juliol, de 10 a 12 h
Itinerari que discorre pel vessant bac de Collserola amb el qual es pot
descobrir i gaudir del paratge bell i tranquil de la font Muguera.
Coneixerem com es gestionen algunes de les principals amenaces que
afecten el Parc Natural de Collserola: els incendis i les espècies
invasores.
Organitzada pel Castell de Torre Baró.
Activitat gratuïta. Places limitades. A partir de 18 anys. Cal inscripció
prèvia trucant al: 664 044 079 o bé enviant un correu electrònic a:
castell_torrebaro@bcn.cat.
n OBSERVACIÓ

DE LA MIGRACIÓ DE LES AUS
RAPINYAIRES AL PARC DE COLLSEROLA
Caps de setmana i festius del 12 de setembre al 3 d’octubre al turó de
la Magarola , de 10-13 h
Un any més, us convidem a gaudir d’un magnífic espectacle. Al
mirador de la Magarola, trobareu ornitòlegs que us ajudaran a
identificar: àguiles, falcons, arpelles... Podreu reconèixer i diferenciar
les siluetes dels ocells que es desplacen cap a terres africanes a passar
l’hivern. Amb la col·laboració de Collserola Verda.
Activitat gratuïta, oberta a tothom, amb aforament limitat. L’accés fins
a dalt del turó és a peu. Cal que porteu prismàtics.
Més informació al Centre d’Informació 932803552 (laborables de 9.30
a 14.30 h).
n COLLSEROLA,

MOBILITAT SOSTENIBLE?

Dissabte 18 de setembre , de 9 a 12 h
Les muntanyes de Collserola són un atractiu per als milers de persones
que viuen al seu voltant. Ens movem amb transports públics, amb
cotxe i altres vehicles, i darrerament la bicicleta és per tot arreu del
Parc. Per gaudir de l’entorn natural anar a peu és l’opció més recomanable. Són molts els mitjans de transport que utilitzem, que han de
conviure i que deixen empremta a la muntanya. En aquesta sortida
descobrirem la mobilitat sostenible al Parc, la regulació dels diferents
mitjans de transport i les mesures que protegeixen la natura dels
impactes d’aquesta mobilitat.
A càrrec de Patrícia Rovira, biòloga i educadora ambiental
especialitzada en sostenibilitat.
Organitzada pel Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán.
Activitat emmarcada en la Setmana Europea de la Mobilitat.

Sessions d’iniciació a l’observació d’estels, constel·lacions i altres cossos
celestes. Els divendres al Centre d’Informació.
Horari: 22-24 h
Preu: 5,40 €
Places limitades. A partir de 12 anys. Cal inscripció prèvia la mateixa
setmana de l’activitat al telèfon del Centre d’Informació: 932803552
(laborables de 9.30 a 14.30 h) màxim 4 places per trucada. En cas de
mal temps o de menys de 10 inscrits, se suspendrà l’activitat.
n VEGA

I ALTAIR: EL ROMANÇ DE LA VIA LÀCTIA

Divendres 16 de juliol
Vega i Altair són dos estrelles molt brillants a l’estiu que pertanyen a
dues constel·lacions diferents. La seva història al firmament ens explica
un relat d’amor d’origen Japonès. Aquesta nit descobrirem la seva
història i podrem observar com brillen entre el rerefons d’estrelles.
n EL

TRIANGLE DE L’ESTIU S’IMPOSA AL CEL NOCTURN

Divendres 10 de setembre
Tres constel·lacions, tres estrelles i tres angles. Vega, Altair i Deneb
formen un triangle estival que ha guiat a navegants i viatgers durant
mil·lennis. Aquesta nit el podrem veure regnant entre les estrelles de
fons, acompanyat del planeta vermell (Mart).

D’EXCURSIÓ
AMB...
Us proposem descobrir el Parc de la mà d’alguna de les entitats del
territori que se’l coneixen abastament.
Itinerari matinal de 4 a 5 h de durada.
Activitat gratuïta. Places limitades. A partir de 12 anys. Cal inscripció
prèvia a partir del 13 de setembre al telèfon del Centre d’Informació:
932803552 (laborables de 9.30 a 14.30 h) màxim 4 places per
trucada.
n DEPANA.

CAMINANTS COLLSEROLA

Dimarts 21 de setembre
De Sant Feliu de Llobregat a Molins del Rei.

Activitat gratuïta. Places limitades. A partir de 18 anys. Cal inscripció
prèvia al següent enllaç: ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com
Més informació trucant al Centre Cívic Vallvidrera Vázquez-Montalbán: 93 406 90 53 o informacio@ccvazquezmontalban.com
ATENCIÓ: La realització de les activitats s’adaptarà a la normativa vigent per la COVID-19. Caldrà seguir tothora les indicacions dels organitzadors en relació a les prevencions sanitàries i d’higiene (ús de mascaretes, neteja de mans, distàncies entre assistents, etc.).

ACTIVITATS AL
TURÓ DE MONTCADA

PASSEJADES
TEMÀTIQUES
Una passejada tranquil·la pels entorns del Centre d’Informació, per
conèixer els valors del Parc de la mà d’un guia especialitzat. A càrrec
dels Guies del Parc.
Horari: 11-13.30 h
Preu: 1,85 €
Places limitades. A partir de 12 anys. Cal inscripció prèvia la mateixa
setmana de l’activitat al telèfon del Centre d’Informació: 932803552
(laborables de 9.30 a 14.30 h) màxim 4 places per trucada.
n PREPARATS

PER LA CALOR

Dissabte 17 de juliol
La vegetació mediterrània ha de fer front a les condicions extremes
dels mesos estivals com són les altes temperatures i l’escassetat
d’aigua. Aquests factors incrementen el risc d’incendis. Les persones
realitzem accions directes i indirectes per minimitzar els incendis, però
sabeu quines adaptacions fa la vegetació? Vine a descobrir-les.

DESCOBERTES
EN FAMÍLIA
Una passejada pels voltants del Centre d’Informació, acompanyada
d’un petit taller o d’un joc ens servirà per conèixer millor Collserola. A
càrrec dels Guies del Parc.
Horari: dos torns, 11 i 12.30 h
Preu: 1,85 €
Places limitades. Cal inscripció prèvia la mateixa setmana de l’activitat
al telèfon del Centre d’Informació: 932803552 (laborables de 9.30 a
14.30 h) màxim 4 places per trucada.
n LA

QUÍMICA DE LA NATURA

Dissabte 18 de setembre
Vine a gaudir dels colors del bosc al voltant del Centre d’Informació,
experimenta amb els pigments d’elements naturals i deixa fluir el teu
vessant artístic.

Activitats organitzades per l’associació ACER: www.acer-associacio.org
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a: activitats@acer-associacio.org
indicant el número de persones que us acompanyaran i un telèfon
mòbil de contacte per comunicar qualsevol canvi d'última hora.
n ELS

RATPENATS

Divendres 3 de setembre
Activitat per donar a conèixer el món dels ratpenats, aquests mamífers
que han conquerit el medi aeri.
Us ensenyarem com s'orienten mitjançant sons que ells mateixos
emeten a través dels nostres detectors d'ultrasons.
n DIA

DE LES AUS

Diumenge 3 d’octubre
Manteniment de les caixes-niu per a ocells insectívors i refugis de
ratpenats instal·lades al Turó de Montcada.

AVANÇAMENT DE
L’AGENDA DE TARDOR
n ESPECIAL

DIA MUNDIAL DELS OCELLS A COLLSEROLA

Aquesta diada, que coincideix amb el primer cap de setmana d’octubre, se celebra a la major part d’espais naturals protegits per tal
d’apropar el món dels ocells i els seus hàbitats a la ciutadania, i
conscienciar-la dels problemes de conservació que els afecten.
Al Centre d’Informació, 2 d’octubre. Passejada temàtica Els ocells
del Parc de Vallvidrera
Al Turó de la Magarola, 3 d’octubre darrer dia de la 33a Campanya
d’observació de la migració de les aus rapinyaires.
A Can Coll, 3 d’octubre Festa dels Ocells. Us convidem a compartir
una matinal aprenent i gaudint amb tot un seguit d'activitats que
tindran com a protagonista el món de les aus. Activitats per a tots els
públics i gratuïtes. Amb la col·laboració de l'associació Collserola
Verda.

ATENCIÓ: La realització de les activitats s’adaptarà a la normativa vigent per la COVID-19. Caldrà seguir tothora les indicacions dels organitzadors en relació a les prevencions sanitàries i d’higiene (ús de mascaretes, neteja de mans, distàncies entre assistents, etc.).

QUÈ TROBARÀS
ALS CENTRES

CENTRES
			
D’ATENCIÓ ALS VISITANTS

n CENTRE D’INFORMACIÓ

n CENTRE D’INFORMACIÓ

Exposició permanent: Collserola Parc Natural, pensada per fer pensar.

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.

Itineraris senyalitzats al voltant del Centre.
Itinerari de les fonts, accessible per a persones amb mobilitat reduïda:
des de l’estació fins a la font Nova, i accessible per a persones cegues,
fins al Centre.

Carretera de l’Església, 92 (Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat,
km 4,7)

Audiovisuals del Parc.
Consulta i venda de publicacions.

Situat a 8 minuts de l’estació del Baixador de Vallvidrera dels
FGC. Lat. 41.419696, long. 2.100994

n CAN COLL, CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

Entre setmana, visites i activitats concertades per a escoles i
públic en general.

Masia del segle XV i voltants rurals.
Exposició permanent L’home i el medi a Collserola.
Itineraris senyalitzats als entorns de l’equipament .
Audiovisuals del Parc.

Tel. 932 803 552. Correu: ci@parccollserola.net

n CAN COLL, CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Obert els diumenges de 9.30 a 14:30 h. Tancat del 24 de juny a
l’11 de setembre, de Nadal a Reis i per Pasqua.

Consulta i venda de publicacions

Carretera de Cerdanyola a Horta, al km 2. Cerdanyola del
Vallès. Lat. 41.473815, long. 2.127935

Visita lliure als corrals de la granja d’11 a 13.30 h

Tel. 936 920 396. Correu: activitatscancoll@parccollserola.net

n ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA

Entre setmana, activitats educatives concertades.

Exposició permanent: El pantà i els seus entorns. Visites comentades.

n ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA

Itineraris senyalitzats als voltants.

Obert els diumenges de 10.30 h a 14 h. Tancat del 18 juliol al
12 de setembre i els mesos de gener i desembre.
Camí del pantà, s/n. Vallvidrera. Lat. 41.4146818, long.
2.0972868
Situat a 5 minuts de l’estació de Baixador de Vallvidrera dels
FGC i a 5 minuts de l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera.
Es poden concertar visites guiades a l’equipament per a grups
tot l’any. Tel. reserves: 932 803 552.
n PUNT D’INFORMACIÓ DEL CASTELL DE TORRE BARÓ

Horari de dilluns a divendres de 10 a 13 h ; dissabtes de 10 a
17 h (tancat de 13 a 15 h); diumenges de 10 a 14 hores.
Carretera alta de Roquetes 328. Barcelona. Lat. 41.45184326,
long.2.17628893
Visites comentades i activitats per a escoles. Informació i
reserves: castell_torrebaro@bcn.cat.
n CENTRE DE NATURA CAN SOLER

Obert el segon i quart divendres i diumenge de mes de 9.30 a
14 h, excepte agost.
Carretera de Sant Cugat 114 -132. 08035 Barcelona
Lat. 41.425379 (41°25'31.4"N), long. 2.133354 (2°08'00.1"E)
Informació al tel. 664117871 (només dimarts i dijous de 10 a
14 h) o al correu centrenaturacansoler@bcn.cat

