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Jaume Mas. Fotografia: «Delta del Llobregat». Primer premi del concurs de fotografia digital  
a Instagram #parcsdecatalunya de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, 2013.

Ester López. Fotografia «Cova de Simanya». Segon premi del concurs de fotografia digital  
a Instagram #parcsdecatalunya de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, 2013.

Josep Sanz. Fotografia «Parc Natural del Delta de l’Ebre». Tercer premi del concurs de fotografia digital  
a Instagram #parcsdecatalunya de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, 2013.
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Presentació

El 24 de maig de 1909 es declaraven els primers parcs nacionals europeus a  
Suècia. Uns quants anys més tard, el 1918, es declaraven a Espanya els primers 
parcs nacionals (Covadonga i Ordesa y Monte Perdido), amb un intent no reeixit 
d’afegir el Montseny a la llista. Tanmateix, el 1928, ara fa vuitanta-sis anys, veuria 
néixer el Patronat de la Muntanya del Montseny, la primera figura de protecció 
d’un espai natural a Catalunya, a la qual va seguir, el 1972, Sant Llorenç del Munt  
i l’Obac, el primer espai declarat parc natural a tot l’Estat espanyol.

Al nostre país tenim un espai declarat parc nacional: el Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici, al qual s’ha de sumar la vintena de parcs naturals  
i uns altres 150 espais agrupats en diferents figures jurídiques de protecció. En tot 
l’Estat espanyol són uns 1.600 els espais naturals protegits: poc més de sis mi lions 
d’hectàrees terrestres, un 12% de la superfície espanyola, i 250.000 marines. 

Per recordar aquella primera declaració i difondre’n els valors entre la ciutadania, 
la Federació de Parcs Naturals i Nacionals d’Europa (EUROPARC), que aglutina 
trenta-vuit estats, va declarar el 24 de maig Dia Europeu dels Parcs. Aquest 
any 2014, la Federació EUROPARC invita novament tots els estats europeus i les 
organitzacions no governamentals de conservació de la natura a divulgar aquest 
esdeveniment i a organitzar activitats destinades a donar a conèixer els espais 
protegits i la seva importància per a la societat, amb el lema Parcs per a la natura, 
el benestar i la pau.

Els objectius del Dia Europeu dels Parcs són, en definitiva, els mateixos que regei-
xen el tarannà de la Xarxa de Parcs Naturals: treballar per la protecció dels valors 
naturals, agrícoles, forestals, culturals i paisatgístics del nostre entorn, fomentant 
l’ús públic responsable i l’equilibri territorial i ambiental dels nostres municipis. 

Per tot això, us convidem a participar en alguna de les més de quaranta activitats 
que, una vegada més i amb caràcter gratuït, la Diputació de Barcelona i les entitats 
i els organismes que amb ella gestionen la Xarxa de Parcs Naturals han organitzat 
durant el cap de setmana del 23, 24 i 25 de maig. Hi trobareu caminades a peu, 
rutes guiades, ciència per a la ciutadania, jornades de portes obertes, matinals 
festives, tallers infantils, exposi cions, audiovisuals, concursos de fotografia, recitals 
poètics, rutes literàries, etc. En algunes, però, us hi haureu d’inscriure prèviament. 

Tot un ventall ampli d’activitats que, de ben segur, no us decebran. Us hi esperem!
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Carles Barés Llauradó, primer premi de la modalitat «La fauna de la Xarxa de Parcs Naturals» del 4t Concurs 
de fotografia digital de la Xarxa de Parcs Naturals, 2011.
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 Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera

Dissabte 24

•	 Jornada de portes obertes a l’Escola de Natura la Traüna. A les 10 h: rebuda i 
presentació. A les 10.30 h: excursió guiada a la Tordera i activitat de descoberta de 
la riera. Aturades interpretatives de vegetació i fauna del parc. A les 13.30 h: visita a 
l’Escola de Natura i exposició de materials didàctics. Tel. 934 747 474 i 938 473 059.

•	Aigua, un viatge pels sentits al Parc Natural del Montseny. Una ruta teatralitzada 
inclusiva a l’itinerari adaptat de la font del Frare. Es tracta d’una proposta d’integració 
amb l’entorn, tot desenvolupant els sentits, que incorpora recursos d’accessibilitat 
per a persones amb discapacitats sensorials, intel·lectuals o físiques perquè tothom 
hi pugui gaudir en igualtat de condicions. La ruta tindrà dos horaris, a les 11 h i a les  
13 h, i el punt de trobada serà el Centre d’Informació Can Casades. Places limitades, 
atorgades per rigorós ordre d’inscripció. Centre d’Informació Can Casades (ctra. BV-
5114 de Sant Celoni a Viladrau, km 21). Recursos d’accessibilitat: Itinerari adaptat 
(700 m) sense pendent i amb paviment asfaltat, interpretació en llengua de signes, 
audiodescripció i fitxes tàctils. Amb el suport de l’Obra Social de La Caixa. * 

•	 Jornada de BioBlitz. El BioBlitz és un inventari biològic d’un indret, amb un intent 
de registrar totes les espècies d’un grup determinat que hi viuen. Us proposem fer un 
BioBlitz a totes les persones interessades a conèixer un parell de grups biològics molt 
desconegut però molt diversos: els líquens i les molses. Ens trobarem amb especia-
listes de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona perquè 
ens expliquin les peculiaritats dels líquens i les molses i puguem fer un inventari con-
junt a la zona occidental del Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera. Es 
preveu que l’activitat durarà tot el matí. Places limitades, atorgades per rigorós ordre 
d’inscripció. A l’Oficina del Parc (tel. 938 475 102) us concretaran el  lloc i l’hora de 
trobada. L’activitat es desenvoluparà per indrets de muntanya, per tant cal portar roba 
i calçat adequats i moltes ganes de trobar i d’aprendre a identificar líquens i molses. *

Dissabte 24 i diumenge 25

•	 «Tagamanent tiquet cultural». Proposta d’un recorregut per alguns elements 
des tacats del patrimoni cultural de Tagamanent. Casa Museu l’Agustí: visites guia -
des a les 10.30 h i a les 16.30 h. Turó de Tagamanent: visita guiada a les 12 h. Pous de 
glaç de l’Avencó: visita guiada a les 13.30 h. Tel. 938 429 126. www.tagamanent.cat *

•	 Jornada de portes obertes al Museu Etnològic del Montseny. La Gabella, Arbú-
cies. Horari: d’11 a 14 h i de 16.30 a 19 h. Visita a les sales del museu i audiovisuals: 
«El castell de Montsoriu» i «Llegendes del Montseny». Tel. 972 860 908.  

Programa d’actes 

Tots els actes són gratuïts

És convenient fer la reserva dels actes senyalats amb el símbol *
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•	 Itinerari guiat a la Fortificació Ibèrica de Montgròs (el Brull). A les 11 h i a les 13 
h. Tel. 938 840 692. www.muralles.cat *

•	 Jornades de portes obertes a la Masia Mariona (Mosqueroles). Visita a l’exposició 
permanent «Univers Patxot». Horari de 9.30 a 14 h i de 15 a 16.30 h. Tel. 938 475 102.

Diumenge 25

•	Passejada «Descobrint la vall de l’Avencó». Ens endinsarem per petits corriols a 
dins dels alzinars de la vall, esbrinarem per què aquesta vall és considerada una de 
les més interessants des del punt de vista geològic a Catalunya, farem descobertes 
sobre la història de l’ocupació humana i haurem de resoldre un intrigant misteri. Hora-
ri: d’11 a 14 h. Cal dur calçat de muntanya i aigua. Tel. 937 445 450 i 639 569 097. *

•	 Jornada de portes obertes al Centre d’Interpretació de la Riera d’Arbúcies La 
Farga del Roquer. Recorregut pel passat industrial d’Arbúcies. La Farga del Roquer 
ha estat restaurada i musealitzada a partir del seu darrer ús com a serradora de fusta 
i actualment és possible posar en funcionament tot el sistema hidràulic: salt d’aigua, 
turbina i embarrats. Lloc i hora de trobada: Museu Etnològic del Montseny. La Gabe-
lla, Arbúcies, a les 11.30 h. Durada: 2 h 15 min. Tel. 972 860 908. * 

 Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Dissabte 24 

•	 Jornada de portes obertes a l’Escola de Natura de Sau. Can Mateu, de 10 a  
14 h. De 10 a 10.30 h: rebuda i presentació de la jornada. De 10.30 a 11.30 h: visita  
a l’Escola de Natura i a l’itinerari sensorial. D’11.30 a 14 h: activitat d’iniciació al pira-
güisme d’aigües tranquil·les. Tancament amb una acció ambiental de millora de la riba 
del pantà de Sau: neteja i recollida de brancam acumulat.

•	Activitat del Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals, que consisteix a fer tasques 
de neteja de l’entorn de l’àrea d’esplai del pantà de Sau. Horari: 10 a 13.30 h.

Dissabte 24 i diumenge 25 

•	Exposició permanent «Els usos de l’aigua». Centre d’Informació de Sant Julià 
de Vilatorta. Horari: de dilluns a diumenge, de 10 a 13 h; dissabte, de 9 a 13 h. 
Tel. 938 122 786.

•	Exposició permanent «Descobrir l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona». 
Centre d’Informació de Folgueroles. Horari: de dimarts a diumenge, de 10 a 14 h, i  
d’abril a novembre, dissabtes, de 17 a 19 h. Tel. 938 122 329.

•	Exposició permanent «Guilleries-Savassona, a gran escala». Centre d’infor-
mació de Tavèrnoles. Horari: dimarts, caps de setmana i festius de 10 a 15 h.  
Tel. 938 122 036.

•	Exposició temporal «50 anys del pantà de Sau». Punt d’informació de Vila-
nova de Sau. Horari: de març a octubre, dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h.  
Tel. 620 131 211.
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 Parc del Castell de Montesquiu

Dissabte 24 i diumenge 25

•	Portes obertes al castell de Montesquiu. Vsita guiada a les estances, audiovisual 
«Temps d’història i misteri». Horari: d’11 a 14 h. Tel. 938 527 234 i 938 529 902.

•	Exposició «Antagònics», Montse Barros, pintura, i Martí Roig, escultura. Cabanya 
del Castell. Del 3 de maig a l’1 de juny de 2014. Obert dissabtes i festius, d’11 a 14 h.

Diumenge 25 

• Itinerari guiat al castell de Besora: un projecte viu de recerca històrica i arqueo-
lògica. Conegut des del 885, quan el comte Guifré el Pilós el dóna en dot a la seva 
filla Emma del monestir de Sant Joan de les Abadesses, va ser el centre històric 
del territori dels actuals municipis de Santa Maria de Besora, Sant Quirze de Beso-
ra i Montesquiu. En aquesta sortida us proposem descobrir els secrets i la història 
d’aquest castell, de la mà dels arqueòlegs Marta Fàbregas i Francesc Busquets, i 
gaudir de les vistes que ens ofereix aquest mirador privilegiat. Punt de trobada: Santa 
Maria de Besora (davant de l’Ajuntament). Horari: de 10 a 13 h. Cal dur calçat còmode 
per pujar des de Santa Maria de Besora al castell. Durada de la caminada: uns 30 
minuts. Més informació: Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, tel. 938 592 226, 
castellmontesquiu@gesbisaura.cat  www.turisme.gesbisaura.cat

 Parc de la Serralada de Marina

Divendres 23

•	Sortida crepuscular des de Can Zam fins a la font de l’Alzina. L’Itinerari comença 
al llac de Can Zam. En aquest itinerari naturalístic podreu gaudir de la biodiversitat de 
Can Zam, el Besòs i la Serralada de Marina quan la vista ja no ens és gaire útil. Sabeu 
reconèixer el cant d’amfibis i aus? No us preocupeu perquè ens acompanya el Xavier 
Larruy, reconegut ornitòleg, en aquesta sortida del programa d’activitats del parc de 
Can Zam i el Molinet de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Horari: de 19 a 22.30 h. 
Tel. 618 007 230. ecometropoli@gramenet.cat *

Dissabte 24

•	 Jornada de portes obertes i visites guiades al monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra i als horts de Conreu Sereny. Sant  Jeroni de la Murtra és un antic monestir 
jerònim del segle xv, joia del gòtic català i testimoni d’importants esdeveniments his-
tòrics. Es troba al terme de Badalona. Horari: de 10 a 12 h. Tel. 933 951 911. 

Diumenge 25 

•	Jornada de portes obertes a l’Escola de Natura Angeleta Ferrer. Visites guiades 
a Can Miravitges (amb la col·laboració del Museu de Badalona) i realització de tallers 
de 9.30 a 13 h:

 – Taller de les abelles de la mel. Coneixerem el món fascinant d’aquests insectes 
socials i farem un tastet de mels. 

 – Taller de plantes aromàtiques mediterrànies. Visitarem el jardí d’aquestes plantes. 
També podrem fer un joc d’olors.



8

 – Passeig pel jardí de papallones. Places limitades. Per a més informació: Escola de 
Natura Angeleta Ferrer, Àmbit de Medi Ambient i Sostenibilitat, tel. 933 950 105. *•	Iniciació al dibuix naturalístic. Conceptes bàsics que es faran servir per a una pràc-
tica a l’entorn de Can Miravitges. Horari: de 9.30 a 13 h. Es recomana accedir-hi en 
transport públic: B-27, B-6 i B-24 (Tugsal).

•	 Jornada de portes obertes a l’Observatori Astronòmic de Tiana, de les 12 a les 
14 h. Observació solar a càrrec del Grup d’Astronomia de Tiana. Hi haurà activitats 
per a nens, a partir dels 5 anys, i aprendrem com es va originar l’univers i moltes cu-
riositats sobre tots els planetes del nostre sistema solar, tot jugant i fent experiments, 
amb el professor Harty Mañas. Més informació: tel. 934 650 626.

•	Passejada per la vall de Pomar: identificació de plantes en  flor i remeieres. Visi-
ta naturalista. Horari: de 10 a 13.30 h. Places limitades. Més informació: Oficina del 
Parc de la Serralada de Marina, feiners, de 10 a 13 h, tel. 933 956 336. http://parcs.
diba.cat/web/marina i www.alocnatura.org. *

 Parc de la Serralada Litoral

Diumenge 25

•	Sortida senderista: Món d’aigua viva. Vallromanes-Vilassar de Dalt, 3,5 hores. Els 
sots, amb la foscor, la humitat i els espais propers, ens aporten una relació íntima amb 
la natura. Aquestes petites raconades fluvials aixopluguen una interessant flora crip-
togàmica: algues, molses, falgueres i líquens, que podrem observar amb deteniment. 
També observarem les restes d’indústries i antics poblaments. Recorregut: Vallroma-
nes - Can Maimó - Pou de glaç - Molinot - Coll de Forns - Roca Foradada - Vallroma-
nes. Distància: 5 km. Desnivell: 100 m. Punt de trobada: a les 10 h, a l’Ajuntament de 
Vallromanes.

•	Activitats de la Matinal «Viu el parc», acte central del programa Viu el parc al Parc 
de la Serralada Litoral 2014, que coincideix amb el Dia Europeu dels Parcs. A Sant 
Mateu (Premià de Dalt), de 10.30 a 14 h. Festa matinal per a tota la família amb:

 – Taller d’esports rurals i de fires amb Jocs al Segon.
 – Taller de construcció de cabanes amb l’Obrador.
 – Taller de dibuix de la natura amb Manguilongui.
 – Tastet musical amb Mireia Izquierdo i The Piano has been drinking.

 Parc del Montnegre i el Corredor

Programació especial: 25 anys del parc

Dissabte 24

• Passejada guiada: Secrets de plantes sense flor. Falgueres, molses, hepàtiques, 
algues i líquens troben un santuari a redós dels afluents de la riera de Pineda. La 
diversitat més elevada de tot el parc d’aquests especials organismes la trobem aquí. 
Espècies úniques a tota la serralada litoral, uns racons màgics per mor de la geologia 
especial i l’aigua abundant. Cal Capità - El Salt - Can Mas - Cal Capità. Recorregut:  

Parc del Montnegre i el Corredor
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4 km. Punt de trobada: a les 10 h, a I’institut Joan Coromines (Pineda de Mar). Despla-
çament en vehicles particulars fins a Cal Capità. *

Dissabte 24 i diumenge 25

•	 Jornada de portes obertes i audiovisual al Centre d’Informació d’Hortsavinyà. 
Horari: de 10 a 14 h. Més informació: tel. 937 630 858.

•	Taller de caixes niu al Centre d’Informació d’Hortsavinyà. Veïnat d’Hortsavinyà,  
Tordera. Horari d’11 a 13 h. Més informació: tel. 937 630 858. *

Diumenge 25

•	Concert dividit en dues parts. La coral Vallgormusic i la 5a edició del concert de 
musica clàssica «Notes de Natura», amb músics joves que ens ofereixen l’audició a 
l’àrea d’esplai d’Hortsavinyà, veïnat d’Hortsavinyà, Tordera, a les 11 h (si plou, l’acte 
es farà dins l’església d’Hortsavinyà).

•	Passejada al voltant d’Hortsavinyà per l’itinerari de les alzines de Can Portell. 
Aquest itinerari disposa de plafons interpretatius adaptats per a invidents. Punt de 
trobada: a les 10 h, al Centre d'Informació d'Hortsavinyà.

•	Xerrada «El carboneig i el paisatge actual», a càrrec de Ramon Masnou i Josep 
Maria Panareda en el marc de l’exposició «Les carboneres, imatges d’una tradició del 
passat» (del 23 de maig al 29 de juny de 2014). Punt de trobada: a les 11 h, a l'Oficina 
de Turisme, Ajuntament de Sant Celoni, carrer Major, 53. Sant Celoni, tel. 938 670 171.

 Parc del Garraf

Divendres 23

•	Vine a conèixer el cel de tres parcs naturals del món. Si anem a l’altra banda 
del món, veurem un cel molt diferent. Si ens apropem als pols, veurem el sol de 
mitjanit. L’activitat es divideix en tres parts:

– Sessió de planetari: sortirem d’una nit serena al Garraf i, ràpidament, ens traslladarem 
a tres parcs naturals del món. Amb les facilitats que ens ofereix el planetari digital, 
representarem no només els astres, sinó també el seu moviment, la qual cosa ens 
permetrà reflexionar sobre la nostra qualitat d’observadors damunt d’una Terra esfè-
rica. Segons on anem a parar, veurem astres impossibles de veure des de Catalunya.

– Petita xerrada: aprendrem a orientar-nos i a utilitzar una carta celest. Cadascú en 
rebrà una.

– Observació del cel: si el temps ho permet, la sessió acabarà amb una petita observa-
ció directa del cel a ull nu i amb l’observació d’algun astre amb un telescopi a l’exte-
rior. En cas contrari, es pujarà a la sala de control per gaudir d’imatges i ví deos gravats 
de diferents astres. Observatori Astronòmic del Parc del Garraf. Horari de 21 a 23 h. 
Més informació: tel. 937 713 154, 651 426 872 i 685 233 575. garraf@planetari.cat  *

•	Exposicions a Vallgrassa. Centre Experimental de les Arts: «J.V. Foix, l’amic de 
les arts», a l’espai interdisciplinari, i «Fotografies de Rosa Feliu», a l’espai fotografic 
Humberto Rivas. Horari: de divendres a diumenges, de 10 a 14 h. Més informació:  
tel. 932 157 411, vallgrassa@begues.cat 
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Dissabte 24

• Taller «Petits animalons» a la 9ª Fira Agromercat a Sant Pere de Ribes (plaça 
Marcer). Taller molt participatiu i vivencial pensat per a tota la família en el qual, a tra-
vés de l’observació directa i la manipulació de diferents animals vius, els participants 
descobriran la problemàtica de la fauna invasora al territori català, quines són les 
espècies al·lòctones que podem trobar actualment a Catalunya i els problemes ecolò-
gics i mediambientals que això provoca. Els participants podran veure i tocar diferents 
exemplars d’algunes d’aquestes espècies al·lòctones, com ara tortugues de florida, 
xinxilles o el llangardaix xinès, la majoria adquirides com a animals de companyia i 
que posteriorment han estat abandonades a la natura, fet que ha provocat problemes 
molt importants en molts dels espais naturals catalans. A través d’aquesta observació 
aprendran a identificar aquestes espècies i a conèixer els problemes que causen, al-
hora que aprendran a identificar les espècies autòctones i a valorar els seus beneficis 
per al medi ambient. Horari: De 12 a 13.30 h. Tel. 630 67 88 85; edulis@edulis.cat

Diumenge 25

•	 Jornada de portes obertes a l’Escola de Natura Cal Ganxo (Castelldefels). 
Horari: de 10 a 14 h. Actuació de voluntariat ambiental: «Una llavor molt espe-
cial». Descobrirem un sistema diferent per sembrar llavors: es diu Nendo Dango i 
consisteix a fer boles petites d’argila amb diferents llavors d’arbres i arbustos, per 
després dispersar-les per la muntanya. De 10.30 a 13.30 h: excursió al turó d’en 
Vinader. Descobrirem tota una sèrie d’elements del paisatge que fan referència a 
la hidrogeologia del Garraf, el litoral mediterrani i el parc. Des del cim gaudirem de 
les fantàstiques vistes que envolten el massís, el delta del Llobregat, l’àrea metro-
politana barcelonina i el litoral marí. De 13.30 a 14 h: visita a l’Escola de Natura i 
exposició de materials didàctics. Més informació: tel. 934 747 474.

•	Jornada de portes obertes a l’Escola de Natura Can Grau (Olivella). Horari: de 
10 a 14 h. De 10 a 13.30 h: «El reialme dels sentits». Petita passejada per l’itinerari 
dels sentits de Can Grau, descoberta del paisatge, vegetació i fauna caracterís-
tics del parc. Acció de voluntariat ambiental a la vinya de Can Grau: ajudarem a 
la conservació i preservació d’aquesta vinya, tot fent tasques de manteniment. 
De 13.30 a 14 h: visita a l’Escola de Natura i exposició de materials didàctics.  
Més informació: tel. 934 747 474.

•	Caminada poètica amb J.V. Foix al raval de Sant Martí de Begues. Hora i lloc 
de trobada: a les 18 h, a la plaça de la Creueta. Des d’allà farem un recorregut tot 
recitant poemes de J.V. Foix i acabarem a la plaça del Raval amb un petit refrigeri.  
Més informació: tel. 932 157 411, vallgrassa@begues.cat.

• Passejada guiada «La cova Negra: descobreix l’interior del massís del Garraf». 
A les 11 hores des de la Granja Escola Can Pere de la Plana, Sant Pere de Ribes.  
Itinerari d’uns 8 km fins a les entranyes de la cova Negra, d’uns 25 metres de llar-
gada. Després d’una gatera d’uns 5 metres, gaudirem de la bellesa de les forma-
cions calcàries de la sala principal. Més informació: tel. 938 960 827, 636 501 728, 
p.garraf.canpere@diba.cat.

• Passejada guiada «Les vistes panoràmiques del puig de les Agulles». Excursió 
d’uns 8 km fins al puig de les Agulles, on podrem gaudir d’espectaculars vistes pa-
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noràmiques del Garraf i el delta del Llobregat. Hora i punt de trobada: a les 11 h, al 
Centre d’Informació Petit Casal de Begues. 

• Taller «Petits animalons» al Petit Casal de Begues. Horari: de 12 a 13.30 h  
(2 torns). Taller molt participatiu i vivencial pensat per a tota la família en el qual, a 
través de l’observació directa i la manipulació de diferents animals vius, els partici-
pants descobriran la problemàtica de la fauna invasora al territori català, quines són 
les espècies al·lòctones que podem trobar actualment a Catalunya i els problemes 
ecològics i mediambientals que això provoca. Els participants podran veure i tocar 
diferents exemplars d’algunes d’aquestes espècies al·lòctones, com ara tortugues 
de florida, xinxilles o el llangardaix xinès, la gran majoria adquirides com a animals 
de companyia i que posteriorment han sigut abandonades a la natura, fet que ha 
provocat problemes molt importants en molts dels espais naturals catalans. A tra-
vés d’aquesta observació aprendran a identificar aquestes espècies i a conèixer els 
problemes que causen, alhora que aprendran a identificar les espècies autòctones i 
a valorar els seus beneficis per al medi ambient. Més informació: tel. 630 67 88 85. 
edulis@edulis.cat. *

 Parc del Foix

Dissabte 24
•	Activitat familiar «La meva llibreta de natura», pels entorns del Castell de Penya-

fort. Horari: d’11 a 13.30 h. Abans de sortir a passejar ens farem la nostra llibreta de 
camp per anotar-hi tot allò que anem descobrint durant el recorregut. Passarem per 
camps de vinyes, bosc de pi blanc i alzines, i cercarem rastres dels habitants del 
bosc. Adreçat a infants més grans de 5 anys. Els infants cal que vinguin acompanyats 
d’un adult. Més informació: tel. 938 186 928, molidelfoix@elfoix.net.

 Parc d’Olèrdola

Diumenge 25
•	Passejada guiada: «Olèrdola, la ciutat medieval del segle xi». Hora i lloc de tro-

bada: a les 11 h, al castell d’Olèrdola (Olèrdola). Aquesta visita descobrirà tots els 
elements patrimonials que formaven part de la ciutat d’Olèrdola. Dins el recinte fortifi-
cat medieval, visitarem les tres àrees que estructuraven l’espai de la ciutat: el castell, 
l’església i la necròpolis. Caminarem fora de les muralles per descobrir part de l’exten-
sió de la civitas, al bell mig de l’espai natural d’Olèrdola, fins arribar al conegut indret 
del pla dels Albats. Per a més informació: Tríade, Serveis Culturals. Tel. 938 172 868.
info@triadecultural.com. *

 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Dissabte 24
•	 Itinerari geològic per la serra de Puig Gili, el ponent del parc de Sant Llorenç. 

Farem un recorregut al costat de la riera de Santa Creu on podrem veure diferents 
tipus de roca sedimentària: lutites i gresos. Després el camí s’enfila cap a la carena 
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de Puig Gili on trobarem estrats de conglomerat (pinyolenc) i podrem observar la 
diferència entre conglomerats homogenis i heterogenis. La sortida ens ofereix unes 
molt bones vistes que ens permetran observar el massís de Sant Llorenç, la seva 
formació i l’erosió del paisatge, així com altres unitats de relleu que ens ajudaran a 
entendre com era el territori 40 milions d’anys enrere. Hora i lloc de trobada: a les 9 h, 
al Centre d’Informació del Pont de Vilomara i Rocafort. Aquesta sortida requereix una 
certa preparació dels participants per anar per la muntanya. Informació i inscripcions: 
Rodabosc, tel. 629 559 413 i 938 317 789, p.santllorenc.pont@diba.cat. *

•	Xerrada «A l’estiu gaudeix dels cels foscos». El 24 de maig el Sol es pon a les 21.14 h.  
Xerrada a les 20.30 h. Seguidament, es farà una observació, encara amb claror, de la 
Lluna i Venus, a l’era de la Pastora. Quan es faci fosc farem una sessió d’orientació a ull 
nu i després tornarem als telescopis per observar els planetes més llunyans, fins a les 
22.30 h, en què acabarà l’activitat. Lloc: Casa Nova de l’Obac (carretera de Terrassa 
a Rellinars, km 10). Tel. 937 855 461 i 937 435 468. p.santllorenc.obac@diba.cat. *

•	Portes obertes a la Casa Nova de l’Obac. Exposició «El Parc Natural de Sant Llo-
renç del Munt i l’Obac», de 10 a 14 h. Tel. 937 435 468 i 937 855 461.

Diumenge 25

•	 Itinerari guiat «El camí ral de Coll de Daví». Una de les artèries principals que, des 
de l’època medieval fins a l’edat moderna, unia Barcelona amb Manresa. Era una ruta 
comercial molt important i durant els segles xvii i xviii va ser molt freqüentada pel ban-
dolerisme. Sortida des del Pont de Vilomara fins a l’antic hostal del camí ral de Sant 
Jaume de Vallhonesta, recorregut exigent de 8 km i 300 m de desnivell. Hora 
i lloc de trobada: a les 10 h, al Centre d’Informació del Pont de Vilomara i Rocafort. 
Informació i inscripcions: Rodabosc, tel. 629 559 413 i 938 317 789, p.santllorenc.
pont@diba.cat. *

•	Portes obertes a la Casa Nova de l’Obac. Exposició «El Parc Natural de Sant Llo-
renç del Munt i l’Obac», de 10 a 14 h. Tel. 937 435 468 i 937 855 461.

 Parc Agrari del Baix Llobregat

Divendres 23

•	Descoberta de la Cirera del Baix al mercat de pagès de Sant Boi del Llobregat. Ar-
riba el temps de les cireres al Mercat de Pagès! Vine a descobrir el món de les Cireres 
del Baix. Al Mercat de Pagès de Sant Boi de Llobregat els participants podran conèi-
xer de la mà de la nostra xef, Cristina Roig, tot el potencial gastronòmic de la Cirera del 
Baix i degustar algunes especialitats gastronòmiques amb cirera i altres productes de 
l’horta i de temporada. També ens explicarà el secret per disposar de cirera tot l’any i 
amb els més petits prepararem també una sorpresa molt dolça i fresca. Hora d’inici i 
lloc de trobada: a les 18 hores, al Mercat de Pagès de Sant Boi de Lobregat (rambla 
Rafel Casanova). Durada: 1,5 hores. Informació i inscripcions, tel. 933 788 190 o a 
info@elcampacasa.com. Places limitades. *
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 Parc Natural de la Serra de Collserola

Dimecres 21

•	Contes de natura: celebrem el Dia Europeu dels Parca Naturals. Sessió de con-
tes on els animals del Parc Natural de la Serra de Collserola seran els protagonistes 
i que conclourà amb la realització d’un mural sobre els animals. Coorganitzat per la 
Biblioteca Collserola i el Consorci del Parc de Collserola. Biblio teca Collserola-Josep 
Miracle. Hora d’inici: a les 17.30 h. Més informació, tel. 934 069 111. 

Dissabte 24

•	L’aigua i el temps. Passat i present del pantà de Vallvidrera. Passejada conduïda 
pels guies del parc, que s’inicia al Centre d’Informació del Parc de Collserola i que 
ens porta fins al conjunt format pel pantà, l’edifici restaurat, i els seus entorns, un 
agradable espai d’estada i un observatori propici de fauna i flora. Durada aproximada: 
una hora. Punt de trobada i inscripcions (el mateix dia): Centre d’Informació del Parc 
de Collserola. Dos horaris: a les 10.30 i a les 12 h. Places limitades. Més informació: 
tel. 932 803 552.

Dissabte 24 i diumenge 25

•	Exposició temporal «Accions: Paisatge-Art-Natura». És un recull de fotografies 
d’instal·lacions efímeres i permanents fetes amb materials naturals. Entrada lliure. 
Lloc: Centre d’Informació. Horari: de 9.30 a 15 h. Informació tel. 932 803 552.

Diumenge 25

•	Gaudeix de la marxa nòrdica. Taller teoricopràctic per descobrir els beneficis 
d’aquesta pràctica esportiva. Itinerari pels voltants del Centre d’Informació, d’una 
hora de durada, aproximadament, gaudint del patrimoni històric i natural proper. Punt 
de trobada: Centre d’Informació del Parc de Collserola. Dos horaris: a les 10.30 i a les 
12 h. Informació tel. 932 803 552. *•	Exposició temporal «Conreus a Collserola». Mostra la importància d’aquests es-
pais tant pel que fa al manteniment de la diversitat d’hàbitats com per la transformació 
del paisatge. Entrada lliure. Can Coll, Centre d’Educació Ambiental. Horari: de 9.30 a 
15 h. Informació, tel. 936 922 916.

•	Exposició temporal «La pedra seca». Barraques, aixoplucs, marges… un món de 
construccions fetes amb pedres encaixades. Entrada lliure. Can Coll, Centre d’Edu-
cació Ambiental. Horari: de 9.30 a 15 h. Informació, tel. 936 922 916.
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Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals

Dissabte 24
•	El Cercle de Voluntaris es vol sumar al Dia Europeu dels Parcs amb una acció de ne-

teja a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona: es retiraran restes procedents 
d’avingudes i altres deixalles escampades a l’entorn de l’àrea d’esplai i dels marges 
del pantà de Sau. 

 El Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals és un projecte de participació i sensibi-
lització ambiental obert a totes les persones amants de la natura i compromeses 
amb la preservació dels espais que conformen la Xarxa de Parcs Naturals. Les 
actua cions del grup de voluntaris i voluntàries del Cercle es despleguen al llarg de 
l’any en tots els parcs de la Xarxa de Parcs Naturals, i consisteixen en tasques rela-
cionades amb la gestió i conservació dels parcs. Són activitats organitzades per la 
Diputació en coordinació amb els equips gestors dels parcs. Per a més informació:  
parcs.diba.cat; voluntarisparcs@diba.cat; tel. 933 630 833. 
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Antonio Saez Cambredo, tercer premi de la modalitat «La fauna de la Xarxa de Parcs Naturals» del 4t Con-
curs de fotografia digital de la Xarxa de Parcs Naturals, 2011.



Dia Europeu dels Parcs 
24 de maig de 2014

Parcs per a la natura, el benestar i la pau
Des de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona treballem per protegir 
els valors naturals, agrícoles, forestals, culturals i paisatgístics del nostre entorn, i per 
fomentar l’ús públic responsable i l’equilibri territorial i ambiental dels nostres municipis.
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Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de 
Sant Llo renç del Munt i l’O bac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Ma-
rina, Parc Natural de la Serra de Collserola, Parc Agra ri del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Agrupació Astronòmica de Terrassa
Aloc. Associació per l’Estudi del Medi Natural
Associació Catalana de Cases de Colònies. Fundació Catalana de l’Esplai
Biblioteca Collserola
Brancal d’Art
CEA Can Coll
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals
CIMA, Centre d'Interpretació del Medi Ambient
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Ecometropoli
Edulis
Emde, SLL
Escola de Natura Angeleta Ferrer. Can Miravitges
Escola de Natura Cal Ganxo
Escola de Natura de Sau. Can Mateu
Escola de Natura del Corredor
Fora d’òrbita
Granja Escola Can Pere de la Plana
Molí del Foix. Centre d’Interpretació Històric i Natural
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Olèrdola
Museu de Ciències Naturals de Granollers
Museu Etnològic del Montseny. La Gabella
Obra Social. La Caixa
Observatori Astronòmic de Tiana
Quatre Passes
Rodabosc
Taller de Cultura
Teatrosfera
Tríade
Voluntaris de Collserola
i el personal de les oficines i dels centres i punts d’informació i els guardes de la Xarxa de Parcs Naturals

Amb la col·laboració de:

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat


