PARC DE LA
SERRALADA
LITORAL

CARACTERÍSTIQUES
DE L’EXPOSICIÓ
L’exposició itinerant «Parc de la Serralada
Litoral» està formada per 10 plafons muntats en
bastidors de fusta i està produïda amb materials
i tintes sostenibles.
Incorpora tres nivells de lectura, vehiculats per
un personatge narrador, i un ventall d’elements
gràfics on destaquen les il·lustracions
naturalistes i els interactius no digitals. Presenta
recursos com una passejada audiovisual,
propostes de participació, objectes mòbils
i ambientació aromàtica.

Exposició itinerant

Requeriments
Espai d’uns 80 a 100 metres quadrats.
Destinataris
Públic general i familiar, i públic escolar de
l’educació primària i el primer cicle de l’ESO.

Oficina del Parc de la Serralada Litoral. Can Magarola
Avinguda de Sant Mateu, 2
08328 Alella
937 540 024
p.slitoral@diba.cat
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«Quin munt de tresors repartits per la serra!»

HOLA!
Sóc la bruixa de la Pinta d’or
i us explicaré com és el Parc!
A l’exposició «Parc de la
Serralada Litoral», la bruixa
de la Pinta d’or ens descobreix
els secrets de l’espai natural,
el seu paisatge, la vegetació i la
fauna, i ens ensenya què hem de
fer per protegir-lo i respectar-lo.

Als vessants litorals del Parc, les pinedes
són un espai magnífic per a la mallerenga,
la guineu i els esquirols.

La serra té una llarga història que es remunta
al neolític i hi trobem un ric patrimoni cultural
on destaquen diversos dòlmens i el castell
de Burriac.

El cantó vallesà és més humit, i els alzinars
acullen una gran diversitat faunística com ara
el senglar, l’astor i el toixó.

Amb el Mediterrani a una banda i el Vallès a
l’altra, el Parc és un espai protegit amb grans
valors ecològics i culturals.
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral
gestiona prop de 4.000 hectàrees de quinze
municipis: 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.

Els cursos d’aigua
són petits i irregulars,
com correspon al
clima mediterrani,
però encara hi podem
trobar magnífics alocars
i diverses espècies
d’amfibis.

També se n’expliquen llegendes antigues,
com ara la de la bruixa de la Pinta d’or, que
viu a la cova de les Bones Dones, al turó de
Montcabrer.
El Parc és un espai de gran valor que aposta
per l’equilibri entre la preservació del medi
natural, el desenvolupament econòmic
de la població i l’ús públic i l’educació
ambiental.

