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El Parc de la Serralada Litoral
El Parc de la Serralada Litoral és un parc de caràcter mediterrani
amb relleus suaus, amb pinedes a solell i alzinar a les zones més
obagues que formen un paisatge d’una gran diversitat.
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El Parc de la Serralada Litoral està emparat legalment pel Pla
especial de protecció del medi natural i del paisatge de la
Conreria-Sant Mateu-Céllecs, aprovat el 15 de juny de 2004.
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PARC DE LA SERRALADA LITORAL

Sant Mateu
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Viu el parc!

Informació i equipaments
1 Oficina del Parc de la Serralada Litoral

PH

Can Magarola
Avinguda de Sant Mateu, 2. 08328 Alella
Tel. 937 540 024. Fax 937 540 022
p.slitoral@diba.cat
Consultes tècniques
Horari: feiners, de 9 h a 14 h
2 Centre d’Informació de la Creu

de Can Boquet
Creu de Can Boquet. 08339 Vilassar de Dalt
Tel. 656 903 642
psl.canboquet@diba.cat
Horari d’estiu (de l’1 d’abril al 30 de
setembre): dissabtes i diumenges, de 9 h a
14.30 h; festius, de 10 h a 14.30 h
Horari d’hivern (de l’1 d’octubre al 31 de
març): dissabtes i diumenges, de 10 h a
14.30 h; festius, de 10 h a 14.30 h
Nadal i Cap d’Any, tancat
3 Punt d’Informació de Can Lleonart

Plaça dels Germans Lleonart, 1. 08328 Alella
Tel. 935 554 650
p.slitoral.lleonart@diba.cat
Horari de l’Oficina de Turisme: dimarts,
dimecres, dijous i diumenge, de 10 h
a 14.30 h; divendres i dissabte, de 10 h a
14.30 h i de 15.30 h a 17.30 h; dilluns tancat
Dies de tancament
1 i 6 de gener, 1 de maig, i 24, 25, 26 i 31 de
desembre
4 Centre de Documentació del Parc

de la Serralada Litoral
Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt
Can Banús
Marquès de Barberà, 9
08339 Vilassar de Dalt
Tel. 656 903 642. Fax 936 931 417
cdp.slitoral@diba.cat
Horari: dimecres, de 17 h a 21 h
Concerteu visita prèvia (juliol i agost, tancat)
PH

parcs.diba.cat/web/litoral
Viu el parc!
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Presentació
La campanya Viu el parc, promoguda
per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
la Diputació de Barcelona, arriba novament al Parc de la Serralada Litoral per
celebrar la quinzena edició.

Dissabte 3 de juny celebrarem la Nit
d’estels a Vilanova del Vallès, al san
tuari de Santa Quitèria. L’activitat és
gratuïta però hi ha un nombre màxim
de places previst, per tant, cal que en
feu la reserva a nitdestels@fusic.org.
El Programa escolar d’enguany
consta d’una visita a l’aula i d’una sortida conjunta de les escoles participants
a Sant Mateu. Totes dues activitats són
complementàries i apropen els alumnes al coneixement dels valors del parc.

PH

Aquest any la campanya es presenta
plena de novetats molt atractives entre les que volem subratllar les activitats que farem a diversos municipis i la
convocatòria de NATURALIA.cat. Alhora, us seguim oferint els actes centrals, com la Matinal al parc, dirigida
especialment al públic familiar, amb els
«Contes d’anada i tornada» que farem
a Sant Mateu, la Nit d’estels i un acte
del cicle Poesia als parcs. Lletres i
paisatges, així com el Programa escolar, adreçat als alumnes de 5è de
primària de les escoles dels municipis
del parc.

La Matinal al parc es farà el diumenge
28 de maig, als voltants de l’ermita de
Sant Mateu (Premià de Dalt), i es commemorarà el Dia Europeu dels Parcs.
Us proposem conèixer aquest espai
natural de prop, per gaudir del seu patrimoni natural i cultural d’una manera
lúdica i festiva.
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Viu el parc!

Les activitats
Nota: Les activitats del programa «Viu

PH

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.

La resta d’activitats són organitzades
directament pels ajuntaments i les entitats
dels municipis del parc. Us en podeu
informar als ajuntaments respectius:
• Alella Tel. 935 552 339 www.alella.cat
• Argentona Tel. 937 974 900
www.argentona.cat
• Cabrera de Mar Tel. 937 590 091
www.cabrerademar.cat
• Cabrils Tel. 937 539 660 www.cabrils.cat
• Martorelles Tel. 935 705 732
www.martorelles.cat
• Montornès del Vallès Tel. 935 721 170
www.montornes.cat
• Òrrius Tel. 937 971 455 www.orrius.cat
• Premià de Dalt Tel. 936 931 515
www.prmiadedalt.cat
• La Roca del Vallès Tel. 938 422 016
www.laroca.cat
• Santa Maria de Martorelles
Tel. 935 931 828
www.santamariademartorelles.cat
• Teià Tel. 935 409 350 www.teia.net
• Vallromanes Tel. 935 729 159
www.vallromanes.cat
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• Vilanova del Vallès Tel. 938 459 277
www.vilanovadelvalles.cat
• Vilassar de Dalt Tel. 937 539 800
www.vilassar.cat
Viu el parc!
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Activitats: maig
Poesia als parcs. Lletres
i paisatges
7 de maig, diumenge
En el marc del cicle Espais Poesia
d’Alella
Masia Can Magarola (Alella)
12 h «Picaplat», espectacle poètic
infantil a càrrec de Tantàgora.
13 de maig, dissabte
Òrrius
Plantada del pi de maig

Vilanova del Vallès
Viu el parc

13 de maig, dissabte
Vilanova del Vallès
18.30 h «Fascinatio», espectacle
de màgia a càrrec de Jordi Quimera,
al Centre Cultural de Vilanova del
Vallès

25 de maig, dijous

17 de maig, dimecres
Vilanova del Vallès
19 h Tertúlia literària «Cosmètica de
l’enemic» d’Amélie Nothomb, a la
Biblioteca Contravent

26 de maig, divendres
Vilanova del Vallès
20.30 h Documental: «El procés,
la independència de Vilanova del
Vallès» de Lluís Vilaró, al Centre
Cultural de Vilanova del Vallès

18 de maig, dijous
Vilanova del Vallès
18 h L’Hora del conte a càrrec de Pau
Tarruell amb «Contes beduïns», a la
Biblioteca Contravent

La Roca del Vallès
Viu el Parc

20 de maig, dissabte
Vilanova del Vallès
19 h «Experiències», espectacle de
Pep Bou, al Centre Cultural de Vilanova
del Vallès
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20 de maig, dissabte
Premià de Dalt
40è Festival de Música del Maresme
20 h Inauguració del festival i
presentació de la «Guia Festivals de
Música del Maresme», amb el grup
Coses & la Cobla Sant Jordi Ciutat de
Barcelona, a Can Casadellà (c/ de la
Cisa, 53). Entrades a la taquilla una hora
i mitja abans del concert i anticipades a
www.atrapalo.com

Viu el parc!

18 h Impressionats per la natura,
taller de tècniques d’impressió que
utilitza elements que la natura ofereix,
a la Biblioteca Contravent

27 de maig, dissabte
10 h Minicurs de fotografia naturalista
(fauna), xerrada amb Albert Masó, al
Centre Cultural La Roca (c/ Lope de
Vega, 4)
27 de maig, dissabte
Vilanova del Vallès
De 9 h a 15 h Embukai d’Aikido, al
Pavelló d’Esports

Activitats: maig

Activitats: juny

Matinal al parc

2, 3 i 4 de juny
Santa Maria de Martorelles
«Naturalment, Santa Maria»
I Jornades naturalistes a Santa Maria
de Martorelles
Divendres de 18 h a 23 h, dissabte de
9 h a 22 h i diumenge de 9 h a 13 h
Exposició i xerrades al Casal Cultural
(plaça del Rei), i sortides i activitats a
l’entorn del poble. Aforament limitat.
Inscripcions al tel. 935 931 828 o a
smmt.ajuntament@
santamariademartorelles.cat
Programa complet al web de l’ajuntament
www.santamariademartorelles.cat

28 de maig, diumenge
En commemoració del Dia Europeu
dels Parcs
Ermita de Sant Mateu (Premià de Dalt)
De 10.30 a 14 h «Contes d’anar i
tornar», a càrrec de narradors de
l’associació ANIN i jocs de construcció
i participació a càrrec de Gest Lúdic
L’Obrador.
Nota: L’accés recomanat per arribar a Sant
Mateu és el que es troba des de Vilassar de Dalt
en direcció Cabrils o, a la inversa, des del
carrer que surt a l’alçada de l’ermita de Sant
Sebastià, en el canvi de rasant que limita els
dos municipis. Cal agafar el carrer asfaltat que,
tot seguit, continua amb la pista que dona
accés al parc. Seguint la pista s’arriba a la creu
d’en Boquet, cruïlla de camins on hi ha el
centre d’informació del parc. Des d’aquest
encreuament s’accedeix a Sant Mateu
pel camí de l’esquerra, que s’enfila fins a la
cruïlla que indica cap a la font de Sant Mateu,
a l’alçada de la subestació elèctrica.

29 de maig, dilluns
Vilanova del Vallès
19 h Xerrada sobre salut comunitària:
«Vacances segures i saludables».
Prevenció d’accidents, farmaciola, etc.,
a càrrec d’Ernest Argilaga Molero, a la
Biblioteca Contravent

3 de juny, dissabte
Premià de Dalt
40è Festival de Música del Maresme
22 h Concert amb Ivan Ilic, Milica
Jovicic, Martin Melendez i Yehosuá
Balkanaiker, a Can Mus (torrent de Can
Mus). Entrades a taquilla una hora i mitja
abans del concert i anticipades a
www.atrapalo.com

Nit d’estels a
Vilanova del Vallès
3 de juny, dissabte
Santuari de Santa Quitèria
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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. Places limitades.
Inscripcions: nitdestels@fusic.org

Viu el parc!
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Activitats: juny
3 i 4 de juny
Vilassar de Dalt
Festa contra el càncer, al parc de Can
Rafart
3, 4 i 5 de juny
Vilanova del Vallès
Aplec de Santa Quitèria

Argentona Viu el parc
3 de juny, dissabte
10 h Sortida «Les abelles i la flor
mel·lífera», amb Txema Magro
(Fundació Maresme) i Carme
Buxalleu, a l’aparcament davant del
camp de futbol

La Roca del Vallès
Viu el Parc
4 de juny, diumenge
10 h Minicurs de fotografia naturalista
(fauna), sortida amb Pedro Rubio, al
Centre Cultural La Roca (c/ Lope de
Vega, 4)

Del 5 al 23 de juny
Vilassar de Dalt
Exposició: «Els Grimm a la catalana»,
a la Biblioteca Can Manyer
Del 5 al 30 de juny
Vilanova del Vallès
Exposició: «El procés creatiu» d’en
Joan Condal, al Centre Cultural de
Vilanova del Vallès
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Vilassar de Dalt Viu el parc
9 de juny, divendres
18 h Impressionats per la natura,
taller de tècniques d’impressió que
utilitza elements que la natura ofereix,
al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
9 de juny, divendres
Vilassar de Dalt
21 h Espectacle «Amor Roma», a
càrrec de Santi Arisa, als Forns romans

Argentona Viu el parc
10 de juny, dissabte
De 9 h a 12 h Xerrada i visita «Les
abelles i la flor mel·lífera», amb Txema
Magro (Fundació Maresme) i Carme
Buxalleu, a l’apiari de Can Percala,
km 4,4 de la carretera de Vilassar a
Argentona
10 de juny, dissabte
Vilassar de Dalt
11.30 h Contes Menuts, a la Biblioteca
Can Manyer
10 de juny, dissabte
Vilanova del Vallès
Matí i tarda Espectacle de l’Escola de
Circ Quina Gràcia, al Centre Cultural
de Vilanova del Vallès
15 de juny, dijous
Vilanova del Vallès
18 h L’hora del conte a càrrec de
Joan Boher, amb «Contes populars
catalans», a la Biblioteca Contravent

Activitats: juny

Activitats: juliol

15 de juny, dijous
Vilassar de Dalt
18.30 h L’hora del conte: «En Bum i el
tresor del pirata», a la Biblioteca Can
Manyer

Òrrius Viu el parc

Teià Viu el parc
16 de juny, divendres
18.30 h Xerrada «Etnobotànica i
plantes remeieres», amb Carme
Buxalleu, a Can Llaurador

Teià Viu el parc
17 de juny, dissabte
9 h Sortida «Etnobotànica i plantes
remeieres», amb Carme Buxalleu,
a l’Ajuntament de Teià
17 de juny, dissabte
Vilanova del Vallès
18 h Espectacle de circ Emiliano, al
Centre Cultural de Vilanova del Vallès
17 i 18 de juny
Vilassar de Dalt
Festival Aula de Dansa, al Teatre La
Massa. Consulteu-ne els horaris
21 de juny, dimecres
Vilanova del Vallès
19 h Tertúlia literària: «La mujer
verde» d’Arnaldur Indridason, a la
Biblioteca Contravent

3 de juliol, dilluns
18.30 h Impressionats per la natura,
taller de tècniques d’impressió que
utilitza elements que la natura ofereix,
a la plaça de l’Església
7 de juliol, divendres
Vilanova del Vallès
21.30 h «Estiu a la Fresca» Festival
Escola de Dansa, al Centre Cultural de
Vilanova del Vallès
8 de juliol, dissabte
Vilanova del Vallès
21.30 h Esbart Dansaire Rosa dels
Vents, al Centre Cultural de Vilanova
del Vallès
De l’11 al 13 de juliol
Òrrius
21 h V Festival de música i sensacions,
a la plaça de l’Església
Del 28 al 30 de juliol
Òrrius
Festa Major de Sant Abdó i Senén
29 de juliol, dissabte
Premià de Dalt
40è Festival de Música del Maresme
22 h Orquestra de Cambra Catalana,
als jardins de Can Claramunt (riera de
Sant Pere, 147). Entrades a taquilla
una hora i mitja abans del concert i
anticipades a www.atrapalo.com

Del 23 al 26 de juny
Vilassar de Dalt
Festes del barri del Pi, al barri del Pi

Viu el parc!
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Passejades guiades 2017
Itineraris per conèixer millor el parc
Les passejades guiades al Parc de la Serralada Litoral tenen per objecte ajudar a
conèixer millor el patrimoni natural i cultural del parc i gaudir del seu entorn. Tots
els itineraris, d’entre 3 i 4 hores de durada, 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 dels seus municipis.
Dissabte 13 de maig
Cirerers a redòs del castell de
Sant Miquel
Vallromanes
Hora i punt de trobada: 9.30 h,
Ajuntament de Vallromanes
Dissabte 20 de maig
Argentona: poble de fonts
Argentona
Hora i punt de trobada: 9.30 h, camp de
futbol d’Argentona
Diumenge 28 de maig
Amunt cap al turó d’en Baldiri!
Premià de Dalt
Hora i punt de trobada: 10 h, església
de Sant Pere (Premià de Dalt)
Diumenge 18 de juny
El rocar d’en Vivó
Cabrils / Cabrera de Mar
Hora i punt de trobada: 9 h, Centre Cívic
La Fàbrica de Cabrils
Dissabte 1 de juliol
Nit de ratpenats
Martorelles
Hora i punt de trobada: 18 h, Biblioteca
Montserrat Roig (Martorelles)

10

Viu el parc!

Informació general
Preu per sortida: adults, 3 euros;
menors, entre sis i dotze anys,
2 euros. 10% de descompte per a
famílies nombroses i per als membres
del Cercle de Voluntaris dels Parcs
Naturals. Les passejades que
coincideixen amb el Dia Europeu dels
Parcs tindran caràcter gratuït.
Horari: vegeu la descripció de cada
activitat.
Reserva: 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, es posposarà a un
altre dia a criteri de l’organització.
Requisits: cal portar calçat i
roba adequats per caminar per la
muntanya, aigua, gorra i protecció
solar o impermeable, si el temps ho
aconsella. A les sortides nocturnes,
porteu una llanterna.
Més informació: Oficina del Parc de la
Serralada Litoral. Tel. 937 540 024
p.slitoral@diba.cat

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 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.

Què hi trobaràs?
Informació sobre els 240 establiments
adherits al programa Parc a taula, dels
quals 20 són allotjaments, 80 restaurants,
24 cellers, 14 establiments, 24 elaboradors,
i 78 productors vinculats a vuit parcs de la
demarcació de Barcelona.
• 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!

Viu el parc!
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Diumenge 7 de maig
En el marc del cicle Espais Poesia d’Alella
A la Masia Can Magarola (Alella)
12 h

«Picaplat», espectacle poètic infantil
a càrrec de Tantàgora

Matinal al parc

El programa Viu el parc es desenvolupa
també als parcs del Castell de Montesquiu,
Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
Garraf-Olèrdola-Foix, Montnegre i el
Corredor, Montseny, Serralada de Marina
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 diba.cat/viuelparc

Diumenge 28 de maig
Commemorem el Dia Europeu dels Parcs
A Sant Mateu (Premià de Dalt)
De 10.30 h a 14 h

«Contes d’anar i tornar» a càrrec de
narradors de l’associació ANIN i jocs de
construcció i participació a càrrec de
Gest Lúdic L’Obrador

Nit d’estels
Dissabte 3 de juny
Al santuari de Santa Quitèria (Vilanova del Vallès)
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
Inscripcions: nitdestels@fusic.org

«Viu el parc»
Parc de la Serralada Litoral
Tel. 635 016 790
A/e: viuelparc@diba.cat
El Consorci del Parc de la Serralada
Litoral l’integren:
Diputació de Barcelona, Generalitat de
Catalunya, Consell Comarcal del Maresme,
Consell Comarcal del Vallès Oriental i els
ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera
de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del
Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, la Roca del Vallès,
Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana,
Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar
de Dalt.
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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Poesia als parcs. Lletres
i paisatges

