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ESPECIAL  
TARDOR

n FESTA DELS D'OCELLS

Diumenge 3 d’octubre a Can Coll, de 10.30 a 14.00 h

En motiu del Dia Internacional dels ocells obrim les portes de Can Coll 
per a compartir bones estones aprenent i gaudint amb activitats que 
tindran el món dels ocells com a protagonista.

Al Centre d’Informació: dissabte 2 Passejada temàtica Vols d’ocells  
i diumenge 3 últim dia d’observació al turó de la Magarola.

Podeu consultar el programa a https://www.parcnaturalcollserola.cat/
dia-mundial-dels-ocells-al-parc-natural-de-la-serra-de-collserola/  

n UNA MASIA AMB MÉS DE 500 ANYS D’HISTÒRIA

Diumenge 10 d’octubre a Can Coll, a les 11.15 i a les 12.30 h

Passejada guiada per aquesta antiga masia boscana. Podreu descobrir 
com ha anat transformant-se amb el pas del temps i saludar al senyor 
Coll.

Activitat gratuïta. Places limitades. A partir de 8 anys.

n TALLER D’URBAN SKETCHING

Diumenge 10 d’octubre al Centre de Natura Can Soler

La masia de Can Soler és un espai rural amb elements patrimonials 
que ens permetran posar en pràctica aquesta tècnica de dibuix.

A càrrec de Lucía Gómez, artista plàstica.

Activitat gratuïta. Places limitades. A partir de 8 anys. Horari: d’11

a 12.30 h. Inscripció prèvia, a: centrenaturacansoler@bcn.cat

n LA CASA DEL GUARDA DEL PANTÀ

Diumenge 10 d’octubre, 10.30 a 14 h

Al llarg del matí es faran visites comentades a l’exposició que recull 
l’evolució d’aquest espai singular.

Activitat gratuïta. A partir de 12 anys.

n VISITA A LA RURAL

Dissabte 23 d’octubre, d'11 a 13 h

Coneixerem la realitat dels petits productors agroecològics del Parc i 
tastarem els productes locals.

A càrrec de la cooperativa La Rural de Sant Cugat.

Activitat gratuïta. Places limitades. A partir de 8 anys. Inscripció prèvia 
al telèfon del Centre d’Informació: 932803552 (lab. de 9.30 a 14.30 h).

n BIO-BINGO, DEL SÒL AL PLAT

Diumenge 24 d’octubre a Can Coll, a les 11.15 i a les 12.30 h

Taller sobre biodiversitat. Podreu descobrir els lligams vitals que 
permetem que tinguem plantes comestibles. A càrrec d'Isabel Alves.

Activitat gratuïta. Places limitades. A partir de 4 anys. Inscripció prèvia 
al telèfon del Centre d’Informació: 932803552 (lab. de 9.30 a 14.30 h).

n LA FEIXA DELS OCELLS

Diumenges, a partir del 7 de novembre, de 10.30 a 13.30 h

A Can Coll, podreu contemplar els ocells més comuns de Collserola. 
Prèstec gratuït de prismàtics. Temps d'estada màxim 30 minuts.

Al Centre d’Informació també trobareu una petita instal·lació on es 
poden fer observacions d’ocells.

Activitat gratuïta. Aforament limitat. A partir de 8 anys.

n QUÈ ÉS LA PEDRA SECA?

Diumenge 21 de novembre al Centre d’Informació, d'11 a 12.30 h

Xerrada per conèixer la tècnica constructiva de la pedra seca, declarada 
patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Coneixerem la seva 
presencia a Collserola. A càrrec de Joan Maria Vives.

Activitat gratuïta. Places limitades. A partir de 12 anys. Inscripció prèvia 
al telèfon del Centre d’Informació: 932803552 (lab. de 9.30 a 14.30 h).

n LES BARRAQUES DE VINYA DE CAN FERRIOL

Diumenge 28 de novembre, a Can Ferriol, de 10 a 13 h

Un itinerari per la finca de Can Ferriol on es podran observar diferents 
barraques de vinya i recers als marges del camí. A càrrec de Joan Maria 
Vives.

Activitat gratuïta. Places limitades. A partir de 12 anys. Inscripció prèvia 
al telèfon del Centre d’Informació: 932803552 (lab. de 9.30 a 14.30 h).
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n SÒLS VIUS, SÒLS FÈRTILS

Diumenge 12 de desembre a Can Coll, de 10 a 13 h

Una aproximació a la biodiversitat del sòl, tot visitant camps i horts i 
experimentant activitats senzilles per conèixer i potenciar la qualitat 
d’aquest valuós recurs. A càrrec d’Àlex Pérez Ferrer, especialista en 
agricultura ecològica de la UB i de l’IRBio.

Activitat gratuïta. Places limitades. A partir de 18 anys. Inscripció prèvia 
a: https://www.parcnaturalcollserola.cat/agenda/sols-vius-sols-fertils

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!

Activitat gratuïta. Places limitades. A partir de 18 anys.

n FEM DE PAGÈS PER UN DIA A CAN CALOPA

Dijous 14 d’octubre i 9 de desembre, de 10 a 13.30 h

Condicionament i preparació de l’hort d’hivern. Coorganitzat amb 
l’Olivera-Can Calopa de Dalt.

Inscripcions al telèfon del Centre d’Informació: 932803552 (lab. de 
9.30 a 14.30 h) o a Can Calopa: formacio@olivera.org

n SEGUIMENT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES

Dissabte 30 d’octubre, de 10 a 13 h

Sortida pels entorns de Torre Baró per tal de localitzar i eliminar els 
focus de les espècies de plantes exòtiques invasores que hi ha a la zona. 
Coorganitzat amb el Castell de Torre Baró (Nou Barris).

Inscripcions al telèfon del Centre d’Informació: 932803552 (laborables 
de 9.30 a 14.30 h) o al Castell de Torre Baró: 664044079,  
castell_torrebaro@bcn.cat

n FEM CULTURA DE MARGES A CAN CALOPA

Dijous 11 de novembre, de 10 a 13.30 h

Actuacions als marges i al sotabosc de la finca.

Coorganitzat amb l’Olivera-Can Calopa de Dalt.

Inscripcions al telèfon del Centre d’Informació: 932803552 (lab. de 
9.30 a 14.30 h) o a Can Calopa: formacio@olivera.org

n SEGUIMENT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES

Diumenge 12 de desembre, d'11 a 14 h

Sortida pels entorns de Can Soler amb l’objectiu de geolocalitzar i 
caracteritzar els focus d’aquelles espècies de plantes exòtiques invaso-
res en els ecosistemes mediterranis.

Coorganitzat amb amb Centre de Natura de Can Soler (Horta-Guinardó).

Inscripcions a: centrenaturacansoler@bcn.cat o bé per tel. 664 117 871 
dimarts i dijous de 10 a 14 h.

NITS 
D'ASTRONOMIA

Sessions d’iniciació a l’observació d’estels, constel·lacions i altres cossos 
celestes. Els divendres al Centre d’Informació, de 21 a 23 h.

Preu: 5,50 €. 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 PARLEM DE MART I DEL PROJECTE MART: HI ANIREM?
Divendres 8 d’octubre

n SÍRIUS I ALDEBARAN: SISTEMES BINARIS
Divendres 5 de novembre

n L’ULL DE TAURE ENS AUGURA UN BON HIVERN
Divendres 3 de desembre

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.).
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QUÈ TROBARÀS 
ALS CENTRES

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

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.

Audiovisuals del Parc.

Consulta i venda de publicacions.

n CAN COLL, CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL
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.

Consulta i venda de publicacions

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

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

Itineraris senyalitzats als voltants.

 CENTRES                    
 D’ATENCIÓ ALS VISITANTS

n CENTRE D’INFORMACIÓ
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.

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

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

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

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

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.

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

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

Entre setmana, activitats educatives concertades.

n ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA
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 MÒBIL
Operatiu els diumenges alternativament al Pla de Maduixeres 
(passeig de les Aigües) i Pi d’en Xandri, de 10 a 14 h.

Excepte del 15 de juny al 15 de setembre i els mesos de gener  
i desembre.

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

D'EXCURSIÓ 
AMB...

Us proposem descobrir el Parc de la mà d’alguna entitat del territori, que 
se’l coneix abastament. Itineraris matinals de 4 a 5 h de durada.

Activitat gratuïta. Places limitades. A partir de 12 anys. Cal inscripció prèvia al 
telèfon del Centre d’Informació: 932803552 (laborables de 9.30 a 14.30 h), 
màxim 4 places per trucada.

n COLLSEROLA VERDA. VALL DE SANT ISCLE
Diumenge 24 d’octubre

Excursió que ens porta des de Barcelona a Cerdanyola tot passant per una 
de les valls més interessants i atractives a l’obaga de Collserola.

n DEPANA, CAMINANTS COLLSEROLA. D’HORTA A SANT CUGAT
Dimarts 16 de novembre

Travessa de la serra des d’aquest barri de Barcelona fins al Vallès, tot 
passant per la zona boscosa de Can Cerdà de Cerdanyola i de la Torre 
Negra de Sant Cugat.

n COLLSEROLA VERDA. CAMINS D’AIGUA
Diumenge 12 de desembre

Itinerari que ressegueix la Rierada, un dels principals cursos d’aigua de 
Collserola, des d’una de les seves capçaleres el torrent de les Tres Serres, 
fins a la zona agrícola de Molins de Rei.

PASSEJADES 
TEMÀTIQUES

Passejades tranquil·les 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.  d'11 a 13.30 h. Preu: 1,90 €

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 VOLS D’OCELLS
Dissabte 2 d’octubre

És temps de tardor i alguns ocells fan la seva migració a terres més càlides. 
D’altres passaran l’hivern als boscos de Collserola.

n RESIDUS AL BOSC?
Dissabte 20 de novembre

Com reacciona el bosc a la presència d’objectes aliens? Quant de temps 
triga a descomposar-se una llauna? Què passa quan llencem una pell de 
taronja al medi natural?

Activitat gratuïta en motiu de la celebració de la Setmana de Prevenció de 
Residus.

n CUIDEM EL SÒL
Dissabte 11 de desembre

Fan falta milers d’anys perquè es formi una capa de sòl i es pot perdre molt 
ràpidament per l’acció humana.

Activitat gratuïta en motiu de la celebració del Dia Mundial del Sòl.

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: a les 11 i a les 12.30 h. Preu: 1,90 €

n ELS SECRETS DE LES FONTS
Dissabte 16 d’octubre

Voleu conèixer els noms de les fonts del passeig dels Plàtans? I seure a la 
taula dels Bisbes? Veniu a descobrir els secrets de les fonts en un senzill 
recorregut pels voltants de Vil·la Joana, al final del qual farem un petit taller 
i us emportareu un record.

n ELS COLORS DE LA TARDOR
Dissabte 6 de novembre

És habitual associar la primavera amb colors, però en aquesta passejada 
descobrirem que la tardor també és una època de canvis de coloració de la 
vegetació, floració d’algunes espècies i moment en que maduren alguns 
fruits. Durant l’itinerari anirem trobant colors d’elements naturals per 
elaborar la nostra paleta de pintor!

n UNES FESTES MÉS SOSTENIBLES
Dissabte 18 de desembre

Voleu fer que el Nadal sigui més personal i especial? Voleu guarnir sense 
haver de comprar plàstics? Us proposem una activitat creativa, on podreu 
fer guarniments i detalls nadalencs partint d’elements naturals i materials 
reciclats.

ACTIVITATS  
AL TURÓ DE MONTCADA

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

Activitats gratuïtes. Inscripció prèvia a: activitats@acer-associacio.org
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