AGENDA
TARDOR 2022
PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

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

ESPECIAL
TARDOR
n FESTA DELS OCELLS

Diumenge 2 D'OCTUBRE
a Can Coll
Us convidem a compartir un matí aprenent
i gaudint amb diverses activitats que tenen com
a protagonista el món de les aus. Passejades
ornitològiques, construcció de mòbils d’ocells
amb fustes i escorces del bosc, gaudir de
l'espectacle conta contes de La Minúscula
i moltes més activitats. Us hi esperem!
En motiu del Dia Mundial dels Ocells.
Col·labora Collserola Verda.
de 10.30 a 14 h
Al Centre d’Informació i al turó de la
Magarola, també trobareu activitats per
celebrar el Dia Mundial dels Ocells.
n LAB COLLSEROLA: TORNEN LES

ESQUELLES

n JORNADA DE LA LLANA*

Divendres 7 D'OCTUBRE
a Eina Bosc
El projecte Tornen les esquelles, guanyador del
premi LAB Collserola 2022 té com a eix la
recuperació de la llana dels ramats que pasturen
a Collserola. La jornada està centrada en el
paper i la situació de la ramaderia ovina al Parc,
així com en l’ús i l’aprofitament de la llana.
Inscripcions a: https://www.eina.cat/es/
lab-collserola-tornen-les-esquelles

n LA CASA DEL GUARDA DEL PANTÀ**

Diumenge 9 D’OCTUBRE
a la Casa del guarda del Pantà
Al llarg del matí es faran visites comentades a
l’exposició sobre l’evolució d’aquest espai
singular.

12+

Diversos tallers on s’explorarà amb les diverses
possibilitats de la llana com a matèria primera
per a l’experimentació, la pràctica artística i el
disseny. Es duran a terme processos com el
rentat, el cardat, el tenyit, el filat, l’elaboració de
paper, feltre i petits tapissos.
Inscripcions a: https://www.eina.cat/es/
lab-collserola-tornen-les-esquelles
n JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI

8+

n UNA MASIA AMB MÉS DE 500 ANYS

Recital poètic musicat a càrrec d’Assumpció
Forcada, poetessa i biòloga amb 35 llibres
publicats i més de 100 poemes propis
musicats.

Diumenge 11 DE DESEMBRE

12+

11.30 h

No cal inscripció prèvia.
n LA FEIXA DELS OCELLS A CAN COLL

Diumenges a partir del 6 DE NOVEMBRE
Els diumenges podreu contemplar els ocells més
comuns dels nostres boscos, camps i jardins des
d’aquesta zona d’observació privilegiada. Al
Centre d’Informació també trobareu una petita
menjadora on es poden fer observacions tots els
dies de la setmana. Servei gratuït de préstec de
prismàtics i de fitxes d'identificació.

8+

de 10.30 a 13.30 h

Mérs informació al telèfon telèfon del Centre
d’Informació: 932803552 (laborables de 9.30
a 14.30 h).

EXPOSICIONS
TEMPORALS
n ART A LA NATURA

Del 2 D'OCTUBRE AL 18 DE DESEMBRE
a Can Coll
Els diumenges per diferents espais de la masia
trobareu una interessant mostra dels treballs
realitzats des dels tallers artístics dels Centres
penitenciaris de Catalunya que enguany s’han
vinculat als conceptes Art i Natura. Organitza:
Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
de 10 a 14.30 h

VOLS
COL·LABORAR?
Què et semblaria venir al Parc a col·laborar
en la millora d'algun dels seus espais? Si tens
temps i ganes et convidem a participar-hi.
+

n RECUPERACIÓ DEL TORRENT DE
CANYELLES

Dissabte 5 DE NOVEMBRE
Reg de plançons, localització i eliminació els
focus de les espècies de plantes exòtiques
invasores i recollida de deixalles.

8+

Dos torns 11.15 i 12.30 h

* LAB Collserola: tornen les esquelles
**Jornades Europees del Patrimoni (7, 8 i 9 d’octubre)

Coorganitzat amb el Centre de Natura
de Can Soler
d'11 a 14 h
Inscripcions al correu-e centrenaturacansoler@
bcn.cat o trucant al 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.

12+ €

5,95

div. de 21 a 23 h

En cas de mal temps o de menys de 10 inscrits
se suspendrà l'activitat.
n 7 D'OCTUBRE

Mart, el nostre veí del sistema solar. Possible
següent destí de la humanitat?
n 11 DE NOVEMBRE

Sirius i Aldebarán: sistemes mútiples
n 2 DE DESEMBRE

El cinema i l’astronomia. A l’espai ningú
sentirà el teu crit....

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 hores de durada.

12+

(horari segons activitat)

n COLLSEROLA VERDA

Diumenge 9 D’OCTUBRE
a Can Coll

n A càrrec de l'equip educatiu del Parc.

Itinerari guiat pels entorns de Can Soler amb
l’objectiu de geolocalitzar i caracteritzar els
focus d'espècies exòtiques invasores.

(horari segons activitat)

D’HISTÒRIA**

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

de 10 a 13.30 h

n SEGUIMENT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
INVASORES

ULLS POÈTICS

d’11 a 13 h

Inscripcions al telèfon 664 117 871 o per
correu-e: centrenaturacansoler@bcn.cat

Actuació a l’hort de la masia de Can Calopa.
Coorganitzat amb L’Olivera - Can Calopa de
Dalt.

Diumenge 20 DE NOVEMBRE
a Can Coll

Diumenge 9 D’OCTUBRE
a Can Soler

En col·laboració amb l’Aula de Natura Can Soler.

Dissabte 26 DE NOVEMBRE

Inscripcions al telèfon del Centre d’Informació
o al correu-e formacio@olivera.org

n PEDRA SECA A CAN SOLER**

Reconstruirem un marge de la finca de can
Soler de la mà de dos experts. Coneixerem les
tècniques d’aquesta construcció ancestral
fortament representada en els nostres
paisatges rurals.

A CAN CALOPA

n EMPIRIC: NATURALESA I CIÈNCIA AMB

n LABORATORI TÈXTIL*

Del 10 al 22 D'OCTUBRE
a Eina Bosc

de 10.30 a 14 h

n FEM DE PAGÈS PER UN DIA

Coorganitzat amb Casa de l’Aigua de Trinitat
Nova (Nou Barris) i Castell de Torre Baró.
de 10 a 13 h
Inscripcions al telèfon del Centre d’Informació.

Diumenge 13 DE NOVEMBRE
La ruta de les ermites
Recorregut que permet conèixer algunes ermites de Collserola situades a la vall de Gausac i
la de Can Gordi, totes dues al municipi de
Sant Cugat.
Activitat
gratuïta
Horari de
l’activitat
Cal inscripció
prèvia

O+
€

Edat
recomanada
Preu

PER A LES 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. Laborables de 9.30 a 14.30 h.
Màxim 4 places per trucada.

n DEPANA. CAMINANTS COLLSEROLA

n CUIDEM EL SÒL

n ELS COLORS DE LA TARDOR

Dimarts 22 DE NOVEMBRE
El Papiol - La Floresta

Dissabte 10 DE DESEMBRE

Dissabte 5 DE NOVEMBRE

Són necessaris milers d’anys perquè es formi
una capa de sòl i es pot perdre molt ràpidament per l’acció humana. Què podem fer
nosaltres per evitar la pèrdua de sòl? Passejant pels voltants del Centre d’Informació en
podràs saber més.

És habitual associar la tardor amb el canvi de
coloració de la vegetació. Observarem quins
són els canvis cromàtic de bosc, brolles i
matollars dels voltants del Centre d’Informació.

Activitat inclosa dins de la celebració del Dia
del sòl.

n UN NADAL MÉS SOSTENIBLE

Aquesta ruta ens portarà des de la zona de les
Escletxes del Papiol a La Floresta passant per
diverses fonts, l’ermita de La Salut, la masia de
Can Montmany i la serra de Can Julià.

PASSEJADES
TEMÀTIQUES
Una passejada tranquil·la pels entorns del
Centre d’Informació, per conèixer els valors
del Parc Natural.

12+ €

2,05

d’11 a 13.30 h

n VOLS D’OCELLS

Dissabte 1 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.
Et convidem a descrobrir-los tot celebrant
el Dia Mundial dels Ocells.
n RESIDUS AL BOSC?

DESCOBERTES
EN FAMÍLIA
Una passejada pels entorns del Centre d'Informació, acompanyada d’un petit taller
o d’un joc per conèixer millor Collserola.

3

+

€

2,05

Dos torns 11.15
i 12.30h

n ELS SECRETS DE LES FONTS

Dissabte 15 D’OCTUBRE

Dissabte 17 DE DESEMBRE
Vols fer que el teu Nadal sigui més teu i
especial? Vols guarnir sense haver de comprar
plàstics? Et proposem una activitat creativa,
on podràs fer guarniments i detalls nadalencs
partint d’elements naturals i materials reciclats.

TURÓ
		
DE MONTCADA
Activitats organitzades per l'associació Acer.
Més informació i inscripcions a
www.acer-associacio.org

Vols conèixer els noms de les fonts del
passeig dels Plàtans? I seure a la taula dels
Bisbes? Vine a descobrir els secrets de les
fonts dels voltants de Vil·la Joana.

Dissabte 19 DE NOVEMBRE
Com reacciona el bosc a la presència
d’objectes aliens? En aquesta passejada
reflexionarem sobre la presència de deixalles
al Parc, la seva problemàtica i com podem
actuar per prevenir els residus.
Activitat gratuïta en motiu de la celebració de
la Setmana de Prevenció de Residus.

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.

CENTRES
			
D’ATENCIÓ ALS VISITANTS
n CENTRE D’INFORMACIÓ*

n CASTELL DE TORRE BARÓ**

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.

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.

Carretera de l’Església, 92 (ctra. de
Vallvidrera a Sant Cugat, km 4,7).
Tel. 932 803 552. ci@parccollserola.net

Audiovisuals del Parc.
Consulta i venda de publicacions.

Lat. 41.419696, long. 2.100994.
Estació del Baixador de Vallvidrera dels FGC.

n CAN COLL, CENTRE D'EDUCACIÓ

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

AMBIENTAL*

Masia del segle XV i voltants rurals.

Cafeteria i serveis adaptats.

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

n CAN COLL, CENTRE D’EDUCACIÓ 		

Exposició temporal: Art a la Natura
(octubre-desembre).

Obert els diumenges de 9.30 a 14.30 h.
Tancat de Nadal a Reis, per Pasqua i del 24
de juny a l’11 de setembre.

AMBIENTAL*

Ctra. 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.
n CENTRE DE NATURA CAN SOLER**

Obert el segon i quart divendres i diumenge de mes de 9.30 a 14 h.

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

Ctra. de Sant Cugat 114 -132
08035 Barcelona
Lat. 41.425379, long. 2.133354

Tel. 936 920 396
activitatscancoll@parccollserola.net

Informació al tel. 664117871 (només
dimarts i dijous de 10 a 14 h) i a:

Lat. 41.473554, long. 2.124503

centrenaturacansoler@bcn.cat

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

Entre setmana, activitats educatives
concertades.

** Gestionat per l’Ajuntament de Barcelona

n ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ

n ESPAI D’INTERPRETACIÓ

Exposició permanent: El pantà i els seus
entorns. Visites comentades. Itineraris
senyalitzats als voltants.

Obert els diumenges de 10.30 a 14 h.

Itineraris senyalitzats als entorns de l’equipament.
Audiovisuals del Parc.
Consulta i venda de publicacions.
La Feixa dels ocells, de 10.30 a 13.30 h
els diumenges de novembre a febrer.

DE VALLVIDRERA*

DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA*

Tancat els mesos de gener i desembre i des
de mitjans de juliol a mitjans de setembre.
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, durant tot
l’any. Tel. reserves. 932 803 552.
* Gestionats pel Consorci

