
Parc del Castell de Montesquiu
Fins al 26 d’abril
Drets humans. Exposició col·lectiva de diferents disciplines ar-
tístiques per apropar-nos, reflexionar i aprofundir sobre els drets 
humans. Es podrà visitar tots els dissabtes i festius, d’11 a 14 h. En-
trada gratuïta.
Informació: 938 529 902

Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Diumenge 26 d’abril
L’aeròdrom Vilatorta. Itinerari guiat per aquest testimoni privi-
legiat creat pel govern republicà per contrarestar els atacs franquis-
tes. Hora i lloc: 9.30 h, Parc de les Set Fonts (Sant Julià de Vilatorta).
Informació: 938 122 179 i 609 462 201

Parc Natural del Montseny
Divendres 17 d’abril
Anem al planetari. Venus i Júpiter a la vista! La deessa de l’amor 
i el rei dels déus s’apoderen del cel. Hora i lloc: 18 h, Museu de 
Ciències Naturals de Granollers.
Informació i inscripcions: 938 709 651

Diumenge 19 d’abril
Descobrint el bosc a través del dibuix. Itinerari per apren-
dre a descobrir, mitjançant el dibuix, els secrets que ens amaga la 
natura. Hora: a concretar. Lloc: plaça de la Vila del poble de Montseny. 
Cal inscripció prèvia.
Informació i inscripcions: 938 482 008 i 661 959 737

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac
Dissabte 25 d’abril
Natura, un viatge pels sentits. Itinerari inclusiu dissenyat 
especialment per a persones amb discapacitat. Hora i lloc: 10.30 h, 
Casa Nova de l’Obac (B-122 Ctra. de Terrassa a Rellinars, km 10). 
Places limitades, cal inscripció prèvia.
Informació i inscripcions: 937 855 461

Diumenge 26 d’abril
Fira d’Artesans i Productors. Dins del programa Viu el Parc!, 
Mura presenta els artesans i els productors que participen en el Parc 
a Taula. Hora i lloc: de 10 a 14 h, Mura. 
Informació: 667 467 503

Parc del Montnegre i el Corredor
Dissabte 18 d’abril
Nit d’estels. Observació del firmament a ull nu i amb activitats 
per a la descoberta lúdica dels secrets del cel. Hora i lloc: 21.30 h, 
santuari del Corredor (Dosrius).  
Informació: 937 955 405

Parc de la Serralada Litoral
Tot l’any
Els entorns de Can Sala. Passejada pels entorns de la masia i la 
granja/nucli zoològic, per acabar amb un dinar a Can Sala. Lloc: masia 
Can Sala (Montornès del Vallès). Preu: 27 euros els adults i 18 euros 
els menors de 12 anys. 
Informació: 935 683 485 

Parc de la Serralada de Marina
Diumenge 19 d’abril
Matinal al parc. Dins del programa Viu el Parc!, festa per gaudir 
de la natura amb tallers, jocs d’enginy i espectacle de màgia i humor 
per a grans i petits. Hora i lloc: de 10.30 a 14 h, monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra (Badalona).
Informació: 933 956 336

Parc Natural de la Serra de Collserola
Tot l’any 
Matinals a Collserola, per a grups. Itineraris guiats per a 
grups que vulguin conèixer l’entorn natural de Collserola. Hora i lloc: 
10 h, Centre d’Informació del parc. Cal inscripció prèvia.
Informació i inscripcions: 932 803 552

Parc del Garraf
Diumenge 19 d’abril
Les vistes panoràmiques del puig de les Agulles. Ex-
cursió per gaudir d’espectaculars vistes panoràmiques del Garraf i el 
delta del Llobregat. Hora i lloc: 11 h, Petit Casal de Begues. 
Informació: 935 511 506 i 627 948 069

Dissabte 25 d’abril
El cel de primavera amb la lluna i planetes. Sessió 
d’observació idònia per conèixer el cel de primavera amb les estre-
lles més brillants de l’any. Hora i lloc: 20.30 h, Observatori Astronò-
mic del Parc del Garraf (Olivella). Cal inscripció prèvia.
Informació i inscripcions: 685 233 575

Parc d’Olèrdola
Diumenge 19 d’abril
Tasta la història del vi al bressol del Penedès. Visita guia-
da per conèixer com ibers, romans i els habitants de l’Edat Mitjana 
han interpretat la cultura del vi. S’acabarà la visita amb un tast de vins. 
Hora i lloc: 11 h, Conjunt Monumental d’Olèrdola.
Informació: 938 172 868

Parc del Foix
Diumenge 19 d’abril
Herbes i remeis. Passejada i taller pràctic per conèixer les pro-
pietats de la gran varietat de plantes aromàtiques i medicinals que 
tradicionalment s’han usat per elaborar remeis. Hora i lloc: 11 h, Punt 
d’Informació de Castellet (Castellet i la Gornal). 
Informació: 687 523 918

AGENDA D’ACTIVITATS  
A LA XARXA DE PARCS NATURALS

Passejades guiades

Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

Altres parcs naturals de Catalunya: http://parcsnaturals.gencat.cat

Per conèixer totes les notícies de la Xarxa de Parcs Naturals,  
podeu consultar el butlletí electrònic a:

http://parcs.diba.cat/web/l-informatiu
Subscriviu-vos-hi!

L’INFORMATIU DELS PARCS

Xarxa de Parcs Naturals

http://parcs.diba.cat/web/agenda

Tots els espais naturals protegits ho són perquè disposen de paisatges i elements patrimonials de gran vàlua i interès. Des-
cobrir-los de la mà d’un guia ambiental és la millor manera de copsar-ne tots els matisos i detalls. En els espais gestionats 
per la Diputació de Barcelona –directament o en consorci– aquestes passejades es fan en cap de setmana o festius i duren 
entre dues i quatre hores. Gairebé sempre es fan en horari matinal, però també en podeu trobar de nocturnes! Costen 
tres euros i hi ha descomptes per a infants i gent gran. 
Les rutes són de dificultat baixa, ja que van adreçades a un públic general i familiar. Recordeu, 
però, d’anar ben preparats: cal dur calçat apropiat, aigua i roba adequada a cada època de l’any. 
Els secrets i els paisatges més suggeridors dels parcs naturals us esperen. 

Deixeu-vos guiar!

Parc Natural del Montseny. Foto: iStock

- Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac: Els Caus 
de Mura. Diumenge 19 d’abril. Hora i lloc: 11 h, Centre d’Informació de 
Mura. Tel. 722 763 035 
- Parc del Montnegre i el Corredor: Veïnat de Mata. Dissabte 25 
d’abril. Hora i lloc: 10 h, plaça dels Alocs (Mataró). Tel. 937 955 405 
- Parc de la Serralada Litoral: Vinyes i cirerers a redós del castell 
de Sant Miquel. Diumenge 26 d’abril. Hora i lloc: 10 h, Ajuntament de 
Vallromanes. Tel. 937 540 024 
- Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera: Paisat-
ges d’aigua a Vallcàrquera. Diumenge 3 de maig. Hora i lloc: 11 h, Punt 
d’Informació del Molí de Ca l’Antic (Figaró-Montmany). Tel. 938 429 361 
- Parc del Castell de Montesquiu: Sender de Sora per les se-
quoies de Rocafiguera. Diumenge 10 de maig. Hora i lloc: 8.15 h, Sora (a 

l’entrada del poble, davant el restaurant L’Antic). Tel. 938 592 226 
- Parc del Foix: Flors, abelles i mel. Diumenge 17 de maig. Hora i lloc: 
11 h, Centre d’Informació del Castell de Penyafort (Santa Margarida i els 
Monjos). Tel. 687 523 918 
- Parc d’Olèrdola: Olèrdola: una muntanya d’històries. Dissabte 23 de 
maig. Hora i lloc: 11 h, Conjunt Monumental d’Olèrdola. Tel. 938 172 868 
- Parc de la Serralada de Marina: Passejada per la vall de Pomar 
i activitats a Can Miravitges: identificació de plantes en flor i remeieres. 
Diumenge 24 de maig. Hora: 10 h. Lloc: a concretar en el moment de fer 
la inscripció. Tel. 933 956 336
- Parc del Garraf: El Garraf al capvespre: de Plana Novella a Vallgrassa. 
Dissabte 30 de maig. Hora i lloc: 19 h, Monestir de Plana Novella (Garraf). 
Tel. 630 678 885 
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