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ESPECIAL 
ESTIU

 18a NIT DELS RATPENATS

DIVENDRES 15 DE JULIOL 
al Centre d'Informació

Un projecte d’àmbit europeu per conèixer els 
ratpenats. Podreu gaudir de l’espectacle 
familiar “En Pipistrela”, xerrada i passejada 
nocturna per detectar-los.

La primera part de l’activitat, l’espectacle familiar, 
és apte per a tots els públics. La segona part, 
recomanada a partir de 8 anys.

 Coorganitzat  amb el Centre Cívic l’Elèctric i 
el Centre Cívic Vallvidrera.

De 19 a 22 h

Inscripcions a partir del 4 de juliol

 COLLSEROLA INÈDITA

DISSABTE 24 DE SETEMBRE 
al Castell de Torre Baró

Tot fent una agradable passejada pel vessant 
solell dels voltants del Castell, ens endinsarem 
en un recorregut fascinant i coneixerem les 
característiques principals de la vegetació 
mediterrània adaptada a l’escassetat d’aigua.

 Coorganitzada amb el Castell de Torre Baró.

De 10 a 12 h. 

Cal inscripció prèvia trucant al 664044079 
o enviant un correu a castell_torrebaro@bcn.cat

 OBSERVACIÓ DE LA MIGRACIÓ DE LES 
AUS RAPINYAIRES

Caps de setmana i festius del 10 de setem -
bre al 2 d’octubre, al turó de la Magarola

Al mirador de la Magarola trobareu ornitòlegs 
que us ajudaran a identifi car àguiles, falcons, 
arpelles... Podreu reconèixer i diferenciar les 
siluetes dels ocells que es desplacen cap a 
terres africanes.

De 10 a 13 h. 

Cal que porteu prismàtics. Aforament 
limitat.

EXPOSICIONS 
TEMPORALS

 RETRATS DEL PARC

FINS AL 25 DE SETEMBRE 
al Centre d'Informació

Mostra de fotografi es i àudios realitzada per 
l’alumnat de 6è de l’Escola Els Xiprers que ha 
permès conèixer com es gestiona el Parc 
Natural de Collserola a partir d’entrevistes 
i imatges del personal tècnic.

Visita subjecta a la disponibilitat de la sala.

VOLS
COL·LABORAR?

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!

Horari segons activitat

 TASQUES DE CONSERVACIÓ 
D’UNA ZONA RESTAURADA 

DISSABTE 9 DE JULIOL
al torrent de Canyelles

Actuació a la zona restaurada del torrent de 
Canyelles. Reg de plançons, localització i 
eliminació els focus de les espècies de plantes 
exòtiques invasores i recollida de deixalles.

 Coorganitzat amb el Castell de Torre Baró i 
La Casa de l’Aigua.

De 10.30 a 13.30 h

Inscripcions al telèfon del Centre d’Informació

 FEM DE PAGÈS PER UN DIA

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
a Can Calopa

Actuació relacionada amb la gestió de l’hort de 
la masia de Can Calopa.

 Coorganitzat amb L’Olivera - Can Calopa 
de Dalt

De 10 a 13.30 h

Inscripcions al telèfon del Centre d’Informació i 
per correu electrònic a: formacio@olivera.org

NITS 
D’ASTRONOMIA
Sessions d’iniciació a l’observació 

d’estels, constel·lacions i altres cossos celestes. 
Els divendres al Centre d'Informació.

5,50 € De 22 a 24 h

En cas de mal temps o de menys de 10 inscrits 
se suspendrà l’activitat.

 8 DE JULIOL

Vega i Altair: el romanç de la Via Làctia

Vega i Altair són dues estrelles molt brillants a 
l’estiu que pertanyen a dues constel·lacions 
diferents. La seva situació al fi rmament 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.

 9 DE SETEMBRE
El triangle de l’estiu s’imposa al cel nocturn

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.

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.

Horari segons activitat

 DEPANA CAMINANTS COLLSEROLA

DIMARTS 20 DE SETEMBRE 
De Sant Cugat a Vallvidrera

Aquest itinerari ens porta des del Vallès a 
Vallvidrera passant per la interessant vall de Can 
Gordi i la part alta de la històrica vall de Gausac.

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.

 1,90 € D’11 a 13.30 h

 LA VALL DE VIDRE

DISSABTE 17 DE SETEMBRE 
a Vallvidrera

Què signifi ca Collserola? D’on venen els 
topònim Vallvidrera o Tibidabo? Coneixeu la 
mina Grott? Us proposem un recorregut per 
apropar i posar en valor alguns dels element 
patrimonials del Parc que, alhora, ens 
ajudaran a conèixer-lo una mica millor.

DESCOBERTES 
EN FAMÍLIA

Una passejada pels voltants del Centre d’Informa-
ció, acompanyada d’un petit taller o d’un joc ens 
servirà per conèixer millor Collserola.

1,90€ Dos torns: 11 i 12.30 h

 ELS PETITS HABITANTS DEL PARC

DISSABTE 9 DE JULIOL

Qui s’amaga sota els nostres peus? Descobri-
rem els animalons que viuen al terra, sota la 
fullaraca, i la seva importància en el bosc.
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ACTIVITATS AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA: 
Truqueu la mateixa setmana de l’activitat 
– de dilluns a divendres – al telèfon del 
Centre d’Informació del Parc 932.803.552. 
Horari de 9.30 a 14.30 h.

Activitat 
gratuïta
Cal inscripció 
prèvia
Edat 
recomanada

Horari de 
l’activitat



 CENTRES  D’ATENCIÓ ALS VISITANTS

 CENTRE D’INFORMACIÓ*

Obert tots els dies de la setmana de 9.30 a 
15 h. Tancat del 6 al 21 d’agost, el 25 i el 
26 de desembre i l’1 i el 6 de gener.

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

Tel. 932 803 552.

A 8 minuts del Baixador de Vallvidrera (FGC)

Lat. 41.419696, long. 2.100994

Entre setmana, visites i activitats concerta-
des per a escoles i públic en general.

Cafeteria i serveis adaptats.

 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.

Ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2, 
Cerdanyola del Vallès.

Tel. 936 920 396
activitatscancoll@parccollserola.net

Lat. 41.473554, long. 2.124503

Entre setmana, activitats educatives 
concertades.

 ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ 
 DE VALLVIDRERA*

Obert els diumenges de 10.30 h a 14 h. 
Tancat del 17 juliol a l’11 de setembre 
i els mesos de gener i desembre.

Camí del pantà, s/n. Vallvidrera.

A 5 minuts del Baixador de Vallvidrera (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.

* Gestionats pel Consorci 

 CASTELL DE TORRE BARÓ
Obert de dilluns a divendres de 10 a 13 h; 
els divendres tarda de 17 a 20 h, 
els dissabtes de 10 a 20 h i els diumenges 
de 10 a 14 h. Tancat del 8 al 21 d’agost.

Carretera Alta de les Roquetes 309. 
Barcelona. Lat. 41.45184326, 
long.2.17628893

Informació i reserves castell_torrebaro@
bcn.cat Tel. 664044079

Visites comentades i activitats per a tots els 
públics.

Gestionat per l’Ajuntament de Barcelona.

 CENTRE DE NATURA CAN SOLER
Obert el segon i quart divendres i diumen-
ge de mes de 9.30 a 14 h.
Tancat el mes d’agost.

Ctra. 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)

centrenaturacansoler@bcn.cat

Gestionat per l’Ajuntament de Barcelona.

 PUNT D’INFORMACIÓ DEL FORAT   
 D’EN BOCÀS
Tancat a partir de l’1 de juliol.

Pl. del Rotary International (a l’inici del camí 
de Can Borrell)

Gestionat per l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès.

QUÈ TROBARÀS 
ALS CENTRES

 CENTRE D’INFORMACIÓ
Exposició permanent: Collserola Parc Natural, 
pensada per fer pensar.

Itineraris senyalitzats pels entorns del centre. 
Itinerari de Les fonts accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda, des del baixador fi ns 
a la font Nova i accessible per a persones 
cegues, fi ns al Centre.

Audiovisuals del Parc.
Consulta i venda de publicacions.

Exposició temporal: Retrats del Parc.

 CAN COLL, CENTRE D'EDUCACIÓ 
 AMBIENTAL*

Masia del segle XV i entorns rurals.

Exposició permanent: L’home i el medi 
a Collserola.

Itineraris senyalitzats pels entorns de l’equipament.

Audiovisuals del Parc.

Consulta i venda de publicacions.

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

 ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ 
 DE VALLVIDRERA
Exposició permanent: El pantà i els seus 
entorns. Visites comentades.
Itineraris senyalitzats pels entorns.

AVANÇAMENT 
DE L’AGENDA 
DE TARDOR

 ESPECIAL DIA MUNDIAL DELS OCELLS 
A COLLSEROLA

1 i 2 D'OCTUBRE
al Centre d'Informació, al Turó de la Magarola 
i a Can Coll CEA

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 proble-
mes de conservació que els afecten.
Al Centre d’Informació, 1 d’octubre. 
Passejada temàtica  Els ocells del Parc de 
Vallvidrera
Al Turó de la Magarola, 2 d’octubre darrer 
dia de la 34a Campanya d’observació de la 
migració de les aus rapinyaires.
A Can Coll, 2 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.

Passejada temàtica. Informació i inscripcions 
al Centre d'Informació. Telèfon: 932803552.
Festa dels ocells. Informació i inscripcions al 
CEA Can Coll. Telèfon 936920396.

TURÓ DE 
MONTCADA

Activitats organitzades per l’associació ACER: 
www.acer-associacio.org


