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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
L’any 1972 es va aprovar el Pla especial d’ordenació del massís de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, amb l’objectiu d’harmonitzar la preservació i
millora del patrimoni natural i cultural, el manteniment de les activitats socio
econòmiques compatibles i l’ús públic.
Actualment ocupa una extensió de 13.691 hectàrees repartides entre els
dotze municipis de l’àmbit del parc. El parc ofereix moltes possibilitats per
fer excursions i caminades o simplement per passejar i gaudir d’un patrimoni
natural i cultural de gran qualitat.
Els informadors i el personal dels equipaments, així com els guardes del
parc, us informaran i orientaran sobre els itineraris, els llocs i els serveis que
hi ha a la vostra disposició.
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Viu el parc!

Informació i equipaments
Serveis per al lleure
Àrea d’esplai de les Arenes
Disposa de servei de cafeteria amb menjars
i begudes, lloguer de taules, recollida
d’escombraries i sanitaris.
Tel. 619 330 827, 937 142 075 i 937 148 406
Àrea d’esplai del torrent de l’Escaiola
Disposa de servei de lloguer de taules i
graelles, venda de llenya i begudes, serveis
sanitaris i recollida d’escombraries.
Tel. 937 435 454 i 629 503 040
Àrea d’esplai de la riera de Nespres
Disposa de servei de lloguer de taules i
graelles, venda de llenya i begudes, serveis
sanitaris i recollida d’escombraries.
Tel. 938 310 472 i 618 552 140

Informació, documentació
i exposicions permanents
Oficina del Parc Natural. La Mata
Carretera de Terrassa a Navarcles, km 14,8.
Tel. 938 318 350

1 Centre d’Informació del Coll d’Estenalles
Informació general del parc, venda de
publicacions. Tel. 938 317 300
2 Centre d’Informació de Mura
Informació general del parc, venda de
publicacions, exposició permanent. Punt d’inici
d’excursions senyalitzades. Tel. 938 318 375
3 Centre d’Informació del Pont de Vilomara
i Rocafort
Informació i venda de publicacions. Educació
ambiental i itineraris guiats
Exposició: «Les tines al mig de la muntanya».
Tel. 722 763 035

4 Centre Cultural Casa Nova de l’Obac
Informació general del parc, venda de
publicacions, exposicions permanents i
temporals i activitats d’educació ambiental
Visites concertades, tel. 937 855 461
i 937 435 468
Servei de restaurant, tel. 609 703 734
i 937 435 472
5 Monestir de Sant Llorenç del Munt
Exposició permanent sobre el monestir
i el parc natural
Tel. 937 435 454 i 629 503 040
Servei de restaurant
6 Centre de Documentació del Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Fons bibliogràfic i documental del parc
Pantà, 20, 2a planta. Terrassa
Tel. 937 397 000, ext 4131
7 Escola de Natura i Espai de Formació
la Muntada
Vall d’Horta. Sant Llorenç Savall
Visites concertades
Tel. 937 141 053 i 636 717 821

Punts d’informació a Granera, Monistrol
de Calders, Rellinars, Sant Llorenç Savall,
Sant Vicenç de Castellet, Talamanca
i al monestir de Sant Llorenç del Munt,
a la Mola

Consulteu-ne els horaris a:
parcs.diba.cat/web/santllorenc

Viu el parc!
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Presentació

Aquesta campanya renovada ens ofereix
quatre grans línies de participació. En el
vessant cultural, continuen vigents els
actes centrals la Nit d’estels, la Poesia
als parcs i la Matinal al parc, tal com
s’han fet fins ara. Les actuacions itinerants tornen a fer acte de presència a la
majoria dels municipis del parc. Neix una
nova proposta titulada Naturàlia, per
promoure els nostres millors actius entre
tots els nostres parcs. Finalment, reprenem el Programa escolar, adreçat als
alumnes de 5è de primària de les escoles
dels municipis del parc.
La Matinal al parc tindrà lloc el diumenge 7 de maig als entorns de la Casa Nova
de l’Obac. Diverses activitats al voltant
del joc, en format de tallers, ruta guiada i
espectacle ens ofereixen una bona expe-

riència festiva per animar una jornada de
gaudi i descoberta en un dels racons més
valuosos d'aquest parc natural.
Dissabte 20 de maig, celebrarem la Nit
d’estels a Granera, un punt d’observació del cel molt privilegiat. L’activitat és
gratuïta però hi ha un nombre màxim de
places previst, per tant, cal que en feu la
reserva a viuelparc@fusic.com.
El dia 28 de maig, dins el cap de setmana dedicat a celebrar el Dia Europeu dels
Parcs, podreu gaudir de la Poesia als
parcs, a Sant Llorenç Savall, amb Roger Mas.
Com a novetat també d’enguany us convidem a la presentació de Naturàlia el
dijous 6 de juliol a Castellar del Vallès,
una bona oportunitat per descobrir el
bo i millor del nostre patrimoni cultural,
associatiu, festiu i de serveis i productes
amb valor social i natural afegit, vinculat
als parcs.
I el dissabte 15 de juliol, a Talamanca, podreu gaudir de l'Òpera als parcs amb la
Cançó d'amor i de guerra. Us hi esperem!
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La campanya Viu el parc, promoguda
per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
la Diputació de Barcelona, arriba un any
més al Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac per celebrar la seva 26a
edició obrint nous camins de diàleg entre la natura, la gent que hi viu i la que en
vol gaudir.

Viu el parc!
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Les activitats
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Nota: Les activitats del programa «Viu
el parc» promogudes per l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
s’assenyalen amb un quadre verd i el
logotip del programa al costat.

La resta d’activitats són organitzades
directament pels ajuntaments i les entitats
dels municipis del parc. Us en podeu
informar als ajuntaments respectius:
• Castellar del Vallès (tel.: 937 144 040)
www.castellarvalles.cat
• Granera (tel.: 938 668 152)
granera@diba.cat
• Matadepera (tel.: 937 870 200)
www.matadepera.cat
• Monistrol de Calders (tel.: 938 399 000)
www.monistroldecalders.cat
• Mura (tel.: 938 317 226)
www.mura.cat
• Rellinars (tel.: 938 345 000)
www.rellinars.cat
• Sant Llorenç Savall (tel.: 937 140 018)
www.savall.cat
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• Sant Vicenç de Castellet
(tel.: 936 930 611) www.svc.cat
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• Talamanca (tel.: 938 270 036)
www.talamanca.cat
• Terrassa (tel.: 937 397 000)
www.mediambient.terrassa.cat
• Vacarisses (tel.: 938 359 002)
www.vacarisses.cat

Activitats: abril
21 d’abril, divendres
Sant Vicenç de Castellet
Marató de contes
Matí Carrers i places del poble
21 d’abril, divendres
Sant Vicenç de Castellet
Teatre per Sant Jordi
18 h i 21 h Teatr’AMPA presenta
«El màgic d’Oz», a la Societat Coral
l’Estrella. L’organitza: AMPA Escola Sant
Vicenç
22 d’abril, dissabte
Vacarisses
12.30 h Ballada de l’Esbart Dansaire
a la plaça Joan Bayà. L’organitza: Esbart
Dansaire de Vacarisses

23 d’abril, diumenge
Castellar del Vallès
Tot el dia Festa de Sant Jordi
18.30 h Sardanes a càrrec de la Cobla
Vila d’Olesa, a la plaça del Mirador
23 d’abril, diumenge
Sant Vicenç de Castellet
Tot el dia Fira de Sant Jordi
Parades de llibres i roses, tallers i
espectacles, a la plaça de l’Ajuntament
29 d’abril, dissabte
Mura
8 h Peregrinatge Mura-Montserrat.
Sortida de la plaça de l’Església.
L’organitza: Centre Excursionista de
Mura

22 d’abril, dissabte
Mura
Festa de Sant Marc
23 h Concert amb Metzina
a la plaça d’Àngel Guimerà
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23 d’abril, diumenge
Mura
Festa de Sant Marc
11 h Tabalers i cercavila amb els
gegants del poble
De 10 h a 13 h Jocs gegants amb
Fefe i Cia
12.30 h Benedicció del panet de Sant
Marc
13 h Sardanes amb la Cobla La Nova
del Vallès, de Sabadell
L’organitza: Confraria de Sant Marc,
entitats del poble i Ajuntament de Mura

Viu el parc!
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Activitats: maig
1 de maig, dilluns
Sant Vicenç de Castellet
Matí 63è Aplec del Panellet a
Vallhonesta, a Sant Pere de Vallhonesta.
L’organitza: Centre Excursionista de
Sant Vicenç de Castellet
1 de maig, dilluns
Sant Llorenç Savall
Festa del pi de maig
9 h Tallada i pujada del pi a la plaça
Major. Animació amb els Gegants de
Sant Llorenç Savall
14 h Arrossada popular al passeig de la
Rectoria
19 h Sardanes amb la Cobla Nova
Vallès a la plaça Major
Sant Llorenç Savall
Viu el parc
1 de maig, dilluns
15.30 h Racons sonors, un recorregut
pels sons de la mediterrània, al passeig
de la Rectoria

6 de maig, dissabte
Sant Vicenç de Castellet
22 h Concert nocturn, a l’ermita de
Sant Pere de Vallhonesta. L’organitza:
Centre Excursionista de Sant Vicenç de
Castellet
Matadepera Viu el parc
6 de maig, dissabte
D’11 h a 14 h XII Festa del Reciclatge,
a la plaça de Cal Baldiró
12 h Impressionats per la Natura,
taller de tècniques d’impressió amb
els elements que la natura ofereix, a la
plaça de Cal Baldiró
7 de maig, diumenge
Sant Vicenç de Castellet
Cicle Petit Ateneu
17.30 h La Cia. Txema Màgic presenta
«Tea Time», a l’auditori Espai Ateneu.
L’organitza: Petit Ateneu
Matinal al parc

5 de maig, divendres
Matadepera
Arts escèniques a Matadepera
20 h Quartet Mèlt, un grup vocal amb
un repertori que va de la música antiga
a temes moderns, a la Sala d’actes del
Casal de Cultura. Preu: 5 euros
Vacarisses Viu el parc
5 de maig, divendres
17.30 h Les veus del parc, un espai
acollidor on escoltar històries i potser
també explicar-les, a la plaça Major
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7 de maig, diumenge
A la Casa Nova de l’Obac (TerrasaVacarisses)			
De 10.30 h a 14 h Diversos tallers de
joguines fets amb material reciclat:
baldufes, jocs de punteria i de tres en
ratlla, a càrrec de La Xarranca. Jocs
gegants per jugar grans i petis,
i l’actuació de cloenda de Jaume Barri
amb l’espectacle «Bekú: la volta al
món jugant»
12 h Ruta teatralitzada inclusiva NatUra
Cal fer-ne la inscripció el mateix dia

Activitats: maig

12 de maig, divendres
Matadepera
Arts escèniques a Matadepera
20 h «El Verger de l’Amat» del Llibre
d’Amic e Amat, de Ramon Llull, amb
Montse Germán i Ferran Pisà, a la
Sala d’Actes del Casal de Cultura.
Preu: 5 euros
13 de maig, dissabte
Sant Vicenç de Castellet
Cicle Coolturitza’t
22 h Música: «The Hanfris Quartet»,
a l’Espai Ateneu. Preu: 5 euros
14 de maig, diumenge
Sant Vicenç de Castellet
Clean Up Day
De 9 h a 14 h Jornada de neteja
d’espais naturals. Sortida des del Punt
d’Informació del Parc
Mura Viu el parc
14 de maig, diumenge
12 h Racons sonors, un recorregut
pels sons de la mediterrània, per racons
del poble
14 de maig, diumenge
Castellar del Vallès
8 h 29a Caminada popular. Sortida
des de la plaça del Mercat
14 de maig, diumenge
Sant Llorenç Savall
10 h Fira de Sant Ponç a la plaça Major
12 h Animació al carrer

Nit d’estels a Granera
20 de maig, dissabte
De 21.30 h a 23.30 h Introducció
al coneixement del cel, observació
dels astres a ull nu i de planetes
amb el telescopi. Es comentarà
de manera amena i didàctica la
història de l’observació del cel i les
llegendes relacionades amb algunes
constel·lacions. A la plaça de l'Església
Places limitades. Inscripcions abans del
10 de maig: nitdestelssll@fusic.org
21 de maig, diumenge
Castellar del Vallès
10 h 39è Aplec de Castellar Vell
Hi haurà diverses activitats durant tot
el dia, amb el tradicional concurs de
paelles d’arròs al migdia, actuacions
de les colles de ball de bastons, ball de
gitanes, gegants, etc.
Castellar del Vallès
Viu el parc
21 de maig, diumenge
11 h Impressionats per la Natura,
taller de tècniques d’impressió amb
els elements que la natura ofereix,
a Castellar Vell
21 de maig, diumenge
Granera
9 h Fira d’artesania, a la plaça de
l’Ajuntament
Durant el matí Actes del Dia de la
Dona del Moianès.
11 h Visita guiada al castell de Granera

Viu el parc!
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Activitats: maig

Granera Viu el parc
21 de maig, diumenge
11.30 h Maniqïns, acció artística entre
la desfilada de moda i l’espectacle
teatral, amb la participació activa del
públic, a l’era del castell
26 de maig, dissabte
Vacarisses
Diada de Diables de Vacarisses
17.30 h Activitats infantils a la plaça
Punt de Vol
20.30 h Correfoc infantil i correfoc
d’adults pels carrers del nucli urbà.
L’organitza: Diables de Vacarisses
27 de maig, dissabte
Castellar del Vallès
19 h Musicoral, a l’Auditori municipal.
L’organitza: Coral Xirivec
27 de maig, dissabte
Sant Vicenç de Castellet
Fira del Vapor
Tot el dia
27 de maig, dissabte
Vacarisses
Festa Major Petita
Festivitat de Sant Felip Neri
De 10.30 h a 15 h Fira d’època (s. xviii)
d’artesania i alimentació pels carrers
del nucli antic
17 h XXVII Trobada Gegantera, a
la plaça Joan Bayà. L’organitza: Colla
Gegantera de Vacarisses
Vespre i nit Baixada i Vetlla de la Vaca
i actuació del grup Les Violines, dins la
Mostra «Entreparcs», a La Fàbrica.
L’organitza: Coordinadora d’Entitats per
la Baixada de la Vaca
10
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Poesia als parcs. Lletres i
paisatges a la vall d'Horta
(Sant Llorenç Savall)
En el marc del Dia Europeu dels Parcs
28 de maig, diumenge
12 h Arran de la presentació del seu
darrer llibre, El dolor de la vellesa,
Roger Mas recitarà i cantarà poemes
propis i d'altres autors, tant coetanis
com clàssics, que ha musicat al llarg
de la seva carrera. A la masoveria del
Marquet de les Roques (vall d'Horta)
28 de maig, diumenge
Vacarisses
Festa Major Petita
Festivitat de Sant Felip Neri
De 10 h a 14.30 h Actuació
d’Harrigorria Danzak Taldea dins
la Mostra «Entreparcs» i de l’Esbart
Dansaire de Vacarisses, a la plaça
Major
14.30 h Aplec de la Vaca (dinar
popular), a La Fàbrica. L’organitza:
Regidoria de Cultura i Coordinadora
d’Entitats per la Baixada de la Vaca
28 de maig, diumenge
Sant Vicenç de Castellet
Fira del Vapor
Tot el dia
28 de maig, diumenge
Sant Llorenç Savall
10 h Grimpada i baixada del pi de maig
12 h Animació musical a la plaça Major

Activitats: juny
3 de juny, divendres
Vacarisses
Festival Va de Música
22 h Actuació per concretar, a la finca
del Mas Mimó

9 de juny, divendres
Vacarisses
Festival Va de Música
23 h Actuació de Hot Carajillo’s Band,
10è aniversari de La Campana

3 de juny, dissabte
Sant Vicenç de Castellet
18 h Ballada infantil de gitanes, a la
plaça de l’Ajuntament. L’organitza: A.C.
Balladors de Gitanes

10 de juny, dissabte
Castellar del Vallès
De 17 h a 20 h XVIa Trobada de
Puntaires, al carrer de Sala Boadella.
L’organitza: Escola Nocturna

3 de juny, dissabte
Granera
Viu la Música al Parc
18 h Recital de 3 violoncels (Peter
Schmidt, Anna Costa, Amat Santacana)
a l’església de Sant Martí, tastet de
productes de la terra i mostra d’0ficis

10 de juny, dissabte
Vacarisses
Matí 3a Cursa de la Campaneta.
L’organitza: A.E. Vacarisses Corre i
Regidoria d’Esports

Talamanca Viu el parc
4 de juny, diumenge
11 h Maniqïns, acció artística entre la
desfilada de moda i l’espectacle teatral,
amb la participació activa del públic, a la
plaça del Raval
4 de juny, diumenge
Sant Vicenç de Castellet
12 h Ballada popular de gitanes, a la
plaça de l’Ajuntament. L’organitza: A.C.
Balladors de Gitanes
Del 5 a l’11 de juny
Terrassa
XXVI Setmana del Medi Ambient a
Terrassa
Sortides, tallers, exposicions, cinema
ambiental, conferències, visites..., amb
la Festa de cloenda el dia 11 de juny

11 de juny, diumenge
Vacarisses
Matí 10a Cursa de la Campana.
L’organitza: A.E. Vacarisses Corre i
Regidoria d’Esports
Rellinars Viu el parc
16 de juny, divendres
17 h Maniqïns, acció artística entre la
desfilada de moda i l’espectacle teatral,
amb la participació activa del públic,
a la pista del local del Planet
17 de juny, dissabte
Sant Llorenç Savall
Memorial Àngels Valero
19 h Espectacle de titelles, a la plaça
Major i als jardins de l’Ajuntament

Viu el parc!
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Activitats: juny

21 de juny, dimecres
Matadepera
Festa de la Música
21 h Concert gratuït dels alumnes de
l’Escola de Música Frederic Mompou
de Matadepera, a l’escenari exterior del
pavelló municipal
23 de juny, divendres
Sant Vicenç de Castellet
20 h Arribada de la Flama del Canigó,
a la plaça de l’Ajuntament

23 de juny, divendres
Sant Llorenç Savall
Arribada de la Flama de Canigó i sopar
a la fresca al passeig de la Rectoria
23 i 24 de juny
Castellar del Vallès
Tot el dia Revetlla de Sant Joan,
a Castellar Residencial

23 de juny, divendres
Castellar del Vallès
19 h Arribada de la Flama del Canigó,
a la plaça del Mercat

30 de juny divendres
Vacarisses
19 h Festival Va de Música, músic per
concretar, als jardins del Lladern

© Eduard Pedrocchi (Taller de Cultura)

23 de juny, divendres
Mura
Arribada de la Flama de Canigó, sopar
popular i revetlla de Sant Joan, a la
plaça del poble. L’organitza: Mura Acció
Cultural (MUAC)

A partir del 26 de juny
Matadepera
Pòdium Matadepera 2017
De 10 h a 11.30 h, de 12 h a 13.30 h
i de 17 h a 20 h XXXVII Festival
Internacional de Música, a la Sala
d’actes del Casal de Cultura
Assaigs oberts, a excepció dels assaigs
generals
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Activitats: juliol
1 de juliol, dissabte
Castellar del Vallès
21.30 h Concert pòstum d’homenatge
al músic castellarenc Jordi Garròs, a la
plaça del Mirador
1 de juliol, dissabte
Matadepera
Pòdium Matadepera 2017
XXXVII Festival Internacional de Música
20 h «El Pòdium al carrer», concert
de benvinguda gratuït, a la plaça de Cal
Baldiró
2 de juliol, diumenge
Matadepera
Pòdium Matadepera 2017
XXXVII Festival Internacional de Música
20 h «El Pòdium serè», a la Sala d’actes
del Casal de Cultura. Preu: 5 euros
3 de juliol, dilluns
Matadepera
Pòdium Matadepera 2017
XXXVII Festival Internacional de Música
20 h «El Pòdium juganer» a la Sala
d’actes del Casal de Cultura. Preu: 5 euros
Del 3 al 6 de juliol
Sant Vicenç de Castellet
Festa Major Infantil
4 de juliol, dimarts
Castellar del Vallès
20.30 h Curs obert de salsa, bachata
i roda cubana, a la plaça de Catalunya
4 de juliol, dimarts
Matadepera
Pòdium Matadepera 2017
XXXVII Festival Internacional de Música

20 h «El Pòdium improvisat» a la Sala
d’actes del Casal de Cultura. Concert
participatiu i gratuït
5 de juliol, dimecres
Matadepera
Pòdium Matadepera 2017
XXXVII Festival Internacional de Música
19 h «El Pòdium Shubert», conferència
concert. Introducció de Joan Vives, a la
Sala d’actes del Casal de Cultura. Preu:
5 euros
6 de juliol, dijous
Castellar del Vallès
19 h Presentació de Naturàlia, a l’edifici
del Mirador
6 de juliol, dijous
Castellar del Vallès
21.30 h Audició de sardanes, a la plaça
del Mercat, a càrrec de la Cobla La
Principal de la Bisbal
6 de juliol, dijous
Matadepera
Pòdium Matadepera 2017
XXXVII Festival Internacional de Música
20 h «El Pòdium exuberant» a la Sala
d’actes del Casal de Cultura. Preu:
5 euros
Del 7 al 10 de juliol
Sant Vicenç de Castellet
Festa Major d’Estiu
9 de juliol, diumenge
Castellar del Vallès
Festa de Sant Cristòfol
13 h Benedicció a la font de la plaça
Major
Viu el parc!
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Activitats: juliol

9 de juliol, dimarts
Granera
Viu la Música al Parc
18 h Orquestra del Campus Musical
del Moianès a la masia La Roca, tastet
de productes de la terra i mostra d’oficis
11 de juliol, dimarts
Castellar del Vallès
20.30 h Curs obert de salsa, bachata
i roda cubana, a la plaça de Catalunya
13 de juliol, dijous
Castellar del Vallès
21.30 h Audició de sardanes, a la
plaça del Mercat, a càrrec de la Cobla
Sant Jordi
15 de juliol, dissabte
Rellinars
22 h Concert de Tons i Sons a la plaça
de Ca l’Anton
15 de juliol, dissabte
Sant Vicenç de Castellet
21 h Marxa Popular Nocturna.
L’organitza: Centre Excursionista de
Sant Vicenç de Castellet
Talamanca Òpera als parcs
15 de juliol, dissabte
22 h Cançó d’amor i de guerra,
sarsuela estrenada al Teatre Nou
de Barcelona l’any 1926 i coneguda
sobretot per la sardana del mateix nom.
El concert, amb cor, a més de tres
solistes i un pianista, es farà al castell de
Talamanca.
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18 de juliol, dimarts
Castellar del Vallès
20.30 h Curs obert de salsa, bachata
i roda cubana, a la plaça de Catalunya
19 de juliol, diumenge
Vacarisses
Matí XXVII Concentració de Motos
Antigues, a la plaça Joan Bayà.
L’organitza: Moto Clàssic Vacarisses
20 de juliol, dijous
Castellar del Vallès
Nits d’estiu
21.30 h Audició de sardanes a càrrec
de la Cobla Marinada, a la plaça del
Mercat
21 de juliol, divendres
Castellar del Vallès
Liceu a la Fresca
22 h «Il Trovatore» de Verdi, a la plaça
del Mirador
21 de juliol, divendres
Rellinars
Liceu a la Fresca
21.30 h «Il Trovatore» de Verdi, a la
plaça de l’Ajuntament
Del 22 al 23 de juliol
Castellar del Vallès
Revetlla de Sant Jaume. L’organitza:
Associació de Veïns del carrer Sant
Jaume (el Pla)
25 de juliol, dimarts
Castellar del Vallès
20.30 h Curs obert de salsa, bachata
i roda cubana, a la plaça de Catalunya

29 de juliol, dissabte
Castellar del Vallès
11è Simposi mundial de música coral
22 h Concert a càrrec del cor Wishful
Singing, d’Holanda, a la plaça del
Mirador. L’organitza: FESEC i IFCM

28 de juliol, divenddres
Matadepera
11è Simposi Mundial de Música Coral
22 h Concert Sonux Emsemble,
cor d’homes d’Alemanya, a l'església
parroquial. Gratuït

28, 29 i 30 de juliol
Rellinars
Festa Major
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27 de juliol, dijous
Castellar del Vallès
Nits d’estiu
21.30 h Audició de sardanes a càrrec
de la Cobla Principal d’Amsterdam,
a la plaça del Mercat

Viu el parc!
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Parc a taula
Parc a taula és un programa de
desenvolupament socioeconòmic,
promogut per la Diputació de
Barcelona, que pretén destacar,
mitjançant la gastronomia i la viticultura,
els valors naturals, culturals i
paisatgístics dels nostres parcs.
D’aquesta manera, els restaurants de
les poblacions vinculades als espais
naturals protegits proposen degustar
diferents plats, elaborats específicament

Què hi trobaràs?
El programa Parc a taula es duu a terme
en els parcs següents: Parc Natural del
Montseny. Reserva de la Biosfera, Parc
del Castell de Montesquiu, Parc de la
Serralada de Marina, Parc de la Serralada
Litoral, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del
Foix i Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac.
• Podràs fer les reserves, gaudir de
descomptes...
• Comptaràs amb tota mena d’informació
de cada establiment, geolocalització,
com arribar-hi...
• Podràs consultar informació sobre les
característiques de cada parc, les
activitats que s’hi fan, calendaris de
collita dels diferents productes, mercats...
En definitiva, descobrir la cultura
gastronòmica, la producció artesana i la
viticultura de proximitat i de qualitat dels
nostres parcs i... assaborir-la!
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amb productes naturals, cuinats per
mans expertes. També participen al
programa els cellers, productors i
artesans alimentaris del territori, que
aporten la matèria primera de qualitat
que exigeix la millor cuina.
Així mateix, s’hi afegeixen els
allotjaments propers al parc, que
ofereixen el millor servei per tal que
es pugui gaudir d’una estada relaxant
i alhora confortable.

Passejades 2017: itineraris guiats (abril-juliol)
Hem programat un seguit d’itineraris que tenen com a objectiu ajudar un públic general
i familiar a conèixer millor el patrimoni natural i cultural del parc i gaudir del seu entorn.
Es tracta d’itineraris d’entre 3 i 4 hores de durada, guiats per un expert coneixedor
del territori, que ajudarà els participants a interpretar i comprendre els paisatges i a
descobrir racons amagats del parc i els seus municipis.
Per poder-hi participar, es recomana fer la inscripció prèvia. Cal dur aigua i calçat
apropiat per caminar còmodament i amb seguretat per la muntanya.

2 d’abril, diumenge
El Puig de la Bauma

30 d’abril, diumenge
Biodiversitat al parc natural

Punt de trobada: Centre d’Informació de
Mura
Horari: de 10 h a 14 h
Informació i inscripcions: Rodabosc

Punt de trobada: Casa Nova de l’Obac
Informació i inscripcions: CIMA

9 d’abril, diumenge
La torrota de l’Obac i el pou de
glaç de l’Estepar

Punt de trobada: Aparcament de l’ermita
de Santa Maria de les Arenes
Informació i inscripcions: Escola de
Natura i Formació la Muntada

Punt de trobada: Casa Nova de l’Obac
Informació i inscripcions: CIMA

16 d’abril, diumenge
Itinerari geològic per la serra de
Puig Gil, el ponent del parc de
Sant Llorenç
Punt de trobada: Centre d’Informació del
Pont de Vilomara i Rocafort
Horari: de 10 h a 14 h
Informació i inscripcions: Rodabosc
Recomanat pel Geoparc de la Catalunya Central

23 d'abril, diumenge
De Sant Llorenç Savall a la vall
d’Horta
Punt de trobada: Punt d’Informació de
Sant Llorenç Savall
Horari: de 10 h a 13.30 h
Informació i inscripcions: Escola de
Natura i Formació la Muntada

7 de maig, diumenge
La música de la natura

14 de maig, diumenge
Història de l’Obac
Punt de trobada: Casa Nova de l’Obac
Informació i inscripcions: CIMA

21 de maig, diumenge
Les orquídies
Punt de trobada: Centre d’Informació de
Mura
Informació i inscripcions: Rodabosc

28 de maig, diumenge
Els ocells a la primavera
Punt de trobada: Escola de Natura i
Formació la Muntada
Horari: de 9.30 a 13 h
Informació i inscripcions: Escola de
Natura i Formació la Muntada

Viu el parc!
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4 de juny, diumenge
Itinerari geològic de Can Candi

18 de juny, diumenge
Les herbes de Sant Joan

Punt de trobada: Parc de les Nacions
Unides - carrer de l’Estatut. Terrassa
Informació i inscripcions: CIMA

Punt de trobada: Escola de Natura i
Formació la Muntada
Horari: de 10 h a 13 h
Informació i inscripcions: Escola de
Natura i Formació la Muntada

Recomanat pel Geoparc de la Catalunya Central

11 de juny, diumenge
El Cau dels Emboscats i el
Queixal Corcat
Punt de trobada: Centre d’Informació del
Coll d’Estenalles
Horari: de 10 h a 14 h
Informació i inscripcions: Rodabosc
Recomanat pel Geoparc de la Catalunya Central

25 de juny, diumenge
El torrent de Reixac i el Cargol de
Mura
Punt de trobada: Centre d’Informació de
Mura
Horari: de 10 h a 14 h
Informació i inscripcions: Rodabosc

Informació
dels organitzadors

Informació comuna a tots els
itineraris guiats

Rodabosc
Tel. 722 763 035
p.santllorenc.pont@diba.cat

Per fer la reserva truqueu a l’organitzador de
cada sortida. Les places són limitades i les
reserves es faran segons l’ordre d’inscripció.

Escola de Natura i Formació
la Muntada
Tel. 937 141 053 i 636 717 821
p.santllorenc.munt@diba.cat

Horari: d’11 a 14 h, tret que se n’indiqui un
altre de diferent.

CIMA (Centre d’Interpretació
del Medi Ambient, SL)
Tel. 937 855 461
p.santllorenc.obac@diba.cat

Si el temps no permet fer l’activitat en bones
condicions, s’anul·larà la sortida.

Preu: adults, 3 euros; entre 6 i 12 anys
i més grans de 65 anys, 2 euros;
no s’acumulen altres descomptes.
Informeu-vos-en en reservar l’activitat o
bé contactant amb el Centre d’Informació
del Coll d’Estenalles, tel. 938 317 300,
p.santllorenc.estena@diba.cat

Gaudiu de la visita al parc, de la seva gastronomia i dels productes ecològics i de
proximitat que ofereix el programa Parc a taula: parcs.diba.cat/web/parc-a-taula
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Nit d’estels a Granera
Dissabte 20 de maig
21.30 h
A la plaça de l'Església
Poesia als parcs. Lletres i paisatges
Diumenge 28 de maig
12 h
Al Marquet de les Roques (vall d’Horta).
Sant Llorenç Savall
Òpera als parcs
Dissabte 15 de juliol
20 h
Al castell de Talamanca
Cançó d’amor i de guerra, concert
amb cor, tres solistes i un pianista
Parc a taula
Cuina, vins i productes naturals dels
restaurants, cellers i productors
del parc servits a taula. Durant tot l’any

El programa Viu el parc es desenvolupa
també als parcs del Castell de Montesquiu,
Garraf-Olèrdola-Foix, Montseny, Montnegre i el
Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral
i Guilleries-Savassona

Si voleu rebre informació puntual sobre els
actes de tots els programes Viu el parc
i consultar-ne la programació específica,
visiteu el web www.diba.cat/viuelparc

«Viu el parc»
Sant Llorenç del Munt
i l’Obac
Tel. 667 467 503
viuelparc@diba.cat

Amb la col·laboració dels ajuntaments de:
Castellar del Vallès, Granera, Matadepera,
Monistrol de Calders, Mura, Rellinars, Sant
Llorenç Savall, Sant Vicenç de Castellet,
Talamanca, Terrassa i Vacarisses

Gerència:

FUSIC

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 Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de
Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

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
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Matinal al parc
Diumenge 7 de maig
De 10.30 h a 14 h
A la Casa Nova de l’Obac
(Terrassa-Vacarisses)
Tallers de joguines amb material reci
clat a càrrec de La Xarranca,
jocs gegants i actuació de cloenda de
Jaume Barri amb l'espectacle «Bekú:
la volta al món jugant»
Ruta teatralitzada inclusiva NatUra

