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www.diba.cat/viuelparc

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

FUSIC

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
p.slitoral.canboquet@diba.cat
Horari d’estiu (1 abril - 30 setembre):
dissabtes i diumenges, de 9 h a 14 h;
festius, de 10 h a 14 h
Horari d’hivern (1 octubre - 31 març):
dissabtes i diumenges, de 10 h a 14 h;
festius, de 10 a 14 h
3 Punt d’Informació de Can Lleonart

Plaça dels Germans Lleonart, 1
08328 Alella
Tel. 935 554 650
p.slitoral.lleonart@diba.cat
Horari: dimecres, dijous, divendres,
dissabte i diumenge, de 10 h a 14.30 h;
dilluns i dimarts, tancat
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. 937 507 488
p.slitoral.cdp@diba.cat
Horari: dimecres, de 17 h a 21 h
Concerteu visita prèvia (juliol i agost, tancat)
FUSIC

www.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 setzena edició.
Aquesta campanya s’estructura en
tres vessants: els actes centrals, que
inclouen la festa Matinal al parc i la
Poesia als parcs, dirigits a tots els
públics; el Programa escolar, adreçat als alumnes de 5è de primària de
les escoles dels municipis del Parc, i
els actes Viu el parc als municipis de
l’àmbit del Parc.

El Programa escolar d’enguany
consta d’una visita a l’aula i d’una sortida conjunta de les escoles de l’àmbit
del Parc, a Sant Mateu. Totes dues activitats són complementàries i apropen
els alumnes al coneixement dels valors
del Parc.
Viu el parc és una magnífica oportunitat per descobrir el Parc de la Serralada
Litoral. Vine a gaudir dels parcs!

TN

La Matinal al parc tindrà lloc el diumenge 29 d’abril, als voltants de l’ermita de Sant Mateu (Premià de Dalt) amb
diverses activitats lúdiques que giren al

voltant del tema «Contes d’anar i tornar». Us proposem conèixer aquest espai natural de prop, per gaudir del seu
patrimoni natural i cultural de manera
lúdica i festiva. L’acte Poesia als parcs
tindrà lloc el 19 de maig a Vilanova del
Vallès.
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Les activitats

FUSIC

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.

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.premiadedalt.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

TN

• 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: abril
5 d’abril, dijous
Òrrius
De 17 h a 19 h Espai de contes: «Els
contes de l’osset Elies», a càrrec
d’Assumpta Mercader, al Centre Cívic
Can Mestres
5 d’abril, dijous
Vilassar de Dalt
19 h Presentació de l’exposició
«Vestir-se al 1700», a càrrec d’Elisenda
Guedea Marco, a la Biblioteca Can
Manyer
Del 6 al 21 d’abril
Vilassar de Dalt
Exposició «Vestir-se al 1700», a
càrrec d’Elisenda Guedea Marco, a la
Biblioteca Can Manyer
7 d’abril, dissabte
Òrrius
D’11 h a 13 h Manualitats a la carta. Taller
de decoració de lletres amb scrap a
càrrec d’Ester Martínez, al Centre Cívic
Can Mestres. Preu: 10 euros. Preus
especials per a famílies: 2n familiar,
7 euros; a partir del 3r, 5 euros
7 d’abril, dissabte
Vilassar de Dalt
11.30 h «Contes menuts», contes per
a nens i nenes entre 2 i 5 anys, a la
Biblioteca Can Manyer
7 d’abril, dissabte
Vilassar de Dalt
21 h Teatre: «Mc Guffin», amb Jordi
Ríos i Mònica Pérez, dirigida per Carlos
Latre. Preu: 15 euros, anticipada;
18 euros, taquilla, al teatre La Massa
6
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8 d’abril, diumenge
Vilanova del Vallès
Tres tombs. Caramelles
8 d’abril, diumenge
Vilassar de Dalt
10 h Caramelles, diferents localitzacions
de Vilassar de Dalt
12 d’abril, dijous
Òrrius
De 19 h a 20.30 h Taller de restauració
de moble antic i pintura decorativa a
càrrec d’Ester Martínez, al Centre Cívic
Can Mestres. Preu: 30 euros al mes o
15 euros per sessió
13 d’abril, divendres
Vilassar de Dalt
18.30 h Hora del conte «En Bum i el
llibre màgic de les fades», a càrrec de
Companyia Homenots. Per a nens i
nenes a partir de 4 anys, a la Biblioteca
Can Manyer
18 d’abril, dimecres
Vilassar de Dalt
17.30 h «Laboratori de colors i
emocions», per a famílies amb nens i
nenes a partir de 5 anys, a la Biblioteca
Can Manyer. Cal inscripció. Tots els
nens han de venir acompanyats per un
adult
19 d’abril, dijous
Òrrius
De 17 h a 19 h Espai de contes
«Cançoner Il·lustrat», a càrrec de Mireia
Còrdoba i Marc Egea, al Centre Cívic
Can Mestres. Gratuït

Activitats: abril
19 d’abril, dijous
Vilassar de Dalt
19 h Club de lectura: «Cròniques de
Kaneai» de Raquel Pícolo. Tertúlia
literària conduïda per Raquel Pícolo, a
la Biblioteca Can Manyer
20 d’abril, divendres
Òrrius
De 17 h a 19 h Espai de contes
«Cançoner Il·lustrat», a càrrec de Mireia
Còrdoba i Marc Egea, al Centre Cívic
Can Mestres. Gratuït
21 d’abril, dissabte
Vilassar de Dalt
17 h Recreació d’un campament
d’època romana, a càrrec de Barcino
Oriens. Festival Laietania, als forns
romans de La Fornaca
22 d’abril, diumenge
Vilassar de Dalt
10 h 23a Trobada de Puntaires, al parc
de Can Rafart
22 d’abril, diumenge
Vilassar de Dalt
12 h Cinema infantil en català, al teatre
La Massa
19 h Concert de Sant Jordi, temporada
de clàssica, al teatre La Massa
22 d’abril, diumenge
Òrrius
Diada de Sant Jordi. Paradetes de
roses i llibres durant tot el dia a càrrec
de l’AMPA i l’Escola Francesc Macià
D’11 h a 14 h Gran llibre il·lustrat. Fem
un llibre entre tots amb els nostres
contes i dibuixos, a la plaça de l’Església

17 h Píndoles de micro-teatre. Tres
micro-actuacions en tres indrets
diferents del poble. A la plaça de
l’Església. Preu: 1 euro (menors gratuït)
23 d’abril, dilluns
Vilassar de Dalt
10 h Fira de Sant Jordi, a la plaça de
la Vila
23 d’abril, dilluns
Vilassar de Dalt
19 h Lliurament de premis del Concurs
Literari de Sant Jordi, a la Biblioteca
Can Manyer
26 d’abril, dijous
Vilassar de Dalt
16 h Tea-Tre - La importància de ser
Frank. Club de Lectura, vinculat a la
programació del Teatre Nacional de
Catalunya, a la Biblioteca Can Manyer
26 d’abril, dijous
Òrrius
De 19 h a 20.30 h Taller de restauració
de moble antic i pintura decorativa a
càrrec d’Ester Martínez, al Centre Cívic
Can Mestres. Preu: 30 euros al mes o
15 euros per sessió
28 d’abril, dissabte
Vilassar de Dalt
11.30 h Contes Menuts. Contes per
a nens i nenes entre 2 i 5 anys, a la
Biblioteca Can Manyer
Del 28 d’abril a l’1 de maig
Vilassar de Dalt
Festa Major dels Sants Màrtirs

Viu el parc!
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Activitats: abril
29 d’abril, diumenge

Premià de Dalt
10 h Passejada guiada «Oriol
l’esquirol». Un itinerari a través d’un
conte, per als més petits de casa, fins
arribar a Sant Mateu per participar a la
Matinal del Parc. Recorregut: Cadira
del Bisbe - Sant Mateu. Punt de
trobada: Cadira del Bisbe

Matinal al parc
29 d’abril, diumenge
A l’ermita de Sant Mateu (Premià
de Dalt)
De 10.30 h a 14 h
«Contes d’anar i tornar»

maquillatge per endinsar-se en els
contes tradicionals
11 h Espectacle itinerant: «La volta al
món en uns quants contes»
12.30 h Espectacle de cloenda amb
Moi Aznar
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.

«Vesteix el teu personatge», taller de
vestits amb teles i taller d’accessoris
de vestuari (barrets, corones,
cinturons…)

Vilassar de Dalt Viu el parc

«Contes encontats», quatre petits
escenaris de contes, setze jocs en
gran format i dos espais de

17.30 h Música celta a càrrec de
Concert Cèltic Groove, al Museu
Arxiu de Vilassar

FUSIC

29 d’abril, diumenge
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Activitats: maig
Tot el mes de maig
Vilassar de Dalt
Exposició «Compositors musicals
de tot el temps i totes les tècniques
pictòriques», de Josep Malagarriga, a
la Biblioteca Can Manyer
1 de maig, dimarts
Premià de Dalt
Aplec de la Cisa. Diferents actes durant
tot el dia als voltants de l’ermita de la
Cisa

Premià de Dalt
Viu el parc
1 de maig, dimarts
17.30 h Narració oral: «Les veus al
Parc», a la font de la Cisa
3 de maig, dijous
Òrrius
De 17 h a 19 h Espai de contes: «Per
què», a càrrec d’Assumpta Mercader, al
Centre Cívic Can Mestres
Del 4 al 27 de maig
Vilassar de Dalt
Festival Revela-T de fotografia
analògica. Diverses ubicacions
5 de maig, dissabte
Òrrius
D’11 h a 13 h Manualitats a la carta.
Taller de folrat de caixa a càrrec d’Ester
Martínez, al Centre Cívic Can Mestres.
Preu: 10 euros. Preus especials per a
famílies: 2n familiar, 7 euros; a partir del
3r, 5 euros

6 de maig, diumenge
Vilassar de Dalt
10 h Festa vertical, al parc de Can Rafart
10 de maig, dijous
Òrrius
De 19 h a 20.30 h Taller de restauració
de moble antic i pintura decorativa a
càrrec d’Ester Martínez, al Centre Cívic
Can Mestres. Preu: 30 euros al mes o
15 euros per sessió
17 de maig, dijous
Vilassar de Dalt
19 h Club de lectura: Jardí d’hivern,
de Monika Zgustova. Tertúlia literària
conduïda per Raquel Pícolo, a la
Biblioteca Can Manyer
17 de maig, dijous
Òrrius
De 17 h a 19 h Espai de contes:
«Contes especials», a càrrec d’Esteve
Guardiola (Buc de Llibres), al Centre
Cívic Can Mestres
18 de maig, divendres
Vilassar de Dalt
Dia Internacional dels Museus
20 h «Recreacions virtuals de la vida
rural romana», a càrrec de Joaquim
Folch, arqueòleg, al Museu Arxiu de
Vilassar de Dalt
19 de maig, dissabte
Òrrius
D’11 h a 13 h Manualitats a la carta. Taller
de decoració de lletres amb scrap a
càrrec d’Ester Martínez, al Centre Cívic
Can Mestres. Preu: 10 euros. Preus
especials per a famílies: 2n familiar,
7 euros; a partir del 3r, 5 euros
Viu el parc!
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Activitats: maig

Poesia als parcs a
Vilanova del Vallès
Vespre Recital poètic, inclòs en el
cicle Poesia als parcs, al santuari de
Santa Quitèria

24 de maig, dijous
Òrrius
De 19 h a 20.30 h Taller de restauració
de moble antic i pintura decorativa a
càrrec d’Ester Martínez, al Centre Cívic
Can Mestres. Preu: 30 euros al mes o
15 euros per sessió

19 de maig, dissabte
Vilassar de Dalt
11.30 h «Contes menuts», contes per
a nens i nenes entre 2 i 5 anys, a la
Biblioteca Can Manyer

26 de maig, dissabte
Premià de Dalt
19 h Representació de l’espectacle
«Tenors», al Teatre de la Societat
Cultural Sant Jaume

19 al 21 de maig
Vilanova del Vallès
Aplec de Santa Quitèria

27 de maig, diumenge
Premià de Dalt
18 h Festihumor, representació de
l’espectacle «Les supertietes», al teatre
de la Societat Cultural Sant Jaume

19 de maig, dissabte

Vilanova del Vallès
Viu el parc
20 de maig, diumenge

JH

16.30 h «Si voleu ballar», taller de
danses tradicionals, als jardins del
santuari de Santa Quitèria

31 de maig, dijous
Òrrius
De 17 h a 19 h Espai de contes:
«Cuscueta», a càrrec d’Assumpta
Mercader, al Centre Cívic Can Mestres

10
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Activitats: juny

1 de juny, divendres
21.30 h Zing. Músiques del món, a la
plaça de l’Església
9 de juny, dissabte
Vilassar de Dalt
11.30 h «Contes menuts», contes per
a nens i nenes entre 2 i 5 anys, a la
Biblioteca Can Manyer
16 de juny, dissabte
Òrrius
21.30 h Liceu a la fresca: «Manon
Lescaut», de Giacomo Puccini, a la
plaça de l’Església
16 de juny, dissabte
Premià de Dalt
20.30 h Inauguració del Festival de
Música del Maresme. Actuació de
l’espectacle «Veus», a càrrec del Cor
Infantil Amics de la Unió de Granollers,
a Can Casadellà (c/ de la Cisa, 53)

20 de juny, dimecres
Premià de Dalt
20 h Escenarts. Representació de
l’espectacle «Maleïdes guerres», al
teatre de la Societat Cultural Sant
Jaume
23 de juny, dissabte
Òrrius
Revetlla de Sant Joan
23 de juny, dissabte
Vilassar de Dalt
Revetlla de Sant Joan, al barri del Pi
30 de juny, dissabte
Vilassar de Dalt
Tot el dia Simposium In Maritima sobre
patrimoni medieval, a la Biblioteca Can
Manyer

TN

Òrrius Viu el parc

Viu el parc!
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Passejades guiades 2018
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.
Diumenge 8 d’abril
L’entorn de Teià (Teià)
9.30 h a la riera de Teià - plaça Catalunya
Durada: 4 h
Diumenge 29 d’abril
Oriol l’esquirol (Premià de Dalt)
10 h a la Cadira del Bisbe
Durada: 2 h
Dissabte 5 de maig
Prehistòria, màgia i llegendes
(la Roca del Vallès - Vilanova del
Vallès)
10 h a la urbanització La Pineda al turó
de Can Gol
Durada: 3h
Diumenge 27 de maig

Dissabte 2 de juny
Connectem-nos al bosc (Cabrils)
10 h a la cruïlla dels carrers Til·lers
i Quatre Camins
Durada: 3 h. Distància: 3 km
Dissabte 16 de juny
El misteri de la cova de Can Nadal
- joc de pistes nocturn (Vilanova
del Vallès)
20 h a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Durada: 3,5 h
Diumenge 30 de juny
Descoberta nocturna a Burriac.
Sopar al castell (Cabrera de Mar)
20.30 h a la Biblioteca de Cabrera
de Mar
Durada: 3 h

Dia Europeu dels Parcs. Activitat gratuïta

Descobrim la història i la
prehistòria (Vilassar de Dalt)
10 h a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Durada: 3 h
Informació general
Preu per sortida: adults, 4 euros; menors, entre sis i dotze anys, 3 euros. 10% de
descompte per a famílies nombroses i per als membres del Cercle de Voluntaris dels Parcs
Naturals.
Reserva: les places són limitades i les reserves es faran per 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
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Passejades guiades 2018

Monogràfics i tallers
Estan adreçats a la divulgació i aprofundiment de temes relacionats amb el medi
natural. Es duran a terme en equipaments dels municipis consorciats.
El preu de l’activitat correspon al material emprat.
14 d’abril
Abelles a Can Parcala
Argentona
Visita a l’apiari de Can Parcala on s’hi
du a terme el projecte eco-social de la
Fundació Maresme
Gratuïta

3 de juny
Les flors: catifes naturals i catifes
de Corpus
Cabrils
Creacions amb flor seca i impressions
de natura
Preu del material 2 euros

21 d’abril
Fotografia de la natura i paisatge
de la Serralada Litoral
Premià de Dalt
Iniciació a la fotografia de natura
Gratuïta

9 de juny
La prehistòria en família
La Roca del Vallès
Taller d’eines i tècniques prehistòriques
Preu del material 2 euros

19 de maig
Fem nius per als ocells en família
Teià
Construcció d’un niu a partir d’un bric.
Cal portar un bric
Preu del material 2 euros
20 de maig
Descoberta d’ocells de la
Serralada Litoral
Cabrera de Mar
Passejada d’observació i escolta
Gratuïta
26 de maig
La pagesia i el calendari
Dia Europeu dels Parcs. Activitat gratuïta

JMB

Montornès del Vallès
Les fases de la lluna i la seva influència
al calendari del pagès. Disseny d’un
calendari i d’un planter

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
Viu el parc!
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Diumenge 29 d’abril
A Sant Mateu (Premià de Dalt)
De 10.30 h a 14 h

«Contes d’anar i tornar»
«Vesteix el teu personatge», taller de
vestits amb teles i taller d’accessoris de
vestuari (barrets, corones, cinturons…)
«Contes encontats», quatre petits
escenaris de contes, setze jocs en gran
format i dos espais de maquillatge per
endinsar-se en els contes tradicionals
11 h

«La volta al món en uns quants contes»,
espectacle itinerant
12.30 h

Espectacle de cloenda amb Moi Aznar

Poesia als parcs
a Vilanova del Vallès
Dissabte 19 de maig
Al santuari de Santa Quitèria
Vespre

Recital poètic
Agraïm especialment la col·laboració dels
propietaris de Can Riera de Sant Mateu, per
cedir la propietat per a la realització de les festes
escolars i de la Matinal Viu el 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 www.diba.cat/viuelparc

«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 · www.parcs.diba.cat
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Matinal al parc

