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Abril - juliol 2010
www.diba.cat/viuelparc

El Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac
Encetem una nova edició, la dinovena ja, del programa
«Viu el parc» al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
carregada de propostes per descobrir el parc i gaudir-ne des
de molts vessants.
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Viu el parc!

Informació general del parc
Serveis per al lleure
Àrea d’esplai de les Arenes
Disposa de servei de cafeteria amb menjars i begudes, lloguer de taules, recollida d’escombraries
i sanitaris.
Àrea d’esplai del torrent de l’Escaiola
Disposa de servei de lloguer de taules i graelles,
venda de llenya i begudes, serveis sanitaris i
recollida d’escombraries.
Àrea d’esplai del coll d’Estenalles
Serveis sanitaris i recollida d’escombraries.
Àrea d’esplai de la riera de Nespres
Disposa de servei de lloguer de taules i graelles,
venda de llenya i begudes, serveis sanitaris i
recollida d’escombraries.

Informació, documentació
i exposicions permanents
Oficina del Parc Natural. La Mata
Carretera de Terrassa a Navarcles, km 14,8.
Tel. 938 318 350
Centre d’Informació del Coll d’Estenalles
Informació general del parc, venda de
publicacions, exposició permanent i projecció
audiovisual. Tel. 938 317 300.
Horari: feiners i festius, de 10 a 15 h
Centre d’Informació de Mura
Informació general del parc, venda de
publicacions, exposició permanent i activitats
d’educació ambiental. Tel. 938 318 375.
Horari: feiners, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h;
dissabtes i festius, de 10 a 14 h

Centre Cultural Casanova de l’Obac
Informació general del parc, venda de
publicacions, exposicions permanents i
temporals i activitats d’educació ambiental.
Projecció de l’audiovisual La Megafada.
Horari: dissabtes i festius, de 10.30 a 14.30 h;
feiners, visites concertades, tel. 937 435 468
i 609 703 734. Servei de restaurant,
tel. 937 435 472
Monestir de Sant Llorenç del Munt
Exposició permanent sobre el monestir i el parc
natural. Horari: feiners, de 10 a 16 h; dissabtes,
diumenges i festius, de 9 a 17 h. Tel. 937 435
454. Servei de restaurant.
Centre de Documentació del Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Fons bibliogràfic i documental del parc.
Pantà, 30, 3a planta. Terrassa.
Tel. 937 397 000 i Ext 8702. Horari: de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h, i dimecres, de 16.30 a 18 h
Escola de Natura i Espai de Formació
la Muntada
Vall d’Horta. Sant Llorenç Savall. Visites
concertades. Tel. 933 046 818 i 687 401 400.
Horari: dissabtes, de 10 a 13 h
El Marquet de les Roques
Exposicions, activitats culturals i tallers
infantils. Vall d’Horta. Sant Llorenç Savall.
Visites concertades. Tel. 937 141 053.
Horari: dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h
Oficines d’informació al monestir de Sant
Llorenç del Munt, a la Mola, i als pobles de Mura,
Talamanca i del Pont de Vilomara i Rocafort
Diputació de Barcelona
Àrea d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona.
Tel. 934 022 428
Horari: feiners, de 8 a 15 h.
xarxaparcs@diba.cat

Viu el parc!
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Viu el parc!

Presentació
«Viu el parc» arriba novament amb un
menú carregat de propostes gustoses
de música, teatre, tallers, jocs, contes i
xerrades per assaborir la dinovena edició d’aquest programa al Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i als
dotze municipis que el conformen.
Dues fires d’artesans dels parcs naturals s’instal·laran a Mura el 25 d’abril
i a Sant Llorenç Savall, municipi que
enguany celebra el seu mil·lenari, el
9 de maig. Hi trobareu parades d’artesans i productors, tallers, sardanes
i moltes altres sorpreses que anireu
descobrint tot passejant pels carrers
d’aquestes dues poblacions.
El 2 de maig la Matinal al parc omplirà la Casanova de l’Obac de jocs
i contes: l’encanyissada, jocs amb canyes molt canyeros proposats per
l’Obrador; jocs de descoberta de l’entorn amb Rodabosc; jocs per als més
petits amb Qui sap què?; jocs rodons
i sonors com les rodes gegants de Papino paper, i jocs amb pinzells gegants i pintura amb l’Antoni Fernández. Però, a més, enguany us oferim el
Primer cau de contes amb en Cesc
Serrat, que us convidarà a participarhi explicant els vostres contes preferits.
Jocs, contes, rialles i emocions per viure el parc en família.
El 8 de maig serà una nit de dissabte
plena de sorpreses perquè en un indret
tan màgic com el Marquet de les Roques viurem una Nit d’estels diferent

i per a tota la família. Construirem andròmines celestes amb l’Obrador
i farem un joc de nit per cercar l’estel
caigut. Si us atreviu a venir també descobrireu les constel·lacions que ens
il·luminen des de la infinitud del cel.
La Poesia als parcs s’aturarà també al
Marquet de les Roques el 23 de maig
i la ruta gastronòmica El parc a taula
us ofereix un munt de restaurants on
podreu gaudir dels productes del parc.
El programa escolar aproparà el
concepte de Xarxa de Parcs Naturals
a més d’un miler de nens i nenes de
les escoles dels municipis del parc.
Tres grans festes al coll d’Estenalles
amb tallers de pintura, passejades pel
parc, Guixot de 8, el joc «Paraules del
parc» i un gran espectacle final clouran
la campanya.
Tots els municipis del parc us conviden
a les festes «Viu el parc» de les quals
trobareu les ressenyes en aquest fullet,
a més d’altres activitats culturals i itineraris guiats de descoberta del parc. El
fullet també inclou informació dels equipaments de què disposa el parc i dels
serveis als usuaris.
«Viu el parc» és una oportunitat magnífica per descobrir tots els vessants del
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac, el ric patrimoni natural i cultural que té, i també reforçar els vincles
que ens uneixen a aquest territori. No
la deixis passar!
Viu el parc!
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Les activitats
Nota: Les activitats del programa «Viu
el parc» promogudes per l’Àrea d’Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona,
s’assenyalen amb un quadre verd i el
logotip del programa al costat.
Els ajuntaments i les entitats dels
municipis del parc organitzen la resta
d’activitats directament. Us en podeu
informar als ajuntaments respectius:
• Castellar del Vallès (tel.: 937 144 040)
www.castellarvalles.cat
• Granera (tel.: 938 668 152)
granera@diba.cat
• Matadepera (tel.: 937 870 200)
www.matadepera.cat
• Monistrol de Calders (tel.: 938 399 000)
www.monistroldecalders.cat
• Mura (tel.: 938 317 226)
www.mura.diba.es
• El Pont de Vilomara i Rocafort
(tel.: 938 318 811)
www.elpont.cat
• Rellinars (tel.: 938 345 000)
www.rellinars.cat
• Sant Llorenç Savall (tel.: 937 140 018)
www.savall.cat
• Sant Vicenç de Castellet
(tel.: 936 930 611) www.santvi.cat
• Talamanca (tel.: 938 270 036)
www.talamanca.diba.es
• Terrassa (tel.: 937 397 000)
www.mediambient.terrassa.cat
• Vacarisses (tel.: 938 359 002)
www.vacarisses.cat
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Activitats: abril
17 i 18 d’abril
Talamanca
Tresc eqüestre
IV Cicle de Poesia al Marquet
de les Roques
18 d’abril, diumenge
Sant Llorenç Savall
Poesia per a nens: Safari Literari
amb els poemes de l’Animalari de
l’escriptor i poeta Enric Larreula
18 d’abril, diumenge
Vacarisses
13 h El Cor de Vacarisses, la
Coral Guisla de Caldes Montbui i la
Capella de Música de la Catedral de
Terrassa interpretaran –en el transcurs
de la celebració de la missa en
commemoració de la publicació del
número 500 de la revista Vacarisses,
Balcó de Montserrat– la Missa dels
pardals, en Do Major, de W. A. Mozart,
KV 220, amb orquestra i solistes,
dirigits per Jordi Casals (Església
de Sant Pere).
Del 23 d’abril al 2 de maig
Castellar del Vallès
Setmana del Pallasso 2010
A l’Auditori Municipal Miquel Pont
L’organitza: La Xarxa
23 d’abril, divendres
Monistrol de Calders
Festa de Sant Jordi
Parades de roses i llibres al carrer
de la Vinya
L’organitza: AMPA Escola l’Esqueix

24 d’abril, dissabte
Matadepera
Temporada estable de música
12 h Concert de música tradicional
a càrrec de Coetus, Orquestra
de Percussió Ibèrica, a la plaça de
Cal Baldiró
El Pont de Vilomara
Viu el parc
24 d’abril, dissabte
Tarda Sardanes a la plaça de
l’Ajuntament
25 d’abril, diumenge
Matí VI Caminada popular
18 h De Parranda presenta
l’espectacle Nem de parranda al
Centre Cívic Evaristo de la Torre

Mura Viu el parc
25 d’abril, diumenge
De 10 a 14 h Fira d’artesans
i productors dels parcs naturals.
Tallers participatius. Els jocs de Qui sap
què? Música vuitcentista pels carrers
del poble
12 h Missa en honor a sant Marc
13 h Benedicció i repartiment de
panets de Sant Marc, a càrrec de la
confraria de Sant Marc i sardanes amb
la Cobla Principal de Terrassa, a la
plaça de l’Església
25 d’abril, diumenge
Sant Llorenç Savall
4a caminada Xino-xano «1.000 anys»
L’organitza: Centre Excursionista Llorençà
Viu el parc!
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Activitats: abril

Activitats: maig

IV Cicle de Poesia al Marquet
de les Roques
25 d’abril, diumenge
Sant Llorenç Savall
Amb veu nova, les velles paraules,
recital teatralitzat a càrrec del Grup de
Teatre del Centre de Normalització
Lingüística d’Osona. «Tots els
colors» textos de Jacint Verdaguer,
Miquel Martí i Pol i Maria Àngels Anglada

1 de maig, dissabte
El Pont de Vilomara i Rocafort
Festa Major de Primavera
de Rocafort
Acte de lliurament del XIII Premi
de Poesia Sra. Josefina Oliveras
a la Sala Carles Cases de Rocafort
1 de maig, dissabte
Monistrol de Calders
Festa dels avis
Matí Missa d’homenatge als avis
de Monistrol. A continuació ballada
dels Gegants de Monistrol de
Calders acompanyats dels Grallers
de Monistrol. Seguidament, aperitiu
per als homenatjats i acompanyants
Tarda Activitats per a la gent gran
Rocafort Viu el parc
1 de maig, dissabte
22 h Actuació de Luc Barreto i
Vicens Martín a la Sala Carles Cases
de Rocafort

Sant Vicenç de Castellet
Viu el parc
1 de maig, dissabte
Festa del Panellet a Vallhonesta
9 h Missa de campanya, benedicció
i repartiment del panellet
11 h Ballada de sardanes amb la
Cobla Principal de Terrassa, al pla
de l’ermita de Vallhonesta
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Activitats: maig

1 de maig, dissabte
Sant Llorenç Savall
Festa del pi de maig
Matí Tallada i pujada del pi. Esmorzar.
Animació de carrer. Arrossada popular
a càrrec de la Coral Polifònica els
Emprius, a la plaça Major
19 h Sardanes amb la Cobla Nova
Vallès, a la plaça Major
Matinal al parc
a la Casanova de l’Obac
2 de maig, diumenge
Posa’t en joc
De 10.30 a 14 h L’encanyissada, jocs
canyeros amb l’Obrador. Jocs artesans
per als més petits amb Qui sap què?
Joc de descoberta de l’entorn amb
Rodabosc. Taller de pintura amb
Antoni Fernández. Les rodes gegants
de Papino paper
12 h Primer cau de contes amb
Cesc Serrat. Tu també pots venir a
explicar el teu conte favorit
Accés a la Casanova de l’Obac: carretera de
Terrassa a Rellinars (BV-1221) km 9,8. S’hi pot
accedir amb el Bus Parc. Hi haurà servei de bar

2 de maig, diumenge
Sant Vicenç de Castellet
9 h Intercanvi de plaques de cava a la
sala de Cal Soler
L’organitza: Ceps i Manduca
12 h Dia de la mare, ofrena floral
davant el monument de la mare
Del 6 al 9 de maig
Castellar del Vallès
BRAM! Mostra de cinema
A l’Auditori Municipal Miquel Pont

Monistrol de Calders
Viu el parc
Jornades de Medi Ambient: L’entorn
fluvial de Monistrol de Calders
Del 7 al 9 de maig
Exposició: «La nova cultura de
l’aigua», al Centre Recreatiu Municipal
8 de maig, dissabte
11 h Taller de l’Obrador. Construcció
de molins, molinets, barques i barquetes
a la plaça de la Pedrera
17 h Animació infantil a càrrec de
Sac de Gemecs a la plaça Nova. En
cas de pluja l’actuació es farà al Centre
Recreatiu Municipal
9 de maig, diumenge
16.30 h Presentació del projecte:
«Millora de l’entorn fluvial a
Monistrol de Calders». A continuació
xerrada formativa d’educació ambiental
sobre els rius, a càrrec de l’Associació
Hàbitats – Projecte Rius, al Centre
Recreatiu Municipal

Matadepera Viu el parc
Festa del reciclatge
8 de maig, dissabte
11 h Quina canya amb l’Obrador, a
la plaça de Cal Baldiró
En cas de pluja el taller es farà a la sala
d’actes del Casal de Cultura
9 de maig, diumenge
9 h Anem a fer un tomb: la pedra
seca. Passejada pels voltants de
Matadepera. Sortida de la plaça de
l’Església
Viu el parc!
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Activitats: maig

Rellinars Viu el parc

San Llorenç Savall Viu el parc

8 de maig, dissabte
De 9 a 13 h Mercat artesanal, a la
plaça del carrer Emili Riera
18.30 h Marcel Gros presenta
Marcel pallasso al Casal de Cultura
l’Escola

9 de maig, diumenge
D’11 a 14 h Fira de Sant Ponç i Fira
d’Artesans dels Parcs Naturals,
tallers participatius i rondalles amb
música en viu amb Lo Sacaire del
Llobregat, al passeig de la Rectoria

Nit d’estels al Marquet de les
Roques (Sant Llorenç Savall)
8 de maig, dissabte
19.30 h Taller d’andròmines celestes
amb l’Obrador
21 h Sopar de carmanyola
Tot seguit Joc de nit: A la recerca de
l’estel perdut
Per acabar Observem els estels: Les
constel·lacions. Contes, mites i
llegendes a càrrec de Jordi Elías i
Camprubí de l’Agrupació Astronòmica
de Sabadell
En cas de pluja es faran les activitats a
cobert
Cal fer reserva prèvia al tel. 932 157 411
(de 10 a 18 h)
Cal portar el sopar. Hi haurà servei de
begudes. No us descuideu la roba d’abric
Accés al Marquet de les Roques: carretera de
Sabadell a Sant Llorenç Savall (B-124) fins al
km 17,2, on a mà esquerra trobareu la pista
que travessa la vall d’Horta. Cal seguir quatre
quilòmetres per aquesta pista fins al Marquet
de les Roques

9 de maig, diumenge
Castellar del Vallès
Matí XXIII Caminada Popular
Tot el matí Fira del Trasto, a la plaça
del Mercat. L’organitza: Lluís Alforja
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Del 9 de maig al 25 de juliol
Sant Llorenç Savall
Art i Parc. Exposició d’il·lustracions
i obra gràfica de Daniel Sesé
Naturart. Exposició de fotografies del
parc del fotògraf Francesc Muntada,
al Marquet de les Roques
14 de maig, divendres
Castellar del Vallès
Temporada estable de teatre,
música i dansa
21.30 h Música: Sing! Sing! Sing!,
amb Divinas, a l’Auditori Municipal
Miquel Pont
15 de maig, dissabte
Castellar del Vallès
Temporada estable de teatre,
música i dansa
21.30 h Dansa: Mientes + K
parpadeas, amb la Companyia Color
Dansa, a l’Auditori Municipal Miquel Pont
15 de maig, dissabte
Matadepera
11.30 h Temporada estable de
música. «Chill out a Banda». Acció
musical de carrer amb Marcel Caselles
– Sound System i la Banda de
Matadepera, a la plaça de Cal Baldiró

Activitats: maig

16 de maig, diumenge
Castellar del Vallès
Aplec de Castellar Vell
Diverses activitats tot el dia, amb el
tradicional concurs de paelles d’arròs al
migdia, ballada de sardanes, actuacions
de les colles de ball de bastons i ball
de gitanes, etc.
Granera Viu el parc
16 de maig, diumenge
VII Firartesania 2010
Fira d’artesans i productes naturals pels
carrers del poble
11 h Taller de titellots medievals de
l’Obrador a l’era del Castell
20 de maig, dijous
Matadepera
Temporada estable de música
21.30 h «Albéniz a París» a càrrec del
duo Martins McClure. Concert amb
la mezzo Marisa Martins i el pianista
Mac McClure, a la sala d’actes del
Casal de Cultura. Preu: 12 € i 14 €
Castellar del Vallès Viu el parc
22 de maig, dissabte
8a Festa del Riu
De 10 a 13 h Festa del Riu a l’àrea
d’esplai de les Arenes: esmorzar, taller
naturalista, sortida per conèixer l’entorn i
repartiment de diplomes
De 10.30 a 12.45 h Taller de
l’Obrador. Construcció de molins,
molinets, barques i barquetes.
En cas de mal temps els actes es faran
a l’espai firal de l’Espai Tolrà.

23 de maig, diumenge
18.30 h Conferència-projecció: «El
pas del Nord-oest. Un camí cap
a la glòria», a càrrec de Francesc
Bailón, a la sala d’actes del Centre
Excursionista de Castellar

Talamanca Viu el parc
Festa del Terme
22 de maig, dissabte
17.30 h Un món ple de colors, taller
de titelles de la Cia. Fes-t’ho com
vulguis
18.30 h Espectacle infantil «El bagul
de l’Aureli» amb Xavi Basté a la plaça
del Raval
22 h Projecció de fotografies antigues
de Talamanca
22 de maig, dissabte
Castellar del Vallès
Tarda/nit Musicoral, amb la
participació de diverses corals,
a l’Auditori Municipal Miquel Pont.
L’organitza: Coral Xiribec
22 de maig, dissabte
Sant Vicenç de Castellet
17 h Ball de gitanes infantil, a la plaça
de l’Ajuntament

Viu el parc!
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Activitats: maig

23 de maig, diumenge
Castellar del Vallès
Tot el dia Festa de Santa Quitèria
a Sant Feliu del Racó
Diverses activitats tot el dia, amb audició
de sardanes i la tradicional benedicció i
repartiment de pa entre tots els assistents
al migdia. L’organitza: Comissió de
Festes de Sant Feliu del Racó
18 h Cinema familiar a l’Auditori
Municipal Miquel Pont
Poesia als parcs
23 de maig, diumenge
Sant Llorenç Savall
12 h El cicle «Poesia als parcs» amb
el lema «Com el paisatge, així són els
poemes» arribarà enguany a deu espais
naturals de la província, a dos d’Itàlia i a
un de França. Al Marquet de les Roques
podreu compartir la poesia d’Ivette
Nadal i Joan Todó
23 de maig, diumenge
Sant Llorenç Savall
Concurs de fotografia ràpida «Mil fotos»
23 de maig, diumenge
Sant Vicenç de Castellet
Setmana de la Cultura
12.30 h Ball de gitanes a la plaça de
l’Ajuntament
23 de maig, diumenge
Talamanca
Festa del Terme
10 h Benedicció del Terme
12 h Concert de la Coral de
Talamanca a l’església parroquial
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Del 28 de maig al 13 de juny
Castellar del Vallès
Temporada estable de teatre,
música i dansa
Divendres i dissabtes a les 21.30 h
i diumenges a les 18.30 h
Teatre: 84 Charing Cross Road,
a càrrec de l’Esbart Teatral de
Castellar, a la Sala de Petit Format de
l’Ateneu. L’organitza: Ajuntament i ETC
29 de maig, dissabte
Castellar del Vallès
Aplec de la Sardana
Al pati de l’escola Immaculada
L’organitza: ASAC
29 de maig, dissabte
Sant Llorenç Savall
Xerrada «Catalunya, país de boscos.
Perspectiva històrica i actual», a
càrrec de Martí Boada
29 de maig, dissabte
Vacarisses
Festa Major Petita. Festivitat
de Sant Felip Neri
Matí Fira d’artesans i d’alimentació
i Fira dels comerciants de
Vacarisses, al nucli antic
Tarda XXI Trobada Gegantera –
Festa i Vetlla de la Vaca
Nit Música amb la Salseta del Poble
Sec a la pista poliesportiva

Activitats: maig

30 de maig, diumenge
Castellar del Vallès
Temporada estable de teatre, música
i dansa
12 h Concert familiar: L’aventura
del jazz, amb La Vella Dixieland, a
l’Auditori Municipal Miquel Pont
30 de maig, diumenge
Sant Llorenç Savall
Festa del pi de maig
Matí Baixada del pi i demostració de
tres colles castelleres
Tarda Mostra de balls a la plaça

Vacarisses Viu el parc
30 de maig, diumenge
Festa Major Petita
8.15 h Coneixent els termes veïns: les
ermites de Montserrat, sortida des de
l’estació del Cremallera de Montserrat
L’organitza: Centre Excursionista de
Vacarisses
12 h Sardanes amb la Cobla Principal
de Terrassa, a la plaça Joan Bayà
18 h Teatre Mòbil presenta Colossal,
a la plaça Joan Bayà
Del 31 de maig al 6 de juny
Terrassa
XIX Setmana del Medi Ambient
Activitats infantils, cinema, sortides,
xerrades, teatre, rutes i tallers

Viu el parc!
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Activitats: juny
Del 31 de maig al 6 de juny
Terrassa
XIX Setmana del Medi Ambient
5 de juny, dissabte
18.30 h País de Cotó presenta
l’espectacle familiar «Animació total»,
a la plaça Vella
6 de juny, diumenge
Festa del Medi Ambient
D’11 a 14 h Jocs i taller «El món dels
follets», amb l’Obrador
12 h Animació infantil Ballaruga de
Balls, amb Amadeu i Cia, al parc de
Vallparadís
5 de juny, dissabte
Sant Vicenç de Castellet
II Fira del Vapor
Fira multisectorial. Comerç local, entitats
culturals, socials i esportives, i firaires
d’arreu de Catalunya
5 de juny, dissabte
Vacarisses
22 h II Edició de la Fosca, al Mas
Mimó
De l’11 al 14 de juny
El Pont de Vilomara i Rocafort
Festa del Contribuent
Balls, trobada de gegants, proclamació
de la pubilla i l’hereu, arribada del
recaptador, cercavila i paròdia
11 de juny, divendres
Sant Llorenç Savall
Conferència-col·loqui: «1.000 anys de
Sant Llorenç Savall»
L’organitza: Lacera
14
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12 de juny, dissabte
Monistrol de Calders
Fi de curs de l’escola l’Esqueix
L’organitza: AMPA l’Esqueix
13 de juny, diumenge
Castellar del Vallès
Tot el matí Fira del Trasto, a la plaça
del Mercat. L’organitza: Lluís Alforja
20 de juny, diumenge
Matadepera
18.30 h XXX Festival Internacional
de Música de Matadepera.
Agrupació Coral de Matadepera,
direcció d’Emili Fortea, a la sala
d’actes del Casal de Cultura
20 de juny, diumenge
Monistrol de Calders
9 h Trobada de col·leccionistes de
plaques de cava, a l’avinguda del
Dr. Pere Tarrés. L’organitza: Confraria
del cava de Sant Llogari
18 h Teatre infantil: Els tres pèls del
dimoni i L’esperit de la nit de Sant
Joan, al Centre Parroquial. L’organitza:
Grup de Teatre Centre Parroquial
20 de juny, diumenge
Sant Llorenç Savall
Excursió històrica pel terme municipal
L’organitza: Centre Excursionista
Llorençà i Lacera

Activitats: juny

21 de juny, dilluns
Matadepera
19.30 h XXX Festival Internacional
de Música de Matadepera. Dia
Internacional de la Música. «Pere i
el llop», de S. Prokofiev, i «Carnaval dels
animals», de C. Saint-Säens, a càrrec
dels alumnes de l’Escola de Música
Frederic Mompou, al bosquet
23 de juny, dimecres
Monistrol de Calders
Festa de Sant Joan
16 h Recollida de la Flama del Canigó
a Artés i portada a Monistrol, a càrrec
d’entitats i voluntaris
17.30 h Arribada de la Flama del Canigó
a l’Ajuntament
21.30 h Lectura del manifest i encesa
de la foguera de Sant Joan. Seguidament
convidada a coca i mistela, al camp de
futbol
23 de juny, dimecres
Sant Llorenç Savall
Tarda Arribada de la Flama del Canigó
a la plaça. Encesa de la foguera de Sant
Joan i sopar popular a la font de l’Aixeta

23 de juny, dimecres
Sant Vicenç de Castellet
20.30 h Arribada de la Flama del
Canigó a la plaça de l’Ajuntament
23 h Revetlla de Sant Joan
23 de juny, dimecres
Vacarisses
Arribada de la Flama del Canigó i
revetlla de Sant Joan
26 de juny, dissabte
Castellar del Vallès
Activitats diverses dins els actes
centrals de la celebració del centenari
de l’Esbart Teatral de Castellar
L’organitza: Esbart Teatral de Castellar
27 de juny, diumenge
Vacarisses
3a Cursa de la Campana
29 de juny, dimarts
Castellar del Vallès
Nits d’estiu
22 h Cinema a la fresca a la plaça de
Catalunya

Viu el parc!
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Activitats: juliol
1 de juliol, dijous
Castellar del Vallès
Nits d’estiu
21.30 h Audició de sardanes, a la
plaça del Mercat

6 de juliol, dimarts
Castellar del Vallès
Nits d’estiu
22 h Cinema a la fresca, a la plaça
Catalunya

1 de juliol, dijous
Matadepera
22 h XXX Festival Internacional
de Música de Matadepera. Capella
Virelai dirigida per Jordi Reguant,
a la sala d’actes del Casal de Cultura

8 de juliol, dijous
Castellar del Vallès
Nits d’estiu
21.30 h Audició de sardanes, a la
plaça del Mercat

Del 2 a l’11 de juliol
Castellar del Vallès
Divendres i dissabtes a les 21.30 h i
diumenges a les 18.30 h
Teatre: Esfèric, a càrrec de l’Esbart
Teatral de Castellar, a l’Auditori
Municipal Miquel Pont
L’organitza: ETC
2 de juliol, divendres
Castellar del Vallès
Cicle de concerts Nits d’estiu al
Palau Tolrà
21.30 h Cant coral. Amb la participació
de diverses corals dins la celebració del
20è aniversari de la Coral Xiribec
de Castellar, als jardins del Palau Tolrà
L’organitza: Ajuntament i Coral Xiribec
3 de juliol, dissabte
Castellar del Vallès
Cicle de concerts Nits d’estiu al
Palau Tolrà
21.30 h L’ombre de ton chien, amb
Anna Roig, als jardins del Palau Tolrà
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8 de juliol, dijous
Matadepera
22 h XXX Festival Internacional
de Música de Matadepera. Cor
de Noies de Matadepera dirigit per
Jaume Sala Llobet, a la sala d’actes
del Casal de Cultura
Del 9 al 12 de juliol
Sant Vicenç de Castellet
Festa Major d’estiu
9 de juliol, divendres
Castellar del Vallès
Cicle de concerts Nits d’estiu al
Palau Tolrà
21.30 h Bed & Breakfast, amb «Els
Amics de les Arts», als jardins del
Palau Tolrà
10 de juliol, dissabte
Castellar del Vallès
Cicle de concerts Nits d’estiu al
Palau Tolrà
21.30 h Te’n cantaré més de mil,
amb Pep Gimeno «Botifarra», als
jardins del Palau Tolrà

Activitats: juliol

Cicle d’Estiu del Marquet de les
Roques
10 de juliol, dissabte
Sant Llorenç Savall
Nit petita
De 18.30 a 20.30 Tallers i jocs familiars
«Reciclo i jugo» a càrrec de l’Obrador
21.30 h Espectacle de titelles «Bernat
el pescador» a càrrec de Galiot
Teatre
22.30 h Joc de nit: «En un bosc no hi
pot haver-hi hagut uns pots perduts
sense uns...»
11 de juliol, diumenge
Vacarisses
Matí XX Concentració de motos
antigues, a la plaça Joan Bayà

16 de juliol, divendres
Castellar del Vallès
Cicle de concerts Nits d’estiu al
Palau Tolrà
21.30 h Aigua, més aigua!, amb El
Pont d’Arcalís, als jardins del Palau Tolrà
17 de juliol, dissabte
Castellar del Vallès
Cicle de concerts Nits d’estiu al
Palau Tolrà
21.30 h Nit d’àries de Mozart i
altres compositors, amb Anna
Cardona (piano) i Víctor Sicard
(baríton), als jardins del Palau Tolrà

13 de juliol, dimarts
Castellar del Vallès
Nits d’estiu
22 h Cinema a la fresca, a la plaça
Catalunya

Cicle d’Estiu del Marquet de les
Roques
17 de juliol, dissabte
Sant Llorenç Savall
Nit Clàssica
22 h Música i Literatura, audició
a càrrec del Quartet de corda de
l’Orquestra Simfònica del Vallès

15 de juliol, dijous
Castellar del Vallès
Nits d’estiu
21.30 h Audició de sardanes, a la
plaça del Mercat

20 de juliol, dimarts
Castellar del Vallès
Nits d’estiu
22 h Cinema a la fresca, a la plaça
Catalunya

15 de juliol, dijous
Matadepera
22 h XXX Festival Internacional de
Música de Matadepera. Duo d’arpa
i piano amb Anna Quiroga i Marc
Sumsi, a la sala d’actes del Casal de
Cultura

22 de juliol, dijous
Matadepera
22 h XXX Festival Internacional
de Música de Matadepera. Alba
Ventura (piano), a la sala d’actes del
Casal de Cultura

Viu el parc!
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Activitats: juliol

23 de juliol, divendres
Talamanca
22.30 h Nit de fados amb Névoa,
a l’era del Castell
Del 23 al 25 de juliol
Castellar del Vallès
Revetlla de Sant Jaume
Havaneres, sopar popular i ball,
sardanes, jocs per als infants, etc.
L’organitza: Associació de Veïns del
carrer Sant Jaume (el Pla)
Del 23 al 26 de juliol
El Pont de Vilomara i Rocafort
Festa Major
Del 23 al 26 de juliol
Rellinars
Festa Major
24 de juliol, dissabte
Castellar del Vallès
Cicle de concerts Nits d’estiu al
Palau Tolrà
21.30 h Nit de jazz, amb Dejazzvu
i Humberto Carrero, als jardins del
Palau Tolrà
Cicle d’Estiu del Marquet de les
Roques
24 de juliol, dissabte
Sant Llorenç Savall
Nit de jazz
22 h Audició de jazz a càrrec de Jazz
Spirit & Josep M. Farràs
A partir de les 20 h hi haurà servei
de bar
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24 de juliol, dissabte
Sant Llorenç Savall
Acte central de la celebració del
mil·lenari de Sant Llorenç Savall
«El parc a taula» i degustació del vi
picapoll
24 de juliol, dissabte
Talamanca
Revetlla de Sant Jaume
«El parc a taula» i degustació del vi
picapoll
30 de juliol, divendres
Talamanca
Concert de l’Orquestra Simfònica
Juvenil de Catalunya al castell de
Talamanca
30 i 31 de juliol
Monistrol de Calders
Festa Major

Viu el parc!
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Ressenya de les activitats
Actes centrals
Fira d’Artesans dels Parcs Naturals
A Mura i a Sant Llorenç Savall
El diumenge 25 d’abril, a Mura, per
celebrar la festivitat de sant Marc, i el
diumenge 9 de maig a Sant Llorenç
Savall, amb motiu de la celebració
del seu mil·lenari, trobareu parades
d’artesans que viuen i treballen en
diferents espais naturals. També hi
trobareu productors i productes que es
conreen en aquest parc natural, com
ara el cigronet o els tomàquets de Mura,
a més de moltes altres activitats. Dues
oportunitats per gaudir i encantar-se en
dos municipis del parc natural.
Matinal al parc a la Casanova
de l’Obac
Posa’t en joc
El diumenge 2 de maig, la Casanova
de l’Obac acollirà la jornada festiva
de «Viu el parc» dedicada al món del
joc. A partir de les 10.30 h trobareu
una gran oferta d’activitats per gaudir
del joc en plena natura i en un entorn
espectacular. Us proposem els jocs
canyeros de l’Obrador, els jocs artesans
de Qui sap què? per als més petits,
un joc de descoberta de l’entorn amb
Rodabosc, el taller de pintura de l’Antoni
Fernández i fer girar les rodes gegants
de Papino paper.
A les 12 h encetarem el Primer cau de
contes, de la mà d’en Cesc Serrat, i
esperem que hi participeu explicant-nos
el vostre conte favorit.
Posa’t en joc: un matí per jugar i ara
també ple de contes en plena natura.
20
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Accés a la Casanova de l’Obac: carretera de
Terrassa a Rellinars (BV-1221) PK 9,8. S’hi pot accedir
amb el Bus Parc. Hi haurà servei de bar. Reserves
per dinar al Restaurant La Pastora, tel. 609 703 734

Nit d’estels al Marquet de les Roques
Sant Llorenç Savall
El dissabte 8 de maig us proposem una
nit d’estels dedicada de nou al públic
familiar en la qual podreu descobrir, a
més, un dels exemplars més preuat
del patrimoni cultural i arquitectònic del
parc: el Marquet de les Roques.
La nit d’estels començarà cap a dos
quarts de vuit del vespre amb un taller
d’andròmines a càrrec de l’Obrador.
Després hi haurà temps per fer un
mos, que cadascú s’ha de dur, i
continuarem amb el joc de nit que ens
portarà a la recerca de l’estel caigut.
Seguidament, observarem els estels i
les constel·lacions i coneixerem mites i
llegendes amb Jordi Elías i Camprubí,
de l’Agrupació Astronòmica de
Sabadell.
Cal fer la reserva prèvia al tel. 932 157 411,
10 a 18 h. Cal portar el sopar.
Hi haurà servei de begudes. No us
descuideu la roba d’abric. En cas de pluja
es realitzarà part de les activitats a cobert.
Accés al Marquet de les Roques: carretera de
Sabadell a Sant Llorenç Savall B-124 fins al PK 17,2.
A mà esquerra trobareu la pista que travessa la vall
d’Horta. Cal seguir 4 quilòmetres per aquesta pista
fins al Marquet de les Roques.

Poesia als parcs
«Com el paisatge, així són els poemes»
El programa «Viu el parc» reprèn de
nou Poesia als parcs, una proposta
cultural, iniciada l’any 2005, que vol
apropar la poesia als espais protegits.

Ressenya de les activitats

La ruta poètica recorrerà, al llarg de
l’any 2010, deu espais de la Xarxa
de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona, un de les comarques
gironines i quatre d’Itàlia.
El projecte inicial de Vallgrassa, Centre
Experimental de les Arts ha estat
coordinat enguany per Carles Hac Mor
i Ester Xargay i té el suport de la
ESPAI

DATA

Institució de les Lletres Catalanes de la
Generalitat de Catalunya i de l’Institut
Ramon Llull.
Al Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac s’aturarà el diumenge
23 de maig al Marquet de les Roques
de Sant Llorenç Savall amb les
poesies de Montserrat Abelló, Ivette
Nadal i Joan Todó.

HORA LLOC

Parc de la Serrala
17 d’abril
19 h
de Marina			

Ermita de Sant Pere
de Reixac (Montcada
			
i Reixac)
				

Parco delle Cinque Terre 7 de maig		

Ligúria (Itàlia)

Fira Litteratura e Parchi

Pisa, Ligúria (Itàlia)

9 de maig		

POETES
Jordi Boladeras
i Carles Duarte
Coral Mare de Déu del
Turó de Montcada
Pura Salceda, Laia Martínez
Adrià Gandia (viola de roda)

Parc Natural de Sant
23 de maig
12 h
Llorenç del Munt i l’Obac			

El Marquet de les Roques Montserrat Abelló, Ivette
(Sant Llorenç Savall)
Nadal i Joan Todó

Parc de la Serralada
29 de maig
18 h
Litoral			

Ermita de Sant Mateu
(Premià de Dalt)

Museu de la Mediterrània 23 de juliol
22 h
de Torroella de Montgrí			

Museu de la Mediterrània Marc Romera
dins del cicle «Nits d’estiu» i Josep Miquel Servià

Parc Natural
24 de juliol
18 h
del Montseny			

Masia Mariona
(Fogars de Montclús)
				

Parco Nazionale della
2 de setembre		
Sardenya (Itàlia)
Asinara				

Max Besora
i Xavier Caballero

Ferran Aisa i Maria Cabrera
Coral de la Diputació
de Barcelona

Parco di Porto Conte
4 de setembre		
L’Alguer, Sardenya (Itàlia)
				

Joan-Elies Adell
i Xavier Garcia
Maria Carreras (acordió)
i Carles Borrell (guitarra)

Parc del Montnegre
26 de setembre 12 h
i el Corredor			

Font de Pradelló
(Olzinelles, Sant Celoni)

Salvador Giralt (viola de roda)
i Marc Egea (veu)

Espai Natural de les
10 d’octubre
12 h
Guilleries-Savassona			

Ermita de Sant Feliuet de
Savassona (Tavèrnoles)

Tomàs Àrias
i Patrícia Tosquella

Parc d’Olèrdola

17 d’octubre
12 h
			

Conjunt Històric
d’Olèrdola

Eduard Escolfet
i Vinyet Panyella

Parc del Foix

14 de novembre 12 h
			

Pl. del Castell de Castellet
(Castellet i la Gornal)

Susanna Rafart
i Andreu Subirats

Parc del Garraf

Vallgrassa. Centre Experi- Teresa Colom
mental de les Arts (Begues) i Jordi Prenafeta

21 de novembre 12 h
			

Viu el parc!
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Programa escolar
Mou-te per la Xarxa de Parcs Naturals
Convidem els nois i les noies de cinquè
de primària a jugar al gran joc Viatge
per la Xarxa de Parcs Naturals. Tots
els alumnes participants rebran l’àlbum
Mou-te per la Xarxa de Parcs Naturals
per fer la col·lecció de les imatges més
boniques dels diversos espais naturals
protegits que conformen la xarxa.
També s’ha reeditat el llibre Així és el
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac, que es lliura a tots els alumnes
participants. El programa es clou amb
tres festes al coll d’Estenalles.

Activitats als municipis
De Parranda
Nem de Parranda
Des de la comarca del Bages, arriba
la Companyia De Parranda per oferir
a nens i nenes, petits i grans, el seu
espectacle colorista i innovador Nem de
parranda. Es tracta d’un espectacle fora
del comú, amb un xanquer boig que vol
fer la vertical pont, una paella d’alçada,
un curset d’història interactiva i moltes
coses més. No us el deixeu perdre el
25 d’abril al Pont de Vilomara.
Cobla Principal de Terrassa
La Cobla Principal de Terrassa us oferirà
un repertori de sardanes clàssiques
per ballar sense parar a la plaça de
l’Església de Mura el 25 d’abril, a la
trobada a l’ermita de Vallhonesta de
Sant Vicenç de Castellet l’1 de maig
i a Vacarisses el 30 de maig.
22
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Luc Barreto i Vicens Martín
Música llatina i cubana
Luc Barreto ens presenta en companyia
del guitarrista Vicens Martín, molt
vinculat al jazz de Barcelona com a
director de la Big Band del Taller de
Músics, un homenatge a Amèrica, a la
seva gent i a la seva terra, especialment
a la gent de Cuba, país d’on prové. Els
podreu sentir a Rocafort l’1 de maig.
L’Obrador
Molins, molinets, barques i barquetes
Taller de construcció de petits ginys i
joguines que funcionen amb el corrent
de l’aigua del riu o que hi poden viatjar
per damunt. Inclou elements de joc
curiosos construïts amb elements
naturals de l’entorn més immediat. Se
celebrarà a Monistrol de Calders el
8 de maig i a Castellar del Vallès
el 22 de maig.
L’Obrador
Taller de titellots medievals
Creació de titellots de gran format fets
amb materials naturals com teixits,
vímets, palla, canyes, cordill de cànem,
ametlles, pinyes o branques. Una
proposta ben interessant per gaudir
de la Firartesania de Granera el
16 de maig.
L’Obrador
Quina canya
Amb un grapat de canyes, posant a
prova l’equilibri i la força de la gravetat,
farem les obres d’arquitectura més
enginyoses. Quina canya, el 8 de maig
a Matadepera.

Ressenya de les activitats

Sac de Gemecs
Danses i cançons
Sac de Gemecs us proposa un
espectacle d’animació on s’hi barreja
tot: la música en viu, la participació del
públic i la diversió. Podreu ballar de
valent a Monistrol de Calders el 8 de
maig.
Marcel Gros
Marcel pallasso
Un pallasso diferent, original, elemental,
actual... apte exclusivament per a
tothom. Podreu riure amb el millor
pallasso el 8 de maig a Rellinars.

Francesc Bailón
«El pas del Nord-oest. Un camí
cap a la glòria»
El pas del Nord-oest, la ruta comercial
que havia d’unir Europa amb Àsia, es
va convertir en l’objectiu principal de
les expedicions polars, gràcies a la
informació aportada per Marco Polo
després del seu retorn de Catai a final
del segle xiii. Durant poc més de 400 anys,
l’home va intentar trobar aquest camí
enmig d’un laberint d’illes i del seu pitjor
enemic, l’Àrtic. Històries impressionants
el 23 de maig a Castellar del Vallès.

Un món ple de colors
Cia. Fes-t’ho com vulguis
Podràs construir un petit titella del color
que vulguis (xocolata, avellana, rosat...)
i crear el seu propi vestuari amb collage
de papers molt diversos.
Cada nena i cada nen participant en
el taller tindrà la seva pròpia joguina
que demostra que tots som iguals...
però diferents. Hi podreu participar a
Talamanca el dia 22 de maig.

Teatre Mòbil
Colossal
Un carro carregat d’humor, de
números inversemblants i de fenòmens
extraordinaris. Rodant i rodant pel
món, aquests comediants s’instal·laran
a l’escenari per mostrar les millors
atraccions que us pugueu imaginar:
música, malabarisme, teatre, cançó i
fenòmens humans capaços de desafiar
les lleis físiques! El 30 de maig a
Vacarisses.

El bagul de l’Aureli
Xavi Basté
L’Aureli arriba carregat amb el seu
bagul després d’un llarg i accidentat
viatge. Quan el vol obrir tot està molt
desordenat a dins i la situació es pot
complicar molt. L’Aureli us demanarà
la vostra participació i la d’un misteriós
llibre de pallassos... si esteu a
Talamanca el dia 22 de maig.

País de Cotó
Animació total
Amb uns músics molt divertits, la
Cotoneta i el Cotonet, cantant, ballant
i fent xerinola, segur que passareu
una festa d’allò més fantàstica. Amb
País de Cotó, la imaginació i les ganes
de passar-ho bé seran el motiu de
l’espectacle. Els trobareu a Terrassa el
5 de juny.
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L’Obrador
El món dels follets
Jocs i tallers de follets i altres parents
i amics, al parc de Vallparadís de
Terrassa el 6 de juny.
Amadeu i Cia
Ballaruga de balls
Danses, balls, cançons i jocs,
bàsicament d’arrel tradicional, si bé
també hi ha músiques d’arreu: polques,
boogies, rock & roll, txa-txa-txa, per
passar una bona estona al parc de
Vallparadís de Terrassa el 6 de juny.
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@
Us pot interessar...
rebre notícies
Us podeu donar d’alta a aquest servei
que us informarà puntualment, via
correu electrònic, de les activitats
més destacades dels programes
Viu el parc que es duen a terme al
llarg de l’any.
www.viuelparc.org/portada

El parc a taula
El parc a taula és un programa
cultural, 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
Allotjaments
Cal Carter
Puig de la Balma
Restaurants
L’Esclopet
Can Vinyers
La Mola
El Rubell
Cal Carter
Hostal de Mura
Ca la Pepa
Racó de Can Brossa
El Mirador de Talamanca
La Terrassa del Museu
Capritx
La Pastora
El Cingle
Cellers
Celler Cooperatiu d’Artés
Caves Gibert
Solergibert
Jaumandreu
Vins Grau
Heretat Oller del Mas
Celler El Molí

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.
Al Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac hi participen els
establiments i productors següents:

938 317 036 Mura
639 368 701 Mura

938 668 439
937 870 619
937 435 454
938 399 003
938 317 036
938 318 040
938 345 210
937 140 186
938 310 226
937 894 443
937 358 039
609 703 734 (informació)
937 435 472 (festius)
938 280 233

938 305 325
938 305 008
938 305 084
938 369 579
938 356 002
938 768 315
931 021 965

Granera
Matadepera
Matadepera
Monistrol de Calders
Mura
Mura
Rellinars
Sant Llorenç Savall
Talamanca
Terrassa
Terrassa
Vacarisses
Vacarisses

Artés
Artés
Artés
Fonollosa
Maians (Castellfollit del Boix)
Manresa
Manresa
Viu el parc!
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Consell Regulador de la DO Pla de Bages
Cooperatiu de Salelles
Fargas-Fargas
Celler Mas de Sant Iscle
Masies d’Avinyó

938 748 236
938 720 572
938 358 547
938 743 806
938 757 525

Manresa
Salelles
Salelles
Sant Fruitós de Bages
Santa Maria d’Horta d’Avinyó

Elaboradors
B.Mbons
Cal Trapet
El Celler
El Molí del Mig
Muradine
Embotits de Mura
Forn Catot
Pastisseria Domènec

Obrador xocolata artesanal
Carn de porc i embotits
Artesania i queviures
Casa Museu
Viticultors de Mura
Obrador d’embotits
Pa i rebosteria
Pastisseria artesanal

937 301 643
937 870 105
938 317 339
938 317 269
938 317 223
938 317 717
938 399 050
937 140 031

Matadepera
Matadepera
Mura
Mura
Mura
Mura
Monistrol de Calders
Sant Llorenç Savall

Productors
Can Casamada
Can Bogonyà
Can Padró
Masia Can Pèlacs
Can Robert
Les Refardes
La Mata i la Vall
Àngel González Ortiz
La Terra del Marquet
Granja La Roca
Ester Tarin Canales
Francisco Pérez
David Colomé
Ferran Argilés

Agrobotiga
Horta i oli
Apicultor (mel i vi)
Agricultura ecològica
Mel, bolets i plantes aromàtiques
Llavors de varietats locals
Cultius extensius
Mongeta del ganxet i verdura
Agricultura ecològica
Ous ecològics
Cultius ecològics
Producció de xai i cabrit
Mongeta i calçots ecològics
Apicultor

607 536 941
937 146 361
937 146 021
937 870 375
937 871 521
937 433 709
936 991 327
667 381 748
937 141 053
661 977 208
696 608 244
629 528 361
629 681 816
696 608 244

Castellar del Vallès
Castellar del Vallès
Castellar del Vallès
Matadepera
Matadepera
Mura
Mura
Rellinars
Sant Llorenç Savall
Sant Llorenç Savall
Talamanca
Navarcles
Mura
Talamanca

Bus Parc 2010
Mou-te pel parc amb el Bus Parc
Dissabtes, diumenges i festius, excepte els mesos de gener i agost
Tarifes vigents
– Individual 3 €
– Grups de dues persones: 6 € i 1,50 € per persona, a partir del tercer viatger
– Jubilats, nens fins a 7 anys i membres del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals: 1,50 €
El bitllet és únic i permet realitzar tots els viatges en un mateix dia
Consulteu el calendari i els horaris a www.diba.cat/parcsn
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Passejades 2010: itineraris guiats
Hem programat un seguit d’itineraris
que tenen com a objectiu ajudar un
públic general i familiar a conèixer millor
el patrimoni natural i cultural del parc i
gaudir del seu entorn.
Es tracta d’itineraris d’entre 2 i 4 hores
de durada, guiats per un expert
coneixedor del territori, que ajudarà els

participants a interpretar i comprendre
els paisatges i a descobrir racons
amagats del parc i els seus municipis.
Per poder-hi participar, es recomana fer
la inscripció prèvia.
Cal dur aigua i calçat apropiat per
caminar còmodament i amb seguretat
per la muntanya.

2 d’abril
Les agulles del massís

25 d’abril
Els recursos naturals de la vall
d’Horta: la vinya

Punt de trobada: Centre d’Informació de Mura
Horari: de 10 a 14.30 h
Informació i inscripcions: Rodabosc,
tel. 629 559 413 p.santllorenc.pont@diba.cat

3 d’abril
Jornada de portes obertes
a Les Refardes

Punt de trobada: Les Refardes. Finca
Agroecològica
Informació i inscripcions: GAIADEA,
tel. 937 433 709 p.santllorenc.refa@diba.cat

11 d’abril
El Marquet de les Roques, font
del Llor, collet del Llor i cova
Simanya

Punt de trobada: el Marquet de les Roques
Horari: de 10 a 14.30 h
Informació i inscripcions: l’Obrador,
tel. 937 450 081 i 608 138 518
p.santllorenc.marq@diba.cat

18 d’abril
Història de l’Obac

Punt de trobada: Casanova de l’Obac
Horari: de 10 a 14.30 h
Informació i inscripcions: CIMA (Centre
d’Interpretació del Medi Ambient, SL),
tel. 937 855 461 i 646 804 574
p.santllorenc.obac@diba.cat

Punt de trobada: El Marquet de les Roques
Horari: de 10 a 14.30 h
Informació i inscripcions: Masoveria del
Marquet de les Roques. La Terra
del Marquet, tel. 937 141 053
laterradelmarquet@gmail.com

1 de maig
La vinya. Transformació del paisatge
Punt de trobada: Casanova de l’Obac
Horari: de 10 a 14.30 h
Informació i inscripcions: CIMA (Centre
d’Interpretació del Medi Ambient, SL),
tel. 937 855 461 i 646 804 574
p.santllorenc.obac@diba.cat

2 de maig
Anem a buscar orquídies

Punt de trobada: Centre d’Informació de Mura
Horari: de 10 h a 14 h
Informació i inscripcions: Rodabosc,
tel. 629 559 413 p.santllorenc.pont@diba.cat

9 de maig
Els efectes del foc
a Sant Llorenç del Munt

Punt de trobada: Escola de Natura i Formació
la Muntada
Horari: de 10 a 14 h
Informació i inscripcions: Escola de Natura i
Formació la Muntada, tel. 937 140 550 i 616
186 451 p.santllorenc.munt@diba.cat

Viu el parc!
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16 de maig
La torrota de l’Obac i el pou
de glaç de l’Estapar

Punt de trobada: Casanova de l’Obac
Horari: de 10 a 14 h
Informació i inscripcions: CIMA (Centre
d’Interpretació del Medi Ambient, SL),
tel. 937 855 461 i 646 804 574
p.santllorenc.obac@diba.cat

23 de maig
El Marquet de les Roques, font del
Llor, collet del Llor, Finestrelles
i cau dels Emboscats
Punt de trobada: el Marquet de les Roques
Horari: de 10 a 14.30 h
Informació i inscripcions: l’Obrador,
tel. 937 450 081 i 608 138 518
p.santllorenc.marq@diba.cat

30 de maig
Històries de maquis a Casassaies
Punt de trobada: Centre d’Informació del
Pont de Vilomara i Rocafort
Horari: de 10 a 14.30 h
Informació i inscripcions: Rodabosc,
tel. 629 559 413
p.santllorenc.pont@diba.cat

6 de juny
Els recursos naturals de la vall
d’Horta: la vinya

Punt de trobada: el Marquet de les Roques
Horari: de 10 a 14 h
Informació i inscripcions: Masoveria
del Marquet de les Roques. La
Terra del Marquet, tel. 937 141 053
laterradelmarquet@gmail.com

13 de juny
El relleu de la serra de l’Obac

Punt de trobada: Casanova de l’Obac
Horari: de 10 a 14 h
Informació i inscripcions: CIMA (Centre
d’Interpretació del Medi Ambient, SL),
tel. 937 855 461 i 646 804 574
p.santllorenc.obac@diba.cat

20 de juny
Descoberta dels Emprius

Punt de trobada: el Marquet de les Roques
Horari: de 10 a 14.30 h
Informació i inscripcions: Escola de natura
la Muntada, tel. 937 140 550 i 616 186 451
p.santllorenc.munt@diba.cat

24 de juny
Els Caus de Mura

Punt de trobada: Centre d’Informació de Mura
Horari: de 10 a 14 h
Informació i inscripcions: Rodabosc,
tel. 629 559 413 p.santllorenc.pont@diba.cat

27 de juny
Les tines de les balmes Roges

Punt de trobada: Centre d’Informació del
Pont de Vilomara i Rocafort
Horari: de 10 a 14.30 h
Informació i inscripcions: Rodabosc,
tel. 629 559 413 p.santllorenc.pont@diba.cat

18 de juliol
Jornada de portes obertes
a Les Refardes

Punt de trobada: Les Refardes. Finca
Agroecològica
Informació i inscripcions: GAIADEA,
tel. 937 433 709 p.santllorenc.refa@diba.cat

Informació comuna a tots els itineraris guiats

Per fer la reserva truqueu als diferents organitzadors de cada sortida o aneu al punt de trobada
a l’hora prevista per a l’inici de l’itinerari.
Les places són limitades i les reserves es faran segons l’ordre d’inscripció.
Si el temps no permet fer l’activitat en bones condicions, s’anul·larà la sortida.
Preu: adults, 3 €. Menors entre 6 i 12 anys i majors de 65 anys, 2 €.
Per a famílies nombroses i membres del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals, 10% de descompte.
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Cercle d’Amics
dels Parcs Naturals
El Cercle ofereix als seus socis serveis
diferents: informació àmplia, excursions
guiades, activitats lúdiques, facilitat en l’ús
d’equipaments i possibilitat de participar
voluntàriament en el manteniment i la
gestió dels espais protegits.
Hi ha quatre modalitats de socis:
individual (per a majors de 18 anys),
familiar, protector i voluntari. En aquest
darrer cas, cal dedicar un mínim de 25
hores anuals a tasques de protecció
de l’entorn i de suport en la gestió dels
parcs.
Els dissabtes i diumenges el Cercle
organitza sortides guiades per als socis
als parcs naturals i espais protegits de
Catalunya.
També cada mes (llevat del període
estival) es programen conferències
sobre espais naturals i indrets d’interès
paisatgístic d’arreu del món, que estan
conduïdes per especialistes en aquest
gènere. A més, per Setmana Santa, es
programen excursions de diversos dies
de durada a espais protegits de fora de
Catalunya.
Com a nexe de comunicació entre
els associats, s’edita un full informatiu
trimestral i la revista monogràfica Amics,
de caràcter anual, dedicada a divulgar
notícies i temes relacionats amb els
espais naturals protegits.
Més informació al telèfon 935 010 063
(de 10 a 18 h)
cercle@diba.cat
www.diba.cat/parcsn/cercle
Viu el parc!
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac 2010
Abril
Dg. 25 Mura

10 h

Carrers del poble

Fira d’Artesans, tallers i sardanes
Tallers i jocs amb Qui sap què?

Dg. 25 El Pont de Vilomara

18 h

Centre Cívic

De Parranda: Nem de parranda

Maig
Ds. 1

Sant Vicenç de Castellet 11 h

Pla de l’ermita de Vallhonesta

Cobla Principal de Terrassa

Ds. 1

Rocafort

22 h

Sala Carles Casas

Luc Barreto i Vicens Martín

Dg. 2

Mura

10.30 h

Coll d’Estenalles

Matinal al parc: Posa’t en joc

Ds. 8

Matadepera

11 h

Plaça de cal Baldiró

L’Obrador: Quina canya

Ds. 8

Monistrol de Calders

11 h

Plaça de la Pedrera

L’Obrador: Molins, molinets,
barques i barquetes

Ds. 8

Monistrol de Calders

17 h

Plaça Nova

Sac de Gemecs

Ds. 8

Rellinars

18.30 h

Casal de cultura l’Escola

Marcel Gros: Marcel Pallasso

Ds. 8

Sant Llorenç Savall

19.30 h

Marquet de les Roques

Nit d’estels

Dg. 9

Sant Llorenç Savall

11 h

Passeig de la Rectoria

Fira d’Artesans dels Parcs
Naturals. Tallers i Lo Sacaire
del Llobregat

Dg. 16 Granera

11 h

Carrers del poble

L’Obrador: Taller de titellots

Ds. 22 Castellar del Vallès

10.30 h

Àrea d’esplai de les Arenes

L’Obrador: Molins, molinets,
barques i barquetes

Ds. 22 Talamanca

17.30 h

Plaça del Raval

Taller de titelles: «Un món ple
de colors»

Ds. 22 Talamanca

18.30 h

Plaça del Raval

Xavi Basté: El bagul de l’Aureli

Dg. 23 Sant Llorenç Savall

12 h

Marquet de les Roques

Poesia als parcs

Dg. 23 Castellar del Vallès

18.30 h

Centre Excursionista
de Castellar

Francesc Bailón: «El pas del
Nord-oest. Un camí cap a la
glòria»

Dg. 30 Vacarisses

12 h

Plaça Joan Bayà

Cobla La Principal de Terrassa

Dg. 30 Vacarisses

18

Plaça Joan Bayà

Teatre Mòbil: Colossal

Juny

30

Ds. 5

Terrassa

18.30 h

Plaça Vella

País de Cotó: Animació total

Dg. 6

Terrassa

11 h

Parc de Vallparadís

L’Obrador: Taller dels follets

Dg. 6

Terrassa

12 h

Parc de Vallparadís

Amadeu i Cia: Ballaruga de balls

Viu el parc!
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Nit d’estels a Sant Llorenç Savall
Dissabte 8 de maig
19.30 h
Al Marquet de les Roques
Poesia als parcs
Diumenge 23 de maig
12 h
Al Marquet de les Roques
El parc a taula
Cuina, vins i productes naturals dels
restaurants, cellers i productors del parc
servits a taula. Durant tot l’any

En podeu consultar els programes
respectius a Internet:
www.diba.cat/parcsn/viuelparc

«Viu el parc»
Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Tel. 932 157 411
A/e: viuelparc@diba.cat
Amb la col·laboració dels ajuntaments de:
Castellar del Vallès, Granera, Matadepera,
Monistrol de Calders, Mura, el Pont de Vilomara
i Rocafort, Rellinars, Sant Llorenç Savall,
Sant Vicenç de Castellet, Talamanca, Terrassa
i Vacarisses
Gerència: FUSIC (Mar Coma, Antònia Playà
i Lola Rios)

Xarxa de Parcs Naturals
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 de Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat
www.diba.cat/viuelparc

Fotografies: FUSIC

Matinal al parc
Diumenge 2 de maig
10.30 h
Posa’t en joc
Primer cau de contes
A la Casanova de l’Obac

El programa «Viu el parc» es desenvolupa
també als parcs del Castell de Montesquiu,
Garraf-Olèrdola-Foix, Montseny, Montnegre i el
Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral
i Guilleries-Savassona

Direcció de Comunicació. DL:

Fira d’Artesans dels Parcs Naturals
Diumenge 25 d’abril
10 h
Pels carrers de Mura
Diumenge 9 de maig
11 h
Al passeig de la Rectoria de Sant Llorenç
Savall

