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Parc de la
Serralada de Marina

ició
20a ed

Any 2021

Nit d’estels

Poesia als parcs

Observatori Astronòmic de Tiana

A l’ermita de Sant Pere de Reixac
(Montcada i Reixac)
18 h

15 de maig, dissabte

De 21.30 h a 23.30 h
Aprendrem a reconèixer les constel·lacions més
importants del cel de primavera, observant-les a ull nu.
L’activitat és gratuïta, però les places són limitades. Cal inscripció
prèvia a: nitdestelsmarina@fusic.org

Matinal al parc

23 de maig, diumenge

Monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona)
Dins el marc del Dia Europeu dels Parcs.

De 10 h a 12.30 h
Visites guiades al claustre del monestir i als horts que
l’Associació Conreu Sereny treballa en els espais del
voltant (de l’edifici / la construcció).
Es faran passis cada 30 minuts (de 10 h a 12 h)
Les places són limitades. Cal inscriure’s prèviament a:
VisitesMatinalMarina@fusic.org, indicant l’hora a què es vol fer
la visita i el nombre de persones que la faran.

De 10.30 h a 12.30 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.
A les 12.30 h. Espectacle de cloenda «Cassoles, olles i
cançons». Animació musical per a totes les edats,
a càrrec de Carles Cuberes.
Les places són limitades. Cal inscriure’s prèviament a:
MatinalMarina@fusic.org

29 de maig, dissabte

Recital poètic a càrrec d’Anna Gas, Laia Maldonado
i Laura Torres. Amb acompanyament musical de
Pol Padrós.
Places limitades. Cal inscripció previa a:
parcs.diba.cat/poesia-als-parcs

Badalona Viu el parc

La Primavera a la Serralada de Marina
5 de juny, dissabte

De 10 h a 12.30 h
NaturalMent, taller de mandales amb elements
naturals. A l’Escola de Natura Angeleta Ferrer

La capsa dels sentits
6 de juny, diumenge

Centre d’Educació Ambiental Ecometropoli

(Recinte Torribera, Santa Coloma de Gramenet)

De 10.30 h a 13.30 h
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.
Les places són limitades. Cal inscriure’s prèviament a:
CapsaMarina@fusic.org

8è Concurs Fotogràfic de la Serralada
de Marina
Fins al 5 de juny. Podeu consultar les bases al web:
concursfotografic.cat

Dibuixem el Parc de la Serralada
de Marina!

Fins al 12 de juny. Activitat inclosa en el programa
Parcs i biblioteques, naturalment!
Més informació:
bibliotecavirtual.diba.cat/parcs-i-biblios
Davant la situació generada per l’evolució de la COVID-19, us recordem que cal inscriure’s prèviament a totes les activitats, 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.
El Consorci del Parc de la Serralada de Marina l’integren:
Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Badalona,
Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles,
Ajuntament de Tiana i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

diba.cat/viuelparc
Tel. 635 016 790

