24 de maig de 2015
Activitats gratuïtes per a tothom

Del 19 al 31 de maig
parcs.diba.cat/dia-europeu-dels-parcs
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Dia Europeu dels Parcs
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Presentació
El 24 de maig de 1909 es declaraven els primers parcs nacionals europeus a
Suècia. Uns quants anys més tard, el 1918, es declaraven a Espanya els primers
parcs nacionals (Covadonga i Ordesa y Monte Perdido), amb un intent no reeixit
d’afegir el Montseny a la llista. Tanmateix, el 1928, ara fa vuitanta-set anys, veuria
néixer el Patronat de la Muntanya del Montseny, la primera figura de protecció
d’un espai natural a Catalunya, a la qual va seguir, el 1972, Sant Llorenç del Munt
i l’Obac, el primer espai declarat parc natural a tot l’Estat espanyol.
Al nostre país tenim un espai declarat parc nacional: el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, al qual s’ha de sumar la vintena de parcs naturals
i uns altres 150 espais agrupats en diferents figures jurídiques de protecció. En tot
l’Estat espanyol són uns 1.600 els espais naturals protegits: poc més de sis milions
d’hectàrees terrestres, un 12% de la superfície espanyola, i 250.000 marines.
Per recordar aquella primera declaració i difondre’n els valors entre la ciutadania,
la Federació de Parcs Naturals i Nacionals d’Europa (EUROPARC), que aglutina
trenta-vuit estats, va declarar el 24 de maig Dia Europeu dels Parcs. Aquest
any 2015, la Federació EUROPARC invita novament tots els estats europeus i les
organitzacions no governamentals de conservació de la natura a divulgar aquest
esdeveniment i a organitzar activitats destinades a donar a conèixer els espais protegits i la seva importància per a la societat. Tenim un compromís amb la natura,
ja que aquesta és una font d’activitat i benestar social.
Els objectius del Dia Europeu dels Parcs són, en definitiva, els mateixos que regeixen el tarannà de la Xarxa de Parcs Naturals: treballar per la protecció dels valors
naturals, agrícoles, forestals, culturals i paisatgístics del nostre entorn, fomentant
l’ús públic responsable i l’equilibri territorial i ambiental dels nostres municipis.
Per tot això, us convidem a participar en alguna de les més de cinquanta activitats
que, una vegada més i amb caràcter gratuït, la Diputació de Barcelona i les entitats
i els organismes que amb ella gestionen la Xarxa de Parcs Naturals han organitzat
durant els dies 19 al 31 de maig. Hi trobareu caminades a peu, rutes guiades, cièn
cia per a la ciutadania, jornades de portes obertes, matinals festives, tallers infantils, exposicions, audiovisuals, concursos de fotografia, recitals poètics, rutes literàries, etc.
Tot un ventall ampli d’activitats que, de ben segur, no us decebran. Us hi esperem!
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Programa d’actes
Tots els actes són gratuïts
És convenient fer la reserva dels actes senyalats amb el símbol

*

Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera
Dissabte 23
• Jornada de portes obertes a l’Escola de Natura la Traüna (Montseny). 10 h: rebuda i presentació. 10.30 h: excursió guiada a la Tordera i activitat de descoberta de la
riera. Aturades interpretatives de vegetació i fauna del parc. 13.30 h: visita a l’Escola
de Natura i exposició de materials didàctics. Tel. 934 747 474 i 938 473 059.
Dissabte 23 i diumenge 24
• Visita guiada a la Casa Museu l’Agustí (Parc Etnològic de Tagamanent), al pla de la
Calma. Horari: 16.30 h. Informació: www.lacalma.net i tel. 937 445 082.
• Jornada de portes obertes al Museu Etnològic del Montseny. La Gabella (Arbúcies). Horari: d’11 a 14 h i de 16.30 a 19 h. Visita a les sales del museu i audiovisuals
«El castell de Montsoriu» i «Llegendes del Montseny». Tel. 972 860 908.
• Itinerari guiat a la Fortificació Ibèrica del turó del Montgròs (el Brull). Lloc de
sortida: Centre d’Informació de la Rectoria del Brull. Horari: a les 11 h i a les 13 h.
Informació: www.muralles.cat. Tel. 938 840 692.

*

• Jornades de portes obertes a Masia Mariona (Mosqueroles). Visita a l’exposició
permanent «Univers Patxot». Horari: de 9.30 a 14 h i de 15 a 16.30 h. Tel. 938 475 102.
Diumenge 24
• Aigua, un viatge pels sentits. Ruta teatralitzada inclusiva a l’itinerari adaptat de la
font del Frare, a la vall de Santa Fe. Es tracta d’una proposta d’integració amb l’entorn, tot desenvolupant els sentits, i que incorpora recursos d’accessibilitat per a persones amb discapacitats sensorials, intel·lectuals o físiques. Horaris i lloc de trobada:
a les 11 h i a les 13 h, al Centre d’Informació de Can Casades (Ctra. BV-5114 de Sant
Celoni a Viladrau, km 21). Places limitades, atorgades per rigorós ordre d’inscripció.
Tel. 938 475 113.

*

• Passejada «Boscos d’arbres, els arbres dels boscos» (Viladrau). Passejada agradable per conèixer la riquesa arbòria del Parc Natural del Montseny i els aprofitaments
i les tradicions que el bosc porta arrelades en aquest territori i en la nostra cultura.
Lloc: Portal del Montseny (c/ Pare Claret, 7-9). Horari: d’11 a 14 h. Cal dur calçat de
muntanya i aigua. Tel. 619 369 081 i 670 224 649.

*

• Jornada de portes obertes al Centre d’Interpretació de la Riera d’Arbúcies La
Farga del Roquer. Recorregut pel passat industrial d’Arbúcies. La Farga del Roquer
ha estat restaurada i museïtzada i en l’actualitat és possible posar en funcionament
tot sistema hidràulic de l’antiga serradora de fusta: salt d’aigua, turbina i embarrats.
Lloc i hora de trobada: Museu Etnològic del Montseny. La Gabella. A les 11.30 h. Durada: fins a les 13.45 h. Tel. 972 860 908.
5

*

Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Dissabte 23
• Jornada de portes obertes a l’Escola de Natura de Sau. Can Mateu (Vilanova
de Sau). Horari: 10 a 13 h. Es proposen dues activitats. Activitat 1: Petita excursió de
descoberta de l’entorn del pantà de Sau per treballar els rastres dels animals, reclams
d’ocells i la fauna i flora. Activitat 2: Parc d’aventura amb un circuit entre arbres amb
tirolines, ponts de mico i molt més (els usuaris han de mesurar com a mínim 110 cm).
Tel. 934 747 474 i 934 744 678.
Dissabte 23 i diumenge 24
• Exposició permanent «Els usos de l’aigua». Centre d’Informació de Sant Julià
de Vilatorta. Horari: de dilluns a dissabte, de 9 a 13 h; diumenges, de 10 a 13 h.
Tel. 938 122 786.
• Exposició permanent «Descobrir l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona».
Centre d’Informació de Folgueroles. Horari: de dimarts a diumenge, de 10 a 14 h;
dissabtes i diumenges, de 10.30 a 14 h. Tel. 938 122 329.
• Exposició permanent «Guilleries-Savassona, a gran escala». Centre d’Informació de Tavèrnoles. Horari: dissabtes, diumenges i festius de 10 a 15 h.
Tel. 938 122 036.
• Exposició temporal «50 anys del pantà de Sau». Punt d’Informació de Vilanova de Sau. Horari: dissabtes i diumenges de 10 a 14 h. Tel. 620 131 211.

Parc del Castell de Montesquiu
Dissabte 23 i diumenge 24
• Exposició de pintures de Miquel Pratdesaba Ferrés, Cabanya del Castell. Del 2 al
31 de maig. Obert dissabtes i festius, d’11 a 14 h.
Dissabte 23

K (XPN)

• Itinerari guiat del castell de Montesquiu al castell de Besora. Guiats per l’ADET,
caminarem des del castell de Montesquiu al castell de Besora. Un cop allí, els arqueò
legs Marta Fàbregas i Francesc Busquets, que han dirigit les excavacions dels últims
anys, ens desvetllaran el passat d’aquest punt emblemàtic del territori. Punt de trobada: castell de Montesquiu. Horari: de 8.30 a 13.30 h. Cal dur calçat adequat per
caminar. Informació: Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, castellmontesquiu@
gesbisaura.cat, www.turisme.gesbisaura.cat. Tel. 938 592 226.
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Parc de la Serralada de Marina
Durant aquests dies, no oblideu la càmera fotogràfica ja que podreu participar en el
II Concurs de Fotografia del Parc de la Serralada de Marina. Podreu lliurar les
vostres fotografies fins al 31 de maig. Més informació: parcs.diba.cat/web/marina/
concurs-fotos.

Divendres 22
• Sortida crepuscular. Itinerari naturalístic conduït per l’ornitòleg Xavier Larruy per
gaudir de la biodiversitat de la Serralada de Marina quan la vista ja no ens és gaire
útil. Aprendreu a reconèixer el cant d’amfibis i aus. Recorregut circular que comença
i acaba al Centre d’Educació Ambiental Ecometròpoli (Recinte Torribera, Santa Coloma de Gramanet). Es recomana portar roba i calçat còmode, aigua i alguna cosa
per menjar. Nens, a partir de 8 anys. Horari: de 19.30 a 22 h. Places limitades, cal
inscripció prèvia. Inscripcions: ecometropoli@gramenet.cat i 618 007 230.

*

Dissabte 23

• Jornada de portes obertes i visites guiades al monestir de Sant Jeroni de la
Murtra i als horts de Conreu Sereny (Badalona). Sant Jeroni de la Murtra és un antic
monestir jerònim del segle xv, joia del gòtic català i testimoni d’importants esdeveniments històrics. Horari: de 10 a 12 h. Tel. 933 951 911.
Diumenge 24
• Jornada de portes obertes a l’Escola de Natura Angeleta Ferrer, ubicada a la masia de Can Miravitges. A partir de les 10 h, es portaran a terme, de forma simultània,
diversos tallers:
– Taller de plantes aromàtiques mediterrànies i joc d’olors per posar a prova el nostre
olfacte.
– Passeig pel jardí de papallones adreçat als més petits.
– Taller de les abelles de la mel amb un tastet de mels.
– Taller d’ocells on anellarem ocells de camp i conreus i aprendrem a escoltar els seus
cants.
– Visita a les dependències de la masia Can Miravitges acompanyats per una histo	 riadora. Aquesta activitat es fa amb la col·laboració del Museu de Badalona i l’Ajuntament de Badalona.
Es recomana accedir-hi en transport públic: B-27, B-6 i B-24 (Tugsal). Places limitades. Cal inscripció prèvia a partir del dia 12 de maig. Informació: 933 950 105.
• Jornada de portes obertes a l’Observatori Astronòmic de Tiana. Horari: de 12 a
14 h. Observació solar a càrrec del Grup d’Astronomia de Tiana. Tel. 934 650 626.
• Passejada per la vall de Pomar: identificació de plantes en flor i remeieres. Visita
naturalista a la vall de Pomar. Horari: de 10 a 13.30 h. Places limitades, cal inscripció
prèvia. Les reserves es faran 10 dies abans de l’activitat i segons l’ordre d’inscripció.
El punt de trobada es concretarà en fer la reserva. Cal portar calçat adequat, roba
còmoda, aigua i, de manera optativa, prismàtics. Informació i inscripcions: Oficina del
Parc de la Serralada de Marina (feiners, de 10 a 13 h), tel. 933 956 336.

*
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Parc de la Serralada Litoral
Dissabte 23
• Xerrada «Vuit potes per conèixer. Els aràcnids del nostre Parc». El naturalista Toni
Marí ens aproparà al món desconegut de les aranyes, i ens comentarà les espècies
que es troben al parc, els ambients que habiten i les seves poblacions. Lloc: Centre
de Documentació del Parc de la Serralada Litoral. Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
(c/ Marquès de Barberà, 9, Vilassar de Dalt). Hora: 19 hores. Informació: 656 903 642,
cdp.slitoral@diba.cat
Diumenge 24
• Matinal «Viu el parc». Matinal festiva per a tota la família, als entorns de l’ermita de
Sant Mateu (Premià de Dalt). Jocs d’habilitats a càrrec de Guixot de 8, tallers de natura per conèixer la fauna i flora del parc, a càrrec d’ACER i, durant tot el matí, música
de l’Os Pedrer. Com a cloenda, danses col·lectives i tradicionals. Horari: de 10.30 a
14 h. Informació: parcs.diba.cat/viuelparc.
Diumenge 31
• Passejada guiada «L’aigua i la vida a l’obaga» (Vilanova del Vallès). Els sots, amb
la foscor, la humitat i els espais propers, ens aporten una relació íntima amb la natura. Aquestes petites raconades fluvials aixopluguen una flora criptogàmica (algues,
molses, falgueres i líquens) interessant i una fauna que n’és depenent. També hi ha
restes d’indústries antigues, com ara molins i pous de glaç. Aproximació en vehicles
privats. Distància: 4 km. Desnivell: 140 m. Durada: 3 h. Punt de trobada: a les 10 h, a
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès. Places limitades. Inscripcions: Oficina del Parc de
la Serralada Litoral. Tel. 937 540 024.

PH

*
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Parc del Montnegre i el Corredor
Dissabte 23
• Passejada guiada «Les alzines de Can Portell», als entorns del Centre d’Informació
d’Hortsavinyà (Tordera). Aquest itinerari disposa de plafons interpretatius adaptats
per a invidents. Horari: de 10 a 11.30 h. Tel. 937 630 858 i 937 443 327.
Dissabte 23 i diumenge 24
• Jornada de portes obertes, exposició fotogràfica i audiovisual «El Montnegre»,
al Centre d’Informació d’Hortsavinyà (Tordera). Presentació de l’exposició fotogràfica:
«Mirades quotidianes d’una transformació a l’Àrea de Protecció Ambiental Itacaré/
Serra Grande (Bahia, Brasil)». Imatges enregistrades per famílies d’agricultors tradicio
nals, voluntaris i equip tècnic del projecte Turisme CO2 Neutre, dut a terme per l’asso
ciació Mecenas da Vida a Brasil. Horari: de 10 a 14 h. Tel. 937 630 858 i 937 443 32.
• Tallers «Ciència, natura i creativitat», al Centre d’Informació d’Hortsavinyà (Tordera). Entendrem una mica millor com funcionen les lleis físiques de la natura amb
els tallers per a famílies. Horari: de 12 a 14 h. Informació: Origo Natura i l’Associació
GEBRE. Tel. 937 630 858 i 937 443 327.
Diumenge 24
• Passejada guiada: «Paisatges antics» (Vilalba Sasserra). La descoberta de la vall
de Ca l’Arenes ens acosta a les antigues activitats que van configurar un paisatge
humanitzat i, alhora, feréstec. Recorregut: 5 km. Desnivell: 150 m. Durada: 3 h. Horari
i lloc de trobada: a les 10 h, a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra. Aproximació en vehicles particulars fins a Can Pau Rector. Requisits: cal dur calçat còmode per caminar
i cantimplora amb aigua. Informació: Escola de Natura del Corredor, enc@pangea,
tel. 937 955 405.

AC

• Aplec de l’Erola (Hortsavinyà, Tordera). Diverses activitats festives per a tots els públics, organitzat per AEiG Montpalau. Informació www.caudepineda.cat. El Centre
d’Informació d’Hortsavinyà estarà present al mercat de productes artesans amb un
petit espai on es faran els tallers «Ciència, natura i creativitat» per a famílies, que organitza Origo Natura i l’Associació GEBRE.
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Parc del Garraf
Dissabte 23
• Vine a conèixer el cel de tres parcs naturals del món. Si anem a l’altra banda
del món, veurem un cel molt diferent. Si ens apropem als pols, veurem el sol de
mitjanit. L’activitat es divideix en tres parts:
– Sessió de planetari: sortirem d’una nit serena al Garraf i, ràpidament, ens traslladarem
a tres parcs naturals del món per reflexionar sobre la nostra qualitat d’observadors
damunt una Terra esfèrica. Segons on anem a parar, veurem astres impossibles de
veure des de Catalunya.
– Petita xerrada: aprendrem a orientar-nos i a utilitzar una carta celest. Cadascú en
rebrà una.
– Observació del cel: si el temps ho permet, la sessió acabarà amb una petita observació directa del cel a ull nu i amb l’observació d’algun astre amb un telescopi a l’exte
rior. En cas contrari, es pujarà a la sala de control per gaudir d’imatges i vídeos gravats
de diferents astres. Observatori Astronòmic del Parc del Garraf. Horari de 21 a 23 h.
Més informació: tel. 937 713 154, 651 426 872 i 685 233 575. garraf@planetari.cat

*

• Exposicions a Vallgrassa. Centre Experimental de les Arts. Exposició de pintura
«Envans» de Loren Ramos, a l’espai interdisciplinari. Horari: de divendres a diumenge,
de 10 a 14 h. Informació: vallgrassa@begues.cat, tel. 932 157 411.

• Taller «Petits animalons». Taller participatiu i vivencial pensat per a tota la família en
el qual, a través de l’observació directa i la manipulació de diferents animals vius, els
participants descobriran la problemàtica de la fauna invasora al territori català, quines
són les espècies al·lòctones que podem trobar actualment a Catalunya i els problemes ecològics i mediambientals que provoquen. Els participants podran veure i tocar
diferents exemplars d’algunes d’aquestes espècies al·lòctones, com ara tortugues de
florida, xinxilles o el llangardaix xinès. Petit Casal de Begues. Horari: De 12 a 13.30 h.
Informació: edulis@edulis.cat, tel. 630 678 885.
Diumenge 24
• Jornada de portes obertes a l’Escola de Natura Cal Ganxo (Castelldefels).
Horari: de 10 a 14 h. Actuació de voluntariat ambiental: «Una llavor molt espe
cial». Descobrirem un sistema diferent per sembrar llavors: es diu Nendo Dango i
consisteix a fer boles petites d’argila amb diferents llavors d’arbres i arbustos, per
després dispersar-les per la muntanya. De 10.30 a 13.30 h: excursió al turó d’en
Vinader. Descobrirem tota una sèrie d’elements del paisatge que fan referència a
la hidrogeologia del Garraf, el litoral mediterrani i el parc. Des del cim gaudirem de
les fantàstiques vistes que envolten el massís, el delta del Llobregat, l’àrea metropolitana barcelonina i el litoral marí. De 13.30 a 14 h: visita a l’Escola de Natura i
exposició de materials didàctics. Més informació: tel. 935 511 506.
• Passejada guiada «La cova Negra: descobreix l’interior del massís del Garraf»,
des de la Granja Escola Can Pere (Sant Pere de Ribes), a les 11 h. Itinerari d’uns
8 km fins a les entranyes de la cova Negra, d’uns 25 metres de llargada. Després
d’una gatera d’uns 5 metres, gaudirem de la bellesa de les formacions calcàries de la
sala principal. Informació: p.garraf.canpere@diba.cat, tel. 938 960 827, 636 501 728.
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Parc del Foix
Dissabte 23
• Activitat familiar «La meva llibreta de natura», pels entorns del castell de Penyafort. Horari: d’11 a 13.30 h. Abans de sortir a passejar ens farem la nostra llibreta de
camp per anotar-hi tot allò que anem descobrint durant el recorregut. Passarem per
camps de vinyes, bosc de pi blanc i alzines, i cercarem rastres dels habitants del
bosc. Adreçat a infants més grans de 5 anys. Els infants cal que vinguin acompanyats
d’un adult. Més informació: info@quatrepasses.com, tel. 687 523 918.

Parc d’Olèrdola
Dissabte 23
• Passejada guiada: «Olèrdola, una muntanya d’històries». Observarem les construccions de pedra seca, les balmes que van ser ocupades, les millors panoràmiques del Penedès, les restes arqueològiques de les tombes amb forma humana me
dievals... Tot en una sola activitat. Aquesta ruta no inclou la visita al Conjunt Històric
d’Olèrdola. Hora i lloc de trobada: a les 11 h, al castell d’Olèrdola (Olèrdola). Durada:
2 h i 30 min. Ruta d’uns 5 km. Recomanada a partir dels 6 anys. Cal venir amb calçat
còmode, gorra i aigua. Informació: Tríade, Serveis Culturals; info@triadecultural.com,
www.viapenedes.com, tel. 938 172 868.

AC

*
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Dissabte 23
• Pels peus de la Mola. Acompanyats pel geòleg l’Isaac Camps, resseguirem les
cingleres del vessant sud de la Mola observant i entenent la composició i formació de llocs tan coneguts com els Plecs del Llibre o el Cavall Bernat. Informació i
inscripcions: Escola de Natura i Formació la Muntada, p.santllorenc.munt@diba.cat,
tel. 937 141 053 i 636 717 821.

*

• Xerrada «A l’estiu gaudeix dels cels foscos». El 23 de maig el Sol es pon a les
21.14 h. Després d’una xerrada introductòria, es farà una observació de la Lluna plena
mentre el Sol es pon. També podrem veure Venus i Júpiter, i farem una estona d’orientació a ull nu. Després amb telescopis observarem altres planetes i objectes celests,
fins a les 22.30 h, en què acabarà l’activitat. Hora i lloc de trobada: 20.30 h, a la Casa
Nova de l’Obac (Ctra. de Terrassa a Rellinars, km 10), p.santllorenc.obac@diba.cat,
tel. 937 855 461 i 937 435 468.
• Portes obertes a la Casa Nova de l’Obac. Exposició «El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac», de 10 a 14 h. Tel. 937 435 468 i 937 855 461.
Diumenge 24
• Itinerari guiat «El Cau dels Emboscats i el Queixal Corcat». Itinerari per la carena
dels Emprius on podrem descobrir la formació dels característics monòlits del massís
i en donarem les raons geològiques. Recorregut de 8 km de longitud i 250 m de desnivell. Punt de trobada: Centre d’Informació del Coll d’Estenalles. Horari: de 10 a 14 h.
Informació i inscripcions: Rodabosc, p.santllorenc.pont@diba.cat, tel. 722 763 035.

*

IR

• Portes obertes a la Casa Nova de l’Obac. Exposició «El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac», de 10 a 14 h. Tel. 937 435 468 i 937 855 461.
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Parc Agrari del Baix Llobregat
Dimarts 19
• Show Coocking de descoberta de l’espàrrec al mercat de pagès de Gavà. Vine
a descobrir el món de l’espàrrec que es cultiva a les Sorres de Gavà. Els participants
podran conèixer de la mà de la xef Cristina Roig, tot el potencial gastronòmic de l’Espàrrec de Gavà i podran degustar algunes especialitats gastronòmiques de l’espàrrec
amb altres productes de l’horta i de temporada, que trobarem al Mercat de Pagès.
Lloc: Mercat de Pagès de Gavà (al parc de la Torre Lluc). Hora d’inici: 11.30 h. Durada: 1,5 hores. Places limitades. Informació i inscripcions: info@elcampacasa.com
o tel. 933 788 190.

AC

*
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Parc Natural de la Serra de Collserola
Divendres 22
• Nit de ratolins. Sessió familiar de descoberta dels micromamífers que habiten a
Collserola (ratolins, musaranyes i talpons). Un joc per començar, una xerrada per parlar-ne sobre com són, què mengen i com viuen, i quan es faci fosc, una passejada
pel bosc per veure com s’ho fan els científics per estudiar-los. A càrrec d’Alfons Raspall, tècnic del Parc. Horari i lloc: de 18 a 21.30 h, al Centre d’Informació del Parc de
Collserola. Places limitades. Nens, a partir de 7 anys. Inscripcions la mateixa setmana
de l’activitat. Informació: tel. 932 803 552.

*

Dissabte 23

• Picots i altres ocells. Has escoltat mai dins del bosc una rialla ressonant i forta?
O un fort i ràpid «txac-txac-txac»? Endinsa’t a l’alzinar i para l’orella! Tot passejant
escoltarem algunes de les veus més freqüents dels ocells de mida mitjana que viuen
als boscos de Collserola. Durada aproximada: una hora. Horaris i punt de trobada:
a les 11 h i a les 12.30 h, al Centre d’Informació del Parc de Collserola. Places limitades. Inscripcions el mateix dia. Informació tel. 932 803 552.
Dissabte 23 i diumenge 24

PH

• Exposició temporal «Descobreix les papallones de Collserola». Mostra que explica i il·lustra la notable diversitat de papallones existent a la serra. Autors: CEPA/
ALNUS. Al Centre d’Informació del Parc de Collserola. Entrada lliure. Horari: de 9.30
a 15 h. Informació: tel. 932 803 552.
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Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals
Dissabte 23
• El Cercle de Voluntaris es vol sumar al Dia Europeu dels Parcs amb una acció a
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, a l’entorn de l’ermita de Sant Feliuet
de Savassona i del jaciment arqueològic adjacent. L’objectiu principal de l’activitat és
la millora del bosc amb actuacions que accelerin la seva conversió en bosc mixt de
roure, alzina i teix. A l’entorn també es desenvoluparan altres tasques com la neteja
d’un mur de pedra seca i l’arranjament d’una tanca ramadera.

IR

El Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals és un projecte de participació i sensibilització ambiental obert a totes les persones amants de la natura i compromeses amb
la preservació dels espais que conformen la Xarxa de Parcs Naturals. Les actuacions
del grup de voluntaris i voluntàries del Cercle es despleguen al llarg de l’any en tots
els parcs de la Xarxa de Parcs Naturals, i consisteixen en tasques relacionades amb
la gestió i conservació dels parcs. Són activitats organitzades per la Diputació de
Barcelona en coordinació amb els equips gestors dels parcs. Per a més informació:
voluntarisparcs.diba.cat; voluntarisparcs@diba.cat; tel. 933 630 833.
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La natura: el nostre compromís. Font d’activtat i benestar social
Des de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona treballem per protegir
els valors naturals, agrícoles, forestals, culturals i paisatgístics del nostre entorn, i per
fomentar l’ús públic responsable i l’equilibri territorial i ambiental dels nostres municipis.
Amb la col·laboració de:
ACER
AEIG Montpalau
Associació Catalana Cases de Colònies
Branca’l d’Art
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals
CIMA
Conreu Sereny
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Ecometròpoli
EducaViladrau
Edulis
Escola de Natura del Corredor
Escola de Natura i Formació la Muntada
Fora d’òrbita
Fundació Àgora
Granja Escola Can Pere de la Plana
La Calma. Cultura i Lleure

Mercat de Pagès de Gavà
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
Muralles.cat
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Olèrdola
Museu Etnològic del Montseny. La Gabella
Observatori Astronòmic de Tiana
Observatori Astronòmic del Parc del Garraf
Origo Natura
Quatrepasses
Rodabosc
Teatrosfera
Tríade
Voluntaris de Collserola
i el personal de les oficines i dels centres i punts
d’informació i els guardes de la Xarxa de Parcs
Naturals

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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