CASANOVA DE L’OBAC
Els parcs naturals contenen un important patrimoni natural i cultural que
ofereix moltes i diverses possibilitats d’ús al conjunt de la societat. Hi
tenen un paper destacat els usos pedagògics, per això s’ha dotat els parcs
d’equipaments i infraestructures per acollir els visitants i difondre els
valors d’aquests espais. Us trobeu en un centre d’interpretació i educació
ambiental.
L’horari d’obertura pública de l’equipament és els dissabtes,
diumenges i festius de 10.00 a 14.00h, excepte els dies 25 de
desembre, 1 de gener i el període de vacances del 5 al 20 d’agost.
Per a obertures concertades, cal trucar al 937 855 461 o al 937
844 353 de dilluns a dijous de 08.30 a 14.00 i de 15.00 a 18.00h,
els divendres de 08.30 a 14.30h.
Les vistes a les exposicions i el visionat de l’audiovisual són
gratuïtes en obertura pública.
Per qualsevol incidència durant la vostra visita, dirigiu-vos al centre
o truqueu al 937 435 468 en horari d’obertura de l’equipament o al
telèfon d’emergència 112.
Els grups aviseu de la visita amb antelació (via telèfon o correu
electrònic) a l’equip gestor de l’equipament.
Truqueu al 937 855 461 o al 937 844 353 de dilluns a dijous de
08.30 a 14.00 i de 15.00 a 18.00h, els divendres de 08.30 a
14.30h o envieu un correu electrònic a cima@cimaprojectes.com.
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Durant la visita sigueu respectuosos amb l’entorn natural i el
patrimoni cultural, utilitzeu els camins existents i organitzeu les
activitats d’esbarjo a les àrees d’esplai preparades per a tal efecte.

Informeu-vos de la possibilitat de participar en les activitats
pedagògiques organitzades al Parc Natural. Visiteu la nostra web
www.cimaprojectes.com o la web dels Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona www.diba.cat/parcsn.
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Si us plau, llenceu les deixalles als llocs habilitats per a tal efecte:
als contenidors de reciclatge de la vostra ciutat, o en els punts de
recollida selectiva dels equipaments. Mantinguem l’entorn net.
Col·laboreu en la difusió d’aquestes recomanacions per millorar
l’estada al Parc i conservar l’entorn.
Aquest equipament, així com l’itinerari de la Font de la Portella en el
tram fins l’Obac Vell, està adaptat per persones amb mobilitat
reduïda.
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