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Parc de la
Serralada Litoral

ició
19a ed

Any 2021

Actes centrals
Matinal al parc

La capsa dels sentits

Diumenge 16 de maig

Dissabte 19 de juny

Ermita de Sant Mateu (Premià de Dalt)

Camí del Pessebre Vivent (Òrrius)

De 10.30 h a 12.30 h

De 10.30 h a 13.30 h

Tallers i contes
Amb passis a les 10.30 h i a les 11.30 h.
Taller de flors de paper
Taller participatiu familiar en el qual s’ensenyarà
a fer flors de paper amb material reciclat de
revistes.
Contes al cistell
Cistells de diferents mides ocupen l’espai
central. Tots porten dins un conte o un joc.
Activitat familiar participativa.

Un espai per descobrir i redescobrir la natura.
Activitats per activar els sentits i estimular una
mirada reflexiva. A partir d’unes instruccions
senzilles, heu de sortir a explorar l’entorn
i trobar allò que us proposem.
Places limitades. Cal inscriure’s prèviament a:
capsalitoral@fusic.org

12.30 h

Cal Conde (Cabrera de Mar)

Espectacle de cloenda «Cassoles, olles
i cançons». Animació musical per a totes
les edats a càrrec de Carles Cuberes.
Places limitades. Cal inscriure’s prèviament a:
matinallitoral@fusic.org

Poesia als parcs
Dissabte 17 de juliol
19 h

Recital poètic a càrrec de Juana Dolores
i Paula S. Piedad. Amb acompanyament
musical d’Alexandre Romero.
Places limitades. Cal inscriure’s prèviament a:
parcs.diba.cat/poesia-als-parcs

Parc a taula
Cuina, vins i productes naturals dels restaurants,
cellers i productors del parc. Durant tot l’any.
parcs.diba.cat/web/parc-a-taula
Davant la situació generada per l’evolució de la COVID-19 i l’obligatorietat de donar compliment a allò que disposi l’administració competent
en matèria de sanitat, caldrà seguir les recomanacions establertes i aquelles que demani l’organització. Us recordem que cal fer higiene
de mans, mantenir les distàncies de seguretat i dur mascareta en totes les actuacions. També per aquest motiu, si escau, l’organització es
reserva el dret de modificar les dates i condicions preestablertes en aquesta programació. Consulteu el web.

diba.cat/viuelparc

El Consorci del Parc de la Serralada Litoral l’integren:
Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Maresme, Consell
Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils,
Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria
de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt.

AJUNTAMENT

Tel. 635 016 790 (feiners de 9.30 h a 18 h)

Premià de Dalt

