Agenda
estiu
2014
—

Parc Natural de la Serra de Collserola
— www.parcnaturalcollserola.cat
— @parcncollserola
— Parc de Collserola

Especial Estiu
—
10a Nit catalana dels ratpenats
Divendres, 4 de juliol, de 18.30 a 22 h,
al Centre d’Informació
Veniu a conèixer aquests mamífers voladors:
què fan, on viuen, què mengen, com protegir-los. Manualitats, xerrada i passejada
nocturna per detectar-los. Coorganitzat pel
Museu de Ciències Naturals de Granollers i el
Consorci del Parc Natural de Collserola.
—
A partir de 8 anys. Activitat gratuïta. Places
limitades. Cal inscripció prèvia, a partir del
23 de juny.
Les granotes del pantà de Vallvidrera
Divendres, 11 de juliol, de 18.30 a 22 h
Coneixes els animals que viuen al pantà de
Vallvidrera? Has vist mai una llentia d’aigua?
Descobreix aquest ecosistema aquàtic en
família. Visita al pantà de Vallvidrera.
—
A càrrec de Galanthus. Coorganitzat amb
La Fàbrica del Sol. Activitat gratuïta. Places
limitades. Inscripció al telèfon del Centre
d’Informació o a lafabricadelsol@bcn.cat
26a Observació de la migració de
les aus rapinyaires
Caps de setmana i festius, de l’11 de setembre al 5 d’octubre, de 10 a 13 h al turó de la
Magarola
Al mirador de la Magarola trobareu monitors
especialitzats que us ajudaran a identificar les
aus de pas. Podreu reconèixer les diferents
siluetes dels ocells que es desplacen cap a
terres africanes.
—
Activitat oberta a tothom. L’accés fins a
dalt del turó és a peu. Cal que porteu
prismàtics.
Paisatges amb sabor d’aquí: l’horta
de Can Monmany
Diumenge, 14 de setembre, de 10 a 13,30 h
Els pagesos del segle XXI mantenen actives
moltes explotacions de la serra. La masia de
Can Monmany, n’és un exemple. Farem un
itinerari fins la masia on podrem descobrir
romànic, natura i productes de la serra.
—
A càrrec dels Guies del Parc.
Activitat gratuïta. Places limitades.
Cal inscripció prèvia.
Jornades Europees del Patrimoni 2014
Diumenge, 28 de setembre, d’11 a 14 h
Us proposem que visiteu: Can Coll, una masia
amb més de 500 anys d’història, a Cerdanyola
del Vallès, i La Casa de guarda del pantà i la
presa, un conjunt singular, a Vallvidrera.
—
Activitat gratuïta. Més informació sobre les
Jornades a: www.gencat.cat/cultura/jep
Exposicions temporals
ACCIONS: Paisatge-Art-Natura

Nits
d’astronomia
—

La granja
de Can Coll
—

Sessions d’iniciació a l’observació d’estels,
constel·lacions i altres cossos celestes.

Els diumenges, visites guiades de 45 minuts.
Es mostren diferents espais de la granja: la
incubadora, els tancats dels conills i els ànecs,
i els corrals. Juliol i agost tancat.

—
A partir de 12 anys. Preu: 5,10 € /persona.
Places limitades. Cal inscripció prèvia. Els
divendres de 22 a 24 h (*). S’inclou un petit
refrigeri. En cas de mal temps o de menys
de 10 inscrits se suspendrà l’activitat.
Juliol. Les últimes nits de Saturn,
el Déu del temps
18 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
25 al Centre d’Informació
Agost. Especial llàgrimes de
Sant Llorenç
13 al Centre d’Informació (*)
El Parc Natural és una bona finestra per
observar el fenomen de la pluja d’estrelles dels
Perseids, que aquest any compartirà protagonisme amb una lluna gairebé plena.
Setembre. S’alça el mite de Perseu,
l’heroi del cel nocturn
6 a Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
27 al Centre d’Informació
La sessió del 13 d’agost l’horari serà de 21.30 a 23.30 h.

(*

Passejades
temàtiques
—
Dos dissabtes al mes s’ofereixen passejades
d’una hora pels voltants del Centre d’Informació, adreçades al públic en general.
A càrrec dels Guies del Parc.
—
Cal inscriure’s el mateix dia al Centre.
Preu: 1,75 € / persona. Menors de 7 anys
gratuït. Places limitades, 20 persones per
sortida. Horari: 10.30 h i 12 h.
Juliol
5 Un lloc fresc a l’estiu: l’alzinar
19 L’aigua i el temps. El pantà de Vallvidrera
Setembre
6 L’aigua i el temps. El pantà de Vallvidrera
20 Rere el rastre del senglar

Excursions
amb voluntaris
—
Itineraris per la serra conduïts per Voluntaris de
Collserola. De 4 a 5 hores de durada. Activitat
gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia.
—
Dimarts, 16 de setembre. Cerdanyola-Horta (*)
Diumenge, 28 de setembre. La vall amagada
(*)

La inscripció de les sortides dels dimarts s’obre el

Fins al 5 de setembre, al Centre d’Informació.

dilluns de la setmana anterior a l’activitat.

La pedra seca

I també, els diumenges, recorreguts guiats
al voltant del Centre d’Informació i de Can
Coll.

Fins al 28 de setembre, a Can Coll.
Aus de pas
Del 6 de setembre al 5 d’octubre al Centre
d’Informació.
—
Entrada lliure coincidint amb l’horari
d’obertura dels Centres

Activitats amb inscripcio prèvia: truqueu,
la mateixa setmana de l’activitat, al telèfon
del Centre d’Informació, 93 280 35 52.
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 15 h

—
Inscripcions el mateix dia. Preu: 1,75 €.
Menors de 3 anys gratuït. Horari: 11.15 h
i 12.15 h (*). Places limitades (**), 25 persones
per visita.
De 13 a 13.30 h visita lliure i gratuïta, només als corrals.
Reserves per a grups amb 15 dies d’antelació,
a secretariacancoll@collserola.cat.
(*)

(**)

Avançament
agenda de tardor
Festa dels Ocells
Diumenge, 5 d’octubre, de 10.30 a 14 h,
a Can Coll
Un any més Collserola participa en la celebració del Dia Mundial dels Ocells. Us convidem
a compartir un matí 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.

Activitats al turó
de Montcada
—
15 de setembre. Plantes medicinals, culinàries
i aromàtiques del turó. Més informació i
inscripcions a: www.acer-associacio.org

Centres d’atenció
al públic
—
Espai d’interpretació del pantà
de Vallvidrera
Acull una exposició sobre el Pantà i els seus
entorns.
Obert al públic el 6 de juliol, el 7 i el 28
de setembre. Horari d’11 h a 14 h.
Les «Passejades temàtiques» al pantà de
Vallvidrera inclouen aquesta visita.
Reserves per a grups al telèfon 932 803 552.
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.Tel. 932 803 552
Situat a 8 minuts de l’estació del Baixador de
Vallvidrera dels FGC. A la ctra. de l’Església, 92
(ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat, km 4,7).
Cafeteria i serveis adaptats. (Bar l’Entrepà
tancat per vacances de l’1 al 18 d’agost)
Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
Juliol i agost tancat. Al setembre, obert els
diumenges de 9.30 h a 15 h.
Tel. 936 920 396. Situat a la ctra. de Cerdanyola a Horta, al km 2 (Cerdanyola del Vallès).
—
A Can Coll i al Centre d’Informació
trobareu una oferta variada d’activitats:
exposicions, itineraris senyalitzats, audiovisuals, visites a la masia de Can Coll...
Els diumenges hi trobareu els Voluntaris de
Collserola que us poden acompanyar a fer
algunes de les activitats que cada equipament proposa (a partir del 21/09).

