Parc del Montnegre
i el Corredor
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www.diba.cat/viuelparc

El Parc del Montnegre i el Corredor
El Parc del Montnegre i el Corredor està emparat legalment per un pla
especial de protecció del medi físic i del paisatge, aprovat el 20 de juliol de
1989, amb l’objectiu d’harmonitzar la preservació i millora del patrimoni
natural i cultural, el manteniment de les activitats socioeconòmiques
compatibles i l’ús públic.
Amb una extensió de 15.010 hectàrees, repartides entre els tretze
municipis de l’àmbit del parc, ofereix moltes possibilitats per fer excursions
i caminades o, simplement, per passejar fruint 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!
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Informació general del parc
https://parcs.diba.cat/web/montnegre/centres-i-punts-d-informacio
1 Oficina del Parc del Montnegre

i el Corredor
Consultes tècniques.
Horari: feiners, de 9 h a 14 h
Església, 13, 2n
08471 Vallgorguina
Tel. 934 727 670
p.montnegre@diba.cat

1 Centre d’Informació

de Vallgorguina
Informació del parc, itineraris
senyalitzats i venda de publicacions.
Horari: dissabtes, diumenges i festius,
de 10 h a 14 h
Església, 13
08471 Vallgorguina

2 Centre d’Informació del Santuari

del Corredor
Situat al recinte del santuari del
Corredor, ofereix els serveis
d’informació del parc, itineraris
senyalitzats, venda de publicacions
i exposició informativa.
Horari: dissabtes, diumenges i festius,
d’11 h a 15 h
Tel. 937 434 367

3 Centre d’Informació d’Hortsavinyà

Informació del Parc, itineraris
senyalitzats, venda de publicacions
i productes artesans, activitats
pedagògiques i servei d’informació.
Fonts, bancs
i taules a l’exterior per a pícnic fred.
Horari: dissabtes, diumenges i festius,
de 10 h a 14 h
Tel. 937 443 327
p.montnegre.hortsavi@diba.cat
4 Centre d’Informació d’Arenys

de Munt
Informació del parc, itineraris, venda
de publicacions, exposició permanent

de fauna vertebrada «Col·lecció Jordi
Puigduví» i activitats diverses.
Horari: dissabtes i diumenges durant
els mesos d’abril, maig, juny, setembre
i octubre, de 10 h a 14 h; agost, tancat;
la resta de l’any només diumenges i
festius, de 10 h a 14 h (excepte 25 i 26
de desembre i 1 i 6 de gener).
Parc de Can Jalpí (La Central)
08358 Arenys de Munt
Tel. 931 160 030
p.montnegre.arenys@diba.cat
5 Centre d’Informació de Sant

Cebrià de Vallalta
Del 15 de març al 15 de novembre, hi
ha un servei d’informació itinerant els
dissabtes i diumenges al mati, amb
parades a Can Ferran, Tres Termes i
Plana Can Xiques (Can Palau).
Al Punt Jove municipal, l’equipament
ofereix tot tipus de documentació
sobre el Parc del Montnegre i el
Corredor: documents, tríptics, mapes,
publicacions. També disposa d’un
ordinador per a consultes i un plafó
informatiu sobre el parc
Horari: de setembre a juny, de dilluns
a divendres de 9.30 h a 11.30 h i de
17 h a 20 h; juliol i agost, de dimarts a
dissabte, de 18 h a 21 h
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
Centre, 27
08396 Sant Cebrià de Vallalta
Tel. 937 631 024

6 Punt d’Informació del Mercat

de Tordera
Informació del parc, itineraris
senyalitzats, venda de publicacions
i activitats diverses.
Horari: diumenges, de 9 h a 14 h
Mercat de Tordera
08490 Tordera
p.montnegre.tordera@diba.cat
Viu el parc!
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7 Punt d’Informació de Sant Iscle

de Vallalta
Informació del parc, itineraris, venda
de publicacions i activitats diverses.
Horari: de setembre a juny, de dilluns
a divendres, de 9.30 h a 11.30 h i de
17 h a 20 h; juliol i agost, de dimarts a
dissabte, de 18 h a 21 h
Sant Jaume, 6
08359 Sant Iscle de Vallalta
Tel. 937 946 240
p.montnegre.stiscle@diba.cat

8 Punt d’Informació de Fogars de la

Selva
S’ofereix inforrmació del parc, itineraris
senyalitzats i activitats diverses: visites
guiades al museu, visites sense guia
i activitats didàctiques per a escolars.
Horari: dilluns, dimarts i dimecres, de
10 h a 14 h; dijous i divendres, tancat;
dissabte i diumenge, de 10 h a 14 h;
l’últim cap de setmana de cada mes, el
centre romandrà tancat.
Plaça de la Serra de Marina, s/n
08495 Fogars de la Selva
Tel. 937 644 288
p.montnegre.fogars@diba.cat
https://museupagesiafogars.
wordpress.com/

9 Punt d’Informació a l’Oficina de

Turisme de Sant Celoni
El punt d’informació permet disposar
de més informació i materials de
difusió sobre els parcs que envolten el
municipi i la Xarxa de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona.
Horari: dimecres, dijous, dissabtes,
diumenges i festius, de 10 h a 14 h,
i divendres i dissabtes, de 16 h a 20 h
Major, 53
08470 Sant Celoni
Tel. 938 670 171
p.montnegre.stceloni@diba.cat
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Viu el parc!

10 Centre de Documentació del Parc

del Montnegre i el Corredor.
Sant Celoni
Informació bibliogràfica i documental
del parc. Servei per a investigadors,
estudiants i persones interessades
Horari: feiners, de 10 h a 14 h
Consultes a hores concertades
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 938 641 213
parcs.diba.cat/web/documentacio
p.montnegre.cdrector@diba.cat

11 Centre de Documentació del Parc

del Montnegre i el Corredor.
Mataró
Horari: dijous, de 10 h a 14 h (es poden
concertar visites fora d’aquest horari)
Can Boet. Centre de Patrimoni
Arqueològic i Natural
Pablo Iglesias, 83
08302 Mataró
Tel. 937 582 206
parcs.diba.cat/web/documentacio
p.montnegre.cdmataro@diba.cat

12 Àrea d’esplai del Corredor

Horari: dissabtes, diumenges i festius,
de 10 h a 17 h, excepte l’agost i
del 24 de desembre al 6 de gener.
Aparcaments, taules, sanitaris i servei
de bar.
S’hi organitzen itineraris guiats i altres
activitats de coneixement de la natura.
Disposa d’un espai amb els serveis
necessaris per a l’acampada, destinat
a grups juvenils. Informació i reserves
als tel. 938 412 917 i 686 810 608
13 Allotjament rural Can Pica

Allotjament de turisme rural situat al
veïnat d’Hortsavinyà, al bell mig del
Montnegre. Menjars casolans
Informació i reserves al tel. 937 630 858
canpica@canpica.com
www.canpica.com

Presentació

Aquesta campanya s’estructura en tres
vessants: els actes centrals, que inclouen la Gran festa del parc, el Ral·li fotogràfic i la Poesia als parcs, dirigits
a tots els públics, els actes als municipis i el Programa escolar, adreçat als
alumnes de 5è de primària de les escoles dels municipis del parc.
El Santuari del Corredor celebrarà el diumenge 14 d’octubre, la Gran festa del
parc a la qual hi esteu tots i totes convidats. Tallers de vestuari, activitats relacionades amb les arts de carrer, jocs per
a tota la família i l’espectacle de cloenda
de Fefe i Cia.
Aquest any celebrarem dues Nits d’estels, a Villalba Saserra, el 19 d’octubre,
i a Vallgorguina, el 20 d’octubre. L’activitat és gratuïta però hi ha un nombre
màxim de places previst, per tant, cal
que en feu la reserva: nitdestelsfogars@
fusic.org

El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges arriba un any més al parc per
donar pas a les paraules. El dia 23 de
setembre, en l’entorn acollidor de la font
de Pradelló, podreu escoltar un recital
poètic a càrrec d’Eduard Carmona i
Carles Morell, amb l’acompanyament
musical de Santi Careta a la guitarra.
La dotzena edició del Ral·li Fotogràfic
«Tocats pel bolet» convida els amants
de la fotografia a Sant Iscle de Vallalta,
dins la Fira del bolet, el 28 d’octubre. Sabreu els temes del concurs quan us hi
apunteu. Veniu a descobrir-los!
El Programa escolar d’enguany, adreçat com sempre als alumnes de 5è de
primària dels municipis del Parc, constarà de la visita a l’aula i d’una sortida conjunta a Hortsavinyà. Les dues activitats
són complementàries i aproparan els
alumnes al patrimoni natural i cultural.
Viu el parc és una magnífica oportunitat per descobrir els vessants del Parc
del Montnegre i el Corredor, i més concretament el seu ric patrimoni natural i
cultural. Vine a viure la màgia dels parcs
naturals!

© Dafne Farré (Arxiu XPN)

La campanya Viu el parc, promoguda
per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
la Diputació de Barcelona, arriba al Parc
del Montnegre i el Corredor per celebrar
la seva vint-i-tresena edició.

Viu el parc!
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Les activitats

© Josep Melero (Arxiu XPN)

© Josep Melero (Arxiu XPN)

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
blau i el logotip del programa al costat.

6

Viu el parc!

Els ajuntaments i les entitats dels
municipis del parc organitzen la resta
d’activitats directament. Us en podeu
informar als ajuntaments respectius:
• Arenys de Munt Tel. 937 937 980
www.arenysdemunt.cat
• Dosrius Tel. 937 918 014
www.dosrius.cat
• Fogars de la Selva Tel. 972 864 973
www.fogarsdelaselva.cat
• Llinars del Vallès Tel. 938 412 750
www.llinarsdelvalles.cat
• Mataró. Centre de Documentació
del Parc del Montnegre i el Corredor
Tel. 937 582 206 www.culturamataro.cat
• Palafolls Tel. 937 620 043
www.palafolls.cat
• Pineda de Mar Tel. 937 621 374
www.pinedademar.cat
• Sant Cebrià de Vallalta Tel. 937 631 024
www.stcebria.cat
• Sant Celoni Tel. 938 641 213
www.santceloni.cat
• Sant Iscle de Vallalta Tel. 937 946 128
www.santiscle.cat
• Tordera Tel. 937 643 717
www.tordera.cat
• Vallgorguina Tel. 938 679 125
www.vallgorguina.cat
• Vilalba Sasserra Tel. 938 410 383
www.vilalbasasserra.cat

Activitats: setembre

Activitats: octubre

11 de setembre, dimarts
Vilalba Sasserra
Matí Actes diversos en commemoració
de la Diada de Catalunya, a la plaça de
l’Església

Octubre
Sant Iscle de Vallalta
Jornades gastronòmiques de la cuina
del bolet
En els restaurants i altres establiments
del poble podreu degustar plats
espectaculars cuinats amb bolets

Poesia als parcs. Lletres
i paisatges
23 de setembre, diumenge
Font de Pradelló. Olzinelles (Sant Celoni)
12 h Recital poètic a càrrec d’Eduard
Carmona i Carles Morell, amb
acompanyament musical de Santi
Careta (guitarra)
Si plou, l’acte es farà a la sala d’actes de la
Rectoria Vella de Sant Celoni (passeig
de la Rectoria Vella, s/n)

Gran festa del parc
al santuari del Corredor
14 d’octubre, diumenge
De 10.30 a 14 h Tallers de vestuari i
activitats relacionades amb les arts de
carrer durant tot el matí. Jocs per a tota
la família, ruta teatralitzada inclusiva i
l’espectacle de cloenda de Fefe i Cia.

Nit d’estels a Vilalba
Sasserra
19 d’octubre, divendres
De 21.30 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. Activitat gratuïta,
al Centre Cívic. Places limitades.
Inscripcions: nitdestelsfogars@fusic.org

Nit d’estels a Vallgorguina

© Dafne Farré

20 d’octubre, dissabte
De 21.30 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. A la Fàbrica.
Activitat gratuïta. Places limitades.
Inscripció: nitdestelsfogars@fusic.org
Viu el parc!

7

Activitats: octubre

21 d’octubre, diumenge
Vallgorguina
13a Pedalada Bikegorguina. Sortida
del Poliesportiu municipal

Fogars de la Selva
Viu el parc
27 d’octubre, dissabte
17.30 h Castanyada
18.30 h Maniquins, acció teatral a mig
camí entre la desfilada de moda i el taller
participatiu, al Museu de la Pagesia
27 d’octubre, dissabte
Sant Iscle de Vallalta
5è Raid Familiar «Tocats pels bolets»
Equips familiars hauran de realitzar
diferents proves esportives i lúdiques
relacionades amb el bosc i els bolets.
Inscripcions prèvies a l’Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

Villalba Sasserra
Viu el parc
27 d’octubre, dissabte
Festa de la tardor
17 h Berenar
17.30 h Festa, quina festa! Animació
musical per a públic familiar, al Centre
Cívic

28 d’octubre, diumenge
Sant Iscle de Vallalta
21a Festa del Bolet
Sortida miològica, exposició, fira
artesana, concurs de decoració, tastets
gastronòmics, tallers infantils, etc.
9 h XII Ral·li Fotogràfic «Tocats
pel bolet» (vegeu-ne les bases de
participació a la pàgina 15)
28 d’octubre, diumenge
Vilalba Sasserra
15a Caminada Trentapasses
8 h Sortida de la plaça de l’Església.
Dos recorreguts: 18 km, el llarg, i 8 km,
el curt
31 d’octubre, dimecres
Sant Iscle de Vallalta
19 h Castanyada popular a la plaça
de les Basses
31 d’octubre, dimecres
Vilalba Sasserra
Castanyada i Halloween
20 h Passatge del Terror de Hallowen
a l’escola vella. L’organitza: Joves de
Vilalba
21 h Sopar a la plaça de l’Església

Sant Iscle de Vallalta
Viu el parc
Festa de la tardor
13 h Festa, quina festa! Animació
musical per a públic familiar, al parc dels
Vegetals
8

Viu el parc!

© Fusic

28 d’octubre, diumenge

Activitats: novembre
Novembre
Sant Iscle de Vallalta
Jornades gastronòmiques de la cuina
del bolet
En els restaurants i altres establiments
del poble podreu degustar plats
espectaculars cuinats amb bolets
10 i 11 de novembre
Mataró
De 10 a 21 h Activitats complementàries
a la 34a exposició de bolets del Maresme:
sortida, tallers i visites guiades per a
escolars, activitat familiar i Fira Mercat.
Coincidint també amb la Fira de Tardor,
a la plaça de l’Ajuntament
10 i 11 de novembre
Sant Celoni
Fira d’artesans de Sant Martí
De 10 h a 20.30 h Demostracions
d’oficis: terrissaire, cisteller, forner...
Del 10 al 16 de novembre
Mataró
34a exposició de bolets del Maresme
Tradicional mostra representativa de la
diversitat de bolets dels boscos de la
Serralada Litoral, a partir dels exemplars
que els col·laboradors i voluntaris cullin
a la sortida del dissabte dia 10 de
novembre al matí
Horaris: dissabte i diumenge, de 10 h a
21 h; de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h
i de 15 h a 19 h, i divendres, de 9 h
a 14 h, a la plaça de l’Ajuntament

Mataró Viu el parc
11 de novembre, diumenge
12 h «Les veus del Parc», un espai
acollidor on escoltar històries i potser
també explicar-les, a Can Serra, Museu
de Mataró
17 de novembre, dissabte
Arenys de Munt
Bolets a cor què vols
10 h Sortida guiada per un micòleg
pels voltants d’Arenys de Munt per anar
a buscar bolets. Sortida de la plaça de
l’Església. Identificació dels bolets
trobats i posterior muntatge expositiu a
la Sala d’Exposicions de la Riera
16 h A la Sala d’Exposicions de la Riera
s’atendrà el públic, que hi podrà aportar
bolets, durant tota la tarda
18 de novembre, diumenge
Arenys de Munt
Bolets a cor què vols
10 h Exposició a la Sala d’Exposicions
de la Riera. Un expert micòleg atendrà
el públic, que hi podrà aportar bolets,
durant tot el matí
10 h Tallers científics de bolets per a
totes les edats, dirigits per un biòleg
i projecció continuada d’imatges per
al concurs. Els organitzen: Escola
de Natura del Corredor i Ajuntament
d’Arenys de Munt. Més informació:
www.arenysdemunt.cat

Arenys de Munt Viu el parc
18 de novembre, diumenge
11 h NaturalMENT, taller de mandales
amb llavors, al Mercat Municipal
Viu el parc!
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Activitats: novembre

Activitats: desembre

Sant Celoni Viu el parc
a Sant Martí de Montnegre

Vallgorguina Viu el parc

18 de novembre, diumenge

11 h NaturalMENT, taller de mandales
amb llavors, a la plaça de la Vila

11 h Missa amb motiu de la festivitat
de Sant Martí, amb la Coral Briançó a
l’església de Sant Martí de Montnegre
12 h Zing presenta «Músiques del
món», un viatge per Europa, des de la
Mediterrània fins a Rússia, a càrrec de
Núria Alfaras (piano i acordió), Anna
Calvo (violí), i Sandra March (guitarra,
flauta i cant), a l’església de Sant Martí
de Montnegre
13 h Vermut de l’estiuet de Sant
Martí, al pati de l’església de Sant Martí
de Montnegre, amb la col·laboració
dels parroquians de Sant Martí de
Montnegre

16 de desembre, diumenge

29 de desembre
Vallgorguina
19 h Concert amb l’Orquestra Baix
Montseny: «Simfonia dels videojocs»,
a la Fàbrica

© Fusic

© Dafne Farré

24 i 25 de novembre
Vallgorguina
Fira del Bosc i de la Pagesia, a la
carretera Nova

10

Viu el parc!

Viu el parc!
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© Taller de Cultura

Passejades de tardor 2018: itineraris guiats
Els itineraris tenen una durada de tres a quatre hores i estan 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.
El programa de passejades pel Parc del Montnegre i el Corredor és gestionat,
a través d’un contracte de serveis, per l’Escola de Natura del Corredor.
Preu: adults, 3 euros; menors, entre 6 i 12 anys, 2 euros; 10% de descompte per
a famílies nombroses. No cal inscripció prèvia.
Cal dur calçat còmode per caminar i cantimplora amb aigua.
Si el temps no permet fer l’activitat en bones condicions, s’anul·larà la sortida.
Més informació:
Oficina del Parc del Montnegre i el Corredor, tel. 934 727 670 i 938 679 452,
p.montnegre@diba.cat
Escola de Natura del Corredor, tel. 937 955 405, enc@pangea.org

16 de setembre, diumenge
El vi i la vinya (Arenys de Munt)
Hora i punt de trobada: 10 h, Centre
d’Informació d’Arenys de Munt (La
Central. Parc de Can Jalpí)
Durada: 3 h Distància: 4 km
Desnivell: 150 m
23 de setembre, diumenge
Tapioles i la Pedra Gentil
(Vallgorguina)
Hora i punt de trobada: 10 h, Ajuntament
de Vallgorguina
Desplaçament en vehicles particulars
fins al pla d’en Duran (3 km)
Durada: 3 h Distància: 4 km
Desnivell: 100 m
29 de setembre, dissabte
A la recerca de la rata esquirolera
(Sant Iscle de Vallalta)
Hora i punt de trobada: 9 h, Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta
Desplaçament en vehicles particulars
fins al Vaivé de la Casa Vella (6 km)
Durada: 3,5 h

12

Viu el parc!

7 d’octubre, diumenge
El Grameneu: paisatge en
transformació (Llinars del Vallès)
Hora i punt de trobada: 9.30 h,
Ajuntament de Llinars del Vallès
Desplaçament en vehicles particulars
fins al torrent de les Valls (4 km)
Durada: 3 h Distància: 5 km
Desnivell: 70 m
20 d’octubre, dissabte
Montnegre de Llevant (Sant Cebrià
de Vallalta)
Hora i punt de trobada: 9.30 h, escola El
Pi Gros (entrada pel c. Miquel Martí i Pol)
Durada: 4 h Distància: 6,5 km
Desnivell: 250 m
21 d’octubre, diumenge
Neolític a trentapasses (Vilalba
Sasserra)
Hora i punt de trobada: 9.30 h,
Ajuntament de Vilalba Sasserra
Desplaçament en vehicles particulars
fins a la Pedra Arca i Can Freginals (5 km)
Durada: 3,5 h Distància: 4 km
Desnivell: 70 m

Passejades de tardor 2018: itineraris guiats

28 d’octubre, diumenge
Sant Corneli i la serra de Godall
(Fogars de la Selva)
Hora i punt de trobada: 10 h, Museu de
la Pagesia de Fogars de la Selva. Punt
d’Informació del Parc
Durada: 4 h Distància: 9,5 km
Desnivell: 190 m
3 de novembre, dissabte
El pont de la Vila (Mataró)
Hora i punt de trobada: 10 h, àrea
d’aparcament del Parc Forestal de
Mataró
Durada: 3 h Distància: 4 km
Desnivell: 100 m
11 de novembre, diumenge
De Fuirosos a Sant Martí (Sant
Celoni)
Hora i punt de trobada: 9 h, estació de
ferrocarril de Sant Celoni
Desplaçament en vehicles particulars

fins a Sant Roc de Fuirosos (15 km)
Durada: 4 h Distància: 9 km
Desnivell: 300 m
17 de novembre, dissabte
Les Passadores i Can Ferrerons
(Dosrius)
Hora i punt de trobada: 10 h, plaça de
Can Massuet
Desplaçament en vehicles particulars
fins a les Passadores (1,5 km)
Durada: 3 h Distància: 5 km
Desnivell: 80 m
25 de novembre, diumenge
Boscos d’Arenys: què depara el
futur (Arenys de Munt)
Hora i punt de trobada: 10 h, Centre
d’Informació d’Arenys de Munt (la
Central. Parc de Can Jalpí)
Durada: 3 h Distància: 4 km
Desnivell: 180 m

Oriol Clavera

Rutes teatralitzades inclusives
Camins, un viatge pels cinc sentits
Dates: 15 de setembre i 14 d’octubre
Preu: gratuït però cal fer-ne la reserva
Horari: de 12 h a 13 h
Distància: 1.450 m
Dificultat: baixa
Lloc: santuari del Corredor
Opcions: es pot sol·licitar un intèrpret de llenguatge de signes i el préstec de
material adaptat per a la millora de la mobilitat durant l’itinerari
Cal inscripció prèvia (tel. 937 855 461, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 17.30 h,
i 937 435 468, dissabtes i diumenges, de 10 h a 15 h; rutesteatre@diba.cat)
parcs.diba.cat/web/accessibilitat/la-ruta-teatralitzada-inclusiva
Viu el parc!
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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
14

Viu el parc!

XII Ral·li Fotogràfic «Tocats pel bolet»
Diumenge 28 d’octubre de 2018. Sant Iscle de Vallalta
Bases de participació
1. Objectius. Promoure els valors naturals, culturals i històrics del Parc del Montnegre i el Corredor i dels municipis que hi
pertanyen.
2. Participants. Tothom que ho desitgi.
3. Hora. De 9 h a 14 h
4. Temes. Tres temes que es lliuraran en
el moment de la inscripció.
5. Suport. Digital. Es demana fer les fotografies amb la màxima resolució de la
càmera i amb la mínima compressió, i en
format JPG.
6. Control de sortida. Estarà sit uat
al Casal de Cultura. La inscripció dels participants es farà de 9 h a 11 h. El buidatge
de targetes es farà fins a les 14 h al mateix
lloc de sortida. Només s’acceptarà una foto
de cada tema per participant.

9. Lectura del veredicte i lliurament
de premis. 25 de novembre a les 12 h al
Casal de Cultura de Sant Iscle de Vallalta.
10. Exposició de les obres. Les fotografies finalistes i guanyadores s’exposaran al
Casal de Cultura de Sant Iscle de Vallalta
del 25 de novembre al 9 de desembre.
11. Drets d’edició. L’organització tindrà
dret a publicar i reproduir les obres premiades. Cap dret de reproducció de les imatges no podrà ser transferit a tercers sense
el consentiment previ de l’autor.
12. Respecte per l’entorn. Els participants actuaran de manera respectuosa i
discreta. Minimitzaran el seu impacte sobre
el medi natural i sobre els seus habitants i
contribuiran a restaurar les condicions de
l’entorn. No s’acceptaran fotografies que el
jurat consideri que hagin afectat la fauna o
l’entorn natural de manera explícita.

7. Premis
Un PREMI a la millor col·lecció: 300 euros
Tres PREMIS a la millor fotografia de cada
tema: 150 euros
Hi haurà un PREMI ESPECIAL per a participants de fins a 12 anys.
Cada participant només podrà optar a
un premi.
El guanyador d’un premi l’any anterior, només podrà optar a un premi de categoria
diferent.

13. Drets d’imatge. Els participants es
fan responsables dels drets d’imatge de
les persones que apareixen a les seves fotografies i de les possibles reclamacions.

8. Jurat i veredicte. El jurat estarà format
per persones del Grup Fotogràfic de Manlleu i de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
la Diputació de Barcelona.

Amb la col·laboració de:
GRUP FOTOGRÀFIC MANLLEU

14. Acceptació de les bases. La participació en aquest ral·li pressuposa l’acceptació de les bases. L’organització es reserva
el dret de modificar aquestes bases en cas
que es cregui convenient.

Viu el parc!
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12 h

A la font de Pradelló d’Olzinelles (Sant Celoni)

Recital a càrrec d’Eduard Carmona
i Carles Morell amb l’acompanyament
de Santi Careta (guitarra)

Gran festa del parc
Diumenge 14 d’octubre
10.30 h

Al santuari del Corredor

Tallers i jocs per a tota la
família i cloenda de Fefe i Cia.
12 h
Ruta teatralitzada inclusiva Camins

Nit d’estels
Divendres 19 d’octubre

Al Centre Cívic de Vilalba Sasserra

Dissabte 20 d’octubre
A La Fàbrica de Vallgorguina

De 21.30 h a 23.30 h

XII Ral·li Fotogràfic «Tocats
pel bolet»
Diumenge 28 d’octubre
9h

A Sant Iscle de Vallalta

Parc a taula

Cuina pròpia dels parcs, servida en els
restaurants col·laboradors durant tota
la durada del programa Viu el parc.
parcs.diba.cat/parc-a-taula

El programa Viu el parc es desenvolupa
també als parcs de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, Garraf-Olèrdola i Foix,
Montseny, Castell de Montesquiu,
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
Parc del Montnegre
i el Corredor
www.diba.cat/viuelparc
viuelparc@diba.cat
Tel. 635 016 790 (feiners de 9.30 h a 18 h)

Amb la col·laboració dels ajuntaments de:
Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la
Selva, Llinars del Vallès, Mataró, Palafolls,
Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta,
Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta,
Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra
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

Gabinet de Premsa i Comunicació. Fotografia de la portada: Pep Herrero (Taller de Cultura). DL B 17974-2018. Paper procedent de fonts responsables amb el medi ambient

Poesia als parcs
Diumenge 23 de setembre

