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Gaudeix del Parc amb una nova mirada

Passejades guiades
i altres activitats 2022
Informació

Programació

Xarxa de Parcs Naturals

Itineraris per conèixer millor el parc
Les vint passejades guiades que s’han programat pel
2022 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’unes
3 hores de durada, estan guiats per un expert coneixedor
del territori que ajudarà els participants a interpretar,
valorar i respectar els paisatges i a descobrir racons
amagats del Parc i dels seus municipis.

Altres activitats de divulgació
i educació ambiental
També s’ofereixen vuit tallers adreçats a la divulgació
i l’aprofundiment de temes relacionats amb el medi
natural, per al millor coneixement d’aquest espai natural
protegit. Es duran a terme en equipaments dels municipis
consorciats.

© Andreu Noguero Cazorla
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Informació general
Preu per activitat: adults, 4 euros; menors, d’entre sis
i dotze anys, 3 euros; menors de sis anys gratuït. Tenen
un 10% de descompte les famílies nombroses i els
membres del Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals.
Les passejades i els tallers que coincideixen amb el Dia
Europeu dels Parcs seran gratuïts.
Informació i inscripcions: les places són limitades.
Cal fer la inscripció prèvia (fins divendres anterior a
l’activitat a les 13 h) omplint el formulari que trobareu a
https://nascorformacion.com/parc-serralada-litoral.
Per a més informació us podeu adreçar a:
Per correu electrònic:
info.parcserraladalitoral@nougrado.com /
p.slitoral@diba.cat
Per telèfon:
Nascor 687 181 381 / Parc de la Serralada Litoral
937 540 024
Si el temps no permet fer l’activitat en bones condicions,
s’ajornarà 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.
El Parc ofereix el servei de Joëlette (cadira totterreny
dotada d’una única roda), que permet la pràctica del
senderisme a qualsevol persona amb discapacitat o amb
mobilitat reduïda. Consulteu-ne la disponibilitat. Per a
més informació, truqueu al telèfon 937 955 405.

© XPN
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Programació anual
FEBRER
Dissabte 19
Dissabte 26

ABRIL
Dissabte 2
Diumenge 3
Dissabte 9
Dissabte 30

MAIG
Dissabte 7
Diumenge 8
Dissabte 14
Dissabte 28

JUNY
Dissabte 4
Dissabte 11
Dissabte 18

JULIOL
Dissabte 9
Dissabte 16

Veniu a conèixer el meravellós entorn que
envolta Alella Alella
Observem els monuments més importants
d’Argentona Argentona
Elaborem i utilitzem les eines de la prehistòria
La Roca del Vallès
L’agricultura vallesana que dona vida als que hi
viuen Montornès del Vallès
Construïm aparells meteorològics
Cabrera de Mar
Passat, present i futur: El canvi climàtic en
boscos mediterranis Òrrius
Descobrim les plantes que envolten Sta. Maria
de Martorelles Sta. Maria de Martorelles
Cuidem-nos amb els beneficis naturals
Sta. Maria de Martorelles
Contribuïm al benestar dels ocells
Premià de Dalt
Les espècies invasores del Parc de la serralada
Litoral Teià
Recreem la natura del mirador de la Cornisa
Teià
Passat, present i futur: Els incendis en boscos
mediterranis Vilassar de Dalt
Analitzem la pol·linització i la importància de
les papallones Vilanova del Vallès
La litologia del Maresme (activitat ajornada)
Cabrera de Mar
Observem les diferents flors que trobem a
Vilassar de Dalt Vilassar de Dalt

Programació anual
SETEMBRE
Dissabte 3
Dissabte 10
Dissabte 17
Dissabte 24

OCTUBRE

Identifiqueu-vos amb el vostre monòlit
(activitat ajornada) Argentona
Coneixem el dolmen de Can Planes i la roca
Foradada (activitat ajornada) La Roca del Vallès
Passejant per la ruta de l’Esquirol
(activitat ajornada) Premià de Dalt
Les aus i els moviments migratoris al Maresme
Martorelles

Dissabte 1

Ens endinsem en la ruta megalítica de Can
Boquet Cabrils

Dissabte 8

Fem un tomb pel passat Òrrius

Dissabte 22

Bufem amb el vent! Cabrils

NOVEMBRE
Dissabte 12

Exploradors de bolets Vilanova del Vallès

Dissabte 19

Passejada de tardor Martorelles

Dissabte 26

Anem a la font de Can Gurguí Vallromanes

Diumenge 27

Elaborem el nostre mural de tardor Vallromanes

DESEMBRE
Dissabte 10

Creem la nostra garlanda nadalenca Alella

Dissabte 17

Veniu a descobrir el tió de Nadal! Montornès
del Vallès

Febrer

19

Dissabte

Veniu a conèixer el meravellós
entorn que envolta Alella
Alella

Hora: 10 h
Lloc de trobada: carrer Univers, Alella
Durada (aprox.): 3 h
Distància: 7,9 km
Desnivell: 509 m

Si voleu gaudir de fantàstics paisatges,
acompanyeu-nos en aquesta activitat per descobrir
la natura de l’entorn proper del municipi d’Alella:
miradors, fonts... Aprofiteu per fer boniques
fotografies!

© Aula BGT

6

Febrer

26

Dissabte

Hora: 10 h

Observem els monuments més
importants d’Argentona
Argentona
Lloc de trobada: aparcament de la font Picant
d’Argentona

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 5 km

Desnivell: 375 m

Si voleu descobrir les diferents fonts que hi ha a
Argentona i conèixer les seves històries, veniu i
gaudiu-ne de la millor manera, observant tot el
paisatge que les envolta.

© Aula BGT
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Abril

2

Dissabte

Hora: 10 h

Elaborem i utilitzem les eines de
la prehistòria
La Roca del Vallès
Lloc de trobada: al Centre Cultural de La Roca

Durada (aprox.): 3 h

Voleu conèixer quines eren les eines que es feien
servir durant la prehistòria? Us proposem aquest
taller on podreu crear una destral o un molí de mà.
També podreu deixar la vostra petjada a través de
diferents pintures rupestres.

© Aula BGT
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Abril

3

Diumenge

Hora: 10 h

L’agricultura vallesana que dona
vida als que hi viuen
Montornès del Vallès
Lloc de trobada: a l’avinguda de la Llibertat, 18

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 4,4 km

Desnivell: 121 m

Veniu a gaudir de l’entorn que envolta Montornès
del Vallès. Descobrireu els camps de conreu,
el comerç de proximitat, les problemàtiques
ambientals associades, el context socioeconòmic,
l’impacte paisatgístic i molt més!

© Enriqueta Guasch Garcia
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Abril

9

Dissabte

Hora: 10 h

Construïm aparells meteorològics
Cabrera de Mar
Lloc de trobada: a la Biblioteca Ilturo

Durada (aprox.): 3 h

Taller on podreu realitzar els vostres aparells
meteorològics, així podreu conèixer més a fons
aquest món tan apassionant de la meteorologia.

© Aula BGT
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Abril

30

Dissabte

Hora: 10 h

Passat, present i futur: el canvi
climàtic en boscos mediterranis
Òrrius
Lloc de trobada: a la parada d’autobús Lleida Entrada polígon industrial d’Òrrius

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 7,03 km

Desnivell: 295 m

Descobrirem tot el que ofereix el context mediterrani,
identificant les plantes més característiques
d’aquesta zona i reflexionant sobre com això podria
arribar a modificar-se en un futur pels efectes del
canvi climàtic.

© Manel Cantarero Martínez
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Maig

7

Dissabte

Hora: 10 h

Descobrim les plantes que envol
ten Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Martorelles
Lloc de trobada: al final del carrer Font del Ca principi del carrer de la Font Sunyera

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 6,63 km

Desnivell: 411 m

Si voleu ampliar els vostres coneixements sobre
plantes aromàtiques i medicinals, veniu a gaudir
d’aquesta experiència i de tot el que ens ofereix la
natura que ens envolta.

© Daniel Aparicio Serrano
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Maig

8

Diumenge

Cuidem-nos amb els beneficis
naturals
Santa Maria de Martorelles

Hora: 10 h
Lloc de trobada: al casal d’avis
Durada (aprox.): 3 h

Si voleu aprendre remeis tradicionals utilitzant
elements cent per cent naturals, no us podeu
perdre aquest taller. Veniu a gaudir d’aquesta
experiència!

©Aula BGT
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Dissabte

Hora: 10 h

Contribuïm al benestar dels ocells
Premià de Dalt
Lloc de trobada: a la Biblioteca Jaume Perich i
Escala

Durada (aprox.): 3 h

Voleu ajudar-nos a
construir de manera
sostenible menjadores
per a que els ocells
es puguin alimentar?
Veniu a compartir
amb nosaltres aquest
fantàstic taller!

© Arxiu CPSL
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Maig

28

Dissabte

Les espècies invasores del Parc
de la Serralada Litoral
Teià

Hora: 10 h

Lloc de trobada: a l’aparcament del carrer Sebastià Dalmau, 2
Distància: Durada (aprox.): 3 h

Veniu a descobrir les modificacions del paisatge
que ha patit el Parc de la Serralada Litoral a causa
de les espècies invasores. Reflexionarem sobre
els efectes adversos d’aquestes espècies, de com
s’han introduït al nostre territori i què podem fer
nosaltres per evitar-ho.

Activitat gratuïta per commemorar el Dia
Europeu dels Parcs

© José Antonio Ríos Robles
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Juny

4

Dissabte

Hora: 10 h

Recreem la natura del mirador de
la Cornisa
Teià
Lloc de trobada: al passeig de la Riera, 197

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 5,83 km

Desnivell: 314 m

Visitarem el mirador de la Cornisa, amb vistes
espectaculars, i coneixerem la seva vegetació.
Durant el recorregut també podrem observar
diferents espècies de flora característiques de la
zona.

© Miguel Sanz Hernàndez
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Juny

11

Dissabte

Hora: 10 h

Passat, present i futur: Els
incendis en boscos mediterranis
Vilassar de Dalt
Lloc de trobada: al carrer de l’Alcalde Jaume Sayol

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 5,13 km

Desnivell: 164 m

Veniu a descobrir l’Anella verda, passant per diferents
trams de brolles i boscos de pi blanc. Explicarem per
què ens trobem amb aquest paisatge i plantejarem la
problemàtica dels incendis forestals.

© Arxiu CPSL
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Juny

18

Dissabte

Hora: 9 h

Analitzem la pol·linització i la
importància de les papallones
Vilanova del Vallès
Lloc de trobada: davant del supermercat Bon Preu

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 6,06 km

Desnivell: 14 m

Voleu aprendre diferents conceptes sobre educació
ambiental? En aquesta passejada explicarem moltes
coses sobre la pol·linització i els petits invertebrats.
No us ho perdeu!

© Josep Gratacòs Bau
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Juliol

9

Dissabte

Hora: 10 h

La litologia del Maresme
Cabrera de Mar
Lloc de trobada: a l’aparcament de la baixada de
l’Església, 13

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 5,54 km

Desnivell: 267 m

Gaudiu de les vistes panoràmiques que ofereix la
Serralada i observeu el context geològic que té la
cara solell del Parc. No us podeu perdre aquesta
activitat! Veniu i reflexioneu sobre el pas del temps.

© Aula BGT
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Juliol

16

Dissabte

Hora: 9 h

Observem les diferents flors que
trobem a Vilassar de Dalt
Vilassar de Dalt
Lloc de trobada: al carrer Marquès de Barberà

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 8,9 km

Desnivell: 368 m

En aquesta activitat aprendreu a distingir les
diferents flors de la zona. Arribarem fins a la roca
d’en Toni i podreu veure tota la varietat de flors que
hi ha al nostre entorn. Segur que són més de les
que us imagineu!

© Alexandre Puig Torres
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Setembre

3

Dissabte

Identifiqueu-vos amb el vostre
monòlit
Argentona

Hora: 10 h

Lloc de trobada: a la Biblioteca Municipal Joan
Fontcuberta i Gel
Durada (aprox.): 3 h

Ara us toca a vosaltres! Podreu crear el vostre propi
monòlit i donar-li visibilitat. Els elaborarem amb
materials totalment reciclats. Només cal la vostra
imaginació.

© José Antonio Ríos Robles
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Setembre

10

Dissabte

Hora: 10 h

Coneixem el dolmen de Can
Planes i la roca Foradada
La Roca del Vallès
Lloc de trobada: al carrer Rocatomba, 6-10

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 5,2 km

Desnivell: 133 m

Si voleu veure els meravellosos monuments
històrico-arqueològics que amaga La Roca
del Vallès, no ho dubteu i veniu a fer aquesta
passejada plena de grans descobriments.
L’objectiu és comprendre de quina manera
els habitants de la prehistòria vivien lligats
estretament a la natura i com aquesta els
condicionava.

© José Maria Ramírez Arroyo
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Setembre

17

Dissabte

Passejant per la ruta de l’Esquirol
Premià de Dalt

Hora: 10 h

Lloc de trobada: al poblat ibèric de la Cadira del
Bisbe
Durada (aprox.): 3 h
Distància: 7,06 km Desnivell: 293 m

Si voleu descobrir una de les rutes més conegudes
que ofereix Premià de Dalt, aquesta és la vostra
oportunitat. Veniu a reflexionar sobre l’impacte que té
el trepig i els plàstics que embruten el nostre entorn.

© Aula BGT
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Setembre

24

Dissabte

Les aus i els moviments
migratoris al Maresme
Martorelles

Hora: 10 h

Lloc de trobada: al carrer Camí de Can Girona, 39,
Santa Maria de Martorelles
Durada (aprox.): 3 h
Distància: 6,64 km Desnivell: 303 m

Veniu a gaudir de les maravelloses vistes
panoràmiques que ens ofereix aquesta passejada
i aprofiteu per observar la migració de les aus. Ens
hi acompanyeu?

© Eduardo Ramírez Herrera
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Octubre

1

Dissabte

Hora: 10 h

Ens endinsem en la ruta megalítica
de Can Boquet
Cabrils
Lloc de trobada: al carrer Carena, 23

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 3,85 km

Desnivell: 217 m

Si voleu passar un dissabte diferent, veniu a conèixer
les roques i coves tan boniques que amaga la
serralada Litoral.

© Pere Alonso Riera
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Octubre

8

Dissabte

Hora: 10 h

Fem un tomb pel passat
Òrrius
Lloc de trobada: al passeig de les Oliveres

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 6,62 km

Desnivell: 320 m

En aquesta passejada arribarem fins al poblat ibèric
de Céllecs i coneixerem molts aspectes interessants
sobre els ibers. Us animeu a fer un tomb pel passat?

© Arxiu CPSL
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Octubre

22

Dissabte

Hora: 10 h

Bufem amb el vent!
Cabrils
Lloc de trobada: en un estand de l’Ecofira

Durada (aprox.): 3 h

Voleu crear i personalitzar el vostre propi molí de
vent? En aquest taller tindreu l’opotunitat de conèixer
una de les grans energies renovables.

© Aula BGT
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Novembre

12

Dissabte

Hora: 10 h

Exploradors de bolets
Vilanova del Vallès
Lloc de trobada: a l’Escola Mestres Munguet Cortés

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 6,21 km

Desnivell: 182 m

Si voleu conèixer i observar quines són les principals
varietats de bolets que podem trobar al nostre
entorn, veniu a descobrir-ho! Al mateix temps també
aprendrem l’impacte que té la recolecció de bolets.

© Eugeni Àlvarez Merchán
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Novembre

19

Dissabte

Passejada de tardor
Martorelles

Hora: 10 h

Lloc de trobada: al carrer Camí de Can Girona, 39,
Santa Maria de Martorelles
Durada (aprox.): 3 h
Distància: 7,68 km Desnivell: 384 m

Veniu a descobrir els canvis que ha tingut el paisatge
que envolta Martorelles i com la tardor l’ha pintat
de diversos colors. Gaudiu observant els canvis del
paisatge segons les diferents estacions de l’any!

© Rosario Pérez Moreno
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Novembre

26

Dissabte

Hora: 10 h

Anem a la font de Can Gurguí
Vallromanes
Lloc de trobada: al carrer dels Castanyers

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 6,44 km

Desnivell: 270 m

En aquesta passejada ens acostarem fins a la
font de Can Gurguí, que a la tardor té un encant
especial. Veniu a descobrir aquest bonic indret i els
colors que el vesteixen.

© Xavier Rafanell Jacas
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Novembre

27

Diumenge

Hora: 10 h

Elaborem el nostre mural de tardor
Vallromanes
Lloc de trobada: a la pista coberta

Durada (aprox.): 3 h

Aprofitant que som a la tardor, en aquest taller
crearem un magnífici mural, fent servir les fulles
dels arbres caigudes a terra. Veniu a mostrar la
vostra creativitat!

© Manel Cantarero Martínez
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Desembre

10

Dissabte

Hora: 10 h

Creem la nostra garlanda nadalenca
Alella
Lloc de trobada: a les golfes de Can Lleonart

Durada (aprox.): 3 h

A casa no arriba el Nadal si no hi pengem una bona
garlanda nadalenca. En aquest taller us ajudarem a
dissenyar la vostra millor garlanda per a que llueixi
d’allò més!

© Cèlia Fernàndez Acién
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Desembre

17

Dissabte

Veniu a descobrir el tió de Nadal!
Montornès del Vallès

Hora: 10 h

Lloc de trobada: a l’inici del camí antic de
Martorelles
Durada (aprox.): 3 h
Distància: 6,45 km Desnivell: 308 m

Viviu la màgia del Nadal amb aquesta passejada!
Veniu i ajudeu-nos a buscar el tió que s’amaga
a Montornès del Vallès (activitat de cloenda del
programa).

© Aula BGT
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Informació
Oficina del Parc de la Serralada Litoral
Can Magarola. Av. De Sant Mateu, 2 - 08328 Alella
Tel. 937 540 024 / Fax 937 540 022
p.slitoral@diba.cat
www.parcs.diba.cat/web/litoral
Horari: feiners de 9 a 14 h
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
Horai: consulteu el web www.parcs.diba.cat/web/litoral
Punt d’Informació de Can Lleonart
Plaça dels Germans Lleonart, 1 - 08328 Alella
Tel. 935 554 650
p.slitoral.lleonart@diba.cat
Horai: consulteu el web www.parcs.diba.cat/web/litoral
Centre de Documentació del Parc de la Serralada Litoral
“Salvador Grau i Tort”
Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt
Marquès de Barberà, 9 (Masia de Can Banús)
08339 Vilassar de Dalt
Tel. 937 507 488
p.slitoral.cd@diba.cat
Horari: dimecres, de 17 a 21 h (visites concertades)

© Maria Teresa García Arranza
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Endinsa’t a viure la gastronomia i a conèixer
els productors que viuen i produeixen
dins de la Xarxa de Parcs Naturals
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Experiències
Parc a taula

Consulteu l’oferta
d’experiències

Xarxa de Parcs Naturals
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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

Xarxa de Parcs Naturals

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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Més passejades a la Xarxa
de Parcs Naturals

