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Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix
El 1987 es va aprovar el Pla especial de protecció del Parc del Garraf i
el 1992 el del Parc d’Olèrdola. El Parc del Foix és un consorci creat el
1997 i ha vist renovat el seu Pla especial de gestió el 2012. L’objectiu de
tots tres espais naturals protegits és fer compatibles els valors biològics
i culturals amb les activitats socioeconòmiques dels seus habitants i
posar a disposició de la societat un marc idoni per a les activitats de
lleure, educació ambiental i recerca. Els parcs els gestionen conjuntament la Diputació de Barcelona i els municipis del seu àmbit territorial.
El parcs ofereixen moltes possibilitats per fer excursions i caminades o
simplement per passejar fruint d’un patrimoni natural i cultural de gran
qualitat.
Els informadors i el personal dels equipaments, així com els guardes
dels parcs, us informaran i orientaran sobre els itineraris, els llocs i els
serveis que hi ha a la vostra disposició.
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Viu el parc!

Informació, documentació i exposicions permanents
1 Oficina del Parc del Garraf i del Parc
d’Olèrdola i Centre d’Informació la Pleta
Informació general del parc, venda
de publicacions, exposició permanent i
audiovisual multimèdia El Garraf, parc natural.
Ctra. de Ratpenat a Plana Novella, km 3,5
Tel.: 935 971 819
p.garraf@diba.cat
Horari: feiners i festius, de 10 h a 15 h
2 Oficina del Parc del Foix
Castell, 31. Castellet i la Gornal
Tel.: 977 670 169
p.foix@diba.cat
Horari: feiners i festius, de 10 h a 14 h
3 Molí del Foix. Centre d’Interpretació
Històric i Natural. Punt d’Informació
Equipament municipal
Carrer Farigola, 2-8
Santa Margarida i els Monjos
Tel.: 938 186 928
molidelfoix@smmonjos.cat
Horari: dimarts, dijous i divendres, de 9 h a
14 h, i dimarts, de 16 h a 19 h
4 Centre d’Informació del Castell
de Penyafort
Informació general del parc
Santa Margarida i els Monjos
Tel.: 938 186 128
Horari: dissabtes, diumenges, festius
i ponts, de 10 a 14 h
p.foix.penyafort@diba.cat
5 Conjunt monumental d’Olèrdola. Punt
d’Informació
Horari: obert de dimarts a divendres i dilluns
festius; del 16 de desembre al 28 de febrer, de
10 h a 16 h; de l’1 de març al 31 de maig, de 10 h
a 17.30 h; de l’1 de juny al 30 de setembre, de
10 h a 20 h. Visites guiades concertades
Tel.: 938 901 420 i 675 782 936
mac.olerdola@gencat.cat
www.mac.cat/cat/seus/olerdola
6 Centre de Documentació del Parc
del Garraf. Gavà
Fons bibliogràfic i documental del Parc
del Garraf. Centre d’Història de la Ciutat
Salvador Lluch, 22. Gavà
Tel.: 932 639 630
p.garraf.cdgava@diba.cat

Horari: de dilluns a divendres, de 10 h a
14 h; tardes de dilluns a dijous, de 16.30 h
a 18.30 h. Juliol: de dilluns a divendres,
de 10 h a 14 h. Agost: tancat
7 Centre de Documentació del Parc
del Garraf. Vilanova i la Geltrú
Biblioteca Joan Oliva i Milà
Plaça de la Vila, 13. Vilanova i la Geltrú
Tel.: 938 932 039
b.vilanova.jo@diba.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 20 h;
dissabtes, de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
8 Centre de Documentació del Parc del
Foix
Bibloteca de Santa Margarida i els Monjos
Cadí, 2. Santa Margarida i els Monjos
Tel.: 938 186 705
p.foix.cd@diba.cat
Horari: feiners de 15.30 h a 20.30 h;
dimecres i dissabtes, de 10 h a 13.30 h
(hivern)
9 Centre de Documentació i Activitats
Espeleològiques. Punt d’Informació
d’Olesa de Bonesvalls
Plaça de l’Ajuntament, s/n
Olesa de Bonesvalls
Tel.: 938 984 375
Horari: dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h
10 Escola de Natura Can Grau
Estades pedagògiques per a grups
escolars i cursos de cap de setmana
Ctra. d’Olivella a Plana Novella, km 3,5
Tel.: 937 432 094 i 934 747 474
p.garraf.cangrau@diba.cat
11 Observatori Astronòmic del Garraf
Can Grau. Ctra. d’Olivella a Plana Novella,
km 3,5. Olivella
Tel.: 685 233 575
garraf@planetari.cat
12 Vallgrassa. Centre Experimental
de les Arts
Carretera de Ratpenat a Plana Novella,
km 7,5. 08870 Begues
Tel.: 935 970 891 i 938 462 030
Horari: de divendres a diumenge,
de 10 a 14 h
p.garraf.vallgrassa@diba.cat

Viu el parc!
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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 al Parc del
Garraf, al Parc d’Olèrdola i al Parc del Foix
per celebrar la vint-i-quatrena edició.
Aquesta campanya continua comptant
amb els actes centrals, que inclouen la
Festa Major del Parc, la Poesia als
parcs, la Nit d’estels, el XXIII Concurs
de Fotografia i la Fira d’Artesans dels
Parcs Naturals, dirigits a tots els públics; les activitats als municipis, que des
envolupen actes i festes en els municipis
que pertanyen al parc i el Programa escolar adreçat als alumnes de 5è de primària
de les escoles dels mateixos municipis.
El municipi de Begues donarà el tret de
sortida del programa amb l’habitual Fira
d’Artesans dels Parcs Naturals, el dia
8 d’octubre.
Una nova edició de la Nit d’estels a l’Observatori Astronòmic del Parc del Garraf
(Olivella) us permetrà assistir a una sessió
de planetari, observar amb telescopi i dibuixar la Lluna plena amb vi. La cita serà
el dissabte 4 de novembre, a les 19.30 h
i a les 20.45 h. Hi ha un màxim de places i cal fer la reserva a nitdestelsgarraf@
fusic.org
El recinte del castell d’Olèrdola acollirà el
diumenge 5 de novembre la Festa Major
del Parc a la que us engresquem a participar. Aquest any recrearem de mane-

ra participativa un moment de la història multisecular del castell d’Olèrdola. Us
convidem a ser-ne coprotagonistes, a través de diversos tallers de creació artística que ens permetran ambientar els fets,
l’escenari i els personatges que es trobaran enmig de la pel·lícula.
A més, podreu visitar el Conjunt Monu
mental d’Olèrdola durant la jornada de
portes obertes i participar en el XXIII
Concurs de Fotografia dels Parcs del
Garraf, d’Olèrdola i del Foix.
El cicle Poesia al parcs, sota el títol genèric «Lletres i paisatges» arribarà un any
més per donar de nou el protagonisme a
la paraula. El diumenge 8 d’octubre arribarà al Centre Cívic de Begues, i el diumenge 5 de novembre la poesia als parcs
visitarà la plaça del Castell, a Castellet i
la Gornal.
El Programa escolar, adreçat com
sempre als alumnes de 5è de primària,
constarà de la visita a l’aula i d’una sortida al Conjunt Monumental d’Olèrdola.
Totes dues activitats són complementàries i aproparan els alumnes al patrimoni
natural i cultural dels parcs naturals.
Viu el parc és una magnífica oportunitat
per descobrir tot els vessants del Parc
del Garraf, del Parc d’Olèrdola i del Parc
del Foix, així com tot el seu ric patrimoni
natural i cultural. Vine a gaudir dels parcs
naturals!
Viu el parc!
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Les activitats
Nota: Les activitats del programa «Viu el
parc» promogudes per l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
s’assenyalen amb una trama groga
i el logotip del programa al costat.

© Pep Herrero (Taller de Cultura)

La resta d’activitats són organitzades directament pels ajuntaments i les entitats
dels municipis del parc. Trobareu més
informació als ajuntaments respectius:
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• Avinyonet del Penedès
tel. 938 970 000
www.avinyonet.org
• Begues
tel. 936 390 538
www.begues.cat
• Canyelles
tel. 938 973 011
www.canyelles.cat
• Castelldefels
tel. 936 651 150 ext. 1384
www.castelldefels.cat
• Castellet i la Gornal
tel. 977 670 326
www.castelletilagornal.net
• Gavà (Museu de Gavà)
tel. 932 639 610
www.gavaciutat.cat
• Olèrdola
tel. 938 903 502
www.olerdola.cat
• Museu d’Arqueologia de CatalunyaOlèrdola
tel. 938 901 420 i 675 782 936
www.mac.cat
• Olesa de Bonesvalls
tel. 938 984 008
www.olesabonesvalls.cat
• Olivella
tel. 938 968 499
www.olivella.cat
• Santa Margarida i els Monjos
tel. 938 980 211
www.santamargaridaielsmonjos.cat
www.molidelfoix.cat
• Sant Pere de Ribes
tel. 938 967 300
www.santperederibes.cat
• L’Espai - Centre Cívic de les Roquetes
tel. 938 115 783
cultura@santperederibes.cat
• Sitges
tel. 938 112 232
www.sitges.cat
• Vilanova i la Geltrú
Consell Comarcal del Garraf
Àrea de Patrimoni i Cultura
tel. 938 115 715 i 938 115 978
patrimoni@ccgarraf.cat

Activitats: setembre
Setembre-octubre
Begues
Exposició «Bosc de poeta» (tècnica
mixta sobre paper) i «Germinació en
quatre temps» (aiguafort sobre paper)
de Josep Clopés, al Centre Cívic El
Roure. L’organitza: Un pont d’art vigent
(Vallgrassa)
2 de setembre, dissabte
Avinyonet del Penedès
11 h i 12 h (2 visites) Visites guiades al
monestir romànic de Sant Sebastià
dels Gorgs
3 de setembre, diumenge
Begues
10 h Mercat d’oficis artesanals
de Begues al passeig de l’Església.
L’organitza: Artesans de Begues
9 i 10 de setembre
Avinyonet del Penedès
Dissabte, 11 h i 17 h (2 visites)
Diumenge, 11 h
Visites guiades al jaciment ibèric
de la Font de la Canya (Sant Pere
d’Avinyó). L’organitza: Cooperativa
Arqueovitis
10 de setembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h Visita al castell de Penyafort
Punt de trobada al Centre d’Informació
del Castell de Penyafort. Preu: adults,
4 euros; menors de 12 anys, gratuït.
Durada aproximada: 1 h 30 min.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat

10 de setembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
10 h Les petjades del vesper, visita
combinada entre Santa Margarida i els
Monjos i Caves Nadal. El desplaçament
entre el CIARGA i Caves Nadal es farà
en cotxes particulars. Inscripció prèvia
a www.enoturismepenedes.cat. Més
informació: tel. 669 287 539, turisme@
smmonjos.cat
11 de setembre, dilluns
Begues
10 h Diada Nacional de Catalunya
amb la Cobla Sant Jordi, parlaments
institucionals, pilar de la colla castellera
Els Encantats de Begues i aperitiu a la
plaça de l’Ajuntament
16 de setembre, dissabte
Avinyonet del Penedès
11 h i 12 h (2 visites) Visites guiades al
monestir romànic de Sant Sebastià
dels Gorgs
17 de setembre, diumenge
Begues
12 h Actuació de la Colla Castellera
de Gavà, Vailets d’Empordà i la Colla
Castellera Els Encantats de Begues
al passeig de l’Església. L’organitza: Els
Encantats de Begues
12 h Inauguració de l’Exposició
de Patricio Vélez a l’Espai expositiu
Lina Font del Centre Cívic El Roure.
L’organitza: Ajuntament de Begues i
Vallgrassa. Centre Experimental de les
Arts

Viu el parc!
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Activitats: setembre

17 de setembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
10 h «Sabors en temps de guerra»,
visita combinada entre Subirats i Santa
Margarida i els Monjos. El desplaçament
entre el CIUDEB i el CIARGA es farà
en els cotxes particulars. Durada
aproximada: 6 h. Inscripció prèvia
a www.enoturismepenedes.cat. Més
informació: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat

Gavà
Del 20 de setembre al 7 d’octubre
Exposició del XXII Concurs de
Fotografia dels Parcs del Garraf,
d’Olèrdola i del Foix, a la biblioteca
Josep Soler Vidal (plaça Jaume Balmes)
22 de setembre, divendres
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h Hora del conte. «L’egoisme
gegant», a càrrec de Pengim Penjam,
a la Biblioteca
8
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23 de setembre, dissabte
Begues
18 h International Beer&Food Festival
a L’Escorxador
23 de setembre, dissabte
Castelldefels
21 h Concert «Les Nacions» amb Santi
Mirón, viola de gamba, i Dani Espasa,
clavicèmbal, a la Sala Margarida Xirgu
de la Biblioteca Ramon Fernandez
Jurado. Preu: 8 euros
24 de setembre, diumenge
Gavà
8 h Aplec de Sant Miquel al castell
d’Eramprunyà. Pujada a peu i amb
bicicleta. Inscripció i sortida a la plaça
de J.M. Batista i Roca. Més informació:
UME, rambla de Sant Lluc, 4 (dimecres i
divendres, de 7 h a 9 h), tel. 936 620 124
24 de setembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h «Ruta de la Memòria de la
guerra aèria», visita guiada combinada
entre el CIARGA i el castell de Penyafort.
Durada aproximada: 2 h. Informació i
reserves: tel. 669 287 539, turisme@
smmonjos.cat

© Jordi Hernández (Arxiu XPN)

17 de setembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
Pedala contra el canvi climàtic
Bicicletada i esmorzar populars en el
marc de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, amb el lema
«Mobilitza’t per un aire més net!»
9.30 h Repartiment de dorsals davant
de l’Ajuntament
10 h Sortida puntual des de
l’Ajuntament i arribada a la Ràpita.
Sorteig d’una bicicleta i cascs entre els
participants. Recorregut: 7,5 km,
aproximadament. L’organitza:
Ajuntament i Molí del Foix

Activitats: octubre
1 d’octubre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11.30 h «Menges de guerra», ruta
cultural per conèixer com es menjava
en temps de guerra. En acabar, tast
de guixes i altres menges habituals del
temps, al refugi del Serral. Adults, 10
euros; menors de 12 anys, gratuït (si no
fan tast). Durada aproximada: 1 h 30 min.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
Del 2 a 8 d’octubre
Olivella
Setmana Europea de la Gent Gran
6 d’octubre, divendres
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h Hora del conte. «Aran i els
regals màgics», a càrrec de l’autora
Anna Godoy López, a la Biblioteca
6 i 8 d’octubre
Avinyonet del Penedès
Jornades Europees del Patrimoni
Divendres, 19 h, i diumenge, 11 h
Visites guiades al monestir romànic
de Sant Sebastià dels Gorgs
Del 6 al 8 d’octubre
Olesa de Bonesvalls
Festa del Barri de l’Hospital
7 d’octubre, dissabte
Avinyonet del Penedès
Caminada de l’origen de la vinya.
Inici a Sant Sebastià dels Gorgs i final
a Can Mitjans. L’organitza: Ajuntament
d’Avinyonet del Penedès i entitats del
municipi

7 d’octubre, dissabte
Begues
21.30 h Espectacle «Fer riure és un
art»; de Joan Pera, al Teatre El Goula.
Preu: entrada anticipada, 13,10 euros, a
taquilla, 14,10 euros
7 d’octubre, dissabte
Santa Margarida i els Monjos
Jornades Europees del Patrimoni
Visites guiades gratuïtes al castell de
Penyafort. Consulteu-ne horaris: tel.
669 287 539, turisme@smmonjos.cat

Poesia als parcs a Begues
8 d’octubre, diumenge
12 h Poesia i música: joc de veus,
recital de diversos autors de poesia
catalana contemporània, a càrrec de
Laura Borràs i Montse Castellà,
música, al Centre Cívic El Roure

Begues Viu el Parc
8 d’octubre, diumenge
10 h X Mostra d’Entitats, Fira
d’Artesania dels Parcs Naturals
i mercat d’oficis artesanals de
Begues, amb el taller d’estampació
«Impressionats per la natura», al
passeig de l’Església i al carrer Major.
L’organitza: Artesans de Begues,
Diputació de Barcelona i Ajuntament de
Begues
8 d’octubre, diumenge
Olesa de Bonesvalls
Mostra d’oficis artesans i fira d’artesans

Viu el parc!
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Activitats: octubre
8 d’octubre, diumenge
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Jornades Europees del Patrimoni
De 10 h a 14.30 h Jornada de portes
obertes i accés lliure a l’equipament.
Lloc: carrer de Jaume I, 7
8 d’octubre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
Jornades Europees del Patrimoni
Visites guiades gratuïtes al castell
de Penyafort. Més informació:
tel. 669 287 539, turisme@smmonjos.cat
10 h Les petjades del vesper, visita
combinada entre Santa Margarida i els
Monjos i Caves Nadal. El desplaçament
entre el CIARGA i Caves Nadal es farà
en cotxes particulars. Inscripció prèvia
a www.enoturismepenedes.cat. Més
informació: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat

Sant Pere de Ribes
De l’11 al 28 d’octubre
Exposició del XXII Concurs de
Fotografia dels Parcs del Garraf,
d’Olèrdola i del Foix, al vestíbul del
Centre Cívic l’Espai de les Roquetes

Vilanova i la Geltrú Viu el parc
13 d’octubre, divendres
18 h «Racons sonors», un recorregut
pels sons de la Mediterrània, al Museu
Romàntic Can Papiol
Del 13 al 15 d’octubre
Avinyonet del Penedès
Festa Major de Cantallops
L’organitza: Centre Cultural i Recreatiu
de Cantallops
10
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14 i 15 d’octubre
Avinyonet del Penedès
Dissabte, 11 h i 17 h (2 visites)
Diumenge, 11 h
Visites guiades al jaciment ibèric de la
Font de la Canya (Sant Pere d’Avinyó).
L’organitza: Cooperativa Arqueovitis
15 d’octubre, diumenge
Begues
11 h Festa del most i ballada de
sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa,
a l’ermita de Santa Eulàlia. L’organitza:
Grup Sardanista de Begues i Ajuntament
de Begues
15 d’octubre, diumenge
Gavà
D’11 h a 12 h «Remeis d’ahir i avui».
En aquest taller coneixerem algunes
plantes i les seves propietats. Preu:
3,70 euros/persona (inclou l’entrada al
Parc Arqueològic). Recomanada a partir
de 7 anys. Places limitades. Cal fer-ne
reserva prèvia: tel. 932 639 650. Lloc:
Parc Arqueològic Mines de Gavà (carrer
de Jaume I, 7)
15 d’octubre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
10 h «Sabors en temps de guerra»,
visita combinada entre Subirats i Santa
Margarida i els Monjos. El desplaçament
entre el CIUDEB i el CIARGA es farà
en els cotxes particulars. Durada
aproximada: 6 h. Inscripció prèvia
a www.enoturismepenedes.cat. Més
informació: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat

Activitats: octubre
20 d’octubre, divendres
Castelldefels
21 h «El tiempo y la memoria»,
concert amb Juan Pinilla, cantaor,
David Caro, guitarra, i Verónica Füredi,
violí, al Teatre Plaza. Preu: 12 euros
Del 20 al 22 d’octubre
Avinyonet del Penedès
Festa del most de l’Arboçar
L’organitza: Societat La Penya de l’Arboçar

Santa Margarida i els Monjos
Viu el Parc
20 d’octubre, divendres
De 17 h a 20 h «La construcció de
la presa del pantà de Foix durant el
primer terç del segle xx», exposició
fotogràfica a la Biblioteca
18 h Activitat infantil relacionada amb
la natura, a la Biblioteca
De 17 h a 20 h Exposició «El camí
ramader de Marina», al Molí del Foix
19 h Taula rodona: «Transhumància,
camins ramaders i el projecte «Camí
ramader de Marina. De la Cerdanya al
Penedès» www.camiramaderdemarina.
cat
20 h «Racons sonors», concert amb
Jordi Marfà i Daniel Pitarch, a les
caves Markel (si plou, l’activitat es farà al
Molí del Foix)
22 d’octubre, diumenge
9 h Caminada popular pel Parc del
Foix. Distància aproximada: 7 km de
dificultat fàcil. Cal portar calçat adient
per caminar, aigua, gorra i esmorzar.
Punt de trobada davant del Punt
d’Informació Turística del mercat.
L’organitza: Molí del Foix. Informació i

reserves: tel. 938 186 928, molidelfoix@
smmonjos.cat
III Fira de la Transhumància de Santa
Margarida i els Monjos
De 9.30 h a 14 h Mercat de vins, caves
i formatges
11.30 h Exhibició del Ball de Pastorets

Olivella Viu el parc
21 i 22 d’octubre
Festes de Tardor i Fira de Pagès
Mercat d’artesans i de pagesos,
activitats per als més petits, tallers,
cercavila i animació de carrer, al nucli
antic d’Olivella
22 d’octubre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h «Ruta de la Memòria de la
guerra aèria», visita guiada combinada
entre el CIARGA i el castell de Penyafort.
Durada aproximada: 2 h. Informació i
reserves: tel. 669 287 539, turisme@
smmonjos.cat
21 d’octubre, dissabte
Avinyonet del Penedès
11 h i 12 h (2 visites) Visites guiades al
monestir romànic de Sant Sebastià
dels Gorgs
21 d’octubre, dissabte
Begues
18.30 h Cinema infantil al Teatre El Goula
21 i 22 d’octubre
Avinyonet del Penedès
Festa del most de les Gunyoles
L’organitza: Societat La Torre de les
Gunyoles
Viu el parc!
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Activitats: octubre

Gavà Viu el parc
22 d’octubre, diumenge
11 h «Les textures del jardí botànic»,
activitat familiar de descoberta del
jardí. Coneixerem els seus ambients i
descobrirem amb els cinc sentits quines
textures amaga
12 h «Impressionats per la natura»,
taller d’estampació amb elements
naturals recollits al jardí botànic pels
participants mateixos. L’objectiu final és
crear petites obres personalitzades que
els participants es podran endur a casa.
Inscripció gratuïta al Museu de Gavà,
telèfon 932 639 610. Places limitades
27 d’octubre, divendres
Castelldefels
21 h «Muñeca de porcelana», teatre
amb José Sacristán i Javier Godino, al
Teatre Plaza. Preu: 18 euros

Avinyonet del Penedès
Viu el parc
28 d’octubre, dissabte
21 h «Racons sonors», un recorregut
pels sons de la Mediterrània, al claustre
del monestir romànic de Sant Sebastià
dels Gorgs

Sant Pere de Ribes
Viu el Parc
28 d’octubre, dissabte
17 h Tallers mediambientals i jocs,
al porxo del Centre Cívic l’Espai de
les Roquetes. En col·laboració amb
la Mancomunitat Penedès Garraf i la
Biblioteca Josep Pla
12
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19 h Maniquïns (Pop-Up fashion
show), acció artística entre la desfilada
de moda i l’espectacle teatral, amb
la participació activa del públic, a la
sala Sol del Centre Cívic l’Espai de les
Roquetes
28 d’octubre, dissabte
Olivella
17 h Timbalada amb la Colla de Timbals
d’Olivella i diferents colles convidades,
a la plaça de Catalunya (Mas Milà)
20.30 h 6a Nit de Foc d’Olivella
amb la Colla de Diables d’Olivella i
diferents colles convidades, a la plaça
de Catalunya (Mas Milà)
29 d’octubre, diumenge
Olivella
23a. Cursa de Fons del Margalló
8 h Circuit a peu de 14 km i 250 m de
desnivell
8.30 h Circuit llarg de 30 km i 850 m de
desnivell
9 h Circuit curt de 14 km i 250 m de
desnivell
Sortida: plaça de Catalunya. Arribada:
Camp de Futbol Municipal. Inscripcions
i informació: www.espaitrail.cat/cursadel-margallo
31 d’octubre, dissabte
Avinyonet del Penedès
Castanyada a Cantallops
L’organitza: Centre Cultural i Recreatiu
de Cantallops
Halloween a Can Mitjans
L’organitza: Associació de Veïns
i Veïnes de Can Mitjans

Activitats: novembre
Novembre-desembre
Begues
«Sense títol», exposició monotípia
sobre tela de cotó, de Mercè Bubaré,
al Centre Cívic El Roure. L’organitza:
Ajuntament de Begues i Vallgrassa.
Centre Experimental de les Arts
1 de novembre, dimecres
Begues
9 h Trobada de colles castelleres
del Baix Llobregat, al passeig de
l’Església. L’organitza: Els Encantats de
Begues
De l’1 al 15 de novembre
Santa Margarida i els Monjos
Festa del Most de la Ràpita
3 de novembre, divendres
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h Tallers de ciència. «Observant
com a científics» (infants de 6 a 8 anys),
a càrrec de Funbrain, al Biblio@ccés
de la Ràpita
4 de novembre, dissabte
Avinyonet del Penedès
11 h i 12 h (2 visites) Visites guiades al
monestir romànic de Sant Sebastià
dels Gorgs
4 de novembre, dissabte
Begues
21 h «Pel davant i pel darrere», al
Teatre El Goula. L’organitza: SpaidArt
4 de novembre, dissabte
Castelldefels
20 h «El delta del Llobregat», concert

amb Barretina Tarner. Intèrprets:
Arturo Blasco, guitarra i veu; Tito
Puerta, teclats, i Enric Asensio,
bateria, a la Sala Margarida Xirgu de la
Biblioteca Ramon Fernandez Jurado.
Preu: 8 euros

Nit d’estels a l’Observatori
Astronòmic del Garraf (Olivella)
4 de novembre, dissabte
19.30 h i 20.45 h (dues visites)
Envoltats de la meravellosa natura del
Garraf, gaudirem del cel nocturn amb el
planetari i el telescopi, i coneixerem els
secrets de la pintura amb vi. L’organitza:
Planetari Fora d’Òrbita / Tinta i Vi.
Reserves a nitdestelsgarraf@fusic.org
5 de novembre, diumenge
Begues
18 h «Pel davant i pel darrere», al
Teatre El Goula. L’organitza: SpaidArt
5 de novembre, diumenge
Begues
10 h Mercat d’oficis artesanals
de Begues, al passeig de l’Església.
L’organitza: Artesans de Begues

Poesia als parcs a
Castellet i la Gornal
5 de novembre, diumenge
12 h Foix al Foix «Ballem Foix», a
càrrec d’Aleix Cort i Vicenç Altaió, a la
plaça del Castell. Acte de clausura de
la commemoració de l’Any Foix. Si plou,
l’acte es farà a l’Oficina del Parc del Foix
(carrer del Castell, 31)
Viu el parc!
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Festa Major del parc
Conjunt Monumental d’Olèrdola
5 de novembre, diumenge
10.30 h Aquest any recrearem de
manera participativa un moment de
la història multisecular del castell
d’Olèrdola. Us convidem a ser-ne
coprotagonistes a través de diversos
tallers de creació artística, que ens
permetran ambientar els fets, l’escenari
i els personatges que es trobaran enmig
de la pel·lícula
Jornada de portes obertes al recinte
XXIII Concurs de Fotografia dels
Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix
5 de novembre, diumenge
Gavà
6 h XXIII Marxa del Garraf, recorregut
de 48 km amb sortida i arribada a Gavà,
que passa per indrets emblemàtics del
parc; enguany serà la darrera prova
del Circuit Català de Caminades de
Resistència. http://marxadelgarraf.
blogspot.com.es
11 h Itinerari i visita al refugi antiaeri
de la rambla de Gavà, on podrem
conèixer la història d’aquella època
i reviure en primera persona les
sensacions, pors i sentiments. Preu de
la visita: 4 euros (2,50 euros entrada
reduïda). Sortida del Museu de Gavà
(plaça de Dolors Clua, 13-14). Informació
i reserves: tel. 932 639 650
5 de novembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11.30 h «Menges de guerra», ruta
cultural per conèixer com es menjava
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en temps de guerra. En acabar, tast
de guixes i altres menges habituals del
temps, al refugi del Serral. Adults, 10
euros; menors de 12 anys, gratuït (si no
fan tast). Durada aproximada: 1 h 30 min.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
10 de novembre, divendres
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h «La Verema». Infants a partir de
4 anys, a càrrec de Vivim del Cuentu,
al Biblio@ccés de la Ràpita
17.30 h Tallers de ciència. «La ciència
i el cervell» (infants de 8 a 10 anys), a
càrrec de Funbrain, a la Biblioteca
11 de novembre, dissabte
Begues
18 h Festa d’aniversari cervesa
Dolina, a l’Escorxador

Òpera als parcs
a Begues
11 de novembre, dissabte
19 h Passió per l’òpera. Maribel
Ortega, soprano, i Albert Casals,
tenor, Reportori variat, atractiu i difícil,
centrat en el gran repertori romàntic
italià i en la sarsuela, al Teatre El Goula
11 i 12 de novembre
Avinyonet del Penedès
Dissabte 11 h i 17 h (2 visites)
Diumenge 11 h
Visites guiades al jaciment ibèric de la
Font de la Canya (Sant Pere d’Avinyó).
L’organitza: Cooperativa Arqueovitis

Activitats: novembre
12 de novembre, diumenge
Avinyonet del Penedès
Festa de la tardor, al CEIP Avinyonet
del Penedès (Avinyó Nou). L’organitza:
AMPA CEIP Avinyonet del Penedès
12 de novembre, diumenge
Begues
18 h Teatre «Pel davant i pel darrere»,
al Teatre El Goula. L’organitza: SpaidArt
12 de novembre, diumenge
Castelldefels
19 h Teatre «Lucis et Umbrae», al
Teatre Plaza. Preu: 12 euros
12 de novembre, diumenge
Gavà
10 h Visita guiada al castell
d’Eramprunyà, a càrrec dels voluntaris
de la Unió Muntanyenca Eramprunyà.
L’accés al castell presenta una certa
dificultat. Cal portar calçat còmode i
aigua. Sortida de l’ermita de Bruguers
(carretera de Gavà a Begues, km 4,600).
L’organitza la UME i l’Ajuntament de
Gavà. Inscripció gratuïta al Museu
de Gavà, tel. 932 639 610
12 de novembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
10 h Les petjades del vesper, visita
combinada entre Santa Margarida i els
Monjos i Caves Nadal. El desplaçament
entre el CIARGA i Caves Nadal es farà
en cotxes particulars. Inscripció prèvia
a www.enoturismepenedes.cat. Més
informació: tel. 669 287 539. turisme@
smmonjos.cat

12 de novembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h Visita al castell de Penyafort
Punt de trobada al Centre d’Informació
del Castell de Penyafort. Preu: adults,
4 euros; menors de 12 anys, gratuït.
Durada aproximada: 1 h 30 min.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
14 de novembre, dimarts
Santa Margarida i els Monjos
19 h Xerrada i taller d’identificació
de rastres de fauna del Parc del Foix,
al Molí del Foix. Gratuït. Més informació:
tel. 938 186 928 o a molidelfoix@
smmonjos.cat
18 de novembre, dissabte
Avinyonet del Penedès
11 h i 12 h (2 visites) Visites guiades al
monestir romànic de Sant Sebastià
dels Gorgs
18 de novembre, dissabte
Begues
18.30 h Cinema infantil, al Teatre El
Goula
21 h Obra de teatre «Pel davant i pel
darrere», al Teatre El Goula. L’organitza:
SpaidArt
18 de novembre, dissabte
Gavà
Setmana de la Ciència 2017
9 h Anem a collir bolets! I muntem
una exposició. Itinerari a peu pel
Garraf per descobrir les espècies
principals de bolets i també per
conèixer-ne les propietats a la cuina.
Hi anirem acompanyats de Jordi Rius,
Viu el parc!
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Activitats: novembre
de la Societat Catalana de Micologia.
Recollirem material per muntar una
exposició nosaltres mateixos. Sortida
de la plaça de l’Església i desplaçament
en cotxes particulars. Inscripció gratuïta
al Museu de Gavà, tel. 932 639 610.
Places limitades
18 de novembre, dissabte
Santa Margarida i els Monjos
9.30 h Sortida de camp
d’identificació de rastres de fauna
al Parc del Foix. Trobada davant del
Centre d’Informació del Parc del Foix al
Castell de Penyafort. Inscripció prèvia:
tel. 938 186 928 o a molidelfoix@
smmonjos.cat

19 de novembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
10 h «Sabors en temps de guerra»,
visita combinada entre Subirats i Santa
Margarida i els Monjos. El desplaçament
entre el CIUDEB i el CIARGA es farà
en els cotxes particulars. Durada
aproximada: 6 h. Inscripció prèvia
a www.enoturismepenedes.cat. Més
informació: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
24 de novembre, divendres
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h Contes per a petitons, d’1 a
2 anys, a càrrec de Sandra Rossi, a la
Biblioteca

18 i 19 de novembre
Gavà
Exposició de bolets de Gavà i rodalies
Horari: dissabte, de 17 h a 20 h, i
diumenge, d’11 h a 14 h, al Museu de
Gavà (plaça de Dolors Clua, 13-14)

25 de novembre, dissabte
Begues
21 h Obra de teatre «Pel davant i pel
darrere», al Teatre El Goula. L’organitza:
SpaidArt

19 de novembre, diumenge
Begues
18 h Obra de teatre «Pel davant i pel
darrere», al Teatre El Goula. L’organitza:
SpaidArt

25 de novembre, dissabte
Castelldefels
21 h Les Kolontais. «Cançons
feministes per la llibertat i la igualtat.
Cançons violetes», al Teatre Plaza.
Preu: 12 euros

19 de novembre, diumenge
Gavà
Setmana de la Ciència al Parc
Arqueològic Mines de Gavà
De 10 h a 14.30 h Accés lliure a
l’equipament. Tothom que ho desitgi
podrà gaudir de l’entrada lliure al
Parc Arqueològic per endinsar-se en
les mines en galeria més antigues
d’Europa. Carrer de Jaume I, 7

26 de novembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h «Ruta de la Memòria de la
guerra aèria», visita guiada combinada
entre el CIARGA i el castell de Penyafort.
Durada aproximada: 2 h. Informació i
reserves: tel. 669 287 539, turisme@
smmonjos.cat
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Activitats: desembre
Castelldefels
De l’1 al 10 de desembre
Exposició del XXIII Concurs de
fotografia del Parc Natural del Garraf,
del Parc d’Olèrdola i del Parc del
Foix, a la Sala Margarida Xirgu de la
Biblioteca Ramon Fdez. Jurado. La
nauguració i el lliurament dels premis
del concurs serà l’1 de desembre a les
20 h. L’organitza: Grup de Fotografia
Experimental de Castelldefels
2 de desembre, dissabte
Avinyonet del Penedès
11 h i 12 h (2 visites) Visites guiades al
monestir romànic de Sant Sebastià
dels Gorgs
2 de desembre, dissabte
Begues
20 h «La Ventafocs», el musical amb
ritme dels 50, al teatre El Goula. Preu:
entrada anticipada, 9,10 euros, a taquilla,
10,10 euros
2 de desembre, dissabte
Castelldefels
21 h Teatre: «L’electe», al Teatre Plaza.
Preu: 12 euros
3 de desembre, diumenge
Begues
10 h Mercat d’oficis artesanals de
Begues al passeig de l’Església.
L’organitza: Associació d’Artesans de
Begues

3 de desembre, diumenge
Gavà
11 h Itinerari i visita al refugi
antiaeri de la rambla de Gavà, on
podrem conèixer la història d’aquella
època i reviure en primera persona les
sensacions, pors i sentiments. Preu de
la visita: 4 euros (2,50 euros entrada
reduïda). Sortida del Museu de Gavà
(plaça de Dolors Clua, 13-14). Informació
i reserves: tel. 932 639 650
3 de desembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11.30 h «Menges de guerra», ruta
cultural per conèixer com es menjava
en temps de guerra. En acabar, tast
de guixes i altres menges habituals del
temps, al refugi del Serral. Adults, 10
euros; menors de 12 anys, gratuït (si no
fan tast). Durada aproximada: 1 h 30 min.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
9 i 10 de desembre
Avinyonet del Penedès
Dissabte 11 h i 17 h (2 visites)
Diumenge 11 h
Visites guiades al jaciment ibèric de la
Font de la Canya (Sant Pere d’Avinyó).
L’organitza: Cooperativa Arqueovitis
10 de desembre, diumenge
Gavà
10 h Visita guiada al castell
d’Eramprunyà, a càrrec dels voluntaris
de la Unió Muntanyenca Eramprunyà.
L’accés al castell presenta una certa
dificultat. Cal portar calçat còmode i
aigua. Sortida de l’ermita de Bruguers
Viu el parc!
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Activitats: desembre
(carretera de Gavà a Begues, km 4,600).
L’organitza la UME i l’Ajuntament de
Gavà. Inscripció gratuïta al Museu
de Gavà, tel. 932 639 610
10 de desembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
De 10 h a 14 h Mercat de Nadal
10 h Les petjades del vesper, visita
combinada entre Santa Margarida i els
Monjos i Caves Nadal. El desplaçament
entre el CIARGA i Caves Nadal es farà
en cotxes particulars. Inscripció prèvia
a www.enoturismepenedes.cat. Més
informació: tel. 669 287 539. turisme@
smmonjos.cat
11 h Visita al castell de Penyafort
Punt de trobada al Centre d’Informació
del Castell de Penyafort. Preu: adults,
4 euros; menors de 12 anys, gratuït.
Durada aproximada: 1 h 30 min.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
12 de desembre, dimarts
Santa Margarida i els Monjos
18 h Taller d’ornaments de Nadal amb
elements naturals, a càrrec de Mònica
Vilanova, Espai Creatiu, al Molí del
Foix. Inscripció prèvia: tel. 938 186 928
o molidelfoix@smmonjos.cat

Castelldefels Viu el parc
14 de desembre, dijous
19 h «Impressionats per la natura»,
taller d’estampació amb elements
naturals per a adults, a la Sala Tallers de
la Biblioteca Fdez. Jurado. Cal fer-ne la
inscripció prèvia
18
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16 de desembre, dissabte
Avinyonet del Penedès
11 h i 12 h (dues visites) Visites
guiades al monestir romànic de Sant
Sebastià dels Gorgs
16 de desembre, dissabte
Gavà
De 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h Jornada
de portes obertes Sant Nicasi 2017
al refugi antiaeri de la rambla de Gavà.
Itinerari i visita al refugi, on podrem
conèixer la història d’aquella època
i reviure en primera persona les
sensacions, pors i sentiments. Accés
gratuït. Places limitades.
Per a més informació, tel. 932 639 650
S’hi accedeix pel pas subterrani de la cruïlla
de la rambla de Salvador Lluch i el carrer de
Salamanca

17 de desembre, diumenge
Avinyonet del Penedès
Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles
L’organitza: Societat La Torre de les
Gunyoles
17 de desembre, diumenge
Begues
Al matí 1r Festival de percussió de
Begues. L’organitza: Timbalers de Begues
17 de desembre, diumenge
Gavà
De 10 h a 14.30 h Jornada de portes
obertes Sant Nicasi 2017 al Parc
Arqueològic Mines de Gavà. Tothom
que ho desitgi podrà gaudir d’una visita
guiada per endinsar-se en les mines en
galeria més antigues d’Europa. Accés
gratuït al Parc Arqueològic Mines de

Activitats: desembre

17 de desembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
10 h «Sabors en temps de guerra»,
visita combinada entre Subirats i Santa
Margarida i els Monjos. El desplaçament
entre el CIUDEB i el CIARGA es farà
en els cotxes particulars. Durada
aproximada: 6 h. Inscripció prèvia
a www.enoturismepenedes.cat. Més
informació al tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat

24 i 25 de desembre
Avinyonet del Penedès
Festes nadalenques de l’Arboçar
L’organitza: Societat La Penya de
l’Arboçar
25 i 26 de desembre
Avinyonet del Penedès
Pessebre Vivent Parlat de les
Gunyoles. L’organitza: Societat La Torre
de les Gunyoles
31 de desembre, diumenge
Avinyonet del Penedès
Sopar de Cap d’Any a Avinyó Nou
L’organitza: Centre Cultural i Recreatiu
La Parra

© Pep Herrero (Taller de Cultura)

Gavà, carrer de Jaume I, 7. Places
limitades. Per a més informació,
tel. 932 639 610
D’11 h a 12 h «Mineres i deesses», visita
guiada que intentarà fer ben visibles
les dones a la prehistòria, al neolític i
a les mines de Gavà. Places limitades.
Informació i reserva al tel. 932 639 650.
Parc Arqueològic Mines de Gavà, carrer
de Jaume I, 7

Viu el parc!
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Parc a taula
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
Què hi trobaràs?
El programa Parc a taula es duu a terme
en els parcs següents: Parc Natural del
Montseny. Reserva de la Biosfera, Parc
del Castell de Montesquiu, Parc de la
Serralada de Marina, Parc de la Serralada
Litoral, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del
Foix i Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac.
• 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!
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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.

Itineraris guiats i tallers
Informació comuna

Informació i reserves

Preu: adults, 3 euros; entre 5 i 12 anys, 2 euros;
menors de 5 anys, gratuït. Famílies nombroses,
membres del Cercle de Voluntaris dels Parcs
Naturals i més grans de 65 anys, 10% de
descompte.

1 Fundesplai
Tel. 935 511 506 / 627 948 069
masala@fundesplai.org
www.fundesplai.org

Reserva: contacteu amb els diferents
organitzadors com a mínim 24 hores abans de
l’activitat, per correu electrònic, telèfon o
Whatsapp.
Material: cal portar calçat i roba adequada per
caminar per la muntanya, aigua, gorra, protecció
solar i impermeable, si el temps ho aconsella.
Excursions guiades (EG): itineraris naturalístics guiats per bons coneixedors del territori adreçats al públic en general.
Visites guiades (VG) o visites teatralitzades (VT):
visites al conjunt monumental d’Olèrdola de la mà
d’un guia o d’un personatge històric.
Activitats familiars (AF): tallers, jocs de descoberta
o passejades de curta durada i baixa dificultat, adreçades especialment als infants.
Tallers per a adults (TA): visites que inclouen un taller pràctic adreçat al públic adult.

2 Associació Edulis
Tel. 630 678 885
edulis@edulis.cat
www.edulis.cat
3 Via Penedès
Tel. 938 172 868
info@viapenedes.com
www.viapenedes.com
4 Quatre Passes, serveis ambientals
Tel. 687 523 918
info@quatrepasses.com
www.quatrepasses.com
5 Granja Escola Can Pere de la Plana
Tel. 938 960 827 / 636 501 728
p.garraf.canpere@diba.cat
www.canpere.cat
6 Federació Catalana d’Espeleologia
Tel. 932 652 241
fce@espeleo.cat
www.espeleologia.cat
7 Observatori Astronòmic del Garraf
Tel. 937 713 154
garraf@planetari.cat
www.oagarraf.net

Setembre
Dissabte 2
3 La gimcana del Parc d’Olèrdola: l’estrany viatger i el seu mapa (AF Olèrdola)
3 Olèrdola: una muntanya d’històries (EG Olèrdola)
Diumenge 3
2 La vida marina al Garraf (AF Garraf)
Diumenge 10
1 Pugem a la Mola del Garraf! (EG Garraf)
Dissabte 16
1 D’excursió pel sistema solar (VG Garraf)
3 La gimcana del Parc d’Olèrdola: l’estrany viatger i el seu mapa (AF Olèrdola)
Diumenge 17
4 Gimcana en família a Castellet (AF Foix)
Diumenge 24
5 Apicultura: el món de les abelles i l’apicultor (VG Garraf)
3 Olèrdola: una muntanya d’històries (EG Olèrdola)
Viu el parc!
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Octubre
Diumenge 1
2 Viu el Garraf amb els més menuts (AF Garraf)
6 Descoberta espeleològica de l’avenc Emili Sabaté (AF Garraf)
Dissabte 7
3 Olèrdola: una muntanya d’històries (EG Olèrdola)
Diumenge 8
1 Gimcana de rastres a Cal Ganxo (AF Garraf)
3 La gimcana del Parc d’Olèrdola: l’estrany viatger i el seu mapa (AF Olèrdola)
Diumenge 15
4 La meva llibreta de natura (AF Foix)
Dissabte 21
3 Guisla, la remeiera d’Olèrdola (VT Olèrdola)
Diumenge 29
5 La cova Negra: descobreix l’interior del massís del Garraf (EG Garraf)

Novembre
Dissabte 4
3 Olèrdola: una muntanya d’històries (EG Olèrdola)
Diumenge 5
2 Viu el Garraf amb els més menuts (AF Garraf)
Diumenge 12
1 Coneguem el Garraf i el seu avenc més profund: l’avenc de l’Esquerrà (AF Garraf)
3 Guisla, la remeiera d’Olèrdola (VT Olèrdola)
Dissabte 18
3 La gimcana del Parc d’Olèrdola: l’estrany viatger i el seu mapa (AF Olèrdola)
Diumenge 19
4 El Bernat de Can Castellet (EG Foix)
Dissabte 25
3 Els tions han arribat al bosc d’Olèrdola (AF Olèrdola)
Diumenge 26
5 Formatgeria: transformació d’aliments (VG Garraf)
3 Els tions han arribat al bosc d’Olèrdola (AF Olèrdola)

Desembre
Dissabte 2
3 Els tions han arribat al bosc d’Olèrdola (AF Olèrdola)
Diumenge 3
2 Viu el Garraf amb els més menuts (AF Garraf)
3 Els tions han arribat al bosc d’Olèrdola (AF Olèrdola)
Dissabte 9
3 Els tions han arribat al bosc d’Olèrdola (AF Olèrdola)
Diumenge 10
1 Guarnim l’arbre de Nadal amb elements naturals del Garraf (AF Garraf)
3 Els tions han arribat al bosc d’Olèrdola (AF Olèrdola)
Diumenge 17
4 Taller d’ornaments nadalencs amb elements de la natura (AF Foix)
Diumenge 24
5 La cova Negra: descobreix l’interior del massís del Garraf (EG Garraf)
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XXIII Concurs de Fotografia
dels Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix
La bellesa singular dels paratges dels parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix convida els
amants de la fotografia a sortir amb els estris a punt per captar els matisos dels paisatges, les llums i els contrastos. El programa Viu el parc us convida a presentar les vostres
fotografies al XXIII Concurs de Fotografia que organitza conjuntament amb el Grup de
Fotografia Experimental de Castelldefels i que es regula segons les bases següents:
1. Tema. S’estableixen dues modalitats temàtiques:
• Qualsevol aspecte del Parc del Garraf, del
Parc d’Olèrdola i del Parc del Foix.
• Qualsevol instantània dels actes de la Festa
Major del Parc que se celebrarà el diumenge 5 de novembre al castell d’Olèrdola.
2. Concursants. El concurs és obert a qualsevol persona afeccionada a la fotografia.
3. Obres. S’hi podran presentar fins a un màxim de tres fotografies, en cadascuna de les
modalitats.
4. Procediment. Qualsevol procediment,
tant en blanc i negre com en color. Les foto
grafies han de ser sobre paper fotogràfic.
5. Format. El format de les fotografies és lliure, però han d’anar muntades sobre una cartolina blanca o negra de 30 x 40 cm i amb un
gruix no superior a 2 mm.
6. Jurat. Es designarà oportunament i serà
format per tres persones de prestigi recone
gut; hi actuarà com a secretari un membre del
Grup de Fotografia Experimental de Castell
defels. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
7. Data límit d’admissió i lloc de presentació. Les obres es presentaran o s’envia
ran dins d’un sobre, abans de les 20 h del
dia 21 de novembre del 2017 a l’Ajuntament
de Castelldefels, Regidoria de Cultura, pla
ça de l’Església, s/n. 08860 Castelldefels. En
el sobre, hi haurà de dir: «XXIII Concurs de
Fotografia dels Parcs del Garraf, d’Olèrdo-

la i del Foix, 2017» i al dors de cada fotografia
presentada es farà constar el títol de la fotografia, el nom, els cognoms, l’adreça i els telèfons de l’autor i de l’entitat fotogràfica a la qual
pertany, si és que en forma part d’alguna, i el
correu electrònic.
8. Veredicte i lliurament de premis. Es
farà públic el divendres 1 de desembre del
2017, a les 20 hores, a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado
de Castelldefels, coincidint amb la inauguració de l’exposició.
9. Premis
Per a la primera modalitat (qualsevol aspecte del Parc del Garraf, del Parc d’Olèrdola i
del Parc del Foix) s’estableixen els premis següents: un primer premi de 375 euros, un
segon premi de 200 euros i un tercer premi de 150 euros.
Per a la segona modalitat (qualsevol instantània dels actes de la Festa Major del Parc)
s’estableix un primer premi de 250 euros, un
segon premi de 150 euros i un tercer premi
de 100 euros. Per tant, l’import total del premis serà de 1.225 euros.
10. Drets d’edició i exposició de les fotografies. L’organització tindrà dret a publicar i
reproduir les obres premiades. L’organització
es reserva el dret de publicar un catàleg i exposar una selecció de les fotografies presentades en els llocs que consideri d’interès, però,
en acabat, les fotografies no premiades es retornaran als autors, no abans del final de novembre del 2018.
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Diumenge 8 d’octubre
10 h
Pels carrers de Begues

Nit d’estels

Dissabte 4 de novembre
19.30 h i 20.45 h (dues sessions)
A l’Observatori Astronòmic del Garraf (Olivella)

Festa Major del Parc

Diumenge 5 de novembre
De 10.30 a 12 h
Al castell d’Olèrdola
Tallers artístics per a la creació d’un espectacle
participatiu que recrearà un moment de la
història multisecular del castell d’Olèrdola
13 h
Cercavila fi de festa
Portes obertes al Conjunt Monumental
d’Olèrdola i visita guiada amb Guisla la remeiera

Poesia als parcs
Parc del Garraf
Diumenge 8 d’octubre, 12 h
Al Centre Cívic El Roure(Begues)
Parc del Foix
Diumenge 5 de novembre, 12 h
Plaça del Castell (Castellet i la Gornal)

XXIII Concurs de Fotografia dels
Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix
Parc a taula
Cuina i productes naturals als restaurants
i allotjaments propers, per gaudir millor del parc

El programa Viu el parc es
desenvolupa també als parcs de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, Montseny,
Montnegre i el Corredor, Castell de
Montesquiu, Serralada de Marina,
Serralada Litoral 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

Viu el parc
Parcs del Garraf,
d’Olèrdola i del Foix
Tel. 635 016 790
diba.cat/viuelparc
viuelparc@diba.cat

Amb la col·laboració dels ajuntaments de:
Avinyonet del Penedès, Begues, Canyelles,
Castelldefels, Castellet i la Gornal, Gavà,
Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Olivella,
Santa Margarida i els Monjos, Sant Pere
de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú
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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Fira d’Artesans dels Parcs Naturals

