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Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix
El 1987 es va aprovar el Pla especial de protecció del Parc del Garraf i
el 1992 el del Parc d’Olèrdola. El Parc del Foix és un consorci creat el
1997 i ha vist renovat el seu Pla especial de gestió el 2012. L’objectiu de
tots tres espais naturals protegits és fer compatibles els valors biològics
i culturals amb les activitats socioeconòmiques dels seus habitants i
posar a disposició de la societat un marc idoni per a les activitats de
lleure, educació ambiental i recerca. Els parcs els gestionen conjuntament la Diputació de Barcelona i els municipis del seu àmbit territorial.
El parcs ofereixen moltes possibilitats per fer excursions i caminades o
simplement per passejar fruint d’un patrimoni natural i cultural de gran
qualitat.
Els informadors i el personal dels equipaments, així com els guardes
dels parcs, us informaran i orientaran sobre els itineraris, els llocs i els
serveis que hi ha a la vostra disposició.
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Viu el parc!

Informació, documentació i exposicions permanents
1 Oficina del Parc del Garraf i del Parc
d’Olèrdola i Centre d’Informació la Pleta
Informació general del parc, venda
de publicacions, exposició permanent i
audiovisual multimèdia El Garraf, parc natural.
Ctra. de Ratpenat a Plana Novella, km 3,5
Tel.: 935 971 819
p.garraf@diba.cat
Horari: feiners i festius, de 10 h a 15 h
2 Oficina del Parc del Foix
Castell, 31. Castellet i la Gornal
Tel.: 977 670 169
p.foix@diba.cat
Horari: feiners i festius, de 10 h a 14 h
3 Molí del Foix. Centre d’Interpretació
Històric i Natural. Punt d’Informació
Equipament municipal
Carrer Farigola, 2-8
Santa Margarida i els Monjos
Tel.: 938 186 928
molidelfoix@smmonjos.cat
Horari: dimarts, dijous i divendres, de 9 h a
14 h, i dimarts, de 16 h a 19 h
4 Centre d’Informació del Castell
de Penyafort
Informació general del parc
Santa Margarida i els Monjos
Tel.: 938 186 128
Horari: dissabtes, diumenges, festius
i ponts, de 10 a 14 h
p.foix.penyafort@diba.cat
5 Conjunt monumental d’Olèrdola. Punt
d’Informació
Horari: obert de dimarts a divendres i dilluns
festius; del 16 de desembre al 28 de febrer, de
10 h a 16 h; de l’1 de març al 31 de maig, de 10 h
a 17.30 h; de l’1 de juny al 30 de setembre, de
10 h a 20 h. Visites guiades concertades
Tel.: 938 901 420 i 675 782 936
mac.olerdola@gencat.cat
www.mac.cat/cat/seus/olerdola

Centre de Documentació del Parc
6 del Garraf. Gavà
Fons bibliogràfic i documental del Parc
del Garraf. Centre d’Història de la Ciutat
Salvador Lluch, 22. Gavà
Tel.: 932 639 630
p.garraf.cdgava@diba.cat

Horari: de dilluns a divendres, de 10 h a
14 h; tardes de dilluns a dijous, de 16.30 h
a 18.30 h. Juliol: de dilluns a divendres,
de 10 h a 14 h. Agost: tancat
Centre de Documentació del Parc
7 del Garraf. Vilanova i la Geltrú
Biblioteca Joan Oliva i Milà
Plaça de la Vila, 13. Vilanova i la Geltrú
Tel.: 938 932 039
b.vilanova.jo@diba.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 20 h;
dissabtes, de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
Centre de Documentació del Parc del
8 Foix
Bibloteca de Santa Margarida i els Monjos
Cadí, 2. Santa Margarida i els Monjos
Tel.: 938 186 705
p.foix.cd@diba.cat
Horari: feiners de 15.30 h a 20.30 h;
dimecres i dissabtes, de 10 h a 13.30 h
(hivern)
Centre de Documentació i Activitats
9 Espeleològiques. Punt d’Informació
d’Olesa de Bonesvalls
Plaça de l’Ajuntament, s/n
Olesa de Bonesvalls
Tel.: 938 984 375
Horari: dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h
Escola de Natura Can Grau
10 Estades pedagògiques per a grups
escolars i cursos de cap de setmana
Ctra. d’Olivella a Plana Novella, km 3,5
Tel.: 937 432 094 i 934 747 474
p.garraf.cangrau@diba.cat
Observatori Astronòmic del Garraf
11 Can Grau. Ctra. d’Olivella a Plana Novella,
km 3,5. Olivella
Tel.: 685 233 575
garraf@planetari.cat
Vallgrassa. Centre Experimental
12 de les Arts
Carretera de Ratpenat a Plana Novella,
km 7,5. 08870 Begues
Tel.: 935 970 891 i 938 462 030
Horari: de divendres a diumenge,
de 10 a 14 h
p.garraf.vallgrassa@diba.cat

Viu el parc!
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Viu el parc!
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Presentació
La campanya Viu el parc, promoguda
per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona, arriba al Parc del
Garraf, al Parc d’Olèrdola i al Parc del Foix
per celebrar la vint-i-tresena edició.

ticipar. Hi haurà tallers de natura, música
per a tothom i jocs tradicionals. Com a
cloenda gaudirem de l’actuació de l’espectacle Xicana, clown i màgia per a tots
els públics

Aquesta campanya es continua estructurant en tres vessants: els actes centrals, que inclouen la Festa Major del
Parc, la Poesia als parcs, la Nit d’estels, el
XXII Concurs de Fotografia i la Fira d’Artesans dels Parcs Naturals, dirigits a tots els
públics; les activitats als municipis, que
desenvolupen actes i festes en els municipis que pertanyen al parc, i el Programa
escolar, adreçat als alumnes de 5è de primària de les escoles dels mateixos municipis.

A més, podreu visitar el Conjunt Monu
mental d’Olèrdola durant la jornada de
portes obertes, fer una visita guiada, participar en jocs i tallers, i també en el XXII
Concurs de Fotografia dels Parcs del
Garraf, d’Olèrdola i del Foix.

El municipi de Begues donarà el tret de
sortida al programa amb l’habitual Fira
d’Artesans dels Parcs Naturals el dia
25 de setembre.
Una nova edició de la Nit d’estels us
permetrà observar el cel amb telescopi i visita el planetari des de l’Observatori Astronòmic del Garraf a Can Grau
(Olivella). La cita amb els astrònoms de
l’OAG serà el dissabte 22 d’octubre, de
20 h a 22 h. Les places són limitades,
per tant cal que feu la reserva per poder-ne gaudir.
El recinte del castell d’Olèrdola acollirà el
diumenge 6 de novembre la Festa Major
del Parc a la que us engresquem a par-

El cicle Poesia als parcs, sota el títol
genèric «Lletres i paisatges», arribarà un any més per donar de nou el protagonisme a la paraula. El diumenge 13
de novembre arribarà al Centre Cívic de
Begues, i el diumenge 27 de novembre,
la poesia als parcs visitarà la plaça del
Castell a Castellet i la Gornal.
El Programa escolar, adreçat com
sempre als alumnes de 5è de primària,
constarà de la visita a l’aula i d’una sortida al Conjunt Monumental d’Olèrdola.
Totes dues activitats són complementàries i aproparan els alumnes al patrimoni
natural i cultural dels parcs naturals.
Viu el parc és una magnífica oportunitat
per descobrir tot els vessants del Parc
del Garraf, del Parc d’Olèrdola i del Parc
del Foix, així com tot el seu ric patrimoni
natural i cultural. Vine a gaudir dels parcs
naturals!

Viu el parc!
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Les activitats
Nota: Les activitats del programa «Viu el
parc» promogudes per l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
s’assenyalen amb una trama groga
i el logotip del programa al costat.

© Jordi Hernández (Arxiu XPN)

La resta d’activitats són organitzades directament pels ajuntaments i les entitats
dels municipis del parc. Trobareu més
informació als ajuntaments respectius:
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• Avinyonet del Penedès
tel. 938 970 000
www.avinyonet.org
• Begues
tel. 936 390 538
www.begues.cat
• Canyelles
tel. 938 973 011
www.canyelles.cat
• Castelldefels
tel. 936 651 150 ext. 1384
www.castelldefels.cat
• Castellet i la Gornal
tel. 977 670 326
www.castelletilagornal.net
• Gavà (Museu de Gavà)
tel. 932 639 610
www.gavaciutat.cat
• Olèrdola
tel. 938 903 502
www.olerdola.cat
• Museu d’Arqueologia de CatalunyaOlèrdola
tel. 938 901 420 i 675 782 936
www.mac.cat
• Olesa de Bonesvalls
tel. 938 984 008
www.olesabonesvalls.cat
• Olivella
tel. 938 968 499
www.olivella.cat
• Santa Margarida i els Monjos
tel. 938 980 211
www.santamargaridaielsmonjos.cat
www.elfoix.net
• Sant Pere de Ribes
tel. 938 967 300
www.santperederibes.cat
• L’Espai - Centre Cívic de les Roquetes
tel. 938 115 783
cultura@santperederibes.cat
• Sitges
tel. 938 112 232
www.sitges.cat
• Vilanova i la Geltrú
Consell Comarcal del Garraf
Àrea de Patrimoni i Cultura
tel. 938 115 715 i 938 115 978
patrimoni@ccgarraf.cat

Activitats: setembre
Begues
Setembre
Exposició «Cant de les Creatures»,
gravat de Teresa Gómez Martorell
a l’espai polivalent del Centre
Experimental de les Arts-Vallgrassa
Exposició «Èxode rural», fotografia
de Joana Curbera a l’espai
fotogràfic Humberto Rivas del Centre
Experimental de les Arts-Vallgrassa
Organització: Brancal d’Art, Ajuntament
de Begues i Diputació de Barcelona
Setembre-octubre
Begues
Exposició «Bosc de poeta» (tècnica
mixta sobre paper) i «Germinació en
quatre temps» (aiguafort sobre paper)
de Josep Clopés al Centre Cívic El Roure
L’organitza: Un pont d’art vigent
(Vallgrassa)

Begues
De l’1 al 15 de setembre
Exposició del XXI Concurs de
Fotografia dels Parcs del Garraf,
d’Olèrdola i del Foix, al Centre Cívic
El Roure, av. Sitges, 14
3, 17 i 18 de setembre
Avinyonet del Penedès
11 h i 12 h Visites guiades al monestir
romànic de Sant Sebastià dels Gorgs
3 de setembre, dissabte
Olivella
Festa Feel Chill - Family chill out
experience
De 10 h a 20 h al nucli antic
Feel Chill és un esdeveniment per a
tota la família i tots els tipus de famílies,
pròxim, amb compromís social,
educatiu, responsable i sostenible

Diverses activitats relacionades amb el
benestar envoltats de natura
Més informació: www.facebook.com/
feelchill2016/?fref=ts
11 de setembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h Visita al castell de Penyafort
Punt de trobada al Centre d’Informació
del Castell de Penyafort. Adults, 4 euros;
menors de 12 anys, gratuït
Durada aproximada: 1 h 30 min
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
17 de setembre
Avinyonet del Penedès
Concerts Font de la Canya amb
el recital «El vi encenia la vida» i el
documental Vi o diversitat. Biodiversitat i
vinyes al Penedès a Sant Pere d’Avinyó.
Jaciment ibèric de Font de la Canya.
L’organitza: Centre d’Estudis Cossetans
17 de setembre, dissabte
Begues
Concert benèfic amb Víctor Branch
i Roger Argemí al Teatre El Goula del
Centre Cívic El Roure
L’organitza: Chromo22
17 de setembre, dissabte
Santa Margarida i els Monjos
Jornades Europees del Patrimoni
De 10 h a 14 h Visites guiades gratuïtes
al castell de Penyafort. Consulteu horaris:
tel. 669 287 539, turisme@smmonjos.cat
18 de setembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
Jornades Europees del Patrimoni
De 10 h a 14 h Visites guiades gratuïtes
al castell de Penyafort. Consulteu horaris:
tel. 669 287 539, turisme@smmonjos.cat
Viu el parc!
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Activitats: setembre
18 de setembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
10 h Sabors en temps de guerra
Visita combinada entre Subirats i Santa
Margarida i els Monjos
El desplaçament entre el CIUDEB
i el CIARGA es farà en els cotxes
particulars. Inscripció prèvia a
www.enoturimepenedes.cat
Més informació al tel. 669 28 75 39
turisme@smmonjos.cat
Durada aproximada: 6 h
18 de setembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
Pedala contra el canvi climàtic
Bicicletada i esmorzar populars en el marc
de la Setmana de la Mobilitat Sostenible
i Segura, amb el lema «Mobilitat
intel·ligent. Economia potent»
9.30 h Repartiment de dorsals davant
de l’Ajuntament
10 h Sortida puntual des de
l’Ajuntament i arribada a Cal Rubió.
Sorteig d’una bicicleta i cascs entre
els participants. Recorregut de 8 km
aproximadament.
L’organitza: Ajuntament i Molí del Foix.
Hi col·labora: Comissió de Festes dels
Monjos

Gavà
Del 19 de setembre al 6 d’octubre
Exposició del XXI Concurs de
Fotografia dels Parcs del Garraf,
d’Olèrdola i del Foix, a la Biblioteca
Josep Soler Vidal (plaça Jaume Balmes)
23 de setembre, divendres
Castelldefels
21 h Teatre: André i Dorine al Teatre
Plaza. Preu de l’entrada: 12 euros
8
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23 de setembre, divendres
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h Hora del conte, Maria la marieta,
a càrrec de Mon Mas, a la Biblioteca

Begues Viu el parc
25 de setembre, diumenge
Fira d’artesania dels Parcs Naturals
i Mostra d’entitats de Begues al
passeig de l’Església
25 de setembre
Gavà
A partir de les 8 h Aplec de Sant
Miquel, al castell d’Eramprunyà
Més informació: UME, rambla de Sant
Lluc, 4 (dimecres i divendres de 7 h a
9 h), tel. 936 620 124
25 de setembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h Visita guiada: «Ruta dels refugis».
Punt de trobada al Centre d’Informació
del Castell de Penyafort. Adults, 5 euros;
menors de 12 anys, gratuït
Durada aproximada: 2 h
Informació i reserves: 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
30 de setembre, divendres
Castelldefels
21 h Música: «Viena, punt de
trobada», amb Arcattia Collage
A la Sala Margarida Xirgu. Biblioteca
Ramon Fernández Jurado
Preu de l’entrada: 8 euros
30 de setembre, divendres
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h Taller QPertin amb tablets,
per a nens i nenes de 3 a 12 anys, a
càrrec de QPertin Cultura Interactiva,
a la Biblioteca

Activitats: octubre
Begues
Octubre-novembre-desembre
Exposició «Pedres i troncs», pintura
de Leticia Feduchia a l’espai polivalent
del Centre Experimental de les ArtsVallgrassa
Exposició «La vida secreta del
desús», fotografia de Jordi Aligué
a l’espai fotogràfic Humberto Rivas
del Centre Experimental de les ArtsVallgrassa
Inauguració: 27 de novembre a les 12 h
Organització: Brancal d’Art, Ajuntament
de Begues i Diputació de Barcelona
1 d’octubre, dissabte
Begues
22.30 h Nit de ball al Club de Begues
L’organitza: Begues&Ball
1 i 5 d’octubre
Avinyonet del Penedès
11 i 12 h Visites guiades al monestir
romànic de Sant Sebastià dels Gorgs
2 d’octubre, diumenge
Begues
Fira d’artesans de Begues al passeig
de l’Església. L’organitza: Associació
d’artesans de Begues
2 d’octubre, diumenge
Olivella
22a Cursa de fons del Margalló
Sortida i arribada del camp de futbol
municipal. Tres recorreguts:
- Nou circuit tècnic de 30 km
- Circuit clàssic de 14 km
- Caminada de 14 km
Més informació i inscripcions:
www.espaitrail.cat/cursa-del-margallo

2 d’octubre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11.30 h «Menges de guerra», ruta
cultural per conèixer com es menjava
en temps de guerra i les carències
alimentàries que va passar la població.
En acabar es fa un tast de guixes i altres
menges habituals del temps. Al refugi
del Serral. Adults, 10 euros; menors de
12 anys, gratuït (si no fan tast)
Durada aproximada: 1 h 30 min
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
4 d’octubre, dimarts
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h Taller de manualitats amb
material reciclat per a nens i nenes a
partir de 5 anys, a càrrec del Molí del
Foix al Biblio@ccés de la Ràpita. Cal
inscripció prèvia al tel. 938 980 829
Del 6 d’octubre al 27 de novembre
Gavà
Exposició «Art/Natura. Projecte obert»
al Museu de Gavà
7 d’octubre, divendres
Begues
19 h IV Fòrum educatiu. Conferència
inaugural a càrrec de Carles
Capdevila: «Crèixer, moure’t i actuar
amb humor». al Teatre El Goula
L’organitza: Projecte Educatiu de
Begues
Del 7 al 9 d’octubre
Olesa de Bonesvalls
Festa del barri de l’Hospital
Diumenge 9
Fira medieval amb una mostra
d’artesans que ensenyen l’ofici
Viu el parc!
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Activitats: octubre
7 d’octubre, divendres
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h Taller: «Reacciona..., tenim
química!», per a nens i nenes de 7 a
11 anys, a càrrec de Ciència Divertida
BCN, a la Biblioteca

Olivella Viu el parc
Festes de tardor
8 i 9 d’octubre
Dissabte 8
Nit de foc a la plaça Catalunya
Diumenge 9
Mercat de productes artesans,
activitats infantils, espai gastronòmic,
espectacles...
9 d’octubre, diumenge
Gavà
10 h Visita guiada al castell
d’Eramprunyà. Sortida de l’ermita de
Bruguers. L’accés lliure al castell està
restringit per les obres de restauració.
Si voleu conèixer aquest important
enclavament històric i paisatgístic ho
podeu fer amb la visita guiada a càrrec
dels voluntaris de la Unió Muntanyenca
Eramprunyà
L’organitza la UME i l’Ajuntament de
Gavà. Inscripció gratuïta al Museu de
Gavà o al tel. 932 639 610
11 d’octubre, dimarts
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h Taller de manualitats amb
material reciclat per a nens i nenes
a partir de 5 anys, a càrrec del Molí
del Foix, a la Biblioteca. Cal inscripció
prèvia al tel. 938 186 705
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14 d’octubre, divendres
Begues
19 h IV Fòrum educatiu. Taula rodona
sobre l’esport i l’activitat física per a
la millora de la salut social al Teatre El
Goula. L’organitza: Projecte Educatiu de
Begues
Del 14 al 16 d’octubre
Avinyonet del Penedès
Festa major de Cantallops
L’organitza: Centre cultural i recreatiu de
Cantallops
15 d’octubre, dissabte
Begues
17 h Festa del most amb tast de
vins i trepitjada de raïm al passeig de
l’Església
15 d’octubre, dissabte
Castelldefels
18 h Teatre familiar: «Tea Time» amb
Mag Txema. Preu de l’entrada: 5 euros
L’organitza: Xarxa d’Espectacle Infantil
de Castelldefels amb el suport de
l’Ajuntament
15 d’octubre, dissabte
Gavà
9 h Rastres de mamífers. Sortida
de camp des de la plaça de l’Església
per conèixer els mamífers que viuen al
Parc del Garraf, el seu comportament,
alimentació, etc., a partir de les seves
rastres, a càrrec l’Albert Peris, de
Naturalistes en Acció
Inscripció gratuïta al Museu de Gavà,
tel. 932 639 610

Activitats: octubre

Sant Pere de Ribes
Del 15 al 28 d’octubre
Exposició del XXI Concurs de
Fotografia dels Parcs del Garraf,
d’Olèrdola i del Foix, al Centre Cívic
l’Esplai Les Roquetes, carrer Antoni
Gaudi, 5
16 d’octubre, diumenge
Begues
11 h Ballada de sardanes amb la Cobla
Vila d’Olesa. Festa del most a l’ermita
de Santa Eulàlia
L’organitza: Grup Sardanista de Begues
16 d’octubre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
10 h Sabors en temps de guerra
Visita combinada entre Subirats i Santa
Margarida i els Monjos
El desplaçament entre el CIUDEB
i el CIARGA es farà en els cotxes
particulars. Inscripció prèvia a
www.enoturimepenedes.cat
Més informació al tel. 669 28 75 39
turisme@smmonjos.cat
Durada aproximada: 6 h
21 d’octubre, divendres
Begues
19 h IV Fòrum educatiu. Conferència
sobre la salut social a partir de
l’associacionisme, a càrrec d’Álvaro
Solache, al Teatre El Goula
L’organitza: Projecte Educatiu de
Begues
Del 21 al 23 d’octubre
Avinyonet del Penedès
Festa del Most de l’Arboçar
L’organitza: Societat La Penya de
l’Arboçar

Santa Margarida i els Monjos
Viu el Parc
Del 21 al 23 d’octubre
Divendres 21 d’octubre
De 9 a 20 h I Congrés de
transhumància i camins ramaders
de Catalunya, al Molí del Foix
Bloc 2: Aprofitament turístic.
Recuperació i valorització d’un
patrimoni cultural i natural.
Inscripcions: tel. 973 229 360
www.transhumancia.cat
17.30 h Activitat infantil Viu el parc
«Dip, una història terrorífica», a càrrec
de Les Pàmpules, a la Biblioteca
Dissabte 22 d’octubre
11 h I Congrés de transhumància
i camins ramaders de Catalunya
Activitat complementària: visita
comentada especial al castell
de Penyafort, amb apunts sobre
transhumància i camins ramaders
Diumenge 23 d’octubre
9 h Caminada popular pel Parc del
Foix. Distància aproximada: 8 km,
dificultat mitjana. Cal portar calçat
adient per caminar, aigua, gorra i
esmorzar. Punt de trobada davant
l’Ajuntament. L’organitza: Molí del Foix
Informació i reserves: tel. 938 186 928,
molidelfoix@smmonjos.cat
II Fira de la Transhumància de Santa
Margarida i els Monjos
De 9.30 a 14 h Mercat de vins, caves
i formatges
11.30 h Exhibició del Ball de Pastorets

Viu el parc!

11

Activitats: octubre
22 d’octubre, dissabte
Begues
21.30 h La màgia del Mag Lari al Teatre
El Goula
22 d’octubre, dissabte
Castelldefels
21 h Música: «Cançons de la
resistència» amb Marina Rosell, al
Teatre Plaza. Preu de l’entrada: 12 euros
22 i 23 d’octubre
Avinyonet del Penedès
Festa del Most de les Gunyoles
L’organitza: Societat La Torre de Les
Gunyoles
23 d’octubre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h Visita guiada: «Ruta dels
refugis». Punt de trobada al Centre
d’Informació del Castell de Penyafort.
Adults, 5 euros; menors de 12 anys,
gratuït
Durada aproximada: 2 h
Informació i reserves: 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat

28 d’octubre, divendres
Begues
19 h IV Fòrum educatiu. Conferència
«#LaFamiliaenDigital, educar-nos en
un món connectat», a càrrec de Jordi
Jubany. al Teatre El Goula. L’organitza:
Projecte Educatiu de Begues
29 d’octubre, divendres
Castelldefels
21 h Teatre: «El Rey» al Teatre Plaza
Preu de l’entrada: 16,50 euros

Olèrdola
Del 31 d’octubre al 30 de novembre
Exposició del XXI Concurs de
Fotografia dels Parcs del Garraf,
d’Olèrdola i del Foix, al Museu
d’Olèrdola
31 d’octubre
Avinyonet del Penedès
Castanyada a Cantallops
L’organitza: Centre cultural de Cantallops
Castanyada a Avinyó Nou
L’organitza: Centre cultural La Parra
Halloween a Can Mitjans
L’organitza: A.V. de Can Mitjans

Nit d’estels a Can Grau

27 d’octubre, dijous
Santa Margarida i els Monjos
19 h Tertúlia literària al voltant de
la novel·la Los Crisantemos d’A.
Pechormoso, a la Biblioteca
12
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22 d’octubre, dissabte
De 20 h a 21 h i de 21 h a 22 h
A l’Observatori Astronòmic del Garraf
(Olivella). Cal fer-ne la reserva prèvia al
correu garraf@planetari.cat, abans del
21 d’octubre

Activitats: novembre
Novembre-desembre
Begues
Exposició Sense títol (tècnica mixta
sobre paper) de Ferran Castellnou, al
Centre Cívic El Roure
L’organitza: Un pont d’art vigent
(Vallgrassa)
4 de novembre, divendres
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h Contes per a petitons, a
càrrec de Sandra Rossi, a la Biblioteca
Del 4 al 13 de novembre
Santa Margarida i els Monjos
Festa del Most de la Ràpita
5 de novembre, dissabte
Begues
20 h Concert de jazz amb Mathilde
Toussaint quartet-jazz de París, al
Teatre El Goula
L’organitza: Contrabaix i Regidoria de
Cultura
22.30 h Nit de ball al Club de Begues
L’organitza: Begues&Ball
5 i 19 de novembre
Avinyonet del Penedès
11 i 12 h Visites guiades al monestir
romànic de Sant Sebastià dels Gorgs

Festa Major del parc
6 de novembre, diumenge
Conjunt Monumental d’Olèrdola
Jornada de portes obertes al recinte
10.30 h Tallers de natura a càrrec
d’ACER, jocs tradicionals de
Fefe i companyia, la música
de Semproniana per a tothom i
l’espectacle de cloenda Xicania,
clown i màgia.

De 12 h a 13 h Descobreix l’Olèrdola
medieval. Visita teatralitzada gratuïta, al
castell d’Olèrdola. Activitat gratuïta amb
l’entrada. Més informació: www.mac.cat
XXII Concurs de Fotografia dels
Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix
Data límit d’admissió d’obres: 15 de
novembre
6 de novembre, diumenge
Begues
Fira d’artesans al passeig de l’Església
L’organitza: Associació d’Artesans de
Begues
6 de novembre, diumenge
Gavà
Marxa del Garraf
Més informació: UME, rambla de Sant
Lluch, 4 (dimecres i divendres de 7 h
a 9 h), tel. 936 620 124
6 de novembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11.30 h «Menges de guerra», ruta
cultural per conèixer com es menjava
en temps de guerra i les carències
alimentàries que va passar la població.
En acabar es fa un tast de guixes i altres
menges habituals del temps. Al refugi
del Serral. Adults, 10 euros; menors de
12 anys, gratuït (si no fan tast)
Durada aproximada: 1 h 30 min
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
8 de novembre, dimarts
Santa Margarida i els Monjos
19 h Xerrada i reconeixement pràctic
de bolets a càrrec d’Enric Gràcia, al
Molí del Foix. Cal fer inscripció prèvia,
al tel. 938 186 928 o molidelfoix@
smmonjos.cat
Viu el parc!
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Activitats: novembre
11 de novembre, divendres
Castelldefels
21 h Música: «Smoking Stones»:
Tribut a The Rolling Stones al Teatre
Plaza. Preu de l’entrada: 12 euros

Sant Pere de Ribes Viu el parc
11 de novembre, divendres
De 17 h a 19.30 h Festa Viu el parc, al
pàrquing del Centre Cívic l’Espai
La festa comptarà amb la presència
del grup Desastrosus Cirkus que
ofereix als nens i nenes participants
la possibilitat d’aprendre diverses
tècniques d’equilibris i malabars.
Tallers en col·laboració amb la
Mancomunitat amb una carpa «Tipindi»
amb tallers de reutilització de materials
reciclables
11 de novembre, divendres
Santa Margarida i els Monjos
17.30 h Contes d’aixafar raïm per a
infants a partir de 4 anys, a càrrec de
Clara Gavaldà, al Biblio@cés de la
Ràpita
12 de novembre, dissabte
Gavà
Setmana de la Ciència 2016
9 h Anem a collir bolets! I muntem
una exposició. Itinerari a peu pel Garraf
per descobrir les espècies principals
de bolets del Garraf i també per
conèixer-ne les propietats a la cuina,
de la mà de Jordi Rius, de la Societat
Catalana de Micologia. Recollirem
material per muntar una exposició
nosaltres mateixos. Inscripció gratuïta al
Museu de Gavà, tel. 932 639 610.
Sortida de la plaça de l’Església
14
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12 i 13 de novembre
Gavà
Dissabte, de 17 h a 20 h, i diumenge,
d’11 h a 14 h Exposició de bolets de
Gavà i rodalies
Dissabte 12 de novembre, a les 17 h,
s’obre al públic l’exposició amb el
material que haurem anat a recollir al
matí a la sortida «Anem a collir bolets!»,
i que hagi aportat la gent. L’exposició
ens mostrarà les espècies més típiques
de l’entorn de Gavà, així com els seus
hàbitats i les seves propietats culinàries
o tòxiques. Si hi vols col·laborar,
porta’ns bolets! encara que no siguin
bons per menjar, porta’ls al Museu entre
el 12 i el 15 de novembre
13 de novembre
Avinyonet del Penedès (Avinyó Nou)
35ª Festa de la Tardor, al CEIP
Avinyonet del Pendès. L’organitza:
AMPA CEIP Avinyonet del Penedès

Poesia als parcs
Begues
13 de novembre, diumenge
12 h Amb la veu de Francesc
Parcerisas i tast de vi, al Centre Cívic
El Roure
13 de novembre, diumenge
Gavà
10 h Visita guiada al castell
d’Eramprunyà. Sortida de l’ermita de
Bruguers. L’accés lliure al castell està
restringit per les obres de restauració.
Si voleu conèixer aquest important
enclavament històric i paisatgístic ho
podeu fer amb la visita guiada a càrrec

Activitats: novembre
dels voluntaris de la Unió Muntanyenca
Eramprunyà
L’organitza la UME i l’Ajuntament de
Gavà. Inscripció gratuïta al Museu de
Gavà o al tel. 932 639 610

20 de novembre, diumenge
Castelldefels
12 h Teatre familiar: La guasa circo
L’organitza: Xarxa d’espectacle infantil
de Castelldefels amb el suport de
l’Ajuntament. Preu de l’entrada: 5 euros

13 de novembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h Visita al castell de Penyafort
Punt de trobada al Centre d’informació
del Castell de Penyafort. Adults, 4 euros;
menors de 12 anys, gratuït
Durada aproximada: 1 h 30 min
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat

20 de novembre, diumenge
Gavà
De 10 h a 14.30 h Setmana de la
Ciència al Parc Arqueològic Mines de
Gavà. Accés lliure a l’equipament amb
motiu de la Setmana de la Ciència, per
endinsar-se en les mines en galeria més
antigues d’Europa (carrer Jaume I, 7)

15 de novembre, dimarts
Castelldefels
20 h Data límit d’admissió d’obres
del XXII Concurs de Fotografia dels
Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del
Foix, a l’Ajuntament de Castelldefels,
Regidoria de Cultura, plaça de
l’Església, s/n
18 de novembre, divendres
Sant Pere de Ribes
19 h Lliurament dels Premis del XVII
Concurs literari de narrativa curta
Els cinc pins, a la sala polivalent de la
biblioteca Josep Pla. Amb l’actuació
de Jaume Calatayud i l’espectacle
«Pinzellades de Roig», dedicat a
Montserrat Roig
19 de novembre
Begues
18.30 h En memòria de l’Alba:
Aladdin#thepopmusical de la Roda
Produccions, al teatre Goula
L’organitza: Ajuntament i Timbalers de
Begues

20 de novembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
10 h Sabors en temps de guerra
Visita combinada entre Subirats i Santa
Margarida i els Monjos
El desplaçament entre el CIUDEB
i el CIARGA es farà en els cotxes
particulars. Inscripció prèvia a
www.enoturimepenedes.cat
Més informació al tel. 669 28 75 39
turisme@smmonjos.cat
Durada aproximada: 6 h
24 de novembre, dijous
Santa Margarida i els Monjos
19 h Tertúlia literària, a la Biblioteca
Del 25 de novembre al 9 de desembre
Castelldefels
Exposició del XXII Concurs de
Fotografia dels Parcs del Garraf,
d’Olèrdola i del Foix, a la Sala
Margarida Xirgu. Biblioteca Ramon
Fernández Jurado. La inauguració i el
lliurament dels premis del concurs serà
el divendres 25 de novembre a les 20 h
L’organitza: Grup de Fotografia
Experimental de Castelldefels amb el
suport de l’Ajuntament
Viu el parc!
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Activitats: novembre

Activitats: desembre

25 de novembre, divendres
Santa Margarida i els Monjos
De 10 h a 12.30 h Taller de
reutilització: Forjats de cartró.
Activitat impartida pel Servei d’Educació
Ambiental de la Mancomunitat
Penedès Garraf, al Molí del Foix. Cal fer
inscripció prèvia al tel. 938 186 928 o a
molidelfoix@smmonjos.cat

3 i 17 de desembre
Avinyonet del Penedès
11 i 12 h Visites guiades al monestir
romànic de Sant Sebastià dels Gorgs

26 de novembre, dissabte
Begues
17 h Espectacle Infantil Gretel i Hansel
al Teatre El Goula

4 de desembre, diumenge
Begues
Fira d’artesans al passeig de l’Església
L’organitza: Associació d’artesans de
Begues

Poesia als parcs
Castellet i la Gornal
27 de novembre, diumenge
12 h Recital familiar: «Conjur per
mirar d’aprovar sense estudiar i
altres poemes que fan servei», a
càrrec de Jordina Biosca, veu, i
Mauricio Molina, música
Nota: si plou, l’acte es farà a l’oficina del Parc
del Foix (carrer del Castell, 31, Castellet i la
Gornal), situada a tocar del castell de Castellet

27 de novembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h Visita guiada: «Ruta dels
refugis». Punt de trobada al Centre
d’Informació del Castell de Penyafort.
Adults, 5 euros; menors de 12 anys,
gratuït
Durada aproximada: 2 h
Informació i reserves: 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
D’11 h a 13 h Mercat d’intercanvi de
roba i complements, a la plaça de Pau
Casals. L’organitza: Banc del Temps
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3 de desembre, dissabte
Begues
22.30 h Nit de Ball al Club de Begues
L’organitza: Begues&Ball

4 de desembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11.30 h «Menges de guerra», ruta
cultural per conèixer com es menjava
en temps de guerra i les carències
alimentàries que va passar la població.
En acabar es fa un tast de guixes i altres
menges habituals del temps. Al refugi
del Serral. Adults, 10 euros; menors de
12 anys, gratuït (si no fan tast)
Durada aproximada: 1 h 30 min
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
6 de desembre, dimarts
Castelldefels
21 h Opereta còmica: «Oh my god
Barcelona!» al Teatre Plaza
Preu de l’entrada: 12 euros
9 de desembre
Avinyonet del Penedès
Acte per la Marató de TV3, al CEIP
Avinyonet del Penedès
L’organitza: AMPA CEIP Avinyonet del
Penedès

Activitats: desembre
11 de desembre, diumenge
Gavà
10 h Visita guiada al castell
d’Eramprunyà. Sortida de l’ermita de
Bruguers. L’accés lliure al castell està
restringit per les obres de restauració.
Si voleu conèixer aquest important
enclavament històric i paisatgístic ho
podeu fer amb la visita guiada a càrrec
dels voluntaris de la Unió Muntanyenca
Eramprunyà
L’organitza la UME i l’Ajuntament de
Gavà. Inscripció gratuïta al Museu de
Gavà o al tel. 932 639 610
11 de desembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
11 h Visita al castell de Penyafort
Punt de trobada al Centre d’informació
del Castell de Penyafort. Adults, 4 euros;
menors de 12 anys, gratuït
Durada aproximada: 1 h 30 min
Informació i reserves: tel. 669 287 539,
turisme@smmonjos.cat
11 de desembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
Mercat de Nadal
13 de desembre, dimarts
Santa Margarida i els Monjos
18 h Taller de centres de taula i
decoracions naturals a càrrec de
Mònica Vilanova, Espai Creatiu, al Molí
del Foix. Cal fer inscripció prèvia al
tel. 938 186 928 o molidelfoix@
smmonjos.cat
17 de desembre, dissabte
Begues
11.30 h Ballada de sardanes de
Nadal amb la cobla Punt Cat Cobla al

passeig de l’Església. L’organitza: Grup
Sardanista de Begues
18, 25, 26 i 31 de desembre
Avinyonet del Penedès (les
Gunyoles)
Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles
L’organitza: Societat La Torre de les
Gunyoles
18 de desembre, diumenge
Castelldefels
12 h Teatre familiar: «Les supertietes»
al Teatre Plaza. L’organitza: Xarxa
d’Espectacle infantil de Castelldefels
amb el suport de l’Ajuntament
Preu de l’entrada: 5 euros
18 de desembre, diumenge
Gavà
10 h Jornada de portes obertes Sant
Nicasi 2016 al Parc Arqueològic Mines
de Gavà. Accés lliure a l’equipament
amb motiu de les festes de Sant Nicasi.
Tothom que ho desitgi podrà gaudir de
l’entrada lliure al Parc Arqueològic per
endinsar-se en les mines en galeria més
antigues d’Europa (carrer Jaume I, 7)
18 de desembre, diumenge
Santa Margarida i els Monjos
10 h Sabors en temps de guerra
Visita combinada entre Subirats i Santa
Margarida i els Monjos
El desplaçament entre el CIUDEB
i el CIARGA es farà en els cotxes
particulars. Inscripció prèvia a
www.enoturimepenedes.cat
Més informació al tel. 669 28 75 39
turisme@smmonjos.cat
Durada aproximada: 6 h

Viu el parc!
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Activitats: desembre
23 de desembre
Avinyonet del Penedès (Avinyó Nou)
Representació dels pastorets
L’organitza: Centre Cultural i Recreatiu
La Parra

© Pep Herrero (Taller de Cultura)

24 i 25 de desembre
Avinyonet del Penedès
Festes nadalenques de l’Arboçar
L’organitza: Societat La Penya de
l’Arboçar

30 de desembre, divendres
Castelldefels
21 h Concert de valsos i danses:
Orquestra Simfònica de Sant Cugat
al Teatre Plaza
Preu de l’entrada: 22 euros (des de la
fila 1 a la 13) i 15 euros (des de la fila 14
a la 21 i laterals)
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Parc a taula
Parc a taula
Parc a taula és un programa de
desenvolupament socioeconòmic,
promogut per la Diputació de
Barcelona, que pretén destacar,
mitjançant la gastronomia i la viticultura,
els valors naturals, culturals i
paisatgístics dels nostres parcs.
D’aquesta manera, els restaurants de
les poblacions vinculades als espais
naturals protegits proposen degustar
diferents plats, elaborats

específicament amb productes
naturals, cuinats per mans expertes.
També participen al programa els
cellers, productors i artesans
alimentaris del territori, que aporten la
matèria primera de qualitat que exigeix
la millor cuina. Així mateix, s’hi
afegeixen els allotjaments propers al
parc, que ofereixen el millor servei per
tal que es pugui gaudir d’una estada
relaxant i alhora confortable.

Què hi trobaràs?
El programa Parc a taula es duu a terme
en els parcs següents: Parc Natural del
Montseny. Reserva de la Biosfera, Parc
del Castell de Montesquiu, Parc de la
Serralada de Marina, Parc de la Serralada
Litoral, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del
Foix i Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac.
• Podràs fer les reserves, gaudir de
descomptes...!
• Comptaràs amb tota mena d’informació
de cada establiment, geolocalització,
com arribar-hi...!
• Podràs consultar informació sobre les
característiques de cada parc, les
activitats que s’hi fan, calendaris de
collita dels diferents productes, mercats...
En definitiva, descobrir la cultura
gastronòmica, la producció artesana i la
viticultura de proximitat i de qualitat dels
nostres parcs i... assaborir-la!

Viu el parc!
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Itineraris guiats
Informació comuna
Preu: adults, 3 euros; entre 5 i 12 anys, 2 euros;
menors de 5 anys, gratuït. Famílies nombroses,
membres del Cercle de Voluntaris dels Parcs
Naturals i més grans de 65 anys, 10% de
descompte.
Algunes activitats al Parc d’Olèrdola poden
estar subjectes a una tarifa addicional en
concepte d’accés a equipaments que no
depenen del parc. Se n’informarà en el moment
de la inscripció.
Material: cal portar calçat i roba adequada per
caminar per la muntanya, aigua, gorra,
protecció solar i impermeable, si el temps ho
aconsella.

Informació i reserves
1 Fundesplai
Tel. 935 511 506 / 627 948 069
masala@fundesplai.org
www.fundesplai.org
2 Associació Edulis
Tel. 630 678 885
edulis@edulis.cat
www.edulis.cat
3 Via Penedès
Tel. 938 172 868
info@viapenedes.com
www.viapenedes.com
4 Quatre Passes, serveis ambientals
Tel. 687 523 918
info@quatrepasses.com
www.quatrepasses.com
5 Granja Escola Can Pere de la Plana
Tel. 938 960 827 / 636 501 728
p.garraf.canpere@diba.cat
www.canpere.cat

Excursions guiades (EG): itineraris naturalístics guiats per bons coneixedors del territori adreçats al
públic en general.
Visites guiades (VG) o visites teatralitzades (VT): visites al conjunt monumental d’Olèrdola de la mà
d’un guia o d’un personatge històric.
Activitats familiars (AF): tallers, jocs de descoberta o passejades de curta durada i baixa dificultat,
adreçades especialment als infants.
Tallers per a adults (TA): visites que inclouen un taller pràctic adreçat al públic adult.

Setembre
Diumenge 4
2 La vida marina al Garraf (AF Garraf)
Diumenge 11
5 La cova Negra: descobreix l’interior del massís del Garraf (EG Garraf)
Dissabte 17
3 Guisla la remeiera d’Olèrdola (VT Olèrdola)
Diumenge 18
4 Gimcana en família a Castellet (AF Foix)
Dissabte 24
3 La vida a la prehistòria d’Olèrdola (AF Olèrdola)
Diumenge 25
1 La fauna amagada del parc del Garraf (AF Garraf)
3 Olèrdola, la ciutat medieval del segle xi (VG Olèrdola)
20
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Itineraris guiats
Octubre
Diumenge 2
2 Viu el Garraf amb els més menuts (AF Garraf)
Dissabte 8
3 Guisla la remeiera d’Olèrdola (VT Olèrdola)
Diumenge 9
5 La cova Negra: descobreix l’interior del massís del Garraf (EG Garraf)
3 L’estrany viatger i el seu mapa (AF Olèrdola)
Diumenge 16
4 La meva llibreta de natura (AF Foix)
Dissabte 22
3 Olèrdola: una muntanya d’històries (EG Olèrdola)
Diumenge 30
1 Les vistes panoràmiques del puig de les Agulles (EG Garraf)
3 Olèrdola, la ciutat medieval del segle xi (VG Olèrdola)

Novembre
Dissabte 5
3 L’estrany viatger i el seu mapa (AF Olèrdola)
Diumenge 6
2 Viu el Garraf amb els més menuts (AF Garraf)
Diumenge 13
5 Els Masets: la vida rural al mig del Parc del Garraf (EG Garraf)
3 Tasta la història del vi al bressol del Penedès (TA Olèrdola)
Dissabte 19
3 Com es vestien els ibers d’Olèrdola? (AF Olèrdola)
Diumenge 20
4 Castellet: història i natura (EG Foix)
Diumenge 27
1 Land-Art al Garraf (AF Garraf)
3 Olèrdola, la ciutat medieval del segle xi (VG Olèrdola)

Desembre
Dissabte 3
3 Els tions han arribat al bosc d’Olèrdola (AF Olèrdola)
Diumenge 4
2 Viu el Garraf amb els més menuts (AF Garraf)
3 Els tions han arribat al bosc d’Olèrdola (AF Olèrdola)
Dissabte 10
3 Els tions han arribat al bosc d’Olèrdola (AF Olèrdola)
Diumenge 11
5 La cova Negra: descobreix l’interior del massís del Garraf (EG Garraf)
Diumenge 18
1 Excursió a La Mola del Garraf (EG Garraf)
3 Olèrdola, la ciutat medieval del segle xi (VG Olèrdola)
4 Fem guarniments nadalencs amb elements de la natura (AF Foix)
Viu el parc!
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XXII Concurs de Fotografia
dels Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix
La bellesa singular dels paratges dels parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix convida els
amants de la fotografia a sortir amb els estris a punt per captar els matisos dels paisatges, les llums i els contrastos. El programa Viu el parc us convida a presentar les vostres
fotografies al XXII Concurs de Fotografia que organitza conjuntament amb el Grup de
Fotografia Experimental de Castelldefels i que es regula segons les bases següents:
1. Tema. S’estableixen dues modalitats temàtiques:
• Qualsevol aspecte del Parc del Garraf, del
Parc d’Olèrdola i del Parc del Foix.
• Qualsevol instantània dels actes de la Festa
Major del Parc que se celebrarà el diumenge 6 de novembre al castell d’Olèrdola.
2. Concursants. El concurs és obert a qualsevol persona afeccionada a la fotografia.
3. Obres. S’hi podran presentar fins a un màxim de tres fotografies, en cadascuna de les
modalitats.
4. Procediment. Qualsevol procediment,
tant en blanc i negre com en color. Les fotografies han de ser sobre paper fotogràfic.
5. Format. El format de les fotografies és lliure, però han d’anar muntades sobre una cartolina blanca o negra de 30 x 40 cm i amb un
gruix no superior a 2 mm.
6. Jurat. Es designarà oportunament i serà
format per tres persones de prestigi recone
gut; hi actuarà com a secretari un membre del
Grup de Fotografia Experimental de Castell
defels. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
7. Data límit d’admissió i lloc de presentació. Les obres es presentaran o s’enviaran
dins d’un sobre, abans de les 20 h del dia
15 de novembre del 2016 a l’Ajuntament de
Castelldefels, Regidoria de Cultura, plaça de
l’Església, s/n. 08860 Castelldefels. En el sobre, hi haurà de dir: «XXII Concurs de Fotografia dels Parcs del Garraf, d’Olèrdola i
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del Foix, 2016» i al dors de cada fotografia
presentada es farà constar el títol de la fotografia, el nom, els cognoms, l’adreça i els telèfons de l’autor i de l’entitat fotogràfica a la qual
pertany, si és que en forma part d’alguna, i el
correu electrònic.
8. Veredicte i lliurament de premis. Es
farà públic el divendres 25 de novembre del
2016, a les 20 hores, a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado
de Castelldefels, coincidint amb la inauguració de l’exposició.
9. Premis
Per a la primera modalitat (qualsevol aspecte del Parc del Garraf, del Parc d’Olèrdola i
del Parc del Foix) s’estableixen els premis següents: un primer premi de 375 euros, un
segon premi de 200 euros i un tercer premi de 150 euros.
Per a la segona modalitat (qualsevol instantània dels actes de la Festa Major del Parc)
s’estableix un primer premi de 250 euros, un
segon premi de 150 euros i un tercer premi
de 100 euros. Per tant, l’import total del premis serà de 1.225 euros.
10. Drets d’edició i exposició de les fotografies. L’organització tindrà dret a publicar i
reproduir les obres premiades. L’organització
es reserva el dret de publicar un catàleg i exposar una selecció de les fotografies presen
tades en els llocs que consideri d’interès, però,
en acabat, les fotografies no premiades es retornaran als autors, no abans del final de no
vembre del 2017.
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Diumenge 25 de setembre
10 h
Pels carrers de Begues

Nit d’estels a Can Grau

Dissabte 22 d’octubre
De 20 h a 21 h i de 21 h a 22 h
A l’Observatori Astronòmic del Garraf (Olivella)

Festa Major del Parc

Diumenge 6 de novembre
De 10.30 a 14 h
Al conjunt monumental d’Olèrdola

El programa Viu el parc es
desenvolupa també als parcs de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, Montseny,
Montnegre i el Corredor, Castell de
Montesquiu, Serralada de Marina,
Serralada Litoral i Guilleries-Savassona.
Si voleu rebre informació puntual sobre
els actes de tots els programes
Viu el parc i consultar-ne la
programació específica, visiteu el web
diba.cat/viuelparc

Poesia als parcs
Parc del Garraf
Diumenge 13 de novembre, 12 h
Al Centre Cívic (Begues)
Parc del Foix
Diumenge 27 de novembre, 12 h
Plaça del Castell (Castellet i la Gornal)

XXII Concurs de Fotografia dels
Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix
Parc a taula
Cuina i productes naturals als restaurants
i allotjaments propers, per poder gaudir
millor del parc
Consulteu-ne les entitats associades
a parcs.diba.cat/parc-a-taula

Viu el parc
Parcs del Garraf,
d’Olèrdola i del Foix
Tel. 667 467 503 i 629 350 221
diba.cat/viuelparc
viuelparc@diba.cat

Amb la col·laboració dels ajuntaments de:
Avinyonet del Penedès, Begues, Canyelles,
Castelldefels, Castellet i la Gornal, Gavà,
Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Olivella,
Santa Margarida i els Monjos, Sant Pere
de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú

Gerència:

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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