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Aquest PASSAPORT us permetrà descobrir els parcs del
Garraf, d’Olèrdola i del Foix visitant dotze destinacions situades en algun d’aquests tres espais naturals protegits o
dels municipis que en formen part.
Es tracta, majoritàriament, d’equipaments o institucions públiques o privades amb importants vincles amb algun d’aquests
parcs.
A més de conèixer aquestes destinacions, podreu experimentar i participar en les activitats que s’hi ofereixen. En
alguns casos, l’oferta d’activitats s’ha fet pensant en els visitants que porteu aquest passaport.
No us descuideu de demanar, a cada destinació, que us segellin el passaport, cosa que confirmarà la vostra visita. Si
aconseguiu un mínim de sis segells, podreu concursar en un
sorteig pensat per premiar la vostra participació.
Moltes de les ofertes que trobareu a continuació estan subjectes a horaris. No us oblideu de contactar amb cada destinació
abans d’anar-hi.
Podeu difondre les vostres experiències a les xarxes socials
amb els noms i hashtags:
@viuelparc, @parcgarraf, #PassaportViuelParc, #ViuelParc
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CONJUNT MONUMENTAL D’OLÈRDOLA

Parc arqueològic i espai natural

Olèrdola
El jaciment d’Olèrdola és un dels més importants de Catalunya, amb restes arqueològiques, i arquitectòniques de fa més de 4.000
anys. Un oppidum iber, la fortificació militar
romana i la ciutat medieval marquen les etapes
més rellevants.
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macolerdola.cat
Castell d’Olèrdola s/n,
08734 Olèrdola
mac.olerdola
@gencat.cat
938 901 420

OBSERVATORI ASTRONÒMIC DEL PARC DEL GARRAF
Olivella
Visita l’observatori del Garraf per conèixer el cel
i observar els astres. La visita inclou una breu
xerrada per aprendre a utilitzar una carta celeste, una sessió de planetari i una observació
amb telescopi.

planetari.cat/garraf
Camí de l’Olivella a
Plana Novella, km 3,5
08810 Olivella
garraf@planetari.cat
685 233 575
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CUSCÓ BERGA
Avinyonet del Penedès
Viu una experiència amb nom propi a Cuscó
Berga. Amb un tast dels nostres vins i caves
assaboriràs tot el Penedès-Gàrraf. Gaudeix
del paisatge i emociona’t mirant-lo mentre
prens una copa de cava.

cuscoberga.com
C/ Esplugues, 7
08793 Les Garrigues
cuscoberga@gmail.com
676 252 550
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LA FASSINA DE JAFRE, SCCL
Olivella
La Fassina de Jafre ofereix rutes guiades sota
demanda per tot l’àmbit del Parc del Garraf.
També disposa d’espais de lloguer per a esdeveniments i espai de venda de productes
artesans.

fassinadejafre.com
Masia La Fassina
08818 Olivella
pilar@fassinadejafre.com
637 775 894
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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC DEL FOIX
La Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos

Santa Margarida i els Monjos
Activitats de promoció de la lectura i accés al
coneixement a través de l’experimentació i la
lectura. Vine a conèixer aquest equipament i a
gaudir de les seves activitats.

biblio.smmonjos.cat
C/Cadí, 2, 08870
Santa Margarida i els Monjos
b.st.m.monjos@diba.cat

938 186 705
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MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA
Vilanova i la Geltrú
El Museu del Ferrocarril de Catalunya és un
equipament cultural excepcional i visitar-lo és
una experiència inoblidable. 2 x 1 en entrades
per a adults i entrada gratuïta per als nens menors de 6 anys.

museudelferrocarril.org/ca
Plaça Eduard Maristany, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
comunicacio@
museudelferrocarril.org

938 158 491
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PARC ARQUEOLÒGIC MINES DE GAVÀ
Gavà
Viu l’experiència de participar en una innovadora
expedició arqueològica a les mines prehistòriques
de Gavà, les mines en galeria més antigues d’Europa i les úniques dedicades a l’extracció de
variscita.
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patrimonigava.cat
Jaume I, 7
08850 Gavà
parcarqueologic@
gava.cat
932 639 620

FUNDACIÓ MIRANDA
Olivella
Viu un dia entre cavalls en llibertat! L’activitat
consisteix en la presentació de la Fundació
Miranda i dels cavalls que són al Garraf.
Coneixerem la història de cadascun, sabrem
com viuen en llibertat, reintroduïts al medi
natural, i com es comuniquen entre ells.

fundaciomiranda.org
Parc del Garraf
La Sala d’Olivella
cavalls@
fundaciomiranda.org
activitat@
fundaciomiranda.org
634 960 215
13

CENTRE D’ACTIVITATS AMBIENTALS CAL GANXO
Castelldefels
Cal Ganxo és un centre d’activitats ambientals
situat en un punt enlairat de les muntanyes de
Castelldefels, a les portes del Parc del Garraf.
Natura, activitats familiars, sortides d’un dia,
colònies escolars, activitats per a les AMPAs,
crèdits de síntesi i molt més!
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cases.fundesplai.org
Cami Cal Ganxo, s/n
08860 Castelldefels
casesdecolonies@
fundesplai.org
934 744 678

CENTRE D’ESTUDIS DEL MAR
Sitges
Oferim experiències per gaudir i conèixer el mar
i la platja a través d’exposicions, audiovisuals,
passejades, sortides amb caiac, capbussades a
l’aigua, tallers lúdics, programes per a escoles
i accions participatives. Activitats per a públic
infantil, adult, familiar i escoles.

diba.cat/web/cem
Passeig Marítim,72
08870 Sitges
cem@diba.cat
938 945 154
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BIBLIOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO
Castelldefels
Per obtenir el segell a la biblioteca cal participar en alguna proposta cultural de l’equipament programada dins dels cicles d’adults
«Vida sana» o «A taula», o dins del cicle familiar
«L’hora del medi ambient».

bibliotecarfjcastelldefels.org
Carrer del Bisbe
Urquinaona, 19-21,
08860 Castelldefels
biblioteca@
castelldefels.org
936 369 697
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CAN PERE DE LA PLANA, SCCL
Sant Pere de Ribes
Una masia amb encant, molts serveis, propera
i acollidora. Us proposem un passejada guiada
per descobrir l’interior del massís del Garraf i la
Cova Negra o participar dels tallers «El món de
les abelles i l’apicultor: Apicultura», i «Formatges de cabra artesans: Com fer-los?».

canpere.cat
Masia Can Pere de
la Plana, s/n, 08810,
Sant Pere de Ribes
p.garraf.canpere@
diba.cat
938 960 827
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Dades del participant:
NOM
COGNOMS

TELÈFON
E-MAIL

Amb un mínim de 6 activitats segellades, podreu participar en un
sorteig pensat per premiar la vostra participació. Tan sols cal que
ens retorneu escanejada o fotografiada aquesta pàgina juntament
amb la de les vostres dades a:
espainaturalia.viuelparc@fusic.org

Període de vigència:
de l’1 d’octubre del 2019 fins al 30 de setembre del 2020

Amb la col·laboració de:

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.

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat

