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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 de 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 687 360 276
7 Centre d'Activitats Ambientals
Espai Natura Fundació Sabadell 1859
Masia de Can Deu. Sabadell
Tel. 937 164 781
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:
www.parcs.diba.cat/web/santllorenc
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Presentació
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 vinti-setena edició.

La Matinal al parc tindrà lloc el diumenge 6 de maig a la casa Nova de
l’Obac. Diverses activitats us aproparan al coneixement del parc natural i el
seu entorn, de manera lúdica i engrescadora.

Aquesta campanya s’estructura en
tres vessants: els actes centrals, que
inclou la Matinal al parc, la Poesia
als parcs i la Nit d’estels; els actes als municipis del parc i el Programa escolar, adreçat als alumnes
de 5è de primària de les escoles dels
municipis del parc.

La Poesia als parcs. Lletres i paisatges oferirà enguany dues actua
cions: el diumenge 20 de maig, al Centre d’Activitats Ambientals Espai Natura
(Sabadell), i el dissabte 7 de juliol, al
Marquet de les Roques (vall d’Horta,
Sant Llorenç Savall).
El Programa escolar d’enguany
consta d’una visita a l’aula i d’una sortida conjunta a la Mata. Ambdues activitats són complementàries i apropen els
alumnes al coneixement dels valors del
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac.

© Eduard Pedrocchi (Taller de Cultura)

El dia 15 de juny podreu gaudir de
la Nit d’estels a Monistrol de Calders, on el protagonista serà el cel i la
seva descoberta. L’activitat és gratuïta però hi ha un màxim de places previst, per tant, cal que en feu la reserva a
nitdestelssll@fusic.org

Viu el parc!

5

Les activitats
Nota: Les activitats del programa «Viu

© FUSIC

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

© Eduard Pedrocchi (Taller de Cultura)

• 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
7 d’abril, dissabte
Sant Vicenç de Castellet
Cicle Cooltutitza’t
21.30 h Test. Programació d’arts
intenses de prop i curta durada a
l’Espai Ateneu. Preu: 5 euros
8 d’abril, diumenge
Sant Vicenç de Castellet
17.30 h Cicle Petit Ateneu a l’Auditori
Espai Ateneu. L’organitza: Petit Ateneu
15 d’abril, diumenge
Sant Vicenç de Castellet
Matí Sortida guiada: «Pedra i
natura a Vallhonesta». Informació i
inscripcions a p.santllorenc.santvi@diba.
cat i al tel. 936 930 611
21 d’abril, dissabte
Castellar del vallès
8 h Trobada de plaques de cava, a la
plaça de la Fàbrica Nova. L'organitza:
Cercle de Col·leccionistes de Castellar
10.30 h Sant Jordi i Les 3 Moreres, a
la Sala Boadella i al carrer de l’Hospital
17 h IV Trobada de Bèsties
17.30 h Lectura de contes de Sant Jordi
18.45 h Concert
20.30 h Parnàs, amb Roger Mas, a
l’Auditori Municipal Miquel Pont
21.30 h Correfoc (inici a la plaça Calissó)
22.30 h Música enllaunada amb Dj’s, a
la plaça del Mercat. L'organitza: Esbart
Teatral de Castellar
21 d’abril, dissabte
Mura
Festa de Sant Marc
Matí Inflables i jocs gegants al pla de
Cal Roca

18 h Ball folk català dirigit amb
Si Voleu Ballar, a la plaça d’Àngel
Guimerà
22 d’abril, diumenge
Mura
Festa de Sant Marc
De 10 h a 15 h Inflables i jocs gegants
al pla de Cal Roca
12.30 h Benedicció del Panet de Sant
Marc
13 h Sardanes amb la cobla La Nova
del Vallès
23 d’abril, dilluns
Castellar del Vallès
Festa de Sant Jordi
Activitats durant tot el dia
18.30 h Sardanes a càrrec de la Cobla
Vila d’Olesa, a la plaça del Mercat
23 d’abril, dilluns
Rellinars
Fira de Sant Jordi
Tot el dia Parades de llibres i roses de
l’AMPA Escola Rellinars a la plaça 11 de
Setembre i al carrer Xiprer
23 d’abril, dilluns
Sant Vicenç de Castellet
Festa de Sant Jordi
Marató de contes pels carrers i places
Fira de Sant Jordi
Parades de llibres i roses, tallers i
espectacles a la plaça de l’Ajuntament
28 d’abril, dissabte
Mura
8 h Peregrinatge Mura-Montserrat.
Sortida de la plaça de l’Església
L’organitza: Centre Excursionista de Mura
Viu el parc!
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Activitats: maig
1 de maig, dimarts
Sant Vicenç de Castellet
64è Aplec del Panellet a Vallhonesta
A Sant Pere de Vallhonesta
L’organitza: Centre Excursionista de
Sant Vicenç de Castellet
1 de maig, dimarts
Sant Llorenç Savall
Festa del Pi de maig		
Matí Tallada i pujada del pi. Esmorzar
i animació de carrer a la plaça Major
19 h Sardanes amb la Cobla Llobregat
a la plaça
Matadepera Viu el parc
5 de maig, dissabte
D’11 h a 14 h Festa del Reciclatge,
a la plaça del Casal de Cultura
11 h «NaturalMent». Mandales amb
llavors i elements naturals, a la plaça
de Cal Baldiró
Sant Vicenç de Castellet
Viu el parc
5 de maig, dissabte
22 h Concert «Zing». Des de la
Mediterrània fins a Rússia. Una tria de
música de diferents indrets, cultures
i tradicions. A l’ermita de Sant Pere
de Vallhonesta. L’organitza: Centre
Excursionista de Sant Vicenç de
Castellet
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Matinal al parc
6 de maig, diumenge
A la Casa Nova de l’Obac
Ctra. BV-122 de Terrassa a Rellinars,
km 9,8
De 10.30 a 14 h
Taller de vestuari recreatiu
«De cançons i corrandes» animació
musical itinerant
«Farcell de jocs tradicionals» de Fefe
i Cia.
12.30 h Festa a la plaça, actuació
de cloenda on farem participar petits
i grans tot ballant i jugant
12 h «NatUra», ruta teatralitzada
inclusiva. Cal fer-ne la inscripció el
mateix dia
No oblideu portar les càmeres, ja que podreu
participar en la convocatòria que promou
AFOCER (www.afocer.cat), amb l’objectiu de
realitzar una exposició fotogràfica que aplegui
els millors moments d’aquesta matinal

Més informació a activitats@afocer.cat i al
tel. 635 016 790

6 de maig, diumenge
Matadepera
Arts escèniques i música
11 h Otel·lo de W. Shakespeare a
càrrec de la Cia. Les Antonietes
Teatre, a la sala d’actes del Casal de
Cultura. Preu: 5 euros
9 de maig, dimecres
Sant Vicenç de Castellet
Matí Clean Up Day. Jornada de neteja
d'espais naturals. Més informació al
tel. 936 930 611

Activitats: maig

12 de maig, dissabte
Castellar del Vallès
20.30 h Mala broma, teatre a l’Auditori
Municipal Miquel Pont
13 de maig, diumenge
Castellar del Vallès
8 h 31a Caminada Popular. Sortida a
la plaça del Mercat
13 de maig, diumenge
Rellinars
11 h Netegem les Fonts. Let’s Clean
Up Europe, a les Fonts de Rellinars
Sant Llorenç Savall Viu el parc
13 de maig, diumenge
Fira de Sant Ponç
12 h «Festa, quina festa!», espectacle
d’animació que farà ballar a tothom,
amb cançons de tota la vida i també de
collita pròpia, al passeig de la Rectoria
18 de maig, divendres
Matadepera
Arts escèniques i música
20 h «Les sonates de Brahms» amb
Josep Colomé (violí) i Enrique Bagaria
(piano), a la sala d’actes del Casal de
Cultura. Preu: 5 euros
19 de maig, dissabte
Sant Vicenç de Castellet
18 h Ballada infantil de gitanes a la
plaça de l’Ajuntament. L’organitza: A.C.
Balladors de Gitanes
Talamanca Viu el parc
19 de maig, dissabte
17 h Contes al Parc, al Casal

20 de maig, diumenge
Castellar del Vallès
A partir de les 10 h 40è Aplec de
Castellar Vell. 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.
Poesia als parcs. Lletres
i paisatges
20 de maig, diumenge
Al Centre d’Activitats Ambientals Espai
Natura. Sabadell
10.30 h Recorregut poètic pel Museu
de la Vida al Camp. Més informació al
tel. 937 164 781
20 de maig, diumenge
Sant Vicenç de Castellet
12 h Ballada popular de gitanes a la
plaça de l’Ajuntament. L’organitza: A.C.
Balladors de Gitanes
20 de maig, diumenge
Talamanca
Festa del Terme
De 10 h a 13 h Missa al Padró i
XX Trobada de corals, a l’Església de
Santa Maria (nucli antic)
25 de maig, divendres
Vacarisses
Festa Major Petita
Festivitat de Sant Felip Neri
17 h Activitats infantils dins la Diada
de Diables de Vacarisses a la plaça del
Punt de Vol
20.30 h Correfoc infantil i correfoc
d’adults als carrers del nucli antic.
L’organitza: Regidoria de Cultura i
Coordinadora d’Entitats de Vacarisses
Viu el parc!
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Activitats: maig

26 de maig, dissabte
Sant Llorenç Savall
Al migdia Festa del pi de maig.
Baixada del pi de maig a la plaça Major
26 de maig, dissabte
Sant Vicenç de Castellet
Fira del Vapor
Tot el dia
26 de maig, dissabte
Vacarisses
Festa Major Petita
Festivitat de Sant Felip Neri
De 9 h a 15 h Fira d’època (1700)
i actuació del grup Invernàlia dins
la mostra de música tradicional
Entreparcs als carrers del nucli antic
18 h XXIX Trobada Gegantera a la
plaça Joan Bayà
23 h Representació teatralitzada de la
Llegenda de la Vaca, a la plaça Joan
Bayà, carrers del nucli antic i La Fàbrica.
Baixada i Vetlla de la Vaca, i actuació
del grup Trocamba Matanusca
dins la mostra de música tradicional
Entreparcs. L’organitza: Regidoria de
Cultura i Coordinadora d’Entitats de
Vacarisses

27 de maig, diumenge
Vacarisses
Festa Major Petita
Festivitat de Sant Felip Neri
De 10 h a 14.30 h Actuació del grup
Bátega dins la mostra de música
tradicional Entreparcs i tot seguit de
l’Esbart Dansaire de Vacarisses, a la
plaça Major
14.30 h Aplec de la Vaca (dinar
popular) a la Fàbrica. Cal comprar
tiquet. L’organitza: Regidoria de Cultura
i Coordinadora d’entitats de Vacarisses

27 de maig, diumenge
Sant Vicenç de Castellet
Tot el dia Fira del Vapor
10
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27 de maig, diumenge
Matadepera
Arts escèniques i música
20 h Les dones sàvies, de Molière,
a càrrec de la companyia Maldà. A la
sala d’actes del Casal de Cultura. Preu:
5 euros

Activitats: juny
Rellinars Viu el parc
1 de juny, divendres
18 h «NaturalMent». Mandales amb
llavors i elements naturals, al Local
Social del Planet. Carrer Xiprer, s/n
2 de juny, dissabte
Granera
Viu la Música al Parc
18 h Representació de l’òpera «La
Serva Padrona», de Giovanni Paisiello,
al Casal. Després de la representació hi
haurà un tastet de productes de la terra
3 de juny, diumenge
Vacarisses
Matí 11a Cursa de la Campana.
L’organitza: AE Vacarisses Corre
i Regidoria d’Esports
Castellar del Vallès Viu el parc
4 de juny, dilluns
De 17 h a 19 h «NaturalMent».
Mandales amb llavors i elements
naturals, a la plaça del Mirador
Terrassa Viu el parc
Del 4 al 10 de juny
XXVII Setmana del Medi Ambient a
Terrassa
Cinema ambiental, sortides, tallers,
conferències i visites
9 de juny, dissabte
19 h Si Voleu Ballar. Proposta de ball
folk català dirigit pel grup Corrandes Són
Corrandes, a la plaça Torre del Palau
10 de juny, diumenge
D’11 h a 14 h Festa de cloenda al parc
de Vallparadís

9 de juny, dissabte
Granera
Primera Mitja Marató de la Llebre,
recorregut llarg. Cursa dels Milhomes,
recorregut curt
Nit d’estels a Monistrol
de Calders
15 de juny, divendres
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. S'explicarà de manera amena
i didàctica la història de l’observació del
cel i les llegendes relacionades amb
algunes constel·lacions. A la piscina
municipal. Places limitades. Inscripcions:
nitdestelssll@fusic.org
16 de juny, dissabte
Matadepera
Liceu a la Fresca
22 h «Manon Lescaut» a la plaça del
Casal de Cultura
16 de juny, dissabte
Rellinars
Liceu a la Fresca
22 h «Manon Lescaut» a la plaça de
l’Ajuntament
16 de juny, dissabte
Sant Vicenç de Castellet
Liceu a la Fresca
22 h «Manon Lescaut» al parc de les
Escoles Velles
16 de juny, dissabte
Vacarisses
Liceu a la Fresca
22 h «Manon Lescaut» als jardins de
darrera l’Ajuntament
Viu el parc!
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Activitats: juny

17 de juny, diumenge
Sant Vicenç de Castellet
Matí Sortida guiada: «Pedra i natura
a Vallhonesta». Més informació: Punt
d’Informació del Parc, tel. 936 930 611
21 de juny, dijous
Matadepera
Festa de la Música
21 h Concert dels alumnes de
l’Escola de Música Frederic Mompou
de Matadepera, a l’escenari exterior del
pavelló municipal. Concert gratuït
23 de juny, dissabte
Castellar del Vallès
19 h Arribada de la Flama del Canigó
a la plaça del Mirador
23 de juny, dissabte
Mura
Arribada de la Flama de Canigó,
sopar popular i revetlla de Sant Joan,
a la plaça d’Àngel Guimerà

25 de juny, dilluns
Matadepera
Setmana de la Música
37è Festival de Música
22 h Concert de la Banda de
Matadepera a la plaça del Casal de
Cultura. Concert gratuït
27 de juny, dimecres
Matadepera
Setmana de la Música
37è Festival de Música
22 h Concert del Cor de Noies de
Matadepera a la Sala d’actes del Casal
de Cultura. Concert gratuït
28 de juny, dijous
Matadepera
Setmana de la Música
37è Festival de Música
22 h Concert de l’Agrupació Coral de
Matadepera a l’església parroquial.
Concert gratuït
Vacarisses Viu el parc

23 de juny, dissabte
Sant Llorenç Savall
Arribada de la Flama del Canigó a
la plaça Major. Foguera de Sant Joan i
sopar popular al passeig de la Rectoria
23 de juny, dissabte
Sant Vicenç de Castellet
20 h Arribada de la Flama del Canigó
a la plaça de l’Ajuntament
23 i 24 de juny
Castellar del Vallès
Revetlla de Sant Joan
Activitats diverses a Castellar
Residencial
12
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29 de juny, divendres
18 h «Contes al parc». Quan un
narrador obre la maleta dels contes
s'escampen personatges més o menys
estranys que ens porten a mons
imaginaris. Espai per determinar
Granera Viu el parc
30 de juny, dissabte
18 h Concert «Cèltic Groove».
Repertori de danses i cançons
tradicionals celtes que es completa amb
danses de l’est d’Europa, a la masia El
Girbau. Després de l’actuació tastets de
productes de la terra

Activitats: juliol
5 de juliol, dijous
Castellar del Vallès
Nits d’estiu
21.30 h Audició de sardanes amb la
cobla La Principal de la Bisbal a la
plaça del Mercat
Del 5 al 13 de juliol
Matadepera
Pòdium Matadepera 2018
37è Festival de Música
De 10 h a 11.30, de 12 a 13.30 h i de
17 h a 20 h a la sala d’actes del Casal
de Cultura. Assaigs oberts, a excepció
dels assaigs generals
Del 6 al 9 de juliol
Sant Vicenç de Castellet
Festa Major d’Estiu
Poesia als parcs. Lletres
i paisatges
7 de juliol, dissabte
Al Marquet de les Roques (vall d’Horta).
Sant Llorenç Savall
19 h Recital poètic
8 de juliol, diumenge
Vacarisses
Matí XXVIII Concentració de Motos
Antigues a la plaça Joan Bayà.
L’organitza: Moto Clàssic Vacarisses
8 de juliol, diumenge
Matadepera
Pòdium Matadepera 2018
37è Festival de Música
20 h «El Pòdium al carrer», concert
participatiu a la plaça de Cal Baldiró.
Concert gratuït

9 de juliol, dilluns
Matadepera
Pòdium Matadepera 2018
37è Festival de Música
20 h «Un Banquet Musical» a la
sala d’actes del Casal de Cultura. Preu:
5 euros
10 de juliol, dimarts
Matadepera
Pòdium Matadepera 2018
37è Festival de Música
20 h «Jardinat de Musical» a la
sala d’actes del Casal de Cultura. Preu:
5 euros
12 de juliol, dijous
Castellar del Vallès
Nits d’estiu
21.30 h Audició de sardanes amb
la Cobla Sant Jordi - Ciutat de
Barcelona a la plaça del Mercat
12 de juliol, dijous
Matadepera
Pòdium Matadepera 2018
37è Festival de Música
20 h «Metamorfosi» a la sala d’actes
del Casal de Cultura. Preu: 5 euros
13 de juliol, divendres
Matadepera
Pòdium Matadepera 2018
37è Festival de Música
20 h «Final amb porta oberta» a la
sala d’actes del Casal de Cultura. Preu:
5 euros

Viu el parc!
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Activitats: juliol

14 de juliol, dissabte
Sant Vicenç de Castellet
Marxa Popular Nocturna
L’organitza: Centre Excursionista de
Sant Vicenç de Castellet
Monistrol de Calders
Viu el parc
14 de juliol, dissabte
22 h Concert «Cèltic Groove».
Repertori de danses i cançons
tradicionals celtes que es completa amb
danses de l’est d’Europa, espai per
confirmar

21 de juliol, dissabte
Castellar del Vallès
Revetlla de Sant Jaume
L’organitza: Associació de Veïns del
carrer Sant Jaume (el Pla)
26 de juliol, dijous
Castellar del Vallès
21.30 h Nits d’estiu. Audició de
sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat
de Girona, a la plaça del Mercat
Del 27 al 29 de juliol
Rellinars
Festa Major
29 de juliol, diumenge
Sant Vicenç de Castellet
22 h Concert de sardanes i música
popular, amb la Cobla Jovenívola de
Sabadell, al parc de les Escoles Velles

© Eduard Pedrocchi (Taller de Cultura)

19 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, dissabte
Rellinars
22 h Concert d’estiu «Tons i Sons» a
la plaça de Ca l’Anton
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Descobreix el Parc a taula!

Un programa que distingeix aquelles empreses vinculades
al territori que, a través de la seva activitat,
ajuden a la conservació, posada en valor i divulgació de la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

allotjaments
restaurants
cellers
productors
establiments
i elaboradors
Si vols que et mantinguem informat de les activitats del
Parc a taula, envia’ns un correu amb les teves dades a
parcataula@diba.cat

Més informació a:

www.parcataula.diba.cat
facebook.com/parcataula
twitter.com/parcataula
Viu el parc!
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Passejades 2018: 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.

1 d’abril, diumenge
El Puig de la Bauma

29 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: CIMA

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

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

Horari: de 9.30 h a 13 h
Punt de trobada: per concretar
Informació i inscripcions: Escola de
Natura i Formació la Muntada

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

15 d’abril, diumenge
Itinerari geològic per la serra de
Puig Gil, el ponent del Parc
Punt de trobada: Centre Cívic del Pont
de Vilomara
Horari: de 10 h a 14 h
Informació i inscripcions: CIMA
Recomanat pel Geoparc de la Catalunya Central

22 d'abril, diumenge
El bandoler Joan Muntada
Novel·la Gràfica
Punt de trobada: per concretar
Informació i inscripcions: Escola de
Natura i Formació la Muntada

6 de maig, diumenge
Els ocells a la primavera

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

20 de maig, diumenge
Les orquídies
Punt de trobada: per concretar
Informació i inscripcions: Escola de
Natura i Formació la Muntada

27 de maig, diumenge
La geologia i les roques del
Montcau
Punt de trobada: per concretar
Informació i inscripcions: Escola de
Natura i Formació la Muntada
Recomanat pel Geoparc de la Catalunya Central

16

Viu el parc!

Passejades 2018: itineraris guiats

3 de juny, diumenge
La riera de Gaià
Punt de trobada: davant de la masia de
Can Colomer (Terrassa)
Informació i inscripcions: CIMA
Recomanat pel Geoparc de la Catalunya Central

10 de juny, diumenge
El Cau dels Emboscats i el
Queixal Corcat
Punt de trobada: per concretar
Horari: de 10 h a 14 h
Informació i inscripcions: Escola de
Natura i Formació la Muntada
Recomanat pel Geoparc de la Catalunya Central

17 de juny, diumenge
Les herbes de Sant Joan
Punt de trobada: per concretar
Horari: de 10 h a 13 h
Informació i inscripcions: Escola de
Natura i Formació la Muntada

Informació
dels organitzadors
Escola de Natura i Formació
la Muntada
Tel. 937 141 053 i 687 360 276
p.santllorenc.munt@diba.cat
CIMA (Centre d’Interpretació
del Medi Ambient, SL)
Tel. 937 855 461 i 937 435 468
p.santllorenc.obac@diba.cat

Informació comuna a tots els
itineraris guiats
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.
Si el temps no permet fer l’activitat en
bones condicions, s’anul·larà la sortida.

24 de juny, diumenge
El relleu de la serra de l’Obac

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

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

Preu: adults, 3 euros; entre 6 i 12 anys
i més grans de 65 anys, 2 euros;
no s’acumulen altres descomptes.

Recomanat pel Geoparc de la Catalunya Central

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

Viu el parc!
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Centre d’Activitats Ambientals Espai Natura
Espai amic de la Xarxa de Parcs Naturals

A la finca de Can Deu de Sabadell es troba la masia de Can Deu, actualment seu
del Museu de la Vida al Camp, indret que té com a objectiu recordar el món rural
tradicional a la comarca del Vallès i seu del Centre d’Activitats Ambientals Espai
Natura, que ofereix un ampli ventall d’activitats per conèixer el medi natural, i on
també hi ha emplaçada una granja escola. És propietat de la Fundació Antiga Caixa
Sabadell 1859. Des del 2016, per mitjà d’un conveni de col·laboració, és un «espai
amic» de la Xarxa de Parcs Naturals. Per això, i per la seva proximitat al Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, es difonen algunes de les seves activitats durant
la vigència del Viu el parc.

Exposicions
Visita al Museu de la Vida al Camp
Tots els diumenges de l’any
(excepte l’agost), de 12.30 h a 14.30 h
Per retrobar el món agrari tradicional
desaparegut degut als canvis socials i
tecnològics produïts al llarg del segle xx.
Visita guiada a les 12.30 h
El Parc de la Serralada de Marina
Diumenges, del 8 al 29 d’abril, de
10.30 h a 14.30 h
El fil conductor de la mostra és el
personatge de la Marina, una noia
laietana del poblat ibèric de les Maleses.
La mostra consta de deu plafons amb
quaranta il·lustracions de la flora i la
fauna de la serralada.

Tallers
Taller de granja per a famílies
Tots els diumenges, d’11 h a 12.15 h
Tallers per apropar els participants al
coneixement del bestiar de la granja
tradicional. Cal inscripció prèvia.
18
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Activitats per a grups de famílies
i altres col·lectius
Tallers temàtics diversos (sobre oli, pa
i animals de granja) de 2 h de durada.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Activitats
Dia Internacional dels Museus.
Jornada de portes obertes
Diumenge 20 de maig, de 10.30 h
a 14.30 h
Recorregut pel Museu on trobarem
personatges que ens recitaran poesies
lligades al món rural. Visita guiada a les
12.30 h. Entrada lliure. No inclou visitar
la granja.
Acte inclòs en el cicle Poesia als parcs. Lletres
i paisatges

21 Festa de la Primavera
Diumenge 15 d’abril, de 10 h a 15 h
Activitats per a tots els públics, on
petits i grans participaran en activitats
lúdiques de coneixement del medi,
amb esperit cívic. Tallers, instal·lacions
interactives, ludoteca, concursos de

dibuix infantil i de fotografia, cercavila...
I un concurs gastronòmic entre entitats
de la ciutat que oferiran els seus tastets
als assistents. Activitat gratuïta. No cal
inscripció prèvia.

Activitats d’estiu
Viu l’estiu a Can Deu (casal d’estiu)
Del 25 de juny al 27 de juliol
Casal d’estiu dirigit a nens i nenes de
4 a 12 anys, que es desenvolupa en
torns setmanals.

Informació i inscripcions
Centre d'Activitats Ambientals Espai
Natura Fundació Sabadell 1859
Tel. 937 164 781
espainatura@fundaciosabadell.cat
fundaciosabadell.cat/espai-naturafundacio-sabadell-1859

© CIMAE, SCCL

Tallers i circuits per a esplais
Del 25 de juny al 27 de juliol, als
matins
Activitats dissenyades per a grups
d’esplai de fins a 30 infants.

Viu el parc!
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Nit d’estels a Monistrol de Calders
Divendres 15 de juny
21.30 h
A la piscina municipal
Poesia als parcs. Lletres i paisatges
Diumenge 20 de maig
10.30 h
Al Centre d'Activitats Ambientals Espai
Natura. Sabadell
Dissabte 7 de juliol
19 h
Al Marquet de les Roques (vall d’Horta).
Sant Llorenç Savall
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. 635 016 790
(feiners, de 9.30 h a 18 h)
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 · www.parcs.diba.cat
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Matinal al parc
Diumenge 6 de maig
De 10.30 h a 14 h
A la Casa Nova de l’Obac
(Terrassa-Rellinars)
Taller de vestuari recreatiu
«De cançons i corrandes»,
animació musical itinerant
«Farcell de jocs tradicionals»,
de Fefe i Cia.
12.30 h
«Festa a la plaça», actuació
de cloenda
12 h
«NatUra», ruta teatralitzada inclusiva

