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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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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,
dissabtes i diumenges, 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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Viu el parc!

Presentació

Aquesta campanya s’estructura sobre
tres eixos: els actes centrals, dirigits
a tots els públics, que inclouen la festa Matinal al Parc, la Nit d’estels i la
Poesia als parcs; els actes de Viu el
Parc als municipis del Parc, i el Programa escolar, adreçat als alumnes
de 5è de primària de les escoles dels
municipis del Parc.
La Matinal al Parc tindrà lloc el diumenge 28 d’abril als voltants de l’ermita de Sant Mateu (Premià de Dalt), on
hi haurà tallers i activitats lúdiques que
giraran al voltant de les instal·lacions artístiques. Sota el lema «Vestim el bosc

de festa», participarem en tallers en
què, tot jugant, aprendrem coses del
bosc i l’adornarem. Durant tot el matí
gaudirem amb les animacions itinerants
de Moi Aznar, que també ens oferirà
una cloenda musical.
Aquest any, la Poesia als parcs es farà
al celler romà, Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora a Teià el dia 3 de
maig. La Nit d’estels serà l’11 de maig
a Santa Agnès de Malanyanes (la Roca
del Vallès). El Programa escolar d’enguany consta d’una visita a l’aula i d’una
sortida conjunta de les escoles participants a Sant Mateu. Ambdues activitats són complementàries i acosten els
alumnes a conèixer els valors del Parc.
Viu el Parc és una magníﬁca oportunitat per descobrir el Parc de la Serralada
Litoral. Vine a gaudir del Parc!

Dafne Farré

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 dissetena edició.

Viu el parc!
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Les activitats

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.

FUSIC

Nota: Les activitats del programa «Viu

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.cat
• Vallromanes Tel. 935 729 159
www.vallromanes.cat

• Vilassar de Dalt Tel. 937 539 800
www.vilassar.cat
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• Vilanova del Vallès Tel. 938 459 277
www.vilanovadelvalles.cat

Activitats: abril

Diumenge 7 d’abril
Vilanova del Vallès
10 h Tres tombs

Teià Viu el Parc
Dimarts 9 d’abril
18 h Impressionats per la Natura, taller
d’estampació amb elements naturals.
A la Biblioteca de Can Llaurador

Dimecres 10 d’abril
Òrrius
17.30 h Espai de contes a càrrec
d’Esteve Guardiola (Buc de Llibres).
Centre Cívic de Can Mestres

Del 13 d’abril al 19 de maig
Vilassar de Dalt
Mòdul expositiu «80 anys del ﬁnal
de la Guerra»
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
Dissabte 13 d’abril
Premià de Dalt
Escenarts Primavera
19 h Ella y mi género amb Alberto
García Sánchez.
Al teatre SC Sant Jaume
Diumenge 14 d’abril
Òrrius
17.30 h Teatre familiar: «Un món (i un
munt!) de dracs», a càrrec de Tanaka
Teatre. Preu: 5 €. Menors de 3 anys,
gratuït.
Del 27 d’abril al 26 de maig
Vilassar de Dalt
Exposició «L’Abans»
Museu Arxiu de Vilassar

FUSIC

Divendres 5 d’abril
Òrrius
21.30 h Concert a la Sala Teatre 13
copes. Preu: 5 €

Viu el parc!
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Activitats: abril

Òrrius Viu el Parc
Dissabte 27 d’abril
Festa de la Primavera
11 h Tallers infantils a Can Mestres
12 h Concert de Picot a la plaça del
Maig
17 h Píndoles de Microteatre a la
plaça de l’Església

Matinal al Parc
Diumenge 28 d’abril
A l’ermita de Sant Mateu (Premià de
Dalt)

12.30 h Espectacle de cloenda amb
Moi Aznar.
NOTA:
L’accés recomanat per arribar a Sant Mateu
és el que es troba anant des de Vilassar de
Dalt en direcció Cabrils o a la inversa, agafant
el carrer que surt a l’altura de l’ermita de Sant
Sebastià, en el canvi de rasant que fa de límit
entre els dos municipis. Cal continuar pel
carrer asfaltat que, tot seguit, continua amb la
pista que dona accés al Parc. Seguint la pista
s’arriba a la creu de Can Boquet, cruïlla de
camins on hi ha el centre d’informació del Parc.
Des d’aquesta cruïlla s’accedeix a Sant Mateu
si s’agafa el camí de l’esquerra que s’enﬁla
amunt ﬁns a arribar a la cruïlla que indica
cap a la font de Sant Mateu, a l’altura de de
l’aparcament de la Plana del Mestre. Allà podeu
deixar el vehicle i seguir a peu.

De 10.30 h a 14 h
«Vestim el bosc de festa». Diversos
tallers i activitats lúdiques que giren
al voltant de les instal·lacions
artístiques.
11 h «La volta al món en uns quants
contes». Espectacle itinerant.

Vilassar de Dalt Viu el Parc
Dimarts 30 d’abril
11 h Fefe i Cia. Música i animació
infantil.

FUSIC

Parc de Can Rafart

8

Viu el parc!

Activitats: maig
Premià de Dalt Viu el Parc
Dimecres 1 de maig
17.30 h Aplec de la Cisa
Impressionats per la Natura, taller
d’estampació amb elements naturals.
A la font de la Cisa
Divendres 3 de maig
Òrrius
21.30 h Concert a la Sala Teatre
Quintessence plays Gigi Gryce Preu: 5 €

Teià Poesia als parcs

Diumenge 12 de maig
Vilassar de Dalt
Baboo Experience. Dansa familiar.
Teatre La Massa

Nit d’estels a La Roca del
Vallès
Dissabte 11 de maig
De 21.30 a 23.30 h Introducció al
coneixement del cel, observació
dels astres a ull nu i de planetes
amb el telescopi. A Santa Agnès
de Malanyanes. Places limitades.
Inscripció: nitdestelslaroca@fusic.org

Divendres 3 de maig
18 h Recital poesia a càrrec de Maria
Cabrera i Alex Susanna amb
acompanyament musical de Sandrine
Robilliara (violoncel), al Celler romà,
Centre Turístic i Arqueològic de Vallmora.
S’oferirà una copa de vi DO Alella en el
marc del III Maridatge dels Sentits de Teià.

La Roca del Vallès
Viu el Parc
Diumenge 12 de maig
17 h «Festa, quina festa!», animació
infantil a càrrec d’en Moi Aznar.
A l’Horta de la Rectoria.
Dissabte 11 de maig
Premià de Dalt
Escenarts Primavera. Festihumor
19 h Escenari secret
Al teatre SC Sant Jaume

Dimarts 14 de maig
Teià
18 h Hora del conte. Bosquim
Boscam
A càrrec de Marta Catalan
A la biblioteca de Can Llaurador
Dimecres 15 de maig
Òrrius
17.30 h Espai de contes: «La formiga
Josep M.», a càrrec de Santi Rovira.
Al Centre Cívic de Can Mestres
Dissabte 18 de maig
Vilassar de Dalt
Teatre per a joves: «Alpenstock», a
càrrec de la Cia. Obskené.
Teatre La Massa
Dissabte 18 de maig
Òrrius
21.30 h Teatre per a adults La quarta
via. Cia T-Atraco Teatre. Preu 5 €

Viu el parc!
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Activitats: maig
Dimarts 21 de maig
Teià
18 h Hora del conte. Dibuixa’m un
parc
A la biblioteca de Can Llaurador

FUSIC

Jordi Hernández

Diumenge 19 de maig
Òrrius
18 h Vermut Musical amb el cor de
Gospel de la Roca

10
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Jordi Hernández

FUSIC

Activitats: juny
Dissabte 1 de juny
Vilanova del Vallès
25è aniversari dels gegants Esteve i
Quitèria.
Horari de tarda. Cercavila pels carrers i
places del poble

Teià Viu el Parc
Dimecres 12 de juny
19 h Celtic Groove. Música celta
A la Biblioteca de Can Llaurador

1 i 2 de juny
Vilassar de Dalt
Fira contra el càncer
Parc de Can Rafart

Diumenge 15 de juny
Òrrius
17.30 h Teatre familiar: Txema Màgic.
A la Sala Teatre. Preu: 5 €. Menors de 3
anys, gratuït.

Del 4 al 16 de juny
Vilassar de Dalt
Festival Revela-T de fotograﬁa
analògica
Diverses ubicacions

Santa Maria de
Martorelles Viu el Parc

Diumenge 7 de juny
Òrrius
21.30 h Concert a la Sala Teatre.
Preu: 5 €
Big Band Combo de Granollers
Del 8 al 10 de juny
Vilanova del Vallès
Aplec de Santa Quitèria

Vilanova del Vallès
Viu el Parc
Diumenge 9 de juny

Dissabte 15 de juny
22 h Impressions Duet, música
espanyola dels segles XX i XXI.
A l’església de Santa Maria

Premià de Dalt Viu el Parc
Dissabte 22 de juny
20 h Inauguració del Festival de Música
del Maresme Celtic Groove. Música
celta.
A can Casadellà

16.30 h Celtic Groove. Música celta.

Nit d’estels a Vilassar
de Dalt

Als jardins del santuari de Santa Quitèria

Dissabte 29 de juny

Dimecres 12 de juny
Òrrius
17.30 h Espai de contes: «Contes
d’aigua dolça i aigua salada», a
càrrec d’Assumpta Mercader.
Al Centre Cívic Can Mestres
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20 h Pujada nocturna familiar a Burriac.
Secció Excursionista de La Massa.
De 22 a 23.30 h Introducció al
coneixement del cel, observació dels
astres a ull nu i de planetes amb el
telescopi. Places limitades.
Inscripció: nitdestelsvilassar@fusic.org

Passejades guiades i altres activitats 2019
Aquestes passejades tenen per objectiu ajudar a conèixer millor el patrimoni natural
i cultural del Parc i gaudir del seu entorn. Tots els itineraris, d’entre 2 i 3 hores de
durada, estan guiats per un expert coneixedor del territori.
Altres activitats de divulgació i educació ambiental
També s’ofereixen monogràﬁcs i tallers adreçats a la divulgació i l’aprofundiment
de temes relacionats amb el medi natural, per conèixer millor aquest espai natural
protegit. Es duran a terme en equipaments dels municipis consorciats. El cost del
material, si n’hi ha, és de 2 euros per inscripció.
Informació general
Preu per sortida: adults, 4 euros; menors entre sis i dotze anys, 3 euros; menors de
sis anys, gratuït; 10 % de descompte per a famílies nombroses i per als membres del
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals.
Informació i inscripcions
Les places són limitades. Cal fer la inscripció prèvia (ﬁns el divendres anterior a
l’activitat a les 14.30 h) a:
• Oﬁcina del Parc de la Serralada Litoral: p.slitoral@diba.cat
• Aula BGT 933 190 338 / info@aulabgt.com / https://www.aulabgt.com/agenda
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 o frontal i armilla reﬂectant.
Dissabte 6 d’abril
«La prehistòria en família» Vilanova del
Vallès
Hora i punt de trobada: 10 h, lloc a
concretar

Diumenge 19 de maig
«Passegem per la via romana» (visita
teatralitzada) Argentona
Hora i punt de trobada: 10 h, a la cruïlla
Bell Recó

Diumenge 28 d’abril
«Sentit a sentit» (itinerari sensorial)
Premià de Dalt
Hora i punt de trobada: 10 h, a la Cadira
del Bisbe

Dissabte 25 de maig
Taller «Fem nius per als ocells en família»
La Roca del Vallès
Hora i punt de trobada: 10 h, lloc a
concretar

Dissabte 4 de maig
«Les abelles de Can Parcala»
Argentona
Activitat gratuïta
Hora i punt de trobada: 9.30 h, a l’apiari
de Can Parcala

26 de maig, diumenge
«Descobrim els ocells de la serralada
Litoral» La Roca del Vallès
Activitat gratuïta
Hora i punt de trobada: 8.30 h, a la
biblioteca
Viu el parc!
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Passejades guiades 2018 i altres activitats

Diumenge 2 de juny
«L’Iu i les fonts» Argentona
Hora i punt de trobada: 10 h, a la font
Picant d’Argentona. Activitat gratuïta del
Dia Europeu dels Parcs.

Dissabte 29 de juny
«Recol·lectem herbes per fer rataﬁa»
Òrrius
Hora i punt de trobada: 10 h, a
l’ajuntament d’Òrrius

Dissabte 8 de juny
«Connectem-nos al bosc» Cabrils
Hora i punt de trobada: 10 h a la cruïlla
de l’antiga Mútua de Cabrils

Diumenge 30 de juny
«Fem la nostra rataﬁa!» Òrrius
Hora i punt de trobada: 10 h, lloc a
concretar

FUSIC

Diumenge 23 de juny
«Fem la nostra catifa de ﬂors» Cabrils
Hora i punt de trobada: 10 h, lloc a
concretar

14

Viu el parc!

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 28 d’abril

A l’ermita de Sant Mateu (Premià de Dalt)
De 10.30 h a 14 h

«Vestim el bosc de festa», diversos
tallers i activitats lúdiques que giren al
voltant de les instal·lacions artístiques.
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 Teià
Divendres 3 de maig

Celler romà. Centre Enoturístic i
Arqueològic de Vallmora
18 h Recital poètic. Maria Cabrera,
Àlex Susanna i Sandrine Robilliard

Nit d’estels a la Roca del Vallès
Dissabte 11 de maig

A Santa Agnès de Malanyanes.
De 21.30 a 23.30 h

Nit d’estels a la Vilassar de Dalt
Dissabte 29 de juny

De Vilassar de Dalt al Castell de Burriac,
punt de trobada a La Massa a les 20 h
Agraïm especialment la col·laboració dels propietaris de
Can Riera de Sant Mateu, que cedeixen la propietat per
fer-hi les festes escolars i la 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 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 Ma rina, 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

