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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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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

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
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
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
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 Parc
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.: 937 440 656 i 938 462 030
Horari: de divendres a diumenge,
de 10 a 14 h
p.garraf.vallgrassa@diba.cat
13 Centre d’Activitats Ambientals
Cal Ganxo
Camí de Cal Ganxo, s/n
08860 Castelldefels
Tel. 934 747 747 i 935 146 151
cal-ganxo@castelldefels.org/calganxo

Viu el parc!

3

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-cinquena 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 XXIV 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.
Aquest any, a més, dins el projecte
EspaiNaturàlia, es presentarà el Passaport
als Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix que
serà vigent a partir de la campanya 2019.
El municipi de Begues donarà el tret de
sortida del programa amb l’habitual Fira
d’Artesans dels Parcs Naturals, el dia
30 de setembre.
Una nova edició de la Nit d’estels us permetrà una observació del cel amb telescopi i visita al planetari de l’Observatori
Astronòmic del Parc del Garraf a Can
Grau (Olivella). Gaudirem del cel nocturn
amb els experts de l’observatori i coneixerem els secrets de la pintura amb vi de
la mà de la pintora Marta Aranyó. Pinze
llades de vi, ullades al cel i observació astronòmica amb el telescopi. Tindrem dues cites
amb els astrònoms de l’OAG, el divendres 2
de novembre, de 19.15 h a 21 h, i dissabte
3 de novembre, de 19.15 h a 21 h. Hi ha un
màxim de places, cal que feu la reserva a
nitdestelsgarraf@fusic.org.
4
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El recinte del castell d’Olèrdola acollirà el
diumenge 4 de novembre la Festa Major
del Parc. Us engresquem a participar-hi.
Hi haurà tallers de vestuari, jocs gegants
per a tota la família i animacions de recreació històrica durant el matí.
A més, podreu visitar el Conjunt Monu
mental d’Olèrdola durant la jornada de
portes obertes, fer una visita guiada amb
Guisla la remeiera, per conèixer les plantes exteriors del castell i participar en el
XXIV Concurs de Fotografia dels
Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix.
El cicle Poesia al parcs, amb el títol genèric «Lletres i paisatges», arribarà un
any més per donar de nou el protagonisme a la paraula. El diumenge 28 d’octubre
serà al Centre Cívic El Roure de Begues
amb el Recital «Espero meravelles», poemes de Montserrat Abelló cantats per
Mirna Vilasís i musicats per Xavi Múrcia.
I el diumenge 4 de novembre, a la plaça
del Castell de Castellet i la Gornal, Josep
Pedrals recitarà el «Poema de la vaca» a
petits i grans.
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!

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.

© Fusic

La resta d’activitats són organitzades directament pels ajuntaments i les entitats
dels municipis del parc. Trobareu més
informació als ajuntaments respectius:

• 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
Viu el parc!
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Activitats: setembre
Juliol-setembre-octubre
Begues
Exposició fotogràfica de Joan Ramell
a l’Espai expositiu Lina Font del Centre
Cívic El Roure
1 i 15 de setembre, dissabtes
Avinyonet del Penedès
11 h i 12 h (2 visites) Visites guiades al
monestir romànic de Sant Sebastià
dels Gorgs
1 de setembre, dissabte
Avinyonet del Penedès
10 h Visites guiades al jaciment
ibèric de la Font de la Canya (Celler
Artcava). L’organitza: Cooperativa
Arqueovitis
2 de setembre, 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 dels
homes, dones i infants que van trobarhi aixopluc. Preu de la visita: 4 euros
(2,50 euros entrada reduïda). Informació
i reserves: tel. 932 639 610
2, 8, 9, 11, 15, 16, 22, 23, 29 i 30
de setembre
Avinyonet del Penedès
10 h i 12 h Visites guiades al Centre
d’interpretació del Jaciment ibèric
de la Font de la Canya - D.O. Vinífera
(Local social d’Avinyó Nou). L’organitza:
Cooperativa Arqueovitis
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Begues
Del 4 al 17 de setembre
De 10 h a 12 h i de 17 h a 19.30 h
Exposició fotogràfica del XXIII
Concurs de Fotografia dels Parcs del
Garraf, d’Olèrdola i del Foix a l’Aula
Polivalent del Centre Cívic El Roure.
Hi col·labora el Grup de Fotografia
Experimental de Castelldefels
9 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 els cotxes particulars. Inscripció
prèvia a www.enoturismepenedes.cat
Més informació: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
11 h i 12 h Visita al castell de Penyafort.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
De 12.30 h a 14 h La cuina dels frares
Punt de trobada al Centre d’Informació
del Castell de Penyafort. Inscripció
prèvia a www.enoturismepenedes.cat
Més informació: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat

Begues
Dissabte 15 de setembre
12 h Inauguració de l’exposició
col·lectiva «Tribut visual a Blas
de Otero. Me queda la mirada» a
Vallgrassa. Centre Experimental de les
Arts
18 h Caminada poètica amb poemes
de Blas de Otero, a càrrec de Font de
poemes, pels carrers de Begues

Activitats: setembre
19 h Conferència «L’obra de Blas
de Otero», a càrrec d’Ibon Arbaiza,
director de la Fundació Blas de Otero, a
la plaça del Raval

Begues
Del 15 de setembre
al 31 de desembre
Exposició col·lectiva «Tribut visual a
Blas de Otero. Me queda la mirada»
a Vallgrassa. Centre Experimental de les
Arts
16 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
11 h i 12 h Visita al castell de Penyafort
Informació i reserves: tel. 669 287 539
turisme@smmonjos.cat
16 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
«Combina i mou-te!»
9.30 h Repartiment de dorsals davant
de l’Ajuntament
10 h Sortida puntual de l’Ajuntament
i arribada a la Biblioteca (carrer Cadí).

Sorteig d’una bicicleta i cascs entre els
participants. Recorregut: 9 km
18 de setembre, dimarts
Castelldefels
De 19 h a 20.30 h Xerrada: Elements
històrics del Parc del Garraf:
búnquers, creus de terme, la Pleta,
tancats per al bestiar..., a càrrec de
Jaume Tous i Javier Clemente, del
grup GREHIC, a la Sala Margarida Xirgu
de la Biblioteca Fernández Jurado

Gavà
Del 20 de setembre al 7 d’octubre
Exposició del XXIII Concurs de
Fotografia dels Parcs del Garraf,
d’Olèrdola i del Foix, al Museu
de Gavà (plaça Dolors Clua, 13-14).
Hi col·labora el Grup de Fotografia
Experimental de Castelldefels
21 de setembre, divendres
Castelldefels
21 h Temporada de Música:
«Invisibles», de Xavier López, al Teatre
Plaza. Preu de l’entrada: 12 euros
23 de setembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h i 12 h Visita al castell de Penyafort.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
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: 669 287 539, turisme@
smmonjos.cat

Viu el parc!
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Activitats: setembre
23 de setembre, diumenge
Gavà
11 h La nina romana. Fa dos mil anys
hi havia nens? A què jugaven? Vine a
visitar l’exposició «Jocs i joguines a
l’antiguitat» i fes-te la teva nina romana,
al Museu de Gavà (pl. Dolors Clua, 13-14)
25 de setembre, dimarts
Castelldefels
De 18.30 h a 20.30 h Taller: «Sabons
cosmètics amb plantes del Garraf»,
a càrrec de Mercè Serra d’Olieu, a la
sala Taller infantil de la Biblioteca Ramon
Fernández Jurado
25 de setembre, dimarts
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h Taller de manualitats amb
material reciclat, a càrrec del Molí del
Foix, al Biblio@ccés de la Ràpita
26 de setembre, dimecres
Castelldefels
De 18 h a 19.15 h Taller: «Coneix els
rapinyaires del Garraf», a càrrec
d’Edulis, a la sala Taller infantil de la
Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
Infants a partir de 4 anys. L’organitza
Àrea de Medi Ambient
28 de setembre, divendres
Castelldefels
De 12 a 13.30 h Taller d’estampació
amb elements naturals: «Impressionats
per la natura», a càrrec d’Elvira
Cañero, a la sala Taller infantil de la
Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
Infants a partir de 6 anys
21 h Temporada de teatre «Un cop a
l’any» al Teatre Plaza. Preu de l’entrada:
12 euros
8
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28 de setembre, divendres
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h Hora del conte: Petitons, a càrrec
de Santitos Muñoz, a la Biblioteca
29 de setembre, dissabte
Begues
18 h Presentació del documental
Memòria viva de Begues, al teatre El
Goula

Castelldefels Viu el parc
Dissabte 29 de setembre
12 h Espectacle de carrer Festa, quina
festa! de la Cia. Jomeloguisjomelo.com.
Recomanat per a totes les edats. A la
plaça davant de la Biblioteca Ramon
Fernández Jurado (si plou, es farà a la
Sala Margarida Xirgu)
29 de setembre, dissabte
Sant Pere de Ribes
23 h Teatre Ruth i Mercè, al Centre
Cívic l’Espai de les Roquetes.
En col·laboració amb la Cafeteria
Planetari del Centre

Begues Viu el Parc
Diumenge 30 de setembre
10 h XI Mostra d’Entitats, Fira
d’Artesania dels Parcs Naturals i
mercat d’oficis artesanals de Begues
amb el taller NaturalMent, mandales
amb llavors i elements naturals al
passeig de l’Església i al carrer Major

Activitats: setembre

Activitats: octubre

30 de setembre, diumenge
Gavà
8 h Aplec de Sant Miquel al castell
d’Eramprunyà. Pujada a peu i amb
bicicleta. Inscripció i sortida de la plaça
de J.M. Batista i Roca. L’organitza: La
Unió Muntanyenca Eramprunyà. Més
informació: c/ de Salvador Lluch, 6,
tel. 936 620 124 (dimecres i divendres
de 7 h a 9 h)

2 d’octubre, dimarts
Castelldefels
De 19 h a 20.30 h Xerrada: «La cova
del rinoceront», a càrrec de Montse
Sans i Joan Daura, arqueòlegs.
Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca
Fernández Jurado

30 de setembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h i 12 h Visita al castell de Penyafort.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat

5 d’octubre, divendres
Begues
19.30 h Xerrada del cicle Els
divendres... història: «El campament
militar i altres històries de la Guerra
Civil a Begues», a càrrec d’Oriol Valls,
historiador i col·laborador del CIPAG, al
Petit Casal. L’organitza: CIPAG
6 d’octubre, dissabte
Avinyonet del Penedès
10 h Visites guiades al jaciment
ibèric de la Font de la Canya (Celler
Artcava). L’organitza: Cooperativa
Arqueovitis

© Pep Herrero (Taller de Cultura)

6 d’octubre, dissabte
Begues
21.30 h Espectacle teatral El secret
de la Lloll, al teatre El Goula. Preu
de l’entrada anticipada: 14,75 euros,
avançada, i 15,60 euros, a taquilla
6 d’octubre, dissabte
Castelldefels
21 h Temporada de música: Viva
Suècia, al Teatre Plaza. Preu de
l’entrada: 18 euros

Viu el parc!
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Activitats: octubre
6 d’octubre, dissabte
Olèrdola
Cap de semana ibèric. L’aigua al món
ibèric
18 h Visita guiada amb l’aigua com
a protagonista al recinte del castell
d’Olèrdola
6 d’octubre, dissabte
Sant Pere de Ribes
18 h Cinema: Ferdinand, al Centre
Cívic l’Espai de les Roquetes. Hi
col·labora Millenium Espectáculos
6 i 20 d’octubre, dissabtes
Avinyonet del Penedès
11 h i 12 h (2 visites) Visites guiades al
monestir romànic de Sant Sebastià
dels Gorgs
7 d’octubre, diumenge
Begues
De 10 h a 14 h Fira d’artesans de
Begues, al passeig de l’Església.
L’organitza: Artesans de Begues
10 h Visita guiada i gratuïta a la cova
neolítica de Can Sadurní, visita a les
caves, tastet de la cervesa l’Encantada i
aperitiu preparat i servit per la grangeta
ecològica Bodevici. L’organitza: Centre
d’Investigació del Parc Arqueològic del
Garraf-Ordal, CIPAG
12 h Inauguració de l’exposició de Joan
Ramell a l’Espai expositiu Lina Font
al Centre Cívic El Roure. L’organitzen:
Ajuntament de Begues i Vallgrassa.
Centre Experimental de les Arts
7 d’octubre, diumenge
Gavà
11 h Itinerari i visita al refugi antiaeri
10
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de la rambla de Gavà, on podrem
conèixer la història d’aquella època
i reviure en primera persona les
sensacions, pors i sentiments dels
homes, dones i infants que van trobarhi aixopluc. Preu de la visita: 4 euros
(2,50 euros entrada reduïda). Informació
i reserves: tel. 932 639 610
7 d’octubre, diumenge
Olèrdola
Cap de setmana ibèric. L’aigua al
món ibèric
D’11 h a 14 h Teatratilització sobre el
món ritual i l’aigua entre els ibers. Equip
Ibercalafell. Visita guiada amb l’aigua
com a protagonista i taller de tintoreria.
Aigua i colors. Al recinte del castell
d’Olèrdola
7 d’octubre, diumenge
Olivella
24a Cursa de fons del margalló
Recorreguts de 14 km i de 30 km.
Inscripcions i informació: www.espaitrail.
cat/cursa-del-margallo
7 d’octubre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11.30 h «Menges de guerra», ruta
cultural per conèixer com es menjava
en el temps de la guerra i les carències
alimentàries que va passar la població.
En acabar es fa un tast de guixes i
altres menges habituals del temps, al
refugi del Serral. Preu: adults, 10 euros;
menors de 12 anys, gratuït (si no fan
tast). Durada aproximada: 1 h 30 min
Informació i reserves: 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
11 h i 12 h Visita al castell de Penyafort.

Activitats: octubre
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat

al monestir romànic de Sant Sebastià
dels Gorgs

7, 12, 13, 14, 20, 21, 27 i 28
d’octubre
Avinyonet del Penedès
10 h i 12 h Visites guiades al Centre
d’interpretació del Jaciment ibèric
de la Font de la Canya - D.O. Vinífera
(Local social d’Avinyó Nou). L’organitza:
Cooperativa Arqueovitis

13 d’octubre, dissabte
Sant Pere de Ribes
18 h Gnoma de Pea Green Boat, al
centre cultural El Local de Ribes

9 d’octubre, dimarts
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h Taller de manualitats amb
material reciclat, a càrrec del Molí del
Foix, a la Biblioteca

Sant Pere de Ribes
De l’11 al 28 d’octubre
Exposició fotogràfica del XXIII
Concurs de Fotografia dels Parcs del
Garraf, d’Olèrdola i del Foix a l’Espai
Les Roquetes. Hi col·labora el Grup de
Fotografia Experimental de Castelldefels
Del 12 al 14 d’octubre
Avinyonet del Penedès
Festa Major de Cantallops
L’organitza: Centre cultural i recreatiu de
Cantallops
Del 12 al 14 d’octubre
Olesa de Bonesvalls
Festa del barri de l’Hospital
13 d’octubre, dissabte
Avinyonet del Penedès
Jornades Europees de Patrimoni 2018
11 h i 12 h Visites guiades gratuïtes

13 i 14 d’octubre
Gavà
Jornades Europees de Patrimoni 2018
Gavà t’obre les portes de casa durant
tot el cap de setmana: el castell
d’Eramprunyà, el refugi de la Rambla,
el Museu de Gavà, el Parc Arqueològic
Mines de Gavà, i una important novetat:
la vil·la romana de Can Valls del Racó.
Trobes un millor cap de setmana
per conèixer-nos? Entra a www.
patrimonigava.cat per consultar els
horaris i propostes especials

Olivella Viu el parc
13 i 14 d’octubre
Festes de tardor, a la urbanització Mas
Milà
13 i 14 d’octubre
Santa Margarida i els Monjos
Jornades Europees de Patrimoni 2018
De 10 h a 14 h Portes obertes del
Ciarga. Informació i reserves: tel. 669
287 539, turisme@smmonjos.cat
11 h i 12 h Visites guiades gratuïtes
al castell de Penyafort. Informació i
reserves: tel. 669 287 539, turisme@
smmonjos.cat

Viu el parc!
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Activitats: octubre
14 d’octubre, diumenge
Olèrdola
Jornades Europees de Patrimoni 2018
D’11 h a 13 h Descobrint el fondo
de la Seguera. Caminada fins al fondo
de la Seguera: un espai de cacera i de
conreu. Al recinte del castell d’Olèrdola

Del 19 al 21 d’octubre
Avinyonet del Penedès
Festa del most de l’Arboçar
L’organitza: Societat La Penya de l’Arboçar

14 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
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 els cotxes particulars. Inscripció
prèvia a www.enoturismepenedes.cat
Més informació: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat

Del 19 al 21 d’octubre
Divendres 19 d’octubre
De 17 h a 20 h Exposició: «Els ambients
naturals del Foix», a la biblioteca
17.30 h Activitat infantil Viu el parc
Sessió de «Conte dibuixat» per a la
presentació de la nova mascota del
Parc del Foix, a càrrec de Subi & Anna,
a la Biblioteca
De 17 h a 20 h Exposició «El camí
ramader de Marina. De la Cerdanya
al Penedès», al Molí del Foix
18.30 h Presentació del llibre El riu de
Foix. El patrimoni natural i cultural
del riu a l’entorn del Parc del Foix, de
Joan Rovira Merino, editat pel Centre
de Documentació del Parc del Foix, al
Molí del Foix
20.00 h Músiques del Món, concert
del grup Zing, a les caves Markel (si
plou, l’activitat es farà al Molí del Foix)
Dissabte 20 d’octubre
8.00 h Caminada popular pel riu Foix
Sortida de camp comentada vinculada
al llibre El riu de Foix. El patrimoni natural
i cultural del riu a l’entorn del Parc del
Foix, de Joan Rovira Merino. Distància
aproximada: 7,5 km, dificultat fàcil.
Cal portar calçat adient per caminar,
aigua, gorra i esmorzar. Punt de trobada
davant la parada de bus de la plaça
de l’Església, als Monjos. La caminada
finalitzarà a l’espai de la Fira de la

Del 15 d’octubre al 2 de novembre
Begues
Exposició «Visc i torno a reviure», de
Montserrat Abelló, al vestíbul del Centre
Cívic El Roure. Hi col·labora la Institució
de les Lletres Catalanes
19 d’octubre, divendres
Castelldefels
21 h Temporada de música «Tenors», al
Teatre Plaza. Preu de l’entrada: 12 euros
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Santa Margarida i els Monjos
Viu el Parc

Activitats: octubre
transhumància. L’organitza: Molí del
Foix. Cal inscripció prèvia. tel. 938 186
928, molidelfoix@smmonjos.cat
Diumenge 21 d’octubre
9.00 h Passejada de la
transhumància al Parc del Foix
Sortida de camp comentada per camins
ramaders del Parc del Foix. Distància
aproximada: 7 km, dificultat fàcil.
Cal portar calçat adient per caminar,
aigua, gorra i esmorzar. Punt de trobada
a concretar. La caminada finalitzarà a
l’espai de la Fira de la transhumància.
L’organitza: Molí del Foix. No cal
inscripció prèvia. Informació: tel. 938
186 928, molidelfoix@smmonjos.cat
De 9.30 a 14 h IV Fira de la
Transhumància de Santa Margarida
i els Monjos. Davant del punt
d’informació turística del mercat.
Mercat i degustació de vins, caves,
formatges i embotits. Mercat d’artesania
i brocanters, mostra d’ovelles dels
pastors locals. Activitats infantils
relacionades amb el món pastorívol
Exposició «El camí ramader de
Marina. De la Cerdanya al Penedès»
11.30 h Trobada i exhibició de balls de
pastorets del Penedès, el Garraf i el
Camp de Tarragona
12 h Concert de Shamrock Vagabonds
14 h Dinar popular
20 d’octubre, dissabte
Begues
17 h Festa del most. Tast de vins,
mostra gastronòmica i trepitjada de
raïm a la plaça de Camilo Riu. Hi haurà,
també, un pilar de la colla castellera els
Encantats de Begues

20 d’octubre, dissabte
Olivella
17.30 h 12a Timbalada i Nit de
foc d’Olivella, a la plaça Catalunya
(urbanització Mas Milà)
19.30 h Somnis de sorra, espectacle
de la Companyia Borja Ytuquepintas
20.30 h Correfoc amb la Colla de
Diables i Drac d’Olivella i altres colles
convidades
20 d’octubre, dissabte
Sant Pere de Ribes
18 h «Quin desatre d’espectacle»,
de la Cia. de Teatre Còmic Quin
Desastre d’Espectacle, al Centre Cívic
l’Espai de les Roquetes
21 d’octubre, diumenge
Begues
11 h Festa del most i ballada de
sardanes. Inauguració de la restauració
de l’ermita de Santa Eulàlia. Hi
col·labora el Grup Sardanista de Begues
17 h 1r Concurs nacional de
Bigband’s de swing i jazz, al teatre
El Goula. L’organitza: Associació
BigBandBegues
21 d’octubre, diumenge
Gavà
D’11 h a 12 h El Parc va de joc.
Convertim el Parc Arqueològic en
un taulell de joc gegant. Quina fitxa
seràs tu? Preu: 3,70 euros/persona
(inclou l’entrada al Parc Arqueològic).
Recomanada a partir de 7 anys. Places
limitades. Cal fer-ne reserva prèvia al
tel. 932 639 650. Parc Arqueològic
Mines de Gavà (c. Jaume I, 7)

Viu el parc!
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Activitats: octubre
21 d’octubre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h i 12 h Visita al castell de Penyafort.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
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. Adults, 5
euros; menors de 12 anys, gratuït.
Informació i reserves: 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
25 d’octubre, dijous
Santa Margarida i els Monjos
19 h Tertúlia literària, a la Biblioteca

Avinyonet del Penedès
Viu el parc
Divendres 26 d’octubre
16 h Animació musical Festa, quina
Festa! de la Cia. Jomeloguisjomelo.
com a l’escola d’Avinyonet del Penedès

Sant Pere de Ribes
Viu el parc
Dissabte 27 d’octubre
18 h Músiques del Món, concert del
grup Zing. Al Centre Cívic l’Espai de les
Roquetes
27 d’octubre, dissabte
Begues
18.30 h Cinema infantil al teatre El Goula
27 i 28 d’octubre
Avinyonet del Penedès
Festa del most de les Gunyoles
L’organitza: Societat La Torre de les
Gunyoles
14
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Gavà Viu el Parc
Diumenge 28 d’octubre
11 h «Inspira Jardí botànic, respira
jardí botànic», l’aire entre els cabells,
el so dels ocells, l’olor fresca de
les plantes... Vine a relaxar-te al
Jardí botànic del Museu de Gavà, i
descobreix-lo amb tots els sentits.
12 h Taller NaturalMent, reflexionarem
sobre la importància de la natura, tot
elaborant un mandala amb llavors, fulles,
pedres... del Jardí botànic del Museu de
Gavà. Inscripció gratuïta al Museu de
Gavà, tel. 932 639 610. Places limitades

Poesia als parcs a Begues
Diumenge 28 d’octubre
12 h Recital «Espero meravelles»,
poemes de Montserrat Abelló cantats
per Mirna Vilasís i musicats per Xavi
Múrcia. Dins dels actes de l’Any Abelló.
Al vestíbul del Centre Cívic El Roure.
Al Centre Cívic hi haurà instal·lada
l’exposició «Visc i torno a reviure», de
Montserrat Abelló
31 d’octubre, dimecres
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

Olèrdola
Del 31 d’octubre al 30 de novembre
Exposició fotogràfica del XXIII
Concurs de Fotografia dels Parcs del
Garraf, d’Olèrdola i del Foix al museu
d’Olèrdola. Hi col·labora el Grup de
Fotografia Experimental de Castelldefels

Activitats: novembre
Novembre-desembre
Begues
«Sense títol», exposició amb tècnica
mixta sobre tela de cotó, de Montse
Forns, al Centre Cívic El Roure.
Hi col·labora Vallgrassa. Centre
Experimental de les Arts
1, 4, 10, 11, 17, 18, 24 i 25
de novembre
Avinyonet del Penedès
10 h i 12 h Visites guiades al Centre
d’interpretació del Jaciment ibèric
de la Font de la Canya - D.O. Vinífera
(Local social d’Avinyó Nou). L’organitza:
Cooperativa Arqueovitis
2 de novembre, divendres
Begues
19.30 h Xerrada del cicle Els
divendres... història. «Història de
l’església vella de Sant Cristòfol de
Begues (segles x-xxi)» al Petit Casal.
A càrrec de Manel Edo i Pepa Villalba,
Josep Campmany i Xavier Parellada.
L’organitza: CIPAG

Nit d’estels a l’Observatori
Astronòmic del Parc del Garraf
(Olivella)
2 i 3 de novembre
De 19.15 h a 21 h, divendres i dissabte
Envoltats de la meravellosa natura del
Garraf, gaudirem del cel nocturn amb
els experts de l’observatori i coneixerem
els secrets de la pintura amb vi de la mà
de la pintora Marta Aranyó. La ciència
dels astres fluirà a través dels nostres
sentits. Pinzellades de vi, ullades al
cel i observació astronòmica amb el
telescopi. Places limitades, cal que en
feu la reserva a nitdestelsgarraf@fusic.org

Del 2 a l’11 de novembre
Santa Margarida i els Monjos
Festa del Most de la Ràpita
3 de novembre, dissabte
Avinyonet del Penedès
10 h Visita guiada al jaciment ibèric
de la Font de la Canya (Celler Artcava).
L’organitza: Cooperativa Arqueovitis
3 de novembre, dissabte
Sant Pere de Ribes
18 h Cinema Campeones, al Centre
Cívic l’Espai de les Roquetes. Hi
col·labora Millenium Espectáculos
3 i 17 de novembre, dissabtes
Avinyonet del Penedès
11 h i 12 h (2 visites) Visites guiades al
monestir romànic de Sant Sebastià
dels Gorgs
4 de novembre, diumenge
Begues
10 h Fira d’artesans de Begues,
al passeig de l’Església. L’organitza:
Artesans de Begues

Festa Major del Parc
Conjunt Monumental d’Olèrdola
Diumenge 4 de novembre
De 10.30 h a 14 h Tallers de vestuari,
jocs gegants per a tota la família i
animacions de recreació històrica durant
tot el matí en diverses sessions
Jornada de portes obertes al recinte
XXIV Concurs de Fotografia dels
Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del
Foix

Viu el parc!
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Activitats: novembre

Poesia als parcs
a Castellet i la Gornal
Diumenge 4 de novembre
12 h El poema de la vaca, recital
familiar a càrrec de Josep Pedrals.
Acompanyament musical amb
integrants de l’Orquesta Fireluche. A la
plaça del Castell. Si plou, l’acte es farà a
l’Oficina del Parc
4 de novembre, 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 dels
homes, dones i infants que van trobarhi aixopluc. Preu de la visita: 4 euros
(2,50 euros entrada reduïda). Informació
i reserves: tel. 932 639 610
4 de novembre, diumenge
Olèrdola
Tots Sants
11 h Perquè dues necròpolis? Visita
comentada als dos cementiris
medievals d’Olèrdola. Coneixereu el
ritual d’enterrament dels antics habitants
d’Olèrdola i les tombes privilegiades
12 h Escenificació de la morta a
l’edat mitjana. Equip Recognoverun
proceres, al recinte del castell
d’Olèrdola
4 de novembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h i 12 h Visita al castell de Penyafort.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
16
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11.30 h «Menges de guerra», ruta
cultural per conèixer com es menjava
en el temps de la guerra i les carències
alimentàries que va passar la població.
En acabar es fa un tast de guixes i altres
menges habituals del temps al refugi del
Serral. Preu: adults, 10 euros; menors
de 12 anys, gratuït (si no fan tast)
Durada aproximada: 1 h 30 min
Informació i reserves: 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
Del 5 al 16 de novembre
Castelldefels
Exposició: «Pompeu Fabra, una
llengua completa», a la Sala Margarida
Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández
Jurado. L’organitza: CPNL Castelldefels
10 de novembre, dissabte
Sant Pere de Ribes
18 h La rateta, de la Cia. Campi qui
Pugui, al Centre Cívic l’Espai de les
Roquetes
10 i 11 de novembre
Begues
21.30 h Obra de teatre Bojos del
bisturí, al teatre El Goula. Entrades
anticipades, 8 euros, els diumenges
previs a la data de l’estrena i fins a
la finalització de l’obra, al passeig de
l’Església, de 10 h a 14 h. Preu de
l’entrada a taquilla: 10 euros. L’organitza:
SpaidArt
11 de novembre, diumenge
Gavà
6 h 24a Marxa del Garraf. Recorregut
de 48 km amb sortida i arribada a Gavà,
que passa per indrets emblemàtics del

Activitats: novembre
parc. Enguany serà la darrera prova
del Circuit Català de Caminades de
Resistència. http://marxadelgarraf.
blogspot.com.es/
10 h Visita guiada al castell
d’Eramprunyà, a càrrec dels voluntaris
de la Unió Muntanyenca Eramprunyà.
L’accés al castell presenta certa
dificultat. Cal portar calçat còmode i
aigua. L’organitza la UME i l’Ajuntament
de Gavà. Inscripció gratuïta al Museu de
Gavà, 932 639 610. Sortida de l’ermita
de Bruguers (carretera de Gavà a
Begues, km 4,600)
11 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 els cotxes particulars. Inscripció
prèvia a www.enoturismepenedes.cat
Més informació: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
11 h i 12 h Visita al castell de Penyafort.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
16 de novembre, divendres
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h El drapaire musical. Taller
d’instruments i sons amb materials
reciclats, a càrrec de la Fàbrica de sons.
Al Molí del Foix, a partir de 5 anys. Més
informació i reserves al tel. 938 186 928
o a molidelfoix@smmonjos.cat
17 de novembre
Begues
18 h Presentació del llibre A Carles

Hac Mor, de Brancal d’Art, acompanyat
d’Arturo Blasco, a l’Escorxador
17 de novembre, dissabte
Gavà
Setmana de la Ciència 2018
9 h Anem a collir bolets! I muntem
una exposició. Itinerari a peu pel
Garraf, organitzat pel Museu de
Gavà, per descobrir les espècies
de bolets principals i per conèixerne les propietats a la cuina. Ens hi
acompanyarà Jordi Rius, de la Societat
Catalana de Micologia, i recollirem
material per muntar una exposició
nosaltres mateixos. Inscripció gratuïta
al Museu de Gavà, tel. 932 639 610.
Places limitades. Sortida de la plaça
de l’Església. Desplaçament en cotxes
particulars
17 de novembre, dissabte
Olèrdola
Setmana de la Ciència 2018
12 h De l’excavació al laboratori.
Aprendrem com vivien els ibers a
través de les ceràmiques que hem
trobat excavant una de les torres de
l’entrada al recinte. Al recinte del castell
d’Olèrdola
17 i 18 de novembre
Begues
21.30 h Obra de teatre Bojos del
bisturí, al Teatre El Goula. Preu entrada
anticipada: 8 euros; les entrades es
vendran els diumenges previs a la data
de l’estrena i fins a la finalització de
l’obra al passeig de l’Església, de 10 h a
14 h. Preu entrada taquilla:10 euros.
L’organitza: SpaidArt
Viu el parc!
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Activitats: novembre
17 i 18 de novembre
Gavà
Exposició de bolets de Gavà i rodalies
Dissabte 17 de novembre, a les 17 h,
s’obre al públic l’exposició amb el
material que haurem recollit al matí a la
sortida Anem a collir bolets! i el que
hagi aportat la gent. L’exposició ens
mostrarà les espècies més típiques
de l’entorn de Gavà, així com els seus
hàbitats i les seves propietats culinàries
o tòxiques. Si vols col·laborar-hi,
porta’ns bolets! Si vas a collir bolets
porta’ls al Museu entre el 15 i el 17 de
novembre, encara que no siguin bons
per menjar, ens ajudaràs a completar
l’exposició al Museu de Gavà. Horari
d’obertura: dissabte de 17 a 20 h i
diumenge d’11 a 14 h. Museu de Gavà,
plaça de Dolors Clua, 13-14.

Avinyonet del Penedès
Viu el parc
Diumenge 18 de novembre
18 h Músiques del Món, concert del
grup Zing, al monestir romànic de Sant
Sebastà dels Gorgs
18 de novembre, diumenge
Castelldefels
19 h Temporada de teatre Autoretrato
de un joven capitalista español, al
Teatre Plaza. Preu de l’entrada: 12 euros
18 de novembre, diumenge
Gavà
Setmana de la Ciència al Parc
Arqueològic Mines de Gavà
De 10 h a 14.30 h Amb motiu de la
Setmana de la Ciència, entrada lliure
18
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al Parc Arqueològic per endinsar-se
en les mines en galeria més antigues
d’Europa. Al Parc Arqueològic Mines de
Gavà (c/ Jaume I, 7)
11 h Investigació oberta. Un cop
al laboratori, tot són reptes. Geòlegs,
biòlegs, antropòlegs, arqueòlegs,
carpòlegs... ens ajuden a desxifrar
les troballes a les mines. Vine al Parc
Arqueològic i converteix-te en científic
per un dia. Preu: 3,70 euros/persona
(inclou l’entrada al Parc Arqueològic).
Recomanada a partir de 7 anys. Places
limitades. Cal fer-ne reserva prèvia al tel.
932 639 650. Lloc: Parc Arqueològic
Mines de Gavà (c. Jaume I, 7)
18 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
11 h i 12 h Visita al castell de Penyafort.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
11 h Investigació oberta. Un cop
al laboratori, tot són reptes. Geòlegs,
biòlegs, antropòlegs, arqueòlegs,
carpòlegs... ens ajuden a desxifrar
les troballes a les mines. Vine al Parc
Arqueològic i converteix-te en científic
per un dia. Preu: 3,70 euros/persona
(inclou l’entrada al Parc Arqueològic)
Recomanada a partir de 7 anys. Places
limitades. Cal fer-ne la reserva prèvia

Activitats: novembre
al tel. 932 639 650. Parc Arqueològic
Mines de Gavà (c/ Jaume I, 7).
22 de novembre, dijous
Sant Pere de Ribes
19 h Lliurament dels premis de
literatura curta «Els Cinc Pins», a la
Sala polivalent de la Biblioteca Josep
Pla. En col·laboració de la Biblioteca
Josep Pla de Les Roquetes
23 de novembre, divendres
Castelldefels
21 h Temporada de música: Núria
Graham presenta Does it ring a bell?, al
Teatre Plaza. Preu de l’entrada: 12 euros
24 de novembre, dissabte
Begues
10 h Fira de la cervesa artesana de
Begues, a la plaça de l’Ateneu
18.30 h Cinema infantil, al teatre El Goula
24 de novembre, dissabte
Castelldefels
21 h Dansa: Nevermore, al Teatre
Plaza. Preu de l’entrada: 12 euros
24 de novembre, dissabte
Sant Pere de Ribes
18 h Antologia, de Jordi Bertran, al
Centre Cultural el Local de Ribes
25 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. Adults, 5
euros; menors de 12 anys, gratuït.
Informació i reserves: 669 287 539,

turisme@smmonjos.cat
11 h i 12 h Visita al castell de
Penyafort. Informació i reserves: tel.
669 287 539, turisme@smmonjos.cat
29 de novembre, dijous
Santa Margarida i els Monjos
19 h Tertúlia literària, a la Biblioteca

Castelldefels
Divendres 30 de novembre
20 h Inauguració i lliurament
dels premis del XXIV Concurs de
Fotografia del Parc del Garraf, del
Parc d’Olèrdola i del Parc del Foix, a
la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca
Ramon Fernández Jurado. L’organitza:
Grup de Fotografia Experimental de
Castelldefels
30 de novembre, divendres
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h «Éssers diminuts fabulosos»,
contes a càrrec de Glòria Arrufat, a la
Biblioteca

Castelldefels
Del 30 de novembre
al 10 de desembre
Exposició del XXIV Concurs de
Fotografia del Parc del Garraf, del
Parc d’Olèrdola i del Parc del Foix, a
la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca
Ramon Fernández Jurado

Viu el parc!
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Activitats: desembre
1 de desembre, dissabte
Avinyonet del Penedès
10 h Visites guiades al jaciment
ibèric de la Font de la Canya (Celler
Artcava). L’organitza: Cooperativa
Arqueovitis
1 de desembre, dissabte
Sant Pere de Ribes
18 h Cinema Peter Rabbit, al Centre
Cívic l’Espai de les Roquetes. Hi
col·labora Millenium Espectáculos
1 i 15 de desembre, dissabte
Avinyonet del Penedès
11 h i 12 h Visites guiades al
monestir romànic de Sant Sebastià
dels Gorgs
2 de desembre, diumenge
Begues
10 h Fira d’artesans de Begues al
passeig de l’Església. L’organitza:
Associació d’Artesans de Begues
2 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 dels
homes, dones i infants que van trobar-hi
aixopluc. Preu de la visita: 4 euros
(2,50 euros entrada reduïda). Informació
i reserves: tel. 932 639 610
2 de desembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h i 12 h Visita al castell de Penyafort.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
20
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turisme@smmonjos.cat
11.30 h «Menges de guerra», ruta
cultural per conèixer com es menjava
en el temps de la guerra i les carències
alimentàries que va passar la població.
En acabar es fa un tast de guixes i altres
menges habituals del temps al refugi del
Serral. Preu: adults, 10 euros; menors
de 12 anys, gratuït (si no fan tast)
Durada aproximada: 1 h 30 min
Informació i reserves: 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
2, 6, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 i 30
de desembre
Avinyonet del Penedès
10 h i 12 h Visites guiades al Centre
d’interpretació del Jaciment ibèric
de la Font de la Canya - D.O. Vinífera
(Local social d’Avinyó Nou). L’organitza:
Cooperativa Arqueovitis
9 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 certa
dificultat. Cal portar calçat còmode
i aigua. Inscripció gratuïta al Museu
de Gavà, tel. 932 639 610. Sortida de
l’ermita de Bruguers (carretera de Gavà
a Begues, km 4,600)
9 de desembre, 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 els cotxes particulars. Inscripció

Activitats: desembre
prèvia a www.enoturismepenedes.cat
Més informació: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
11 h i 12 h Visita al castell de Penyafort.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
9 de desembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
De 10 a 14 h Fira de Nadal, al nucli
dels Monjos
11 de desembre, dimarts
Santa Margarida i els Monjos
18 h Taller d’ornaments de Nadal
amb elements naturals (I), a càrrec de
Mònica Vilanova (Espai Creatiu), al Molí
del Foix. Cal fer-ne inscripció prèvia al tel.
938 186 928 o molidelfoix@smmonjos.cat
14 de desembre, divendres
Begues
19.30 h Xerrada del cicle Els divendres...
història. «Paleomagnetisme i la seva
aplicació a la cova de Can Sadurní»,
a càrrec d’Elisabet Beuamud, Míriam
Gómez-Paccard i Luis Valero.
L’organitza: CIPAG
15 de desembre, dissabte
Begues
18.30 h Cinema infantil, al teatre El Goula
15 de desembre, dissabte
Sant Pere de Ribes
18 h Espectacle «La màgia de Borja
Pérez», al Centre Cívic l’Espai de les
Roquetes

16, 23, 25, 26 i 30 de desembre
Avinyonet del Penedès
Pessebre vivent parlat de les Gunyoles
L’organitza: Societat La Torre de les
Gunyoles
16 de desembre, diumenge
Gavà
De 10 h a 14.30 h Jornada de portes
obertes Sant Nicasi 2018 al Parc
Arqueològic Mines de Gavà. Tothom
que ho desitgi podrà gaudir d’una
visita guiada al Parc Arqueològic per
endinsar-se en les mines en galeria més
antigues d’Europa. Accés gratuït al Parc
Arqueològic. Per a més informació, tel.
932 639 610. Places limitades
D’11 h a 12 h Taller familiar Nada-lític.
S’acosta Nadal i al Parc Arqueològic
et proposem que ens ajudis a guarnir
l’arbre amb els nostres estels i a tastar
el torró neolític. Places limitades. Cal
fer-ne reserva prèvia al tel. 932 639 650.
Parc Arqueològic Mines de Gavà
(c. Jaume I, 7).
16 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: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
11 h i 12 h Visita al castell de Penyafort.
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
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Activitats: desembre
18 de desembre, dimarts
Santa Margarida i els Monjos
18 h Taller d’ornaments de Nadal
amb elements naturals (II), a càrrec de
Mònica Vilanova (Espai Creatiu), al Molí
del Foix. Cal fer-ne inscripció prèvia al tel.
938 186 928 o molidelfoix@smmonjos.cat

29 de desembre, dissabte
Avinyonet del Penedès
Patge reial a Cantallops. L’organitza:
Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops
31 de desembre, dilluns
Avinyonet del Penedès
Festa del tió i sopar de Cap d’Any a
Avinyó Nou. L’organitza: Centre Cultural
i Recreatiu La Parra

© Pep Herrero (Taller de Cultura)

22 de desembre, dissabte
Castelldefels
21 h Temporada de música:
«Rèquiem», de W.A. Mozart. Orquestra
de Cambra Terrassa 48 i Coral Cantiga.
Al Teatre Plaza. Preu: 16,50 euros

24 i 25 de desembre
Avinyonet del Penedès
Vetllada nadalenca i festa del tió.
L’organitza: Societat La Penya de
l’Arboçar

22
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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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Itineraris guiats i tallers
Informació comuna
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.
Algunes activitats estan subjectes a una
tarifa addicional en concepte de material
o accés a equipaments que no depenen
del Parc.
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.

Informació i reserves
1 Fundesplai
Tel. 935 511 506 i 627 948 069
masala@fundesplai.org
www.fundesplai.org
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 i 636 501 728
p.garraf.canpere@diba.cat
www.canpere.cat
6 Observatori Astronòmic del Parc
del Garraf
Tel. 685 233 575
garraf@planetari.cat
www.oagarraf.net

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.

Setembre
Diumenge 2
2 La vida marina al Garraf (AF Garraf)
Dissabte 8
6 D’excursió pel Sistema Solar (AF Garraf)
Diumenge 16
4 Gimcana en família a Castellet (AF Foix)
1 Pugem a la Mola del Garraf! (EG Garraf)
Diumenge 23
3 Olèrdola: una muntanya d’històries (EG Olèrdola)
5 Apicultura: el món de les abelles i l’apicultor (VG Garraf)
Dissabte 29
3 Guisla, la remeiera d’Olèrdola (VT Olèrdola)
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Itineraris guiats i tallers
Octubre
Diumenge 7
2 La vida marina al Garraf (AF Garraf)
3 Olèrdola: una muntanya d’històries (EG Olèrdola)
Dissabte 13
6 D’excursió pel Sistema Solar (AF Garraf)
3 La gimcana del Parc d’Olèrdola: l’estrany viatger i el seu mapa (AF Olèrdola)
Diumenge 14
4 La meva llibreta de natura (AF Foix)
6 Descoberta d’espeleologia a l’avenc dels Esquelets (VG Garraf)
Diumenge 21
1 Descobrim l’itinerari sensorial de Can Grau en família (AF Garraf)
Dissabte 27
3 La gimcana del Parc d’Olèrdola: l’estrany viatger i el seu mapa (AF Olèrdola)
Diumenge 28
5 La cova Negra: descobreix l’interior del massís del Garraf (EG Garraf)

Novembre
Diumenge 4
2 Viu el Garraf amb els més menuts (AF Garraf)
Dissabte 10
3 Guisla, la remeiera d’Olèrdola (VT Olèrdola)
Diumenge 11
4 El Bernat de Can Castellet (AF Foix)
Dissabte 17
3 La gimcana del Parc d’Olèrdola: l’estrany viatger i el seu mapa (AF Olèrdola)
Diumenge 18
1 Coneguem l’avenc de l’Esquerrà, el més profund del Garraf (EG Garraf)
Diumenge 25
3 Els tions han arribat al bosc d’Olèrdola (AF Olèrdola)
5 Formatgeria: transformació d’aliments (VG Garraf)

Desembre
Dissabte 1
3 Els tions han arribat al bosc d’Olèrdola (AF Olèrdola)
Diumenge 2
2 Viu el Garraf amb els més menuts (AF Garraf)
3 Els tions han arribat al bosc d’Olèrdola (AF Olèrdola)
Dissabte 8
3 Els tions han arribat al bosc d’Olèrdola (AF Olèrdola)
Diumenge 9
3 Els tions han arribat al bosc d’Olèrdola (AF Olèrdola)
Diumenge 16
1 Guarnim l’arbre de Nadal amb elements naturals del Garraf (AF Garraf)
4 Taller d’ornaments nadalencs amb elements de la natura (AF Foix)
Diumenge 23
5 La cova Negra: descobreix l’interior del massís del Garraf (EG Garraf)
Viu el parc!
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XXIV 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 XXIV 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
4 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 fotografies
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 reconegut; hi
actuarà com a secretari un membre del Grup de
Fotografia Experimental de Castelldefels. 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 20 de novembre del 2018 a l’Ajuntament
de Castelldefels, Regidoria de Cultura, plaç a
de l’Església, s/n. 08860 Castelldefels. En el
sobre, hi haurà de dir: «XXIV Concurs de Fotografia dels Parcs del Garraf, d’Olèrdola i
del Foix, 2018» 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.
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8. Veredicte i lliurament de premis. Es farà
públic el divendres 30 de novembre del 2018,
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. Propietat i exposició de les fotografies.
Les còpies de les fotografies guanyadores passaran a ser propietat de la Diputació de Barcelona.
Cap dret de reproducció de les imatges no podrà
ser transferit a tercers sense el consentiment previ de l’autor. 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 2019. Qualsevol aspecte imprevist serà resolt per l’organització.
11. Respecte per l’entorn. Els participants actuaran de manera respectuosa i discreta. Mini
mitzaran el seu impacte sobre el medi natural i
sobre els seus habitants i contribuiran a restaurar
les condicions de l’entorn. No s’acceptaran fotografies que el jurat consideri que hagin afectat la
fauna o l’entorn de manera explícita.
12. Drets d’imatge. Els participants es fan responsables dels drets d’imatge de les persones
que apareixen a les seves fotografies i de possibles reclamacions.

Viu el parc!
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Del 15 de setembre al 31 de desembre
A Vallgrassa. Centre Experimental de les Arts

Fira d’Artesans dels Parcs Naturals

Diumenge 30 de setembre
10 h
Pels carrers de Begues

Nit d’estels a Can Grau

2 i 3 de novembre
De 19.15 a 21 h
A l’Observatori Astronòmic del Garraf (Olivella)

Festa Major del Parc

Diumenge 4 de novembre
De 10.30 a 14 h
Al Conjunt Monumental d’Olèrdola
Tallers de vestuari, jocs gegants per a tota
la família i animacions de recreació històrica
durant tot el matí en diverses sessions

Poesia als parcs

Parc del Garraf
Diumenge 28 d’octubre, 12 h
Al Centre Cívic El Roure (Begues)
Parc del Foix
Diumenge 4 de novembre, 12 h
Plaça del Castell (Castellet i la Gornal)

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
diba.cat/viuelparc
viuelparc@diba.cat
Tel. 635 016 790 (feiners de 9.30 h a 18 h)

Parc a taula

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

Cuina i productes naturals als restaurants
i allotjaments propers, per gaudir millor del parc

Gerència:

XXIV Concurs de Fotografia dels
Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix

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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