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És necessària la inscripció per 
realitzar les activitats!
El PEríoDE D’InscrIPcIó s’obrE 10 DIEs  
hàbIls abans DE l’InIcI DE caDa actIvItat.

inscripcions
93 256 22 20

(de dl a dv, de 10 a 13 h)

• activmuseuciencies 
@bcn.cat

informació
93 256 22 20

• www.amb.cat/agenda

10è cicle d’activitats als parcs, 
platges i rius metropolitans

Us presentem la nova edició 
del cicle d’activitats als parcs, 
platges i rius metropolitans. 
Un cicle ben especial, ja que 
ja són 10 les temporades  
que l’àrea Metropolitana  
de barcelona i el Museu de 
ciències naturals de barce-
lona han omplert d’activitats 
i propostes ben variades per 
conèixer i gaudir dels espais 
metropolitans més emble-
màtics. En aquests anys hem 
fet tallers, visites guiades, 
itineraris de natura, jocs en fa-
mília i jornades participatives 
diverses, entre d’altres, que 
ens han descobert els valors 
dels parcs, les platges  
i els rius metropolitans.
Per celebrar-ho hem treballat 
en un nou cicle d’activitats 
molt interessants i diverses, 
adreçades a totes les edats, 
així com en una festa al parc 
de can Zam en la qual podreu 
participar amb tota la família. 
la novetat d’enguany és que 
aquest cicle tindrà una durada 
anual; en aquest fullet troba-
reu la programació de tot el 
2016. cada cap de setmana 
podreu gaudir d’un espai na-
tural de l’àrea metropolitana 
de barcelona. 
Descobrirem els interessants 
valors d’alguns parcs de la 
Xarxa de Parcs Metropo-
litans: coneixerem la seva ve-
getació, els entorns naturals 
que els envolten, la seva 
història, l’exposició Salvadori-
ana del Jardí botànic de bar-
celona i els secrets del Jardí 
botànic històric; observarem 
els peixos, ocells, ratpenats 
i altres animals que viuen 
en aquests entorns, serem 
testimonis de l’alliberament 
d’un animal ferit i recuperat, 
explorarem de manera ben 

divertida alguna platja del 
litoral metropolità i el seu 
fons marí i farem itineraris 
en caiac o bicicleta elèctrica. 
Fins i tot podrem participar 
directament en la millora 
ambiental d’aquests espais a 
partir d’accions de volunta-
riat. 
també ens aproparem a 
petits tresors naturals del riu 
llobregat fotografiant-los a 
Pallejà, visitant els aigua-
molls de Molins de rei, o 
coneixent els ocells que hi 
viuen de la mà d’anelladors 
experts.
En aquest cicle també podrem 
gaudir d’una nova edició de 
la jornada de portes obertes, 
Planta’t als Botànics! Us con-
videm a participar en aquesta 
gran festa amb un munt 
d’activitats diverses, exposici-
ons, tallers, jocs tradicionals i 
visites guiades pensades per a 
tota la família.

Ja en són 10!

eN CAdA PàgINA 
TRObAReU UNA 
d’AqUesTes ICONes,  
qUe Us INdIqUeN 
l’eNTORN ON TINdRà  
llOC l’ACTIvITAT.

PARCS

PLATGES

RIUS

Activitat accessible

• www.agenda.
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Parc de torreblanca 
sant Feliu de llobregat, sant Joan Despí,  
sant Just Desvern

ens ajudes a plantar rosers? 
FEsta I PlantaDa DE rosErs  
al rosErar DE torrEblanca
Participarem a la festa i plantada popular  
de rosers amb els amics de les roses de sant 
Feliu de llobregat. a més de contribuir a la 
millora del roserar, aprofitarem per descobrir el 
parc de torreblanca a través d’un itinerari guiat.

DIUMENGE
31Gener

PUNT DE TROBADA: 
roserar del parc de 
torreblanca, a tocar 
de la porta d’accés 
per l’av. Generalitat, 
s/n, sant Joan Despí
Coordenades:  
n41.377525, 
E2.054914

• Públic familiar 
(totes les edats)
• Jornada participativa

10-13 h

COL·LABOREN: 
consell comarcal 
del baix llobregat, 
ajuntaments de sant 
Feliu de llobregat, 
sant Joan Despí, sant 
Just Desvern
PARTICIPA:  
associació d’amics 
de les roses de sant 
Feliu de llobregat

Platja de les Moreres 
Montgat

una classe de GeoloGia  
a la platja. PassEJaDa DE la 
PlatJa al tUró DE MontGat
Des de la platja de Montgat iniciarem un 
recorregut que ens permetrà descobrir la 
història geològica de la zona. visitarem, entre 
altres espais, el turó de Montgat, un bé que 
consta en l’inventari d’espais d’interès geològic 
de catalunya.

DISSABTE
13feBrer

PUNT DE TROBADA: 
Platja de Montgat,  
a la plaça a tocar de 
l’espigó al costat  
del turó de Montgat  
i del passatge de Mar
Coordenades:  
n41.465316, 
E2.279193

• Públic adult
• Itinerari guiat

COL·LABORA: 
ajuntament  
de Montgat
PARTICIPA:  
aloc. associació per 
a l’Estudi del Medi 
natural

10.45-13 h

Parc de can Mercader 
cornellà de llobregat

Birdwatching PEr a tothoM
al parc de can Mercader podem trobar molts 
ocells de diferents espècies. Farem una 
passejada observant els seus nius, costums, 
escoltant el seus cants, etc. 

Observació: porteu prismàtics, si en teniu.

DIUMENGE
14feBrer

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Porta del Museu Palau 
Mercader. accés al 
parc per la carretera 
de l’hospitalet de 
llobregat
Coordenades:  
n41.357317, 
E2.085165

• Públic familiar 
(totes les edats)
• visita guiada

COL·LABORA: 
ajuntament  
de cornellà de 
llobregat
PARTICIPA:  
associació naturalista 
de cornellà

Jardí botànic de barcelona 
barcelona

Salvadoriana.  
El GabInEt DE cUrIosItats 
la visita a l’exposició Salvadoriana ens 
permetrà redescobrir un tresor del patrimoni 
científic de barcelona: el gabinet de curiositats 
de la natura, reunit per la passió col·leccionista 
de diverses generacions de la família salvador 
a la rebotiga de la seva farmàcia del carrer 
ample de la ciutat de barcelona.

DISSABTE
20feBrer

11-12.30 h

PUNT DE TROBADA: 
taquilles del Jardí 
botànic, c. del Dr. Font 
i Quer, 2
Coordenades:  
n41.362072, 
E2.157583

• Públic adult
• visita guiada

COL·LABORA: 
consorci del Museu 
de ciències naturals 
de barcelona



riu llobregat  
castellbisbal

plomes i Becs al lloBreGat. 
JornaDa D’anEllaMEnt cIEntíFIc 
D’aUs
Un anellador professional ens ensenyarà els 
secrets de la seva feina en una sessió pràctica 
i ens mostrarà la diversitat d’espècies del riu 
llobregat. 

Parc de can solei i de ca l’arnús 
badalona

canvi climàtic i meteoroloGia.  
EXPErIMEntEM al Parc DE can solEI 
I DE ca l’arnús
amb materials senzills farem experiments 
sobre física atmosfèrica i canvi climàtic. 
visitarem la torre del rellotge, una de les 
primeres estacions meteorològiques de registre 
continu de catalunya. 

DISSABTE
27feBrer

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Porta d’accés  
al parc per la riera  
de canyadó
Coordenades:  
n41.457157, 
E2.255227

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 6 anys)
• taller i visita guiada

DIUMENGE
21feBrer

9-12 h

PUNT DE TROBADA: 
Zona de pícnic  
de castellbisbal.  
a la passera blava 
sobre el riu, sota  
el pont de l’aP7
Coordenades:  
n41.469142 
E1.969074

• Públic familiar 
(totes les edats)
• taller

COL·LABORA: 
ajuntament  
de castellbisbal
PARTICIPA:  
centre Mediambiental 
l’arrel 

Jardí botànic de barcelona 
barcelona

la flora mediterrània d’arreu 
del món. DEscobrIM PlantEs 
sInGUlars DEl botànIc
Descobrirem els indrets més destacats del 
jardí, on s’hi presenten espècies vegetals 
de diferents zones del món amb clima 
mediterrani. apreciarem els exemplars més 
atractius i més singulars, així com les floracions 
més interessants del jardí durant aquesta 
estació de l’any.

DIUMENGE
28feBrer

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
taquilles del Jardí 
botànic, c. del Dr. Font 
i Quer, 2
Coordenades:  
n41.362072, 
E2.157583

• Públic adult
• visita guiada

COL·LABORA: 
consorci del Museu 
de ciències naturals 
de barcelona
PARTICIPA:  
associació d’amics 
del Jardí botànic de 
barcelona

riu llobregat  
sant vicenç dels horts

coneix el lloBreGat, el riu  
que vol reviure! El PaIsatGE  
FlUvIal En transForMacIó 
aquesta ruta ens permetrà conèixer la història 
recent del llobregat: l’evolució del paisatge 
amb la construcció de camins, autopistes, 
autovies, ferrocarrils, canals, camps de conreu... 
reconeixerem altres usos que li han anat 
reduint els espais naturals. Descobrirem com 
ha canviat el paisatge i com sobreviu la fauna 
i la flora.

DISSABTE
5marÇ

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Parc la vailet,  
c. àngel Guimerà  
amb carretera a  
sant boi de llobregat 
(nou accés al riu) 
Coordenades:  
n41.396442, 
E2.011578

• Públic adult
• Itinerari guiat

COL·LABORA: 
ajuntament de  
sant vicenç  
dels horts 
PARTICIPA:  
bioeduca

http://www.amb.cat/web/medi-ambient/sostenibilitat/educacio-per-a-la-sostenibilitat


Parc del litoral 
sant adrià de besòs

acció Besòs. actUa PEr  
a la MIllora EcolòGIca DE la 
DEsEMbocaDUra DEl bEsòs
Participarem en la tradicional acció de millora 
del delta de la desembocadura del riu besòs; 
en aquesta ocasió plantarem borró per tal de 
potenciar el creixement de plantes a les dunes i 
facilitar la nidificació del corriol petit. Dos experts 
naturalistes ens explicaran les singularitats 
ecològiques d’aquest espai natural, fluvial i marí, 
com els ocells o les petites criatures que es poden 
trobar amagades entre les pedres i la vegetació.

DIUMENGE
6marÇ

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Jugatecambiental  
del Parc del litoral.  
al passeig marítim  
de sant adrià de 
besòs, a tocar de  
la desembocadura  
del besòs
Coordenades:  
n41.421403, 
E2.232638

• Públic familiar 
(totes les edats)
• Jornada participativa

COL·LABORA: 
ajuntament de sant 
adrià de besòs
PARTICIPEN:  
Xavi larruy  
i albert leal

JUgATeCAMbIeNTAl
Parc de l’Estany de la Murtra 
Gavà i viladecans

el dia de la murtra
Farem una passejada pel parc de l’Estany de la 
Murtra i la Pineda de la Maiola, on descobrirem 
espècies de flora i fauna de gran interès. 
completarem la jornada amb una sessió 
d’anellament científic d’ocells.

DISSABTE
12marÇ

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
aparcament de 
l’Estany de la Murtra
Coordenades:  
n41.273391, 
E2.042944

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 8 anys)
• taller i visita guiada

COL·LABOREN: 
consorci per a 
la Protecció i la 
Gestió dels Espais 
naturals del Delta 
del llobregat, 
ajuntaments de 
viladecans i de Gavà
PARTICIPEN:  
Fem natura i centre 
Mediambiental l’arrel 

Jardí botànic històric 
barcelona

descoBrim el jardí amaGat
Ens endinsarem en un petit jardí, bell i calmat, 
desconegut per la majoria d’habitants de 
barcelona. Descobrirem alguns dels arbres  
més alts de la ciutat, ens deixarem sorprendre 
per plantes singulars i visitarem l’hort de la 
Masia, on observarem varietats recuperades  
de fruites i verdures.

DIUMENGE
13marÇ

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
carpa de la 
Jugatecambiental, 
a l’entrada del Jardí 
botànic històric. av. 
dels Muntanyans, s/n 
(darrere l’aparcament 
del Mnac)
Coordenades:  
n41.367367, 
E2.152972

• Públic adult
• visita guiada

COL·LABORA: 
consorci del Museu 
de ciències naturals 
de barcelona
PARTICIPA:  
nusos. activitats 
científiques i 
culturals, sccl

Parc del litoral / Parc de can Zam /  
Parc de les aigües 
sant adrià de besòs, santa coloma de Gramenet  
i Montcada i reixac

endolla’t a la moBilitat 
sosteniBle. DEscobrIM El bEsòs I 
Els sEUs Parcs MEtroPolItans aMb 
la bIcI ElèctrIca
la Jugatecambiental ens descobrirà el besòs  
i els valors dels tres parcs metropolitans que 
hi ha a tocar del riu: el parc del litoral, can 
Zam i el parc de les aigües. Ens bellugarem 
en un mitjà de transport ben singular, la 
bicicleta elèctrica, una bona opció de mobilitat 
sostenible.

Observació: cal que porteu casc de bicicleta.

DIUMENGE
13marÇ

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Jugatecambiental 
del Parc de can Zam, 
c. víctor hugo, 70, 
passat el llac de  
can Zam
Coordenades:  
n41.457021, 
E2.194952

• Públic adult
• Itinerari guiat

COL·LABOREN: 
ajuntaments de sant 
adrià de besòs, santa 
coloma de Gramenet 
i Montcada i reixac
PARTICIPA:  
siboc

JUgATeCAMbIeNTAlJUgATeCAMbIeNTAl



Parc del calamot 
Gavà

el Garraf roiG. obsErvEM  
la transForMacIó DEl PaIsatGE  
DEs DEl Parc DEl calaMot
Descobrirem els arbres singulars, la geologia 
i la vegetació de l’anomenat Garraf roig. amb 
unes vistes privilegiades de l’entorn i del Delta 
del llobregat, interpretarem els canvis naturals 
i humans al llarg del temps.
 
 

DISSABTE
2aBril

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
aparcament del parc 
del calamot, av. de 
Joan carles I
Coordenades:  
n41.298897, 
E2.001661

• Públic adult
• visita guiada

COL·LABORA: 
ajuntament de Gavà

riu besòs 
sant adrià de besòs

la flora de fora als afores.  
DEscobrIM lEs PlantEs al·lòctonEs 
al bEsòs
vols saber com els éssers vius que habiten 
els rius són indicadors del seu estat de salut? 
l’activitat us permetrà aprendre a reconèixer  
la flora autòctona i al·lòctona del besòs.

DIUMENGE
3aBril

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Estació del trambesòs 
“Port Fòrum” 
Coordenades:   
n41.418798, 
E2.226106

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 10 anys)
• visita guiada

COL·LABORA: 
consorci del Museu 
de ciències naturals 
de barcelona
PARTICIPEN:  
nusos. activitats 
científiques i 
culturals, sccl

Parc de la Fontsanta 
Esplugues de llobregat, sant Joan Despí,  
sant Just Desvern

pedals al parc. ItInErarI cIclIsta 
PEl Parc DE la Fontsanta
Descobrim els valors ambientals del parc de la 
Fontsanta a ritme de pedals! abans, aprendrem 
tècniques bàsiques de mecànica de la bicicleta 
(com canviar una cambra d’aire, una cadena…) i 
jugarem en un circuit d’habilitats al parc ciclista.

Observació: hi ha disponibilitat de cascos  
i bicicletes del parc ciclista, per tant, no cal  
portar-los.

DISSABTE
9aBril

10-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Parc ciclista  
del llobregat. av. del 
baix llobregat, s/n. 
sant Joan Despí
Coordenades:  
n41.372824, 
E2.075253

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 9 anys)
• visita guiada i taller

Parc de can lluc 
santa coloma de cervelló

fem de BiòleGs! EXPloracIó DEl 
Parc I allIbEraMEnt D’anIMals
Què veus quan vas al parc de can lluc? Un 
espai verd on només podem veure arbres o un 
lloc ple de vida amagada? Explorarem el parc 
com els biòlegs i descobrirem  les espècies 
que són invisibles als nostres ulls. Per finalitzar 
l’activitat, alliberarem aus ferides que han estat 
tractades al centre de recuperació de Fauna 
salvatge de torreferrussa.

DIUMENGE
10aBril

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Jugatecambiental 
del parc de can 
lluc. accés al parc 
des de l’av. onze de 
setembre, s/n
Coordenades:  
n41.369619, 
E2.017719

• Públic familiar 
(totes les edats)
• visita guiada i taller

COL·LABORA: 
ajuntament de santa 
coloma de cervelló
PARTICIPEN:  
bosc de llum i centre 
de recuperació de 
Fauna salvatge  
de torreferrussa

JUgATeCAMbIeNTAl

http://www.amb.cat/web/medi-ambient/sostenibilitat/educacio-per-a-la-sostenibilitat


Jardí botànic de barcelona 
barcelona

BioBlitz. JornaDa obErta  
D’EXPErIMEntacIó natUralIsta
acompanyats per experts naturalistes, 
participarem en l’observació i recerca de flora 
i fauna del parc de Montjuïc per col·laborar en 
els estudis de biodiversitat urbana.

Observació: inscripcions a partir del 15 d’abril 
a: http://bioblitzbcn.museuciencies.cat

CAP DE SETMANA
16-17aBril

Ds, tot el dia; dg, matí

PUNT DE TROBADA: 
Institut botànic  
de barcelona.  
Pg. del Migdia, s/n
Coordenades:  
n41.362292, 
E2.161110

• Públic familiar  
i adult
• Jornada participativa

COL·LABOREN: 
Museu de ciències 
naturals de 
barcelona, associació 
d’amics del Museu 
de ciències naturals 
de barcelona, hàbitat 
Urbà, aMb

Parc dels Pinetons 
ripollet

mirant el cel. EstEls I PlanEtEs  
DEs DEl Parc DEls PInEtons
acompanyats per experts en astronomia, 
observarem la lluna i altres cossos celestes. 
observació astronòmica del cel del parc dels 
Pinetons a ull nu i amb telescopi.

DISSABTE
16aBril

20-22 h

PUNT DE TROBADA: 
casa natura. ctra. 
santiga, km 1,2 
Coordenades:  
n41.507811, 
E2.148250

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 8 anys)
• taller

COL·LABORA: 
ajuntament  
de ripollet
PARTICIPA:  
associació ripollet 
natura i associació 
astronòmica de 
sabadell

Parc de can solei i de ca l’arnús 
badalona

el jardí de les ciències. 
PlantaDa DE lEs hortalIssEs  
DE PrIMavEra
Després dels freds de l’hivern, és un bon 
moment per visitar les plantacions del Jardí de 
les ciències que es van portar a terme l’anterior 
cicle i fer els preparatius per als conreus 
d’estiu. Plantarem mongetes, pastanagues, 
enciams, carabasses, apis, blat de moro... i 
farem un seguiment dels conreus plurianuals.

DIUMENGE
17aBril

11.30-13.30 h

PUNT DE TROBADA: 
Jugatecambiental  
del Parc de can solei  
i de ca l’arnús. 
Glorieta
Coordenades:  
n41.456777, 
E2.253336

• Públic familiar 
(totes les edats)
• Jornada participativa

COL·LABORA: 
ajuntament  
de badalona
PARTICIPA:  
aloc, associació  
per a l’Estudi  
del Medi natural

Jardí botànic de barcelona 
barcelona

la piuladissa de la primavera. 
obsErvEM ocElls al botànIc
El Jardí botànic de barcelona ens permet 
observar una gran diversitat d’ocells, però... 
com els observem? com els identifiquem? 
Quines són les millors èpoques de l’any per  
fer-ho? coneixerem els ocells que habiten  
el jardí de la mà d’un ornitòleg.

Observació: porteu prismàtics, si en teniu.

DIUMENGE
24aBril

10-12 h

PUNT DE TROBADA: 
taquilles del Jardí 
botànic, c. del Dr. Font 
i Quer, 2 
Coordenades:  
n41.362072, 
E2.157583

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 7 anys)
• visita guiada

COL·LABORA: 
consorci del Museu 
de ciències naturals 
de barcelona
PARTICIPA:  
UdIco - Unitat de 
Divulgació de la 
ciència i els ocells. 
Institut català 
d’ornitologia 

JUgATeCAMbIeNTAl

http://bioblitzbcn.museuciencies.cat


Platja de viladecans 
viladecans

qui es menja qui? anIMals  
a la PlatJa DE vIlaDEcans
Petits i grans coneixerem una de les platges 
metropolitanes on es conserva un paisatge 
natural amb ecosistema dunar. Descobrirem 
diverses espècies d’animals, com ara petits 
crustacis, i els identificarem.

DISSABTE
30aBril

10-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Punt d’informació 
dels Espais naturals 
del Delta del 
llobregat remolar-
Filipines (aparcament 
a 1,5 km, aprox.)
Coordenades:  
n41.278763, 
E2.063761

• Públic familiar  
(infants a partir  
de 6 anys)
• visita guiada i taller

COL·LABORA: 
ajuntament  
de viladecans
PARTICIPA:  
submon

Parc de can Mercader 
cornellà de llobregat

clams i reclams. Els sons  
DE la natUra
Un ornitòleg ens ensenyarà com observar amb 
les orelles, per reconèixer els cants dels ocells 
del parc. Utilitzarem reclams que els imiten.

Observació: porteu prismàtics, si en teniu. 

DIUMENGE
1maiG

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
carpa de la 
Jugatecambiental del 
Parc de can Mercader, 
a l’entrada del parc 
per la carretera 
de l’hospitalet de 
llobregat
Coordenades:  
n41.357304, 
E2.085167

• Públic familiar 
(totes les edats)
• taller

COL·LABORA: 
ajuntament  
de cornellà de 
llobregat
PARTICIPA:  
associació naturalista 
de cornellà

JUgATeCAMbIeNTAl

Parc de les Palmeres 
corbera de llobregat

enamora’t al jardí romàntic 
del parc de les palmeres
Ens endinsarem a la màgia del parc de les 
Palmeres i descobrirem a través dels sentits 
els secrets que amaga (les seves olors, els seus 
colors, els seus sons...).

DISSABTE
7maiG

11-13.30 h

PUNT DE TROBADA: 
Parc de les Palmeres. 
Entrada del parc del  
c. del raval, 26
Coordenades:  
n41.416800, 
E1.920132

• Públic familiar  
(totes les edats) 
• Itinerari guiat

COL·LABORA: 
ajuntament de 
corbera de llobregat
PARTICIPA:  
DEMasab

Parc de bellvitge 
l’hospitalet de llobregat

vols conèixer una dona 
d’aiGua? lEs hIstòrIEs DE la JaMa
has conegut mai una dona d’aigua? 
En coneixerem una, i serà ella qui ens 
acompanyarà per diferents racons del parc 
descobrint històries sobre animals i plantes 
que habiten aquest espai.

DIUMENGE
8maiG

11.30-13.30 h

PUNT DE TROBADA: 
Jugatecambiental 
del parc de bellvitge, 
entre el bar i la 
rambla de la Marina
Coordenades:  
n41.348475, 
E2.111686

• Públic familiar 
(totes les edats)
• visita guiada

COL·LABORA: 
ajuntament de 
l’hospitalet  
de llobregat
PARTICIPA:  
la saboga

JUgATeCAMbIeNTAl



Parc de la Mariona i riu llobregat 
Molins de rei

viu la miGració de les aus. 
ItInErarI GUIat DEl Parc DE  
la MarIona a l’aIGUaMoll  
DE MolIns DE rEI  
aquest recorregut que surt del parc de la 
Mariona, situat en una zona d’antics conreus 
de regadiu, ens portarà a l’aiguamoll de 
Molins de rei, exemple d’obra de restauració 
mediambiental que recupera part dels 
ecosistemes típics del nostre entorn, i on han 
estat citades més de 100 espècies diferents 
d’ocells. De la mà d’un ornitòleg descobrirem 
els ocells que hi viuen i la seva activitat en 
plena època de migració i en l’inici de les 
tasques reproductores.

Observació: porteu prismàtics, si en teniu.

DISSABTE
14maiG

PUNT DE TROBADA: 
Entrada per 
l’avinguda de 
barcelona (n-340)  
Coordenades: 
n41.406622, 
E2.023335

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 8 anys)
• Itinerari guiat

COL·LABORA:  
ajuntament de Molins 
de rei
PARTICIPA:  
sergi sales i asensio

9.30-13 h

Parc de la Fontsanta 
Esplugues de llobregat, sant Joan Despí  
i sant Just Desvern

el jardí de les papallones.  
DEscobrIM I tEnIM cUra D’Un EsPaI  
sInGUlar DEl Parc DE la Fontsanta
visitarem un jardí ben especial, dissenyat 
per rebre la visita de diferents espècies de 
papallones, i tindrem l’oportunitat de participar 
del seu manteniment fent de jardiners. 
Finalment el recorrerem a la recerca de totes 
les espècies d’insectes que puguem trobar.  
a veure si els aconseguim fotografiar!

Observació: es recomana portar càmera de 
fotos. 

DIUMENGE
15maiG

11.30-13.30 h

PUNT DE TROBADA: 
Jugatecambiental 
del parc de la 
Fontsanta, al costat 
de l’esplanada del bar 
del parc
Coordenades:  
n41.369806, 
E2.070459

• Públic familiar 
(totes les edats)
• Jornada 
participativa

COL·LABOREN: 
ajuntaments 
d’Esplugues de 
llobregat, sant Joan 
Despí i sant Just 
Desvern
PARTICIPA:  
centre Mediambiental 
l’arrel

JUgATeCAMbIeNTAl

riu besòs 
barcelona

el peix viatGer. sEGUIM la rUta  
DEls PEIXos MIGratorIs
amb motiu del Dia Internacional de la Migració 
dels Peixos, us proposem fer un viatge al 
voltant del fenomen de la migració, començant 
pel Museu blau i acabant a la desembocadura 
del riu besòs. Un viatge en el qual ens mourem 
per aturar-nos i connectar peixos,  
rius i persones.

DISSABTE
21maiG

10-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Museu blau,  
pl. de leonardo  
Da vinci, 4-5  
Coordenades: 
n41.410629, 
E2.220946

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 8 anys)
• visita guiada i taller

COL·LABORA:  
consorci del Museu 
de ciències naturals 
de barcelona
PARTICIPEN:  
nusos. activitats 
científiques i 
culturals, sccl, I 
centre d’Estudis dels 
rius Mediterranis

Parc del turonet 
cerdanyola del vallès

Hotels per a insectes. 
constrUïM Un allotJaMEnt 
bEn PartIcUlar PEr als PEtIts 
anIMalons
Un hotel d’insectes és una manera divertida 
d’anomenar un refugi perquè hi hivernin o 
hi nidifiquin diverses espècies d’insectes i 
aràcnids. construirem petits hotels d’insectes 
per endur-nos al jardí o balcó de casa i 
coneixerem quins poden ser els possibles 
inquilins. D’aquesta manera afavorirem la 
presència d’aquests animals a la ciutat, on 
ajudaran a pol·linitzar les flors i mantenir les 
plagues a ratlla. 

DIUMENGE
22maiG

11-13.30 h

PUNT DE TROBADA: 
Jugatecambiental  
del Parc del turonet, 
al passeig d’horta, al 
costat dels jocs 
infantils
Coordenades:  
n41.487941, 
E2.145331

• Públic familiar 
(totes les edats)
• taller

COL·LABORA: 
ajuntament de 
cerdanyola del vallès
PARTICIPA:  
argelaga, serveis 
ambientals, sl 

JUgATeCAMbIeNTAl



Parc de torreblanca 
sant Feliu de llobregat, sant Joan Despí  
i sant Just Desvern

viatGe en el temps al jardí 
romàntic. Els sEnyors DE 
torrEblanca Ens obrEn  
lEs PortEs DE la sEva FInca
coincidint amb la celebració de l’aplec de santa 
anna, els senyors de la casa ens ensenyaran 
les magnificències de la seva propietat tot 
mostrant-nos les novetats arquitectòniques  
i la diversitat vegetal del seu jardí. Un viatge  
en el temps en el qual no hi faltaran sorpreses.

DISSABTE
28maiG

18-19.15 h

PUNT DE TROBADA: 
Entrada al parc  
pel carrer de  
la torreblanca
Coordenades:  
n41.377068, 
E2.057836

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 6 anys)
• visita teatralitzada

COL·LABOREN: 
consell comarcal  
del baix llobregat  
i ajuntaments de sant 
Feliu de llobregat, 
sant Joan Despí  
i sant Just Desvern
PARTICIPA:  
aura, Didàctica  
i Difusió cultural

Parc de les Planes 
l’hospitalet de llobregat

coneGuem el parc de les 
planes. Els valors DEls EsPaIs 
vErDs Urbans 
Descobrirem per què són importants els 
parcs urbans per a les ciutats, i a través de 
dinàmiques on els petits de la família seran 
els protagonistes, coneixerem els ocells que hi 
habiten, la vegetació i la història del parc.

DIUMENGE
29maiG

11.30-13.30 h

PUNT DE TROBADA: 
Jugatecambiental del 
parc de les Planes. 
accés al parc per l’av. 
Isabel la catòlica. 
a prop dels jocs 
infantils
Coordenades:   
n41.367881, 
E2.106011

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 6 anys)
• Itinerari guiat

JUgATeCAMbIeNTAl

Parc de can Zam  
santa coloma de Gramenet

ulls que ens oBserven  
en la foscor. ItInErarI noctUrn 
DE can ZaM a la sErra DE MarIna 
saps que a la nit surten molts animals a buscar 
menjar? Explorem la serralada de Marina per 
saber com és la muntanya de nit. Quan arribem 
a la Font de l’alzina, alliberarem aus nocturnes 
recuperades al centre de Fauna salvatge de 
torreferrussa. 

Observació: cal portar calçat còmode, aigua i 
una llanterna. 

DISSABTE
4junY

20.30-22.30 h

PUNT DE TROBADA: 
Jugatecambiental 
del Parc de can Zam, 
c. víctor hugo, 70, 
passat el llac de  
can Zam
Coordenades:  
n41.457021, 
E2.194952

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 8 anys)
• Itinerari guiat

COL·LABORA: 
ajuntament de santa 
coloma de Gramenet
PARTICIPEN:  
bosc de llum i centre 
de recuperació de 
Fauna salvatge  
de torreferrussa

Parc de can Zam 
santa coloma de Gramenet

festa de protecció de la 
natura. cElEbrEM Els 10 cIclEs 
D’actIvItats als Parcs, PlatGEs  
I rIUs MEtroPolItans
amb motiu del Dia Mundial del Medi ambient  
i dels 10 cicles d’activitats als parc, platges i 
rius metropolitans, celebrarem una festa 
amb moltes activitats i jocs adreçats a petits 
i joves on podreu passar una bona estona. 
reflexionarem sobre la importància que  
té la natura mentre fem jocs i tallers, com  
el d’estampació de samarretes bestials.  
Us hi esperem!

Observació: cal portar una samarreta per 
estampar al taller samarretes bestials. 

DIUMENGE
5junY

10-14 h

PUNT DE TROBADA: 
Jugatecambiental 
del Parc de can Zam, 
c. víctor hugo, 70, 
passat el llac de  
can Zam
Coordenades:  
n41.457021, 
E2.194952

• Públic familiar
• Festa participativa

COL·LABORA: 
ajuntament de santa 
coloma de Gramenet
PARTICIPEN:  
bosc de llum i 
entitats de santa 
coloma de Gramenet

JUgATeCAMbIeNTAl

http://www.amb.cat/web/medi-ambient/sostenibilitat/educacio-per-a-la-sostenibilitat


Parc de les aigües 
Montcada i reixac

les aventures de la marina.  
DEscobrIM la MUntanya lItoral
la Marina és una nena eixerida amb moltes 
inquietuds i esperit aventurer. Ens convertirem 
en els seus companys de classe i visitarem la 
serralada de Marina, situada a l’altra banda 
del besòs, davant del parc de les aigües. la 
muntanya, amb la seva fauna i flora, ensenyarà 
als nens l’autèntic esperit de la natura.

DIUMENGE
5junY

11-12 h

PUNT DE TROBADA: 
casa de les aigües  
de Montcada i reixac. 
av. de la ribera, s/n
Coordenades: 
n41.472469, 
E2.186885

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 3 anys)
• teatre infantil

COL·LABOREN:  
ajuntament de 
Montcada i reixac i 
Museu Municipal de 
Montcada i reixac
PARTICIPA:  
aura, Didàctica  
i Difusió cultural

Parc de can vidalet 
Esplugues de llobregat

Bioindicadors del canvi 
climàtic. Els ratPEnats DE  
can vIDalEt
compartirem la nit amb els ratpenats! 
observarem els individus en directe, 
aprendrem com s’orienten, com cacen, de què 
s’alimenten i els beneficis que aporten als 
ecosistemes i als éssers humans.

DISSABTE
11junY

20-22 h

PUNT DE TROBADA: 
Parc de can vidalet, 
c. laureà Miró, 63, 
davant de l’Escola 
oficial d’Idiomes
Coordenades:  
n41.376012, 
E2.096500

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 6 anys)
• visita guiada

JUgATeCAMbIeNTAl

Parc de can lluc 
santa coloma de cervelló

Gastronomia km 0.  
collIM I tastEM cIrErEs
vols saber per què és tan bona la cirera 
del baix? visitarem els camps de cirerers 
acompanyats per un pagès coneixedor d’aquest 
cultiu. Participarem en un tast de varietats  
de cirera i en coneixerem la història, curiositats 
i utilitats a la cuina. 

DIUMENGE
12junY

10-12.30 h

PUNT DE TROBADA: 
Pista del parc de can 
lluc. accés al parc 
des de l’av. onze de 
setembre, s/n
Coordenades: 
n41.369619, 
E2.017719

• Públic familiar 
(totes les edats)
• visita guiada i taller

COL·LABORA:  
ajuntament de santa 
coloma de cervelló
PARTICIPEN:  
Josep Pascual  
i cristina roig

Parc de l’Ermita del Pla de sant Joan  
la Palma de cervelló

petits darwins. DEscobrIM  
la Flora DEl Parc I DE la rIEra  
DE raFaMans
Guiats per un naturalista farem un recorregut 
de descoberta dels valors naturals del parc  
i de la riera de rafamans, parant especial 
atenció a la vegetació de la zona.

DISSABTE
18junY

10-12.30 h

PUNT DE TROBADA: 
Esplanada de l’Ermita 
del Pla de sant Joan. 
camí Estret, s/n (o bé 
c. Ull de llebre)
Coordenades: 
n41.406119, 
E1.978707

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 8 anys)
• Itinerari guiat

COL·LABORA:  
ajuntament de la 
Palma de cervelló
PARTICIPA:  
centre Mediambiental 
l’arrel

http://www.amb.cat/web/medi-ambient/sostenibilitat/educacio-per-a-la-sostenibilitat


Platja de la Mar bella 
barcelona

esnòrquel a la platja. 
DEscobrIM El Fons Marí  
DE barcElona
vine a descobrir el fons marí de barcelona. 
acompanyats de biòlegs marins observarem 
algunes espècies d’animals i plantes que 
habiten les platges de la ciutat. Identificarem 
els invertebrats que viuen fixats a les roques  
i coneixerem algunes espècies de peixos. 

Observació: cal portar ulleres i tub. Es 
recomana portar aletes i vestit de neoprè.

DIUMENGE
19junY

PUNT DE TROBADA: 
Platja de la Mar bella. 
av. litoral, s/n. Davant 
de la base nàutica de 
barcelona
Coordenades:  
n41.396762, 
E2.209620

• Públic adult
• Itinerari guiat

COL·LABORA: 
ajuntament  
de barcelona
PARTICIPA:  
submon

10.30-13 h

Platja de la botifarreta 
badalona

terra a la vista! El lItoral 
MEtroPolItà DEs D’Un caIac 
vols saber el perquè de la forma de la costa? 
vols descobrir com es formen els corrents i les 
onades, o veure més a prop els ocells marins o 
els éssers vius que suren en l’aigua? Embarcats 
en un caiac i acompanyats d’un biòleg marí 
descobrirem els secrets que ens amaga la mar.

Observació: cal portar roba de bany. hi haurà 
un lloc per deixar els objectes personals.

DISSABTE
25junY

10-12 h

PUNT DE TROBADA: 
Escola del vent,  
al club nàutic betulo. 
Pg. Marítim, s/n
Coordenades:  
n41.451008, 
E2.255177

• Públic adult
• Itinerari guiat

COL·LABORA: 
ajuntament  
de badalona
PARTICIPA:  
submon

Parc de la Infanta 
cornellà de llobregat

rastres i petjades.  
obsErvEM la FaUna DE la cIUtat
t’has fixat mai en la quantitat d’animals  
que poden arribar a conviure amb nosaltres  
a la ciutat? observarem el parc de la Infanta  
amb ulls ben atents a la recerca de rastres  
i petjades que ens mostraran alguns animals 
sorprenents que podem trobar al nostre entorn.

DISSABTE
17set.

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
accés al Parc de la 
Infanta de la carretera 
de sant Joan Despí  
(c. Major) entre el 
camp de futbol i el 
centre sociosanitari
Coordenades:  
n41.360299, 
E2.062680

• Públic familiar 
(totes les edats)
• taller

COL·LABORA: 
ajuntament de 
cornellà de llobregat
PARTICIPA:  
associació naturalista 
de cornellà de 
llobregat

Jardí botànic de barcelona 
barcelona

crea un HàBitat al teu Balcó. 
constrUïM Un JarDí PlE DE vIDa
aprendrem petites i simples accions que 
podem fer a casa per crear microhàbitats per 
a diferents insectes pol·linitzadors i potenciar 
la biodiversitat urbana (plantes, petites basses 
i refugis...). Prendrem de referència l’hotel 
d’abelles i vespes solitàries del Jardí botànic.

DIUMENGE
18set.

12-14 h

PUNT DE TROBADA: 
taquilles del Jardí 
botànic, c. del Dr. Font 
i Quer, 2
Coordenades:  
n41.362072, 
E2.157583

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 7 anys)
• taller

COL·LABORA: 
consorci del Museu 
de ciències naturals 
de barcelona
PARTICIPA:  
nusos. activitats 
científiques i 
culturals, sccl 



Platja de castelldefels 
castelldefels

volem platGes amB dunes! 
caMPanya PEr ProMoUrE 
l’EcosIstEMa DE lEs DUnEs lItorals
coneixerem els ecosistemes dunars de les 
platges mediterrànies i col·laborarem en 
la preservació dels ambients naturals de 
les dunes recuperades de castelldefels, on 
viuen moltes espècies autòctones en perill 
d’extinció. realitzarem una acció de millora de 
l’ecosistema dunar del projecte dunes híbrides, 
inclòs al projecte europeu oPEras.

Observació: porteu calçat tancat i guants.  
Es recomana portar mòbil o càmera de fotos.

DISSABTE
24set.

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Espai del Mar (annex 
al club nàutic de 
castelldefels), 
c. 514 (a l’alçada del 
pg. Marítim, 271-275)
Coordenades:  
n41.265136, 
E1.964262

• Públic familiar 
(totes les edats)
• Jornada 
participativa

COL·LABORA: 
ajuntament  
de castelldefels
PARTICIPA: 
Fundesplai

Parc dels Pinetons 
ripollet

temps de Bolets! tastEM  
I JUGUEM aMb Els bolEts DE  
la tarDor
tot jugant en família aprendrem un munt  
de coneixements del món dels bolets i la seva 
relació amb els arbres. com que se’ns obrirà  
la gana, podrem tastar algunes delícies fetes  
amb bolets amb receptes ben interessants.

DIUMENGE
25set.

PUNT DE TROBADA: 
Jugatecamebiental 
del parc dels 
Pinetons, a la 
plaça del brollador 
(avinguda del 
Mediterrani)
Coordenades:  
n41.507711, 
E2.155675

• Públic familiar 
(totes les edats)
• taller i joc per  
a famílies

COL·LABORA: 
ajuntament  
de ripollet
PARTICIPA:  
associació ripollet 
natura i àngels cuina 

11-13 h

JUgATeCAMbIeNTAl

Parc de l’Estany de la Murtra 
Gavà i viladecans

dia mundial dels ocells  
a l’estanY de la murtra 
Un any més, al delta del llobregat celebrem el 
Dia Mundial dels ocells, que enguany marca 
l’inici de les activitats de tardor al delta. 
Gaudirem i coneixerem aquests espais naturals 
tan fràgils i valuosos i participarem d’una 
jornada d’anellament científic. 

DISSABTE
1oct.

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
aparcament de 
l’Estany de la Murtra
Coordenades: 
n41.273391, 
E2.042944

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 8 anys)
• visita guiada i taller

COL·LABOREN:  
consorci per a 
la Protecció i la 
Gestió dels Espais 
naturals del Delta 
del llobregat i 
ajuntaments de 
viladecans i de Gavà

Jardí botànic de barcelona 
barcelona

MediterraniaM.  
EMbranca’t al botànIc
Jugarem en un tauler de joc gegant, on a 
través del coneixement de les plantes i la 
col·laboració entre els participants, intentarem 
escollir la millor estratègia per construir un 
Jardí botànic sostenible. tot superant proves  
i prenent decisions anirem descobrint el Jardí 
botànic de barcelona.

DIUMENGE
2oct.

12-13.30 h

PUNT DE TROBADA: 
taquilles del Jardí 
botànic, c. del Dr. Font 
i Quer, 2
Coordenades:  
n41.362072, 
E2.157583

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 7 anys)
• Joc per a famílies

COL·LABORA: 
consorci del Museu 
de ciències naturals 
de barcelona
PARTICIPA:  
associació d’amics 
del Jardí botànic de 
barcelona



Platja de Montgat 
Montgat

secrets amaGats a la sorra.  
lEs MEravEllEs DE la PlatJa DE 
MontGat
Petxines foradades o amb forma de dent? ous 
de tauró? Pedres de mil colors? la sorra de la 
platja ens amaga molts secrets que, de ben 
segur, ens sorprendran! Farem d’exploradors i 
identificarem les restes d’arribatge a la platja 
i acabarem descobrint un petit tresor geològic 
molt proper: el turó de Montgat.

DISSABTE
8oct.

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
al final del passeig 
marítim, rotonda de 
l’11 de setembre
Coordenades: 
n41.465331, 
E2.278000

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 6 anys)
• visita guiada

COL·LABORA:  
ajuntament de 
Montgat
PARTICIPA:  
virot natura

Jardí botànic de barcelona 
barcelona

la piuladissa de la tardor. 
obsErvEM ocElls al botànIc
El Jardí botànic de barcelona ens permet 
observar una gran diversitat d’espècies, però... 
com els observem? com els identifiquem? 
Quines són les millors èpoques de l’any per  
fer-ho? coneixerem els ocells que habiten el 
jardí de la mà d’un ornitòleg.

Observació: porteu prismàtics, si en teniu.

DIUMENGE
9oct.

10-12 h

PUNT DE TROBADA: 
taquilles del Jardí 
botànic, c. del Dr. Font 
i Quer, 2
Coordenades:  
n41.362072, 
E2.157583

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 7 anys)
• visita guiada

COL·LABORA: 
consorci del Museu 
de ciències naturals 
de barcelona
PARTICIPA: 
Udico - Unitat de 
Divulgació de la 
ciència i els ocells. 
Institut català 
d’ornitologia

Parc de la Molinada i riu llobregat 
Pallejà

instanatura. FotoGraFIEM  
la natUra DEl rIU llobrEGat
Els animals i les plantes sovint ens 
proporcionen imatges sorprenents. 
Fotografiant-los, també aprenem a valorar-los  
i a respectar-los, captant la seva essència.  
De la mà d’un fotògraf del municipi, ens 
acostarem al riu llobregat i aprendrem eines 
i tècniques per poder fer les nostres pròpies 
fotografies de natura. 

Observació: cal portar càmera de fotos.

DIUMENGE
16oct.

10-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Davant la porta de 
l’edifici principal del 
parc de la Molinada, 
des de l’av. Prat de la 
riba, 27
Coordenades: 
n41.421567, 
E1.997398

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 8 anys)
• Itinerari guiat i taller

COL·LABORA: 
ajuntament de Pallejà
PARTICIPA:  
Javier Fernández 
trapero

Jardí botànic de barcelona 
barcelona

la flora mediterrània d’arreu 
del món. DEscobrIM PlantEs 
sInGUlars DEl botànIc
Descobrirem els indrets més destacats del 
jardí, on s’hi presenten espècies vegetals 
de diferents zones del món amb clima 
mediterrani. apreciarem els exemplars 
més atractius i més singulars, així com les 
floracions més interessants del jardí durant 
aquesta estació de l’any.

DISSABTE
15oct.

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
taquilles del Jardí 
botànic, c. del Dr. Font 
i Quer, 2
Coordenades:  
n41.362072, 
E2.157583

• Públic adult
• visita guiada

COL·LABORA: 
consorci del Museu 
de ciències naturals 
de barcelona
PARTICIPA:  
associació d’amics 
del Jardí botànic de 
barcelona



Jardí botànic històric 
barcelona

descoBrim el jardí amaGat
Ens endinsarem en un petit jardí, bell i calmat, 
i desconegut per la majoria de barcelonins,  
per tal de descobrir alguns dels arbres més alts 
de la ciutat. visitarem també l’hort de la Masia, 
on observarem varietats recuperades de fruites 
i verdures.

DISSABTE
22oct.

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Porta d’entrada 
al Jardí botànic 
històric. av. dels 
Muntanyans, s/n 
(darrere l’aparcament 
del Mnac)
Coordenades: 
n41.367367, 
E2.152972

• Públic adult
• visita guiada 

COL·LABORA:  
consorci del Museu 
de ciències naturals 
de barcelona
PARTICIPA:  
nusos. activitats 
científiques i 
culturals, sccl 

Platja de viladecans 
viladecans

la vida a les dunes. DEscobErta  
DE l’EcosIstEMa DE la PlatJa
Petits i grans coneixerem una de les platges 
metropolitanes on es conserva un paisatge 
natural amb ecosistema dunar, i descobrirem 
diverses espècies de plantes, les seves flors i la 
seva estratègia per viure en aquest ambient.

DIUMENGE
23oct.

10-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Punt d’informació 
dels Espais naturals 
del Delta del 
llobregat remolar-
Filipines (aparcament 
a 1,5 km, aprox.)
Coordenades: 
n41.278763, 
E2.063761

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 6 anys)
• visita guiada

COL·LABORA: 
ajuntament 
de viladecans
PARTICIPA:  
submon

DISSABTE
30oct.

9-13 h

Parc de can Zam 
santa coloma de Gramenet

descoBrim diferents 
ecosistemes metropolitans. 
sErralaDa DE MarIna, 
EcoMEtroPolI I can ZaM
Passejarem pel Parc de can Zam, una zona 
verda urbana situada entre la serralada de 
Marina i el riu besòs. coneixerem el medi 
natural del seu entorn seguint un itinerari que 
ens portarà al centre d’Educació ambiental 
Ecometropoli, on podrem visitar la seva 
exposició.

PUNT DE TROBADA: 
llac del parc  
de can Zam,  
c. víctor hugo, 70
Coordenades: 
n41.456369, 
E2.196586

• Públic familiar 
(totes les edats)
• visita guiada 

COL·LABOREN:  
centre d’educació 
ambiental 
Ecometropoli  
de l’ajuntament de 
santa coloma de 
Gramenet, Parc de la 
serralada de Marina  
i àrea de territori i 
sostenibilitat de 
la Diputació de 
barcelona
PARTICIPA:  
aloc. associació per 
a l’Estudi del Medi 
natural

Parc de les Palmeres 
corbera de llobregat

del parc de les palmeres  
a la penYa del corB
Des del parc de les Palmeres ens aventurarem 
a una de les penyes més característiques de 
corbera de llobregat i descobrirem a través 
d’un testing fotogràfic la seva extraordinària 
biodiversitat.

DISSABTE
5nov.

10-13.30 h

PUNT DE TROBADA: 
Entrada del parc  
del c. del raval, 26 
Coordenades: 
n41.416800, 
E1.920132

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 5 anys)
• Itinerari guiat i taller

COL·LABORA: 
ajuntament de 
corbera de llobregat
PARTICIPA:  
DEMasab



DIUMENGE
6nov.

11-13 h

Parc del Pi Gros 
sant vicenç dels horts

artistes al parc del pi Gros.  
Els colors DE la tarDor Ens 
InsPIrEn
Ens inspirarem amb els colors de la tardor al 
parc del Pi Gros i participarem d’una proposta 
artística i plàstica ben divertida.

PUNT DE TROBADA: 
Jugatecambiental  
del parc del Pi Gros, 
al replà de les taules 
de pícnic
Coordenades:  
n41.395823, 
E1.999900

• Públic familiar 
(totes les edats)
• taller

COL·LABORA: 
ajuntament de sant 
vicenç dels horts
PARTICIPA:  
centre d’Esplai 
Infantil i Juvenil  
el Quijote

Parc de l’Ermita del Pla de sant Joan 
la Palma de cervelló

ocells amics. constrUïM  
caIXEs nIU I aJUDEM En 
l’anEllaMEnt cIEntíFIc
Participarem en una sessió d’anellament per 
apropar-nos al món dels ocells i a aquesta 
activitat científica, i després construirem caixes 
niu amb fusta reciclada per a ocells insectívors, 
per tal que tinguin refugi al parc. 

DISSABTE
12nov.

9-12.30 h

PUNT DE TROBADA: 
Esplanada de l’Ermita 
del Pla de sant Joan. 
camí Estret, s/n (o bé 
c. Ull de llebre)
Coordenades: 
n41.406119, 
E1.978707

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 6 anys)
• taller 

COL·LABORA:  
ajuntament de la 
Palma de cervelló
PARTICIPA:  
centre Mediambiental 
l’arrel

JUgATeCAMbIeNTAl

Parc de bellvitge 
l’hospitalet de llobregat

l’Hort educatiu.  
PlantEM Un hort vErtIcal
Plantarem hortalisses reciclant materials.  
D’una manera fàcil i divertida ens farem  
un petit hort vertical que ens emportarem a 
casa per cuidar i finalment obtenir-ne fruits.

DIUMENGE
13nov.

11.30-13.30 h

PUNT DE TROBADA: 
Jugatecambiental 
del parc de bellvitge, 
entre el bar i la 
rambla de la Marina
Coordenades:  
n41.348475 
E2.111686

• Públic familiar 
(totes les edats)
• taller

COL·LABORA: 
ajuntament  
de l’hospitalet de 
llobregat
PARTICIPA:  
àmbit Energètic

Parc del turonet 
cerdanyola del vallès

com sona el turonet?  
EscoltEM Els sons DEl Parc
com explicaries el so d’un parc? a cada 
racó podem trobar un conjunt de sons que 
ens apropen més a la ciutat o a la natura. 
acompanyats d’un guia, et proposem un 
recorregut pel parc del turonet per descobrir 
els sons que el caracteritzen mitjançant 
activitats lúdiques. Entre tots els assistents 
elaborarem un mapa dels racons sonors 
aplicant metodologies de ciència participativa.

DIUMENGE
20nov.

11-13.30 h

PUNT DE TROBADA: 
Jugatecambiental  
del Parc del turonet, 
al passeig d’horta, al 
costat dels jocs 
infantils
Coordenades:  
n41.487941, 
E2.145331

• Públic familiar  
(infants a partir  
de 5 anys)
• visita guiada i taller

COL·LABORA: 
ajuntament  
de cerdanyola del 
vallès
PARTICIPA:  
argelaga, serveis 
ambientals, sl

JUgATeCAMbIeNTAlJUgATeCAMbIeNTAl



Parc nou 
El Prat de llobregat

dansa i natura. ballEM al rItME 
DE lEs PlantEs
t’agrada la natura? t’agrada ballar? t’has 
parat mai a pensar com es mouen les plantes? 
a través de la dansa creativa, amb el cos i 
el moviment investigarem com les plantes 
s’adapten al medi. vine a experimentar  
i descobrir les possibilitats del teu cos.

DISSABTE
26nov.

11-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Davant del bar del 
parc nou, a la ronda 
sud
Coordenades:  
n41.315143, 
E2.092014

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 6 anys)
• taller

COL·LABORA: 
ajuntament del Prat 
de llobregat
PARTICIPA:  
nusos. activitats 
científiques i 
culturals, sccl 

Parc de les Planes 
l’hospitalet de llobregat

flora i fauna urBana. aJUDEM  
Els ocElls a trobar MEnJar
animeu-vos a descobrir quines plantes i quins 
animals s’amaguen en un parc urbà. visita 
guiada pel parc per conèixer la flora i la fauna 
urbana i taller de construcció d’una menjadora 
per a ocells, que es crearà a partir de materials 
reciclats i que ens podrem endur a casa. 

DIUMENGE
27nov.

11.30-13 h

PUNT DE TROBADA: 
Jugatecambiental  
del parc de les Planes. 
accés al parc per l’av. 
Isabel la catòlica. 
a prop dels jocs 
infantils
Coordenades:  
n41.367881, 
E2.106011

• Públic familiar 
(infants a partir  
de 6 anys)
• visita guiada i taller

COL·LABORA: 
ajuntament  
de l’hospitalet de 
llobregat
PARTICIPA:  
biosfera, associació 
d’educació ambiental

JUgATeCAMbIeNTAl

Jardí botànic de barcelona

planta’t al Botànic! 

Planta’t al Botànic! Un espai privilegiat per 
gaudir de moltes activitats al Jardí botànic, 
d’una mostra de productes de temporada, 
exposicions, tallers, jocs tradicionals i visites 
guiades, tot pensat per a tota la família. 

Observació: consulteu les dates i més 
informació a: www.amb.cat/agenda i  
agenda.museuciencies.cat. 

ACTIVITAT
especial

tot el dia

PUNT DE TROBADA: 
Jardí botànic de 
barcelona, c. del  
Dr. Font i Quer, 2
Coordenades: 
n41.362072, 
E2.157583

• Públic familiar 
(totes les edats)
• Festa participativa

COl·lAbOReN: 
Consorci del Museu 
de Ciències Naturals 
de Barcelona, Àrea 
Metropolitana 
de Barcelona i 
Associació d’Amics 
del Jardí Botànic de 
Barcelona
PARTICIPeN: 
Amics del Jardí 
Botànic de Barcelona 
i Nusos. Activitats 
científiques i 
culturals, SCCL

www.amb.cat/agenda
agenda.museuciencies.cat


consorci format per: 

col·laBoren
Ajuntaments
badalona
barcelona
castellbisbal
castelldefels 
cerdanyola del vallès
corbera de llobregat
cornellà de llobregat
El Prat de llobregat
Esplugues de llobregat 
Gavà
la Palma de cervelló
l’hospitalet de llobregat
Molins de rei
Montcada i reixac
Montgat
Pallejà
ripollet
sant adrià de besòs 
sant Feliu de llobregat
sant Joan Despí
sant Just Desvern
sant vicenç dels horts
santa coloma de cervelló
santa coloma de Gramenet 
viladecans 
Institucions
centre d’educació ambiental 
Ecometropoli de l’ajuntament de santa 
coloma de Gramenet                           
centre de recuperació de Fauna 
salvatge de torreferrussa 
consell comarcal del baix llobregat 
consell Esportiu del baix llobregat 
consorci del Museu de ciències  
naturals de barcelona: ajuntament de  
barcelona i Departament de cultura  
de la Generalitat de catalunya 
consorci per a la Protecció i la Gestió 
dels Espais naturals del Delta del 
llobregat 
Museu de ciències naturals de Granollers 
Museu Municipal de Montcada i reixac 
Parc de la serralada de Marina. 
àrea de territori i sostenibilitat. 
Diputació de barcelona

participen
aloc, associació per a l’Estudi  
del Medi natural
àmbit Energètic
àngels cuina
argelaga, serveis ambientals, sl
associació astronòmica de sabadell
associació d’amics de les roses  
de sant Feliu de llobregat
associació d’amics del Jardí botànic  
de barcelona
associació d’amics del Museu  
de ciències naturals de barcelona
associació naturalista de cornellà  
de llobregat
associació ripollet natura
aura, Didàctica i Difusió cultural
bioeduca
biosfera, associació d’Educació 
ambiental
bosc de llum
centre d’Esplai Infantil i Juvenil El Quijote
centre d’Estudis dels rius Mediterranis
centre Mediambiental l’arrel
DEMasab
Fem natura
Fundesplai
hàbitat Urbà
la saboga
la vola
nusos. activitats científiques i  
culturals, sccl
Parc ciclista del llobregat
siboc
submon
UdIco, Unitat de Divulgació de la 
ciència i els ocells. Institut català 
d’ornitologia
virot natura
Javier Fernández
Xavi larruy i albert leal
Jordi Mazón
Josep Pascual i cristina roig
sergi sales
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