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El Parc de la Serralada de Marina
El 16 d’abril de 2002 es va aprovar el Pla especial de protecció i millora
del Parc de la Serralada de Marina, amb l’objectiu d’harmonitzar la pre
servació i millora del patrimoni natural i cultural, el manteniment de les
activitats socioeconòmiques compatibles i l’intens ús públic que hi ha en
aquesta àrea.
Actualment ocupa una extensió de 2.086 hectàrees repartides entre els cinc
municipis de l’àmbit del parc. El parc ofereix moltes possibilitats per fer
excursions i caminades o simplement per passejar i gaudir d’un patrimoni
El
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de la de
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natural
i cultural
gran qualitat.
Els informadors i el personal dels equipaments, així com els guardes del parc,
us informaran i orientaran sobre els itineraris, els llocs i els serveis que hi ha
a la vostra disposició.
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Viu el parc!

Informació i equipaments
Pep Herrero (Taller de Cultura)

Consulteu-ne els horaris a:
parcs.diba.cat/web/marina
1 Oficina del Parc de la Serralada

de Marina
La Conreria
Ctra. de Badalona a Mollet B-500, PK 6
08391 Tiana
Tel. 933 956 336 / 933 956 768
p.smarina@diba.cat

  2 Punt d’Informació a l’Observatori

Astronòmic de Tiana
Observatori Astronòmic de Tiana
Eduard Fontserè, s/n; zona poliesportiva
08391 Tiana

  3 Punt d’Informació de la Virreina

Nou de la Virreina, 22
08391 Tiana
Tel. 697 509 171

4 Punt d’informació a Ecometropoli

Recinte Torribera (pavelló Montserrat)
Prat de la Riba, 171
08921 Santa Coloma de Gramenent
Tel. 618 007 230

  5 Punt d’informació a l’Oficina de Turisme

de Badalona
Centre Cultural El Carme
Francesc Layret, 78-82
08911 Badalona
Tel. 934 832 990
otb@badalona.cat

  6 Centre de Documentació del Parc de la

Pep Herrero (Taller de Cultura)

Serralada de Marina
Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada
Tarragona, 32
08110 Montcada i Reixac
Tel. 934 925 959
p.smarina.cd@diba.cat

7 Escola de Natura Angeleta Ferrer. Can

Miravitges
Can Miravitges
Pomar de Dalt, 16
08915 Badalona
Tel. 933 950 105
escoladenatura@badalona.cat
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Viu el parc!

Pep Herrero (Taller de Cultura)

Presentació
La campanya Viu el parc, promoguda
per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
la Diputació de Barcelona, arriba novament al Parc de la Serralada de Marina
per celebrar la setzena edició.
Aquesta campanya s’estructura en
dos vessants: els actes centrals, que
inclouen la festa Matinal al parc, la
Nit d’estels i la Poesia als parcs, dirigits a tots els públics, i el Programa
escolar adreçat als alumnes de 5è de
primària de les escoles dels municipis
del parc.

ra oral contemporània a l’ermita de Sant
Pere de Reixac. Aquest acte està inclòs
dins el cicle Poesia als parcs. Lletres
i paisatges.
La Matinal al parc tindrà lloc el diumenge 30 d’abril al monestir de Sant
Jeroni de la Murtra. Us proposem conèixer aquest espai natural d’una manera diferent, amb activitats i tallers que
us aproparan al coneixement del patrimoni natural i cultural del parc.

El dissabte 22 d’abril està programada
la Poesia als parcs. La cita és a Montcada i Reixac, amb un recital de literatu-

Viu el parc és una magnífica oportunitat per descobrir el Parc de la Serralada de Marina. Vine a gaudir dels parcs!

Pep Herrero (Taller de Cultura)

El dia 1 d’abril arribarà la tradicional Nit
d’estels a l’Observatori Astronòmic de
Tiana on el protagonista serà el cel i la
seva descoberta, a càrrec dels astrònoms de l’entitat. Les places són limitades i per això cal fer la reserva amb
antelació per poder-ne gaudir.

El Programa escolar d’enguany,
adreçat com sempre als alumnes de 5è
de primària de les escoles dels municipis del parc, consta d’una visita a l’aula
i d’una sortida conjunta al monestir de
Sant Jeroni de la Murtra. Les dues activitats són complementàries i apropen
els alumnes al coneixement dels valors
del Parc de la Serralada de Marina.

Viu el parc!
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Activitats: abril
Nit d’estels

Poesia als parcs

Dissabte 1 d’abril

Dissabte 22 d’abril

A l’Observatori Astronòmic de Tiana

A l’ermita de Sant Pere de Reixac,
Montcada i Reixac

20.30 h
Venus i Júpiter. Després d’una petita
xerrada introductòria en què s’explicaran
algunes de les característiques
d’aquests astres, es podran observar
mitjançant un telescopi.

18 h

(Cal fer-ne la inscripció a activitats@acerassociacio.org, abans del 29 de març.
Les reserves es faran per rigorós ordre
d’inscripció fins a les 40 places.)

Aquest acte està inclòs dins el cicle
Poesia als parcs. Lletres i paisatges
2017.

Pep Herrero (Taller de Cultura)

Recital de poesia Poetry Slam. Lectura
de literatura oral contemporània per
part de joves poetes, conduït per Laia
Claver.

6

Viu el parc!

Activitats: abril

Matinal al parc

D’11 h a 12.30 h

Diumenge 30 d’abril

Es faran visites guiades al claustre del
monestir jerònim, fundat el 1416 pel
mercader barceloní Bertran Nicolau.

De 10.30 h a 14 h
Tallers de natura a càrrec d’ACER
Jocs tradicionals de fusta gegants
a càrrec de Fefe i companyia
Taller de manualitats amb Jumping
Clay
Màgia durant tot el mati a càrrec del
Mag Churrimongui
Amenitzats amb la bona música de
Semproniana
Actuació final amb l’espectacle «The
Magomic Show» a càrrec de Gromic

Cal fer-ne la inscripció a l’entrada del monestir,
el mateix diumenge (places limitades).

Visita als horts que l’Associació
Conreu Sereny treballa en els espais
del monestir.
No oblideu la càmera fotogràfica, ja
que podreu participar en el IV Concurs
de Fotografia Digital del Parc. Les
vostres fotografies es podran liurar fins
al 31 de maig. Més informació a: parcs.
diba.cat/web/marina/concurs-fotos.
Les places d’aparcament són limitades.
Recomanem l’accés a peu des de Santa
Coloma de Gramenet i des de Badalona.

Pep Herrero (Taller de Cultura)

Al monestir de Sant Jeroni de la
Murtra i entorns

Viu el parc!
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Dissabte 1 d’abril
20.30 h
A l’Observatori Astronòmic de Tiana
Venus i Júpiter. Xerrada introductòria
i observació amb telescopi

Poesia als parcs

Dissabte 22 d’abril
18 h
A l’ermita de Sant Pere de Reixac
(Montcada i Reixac)
Recital de literatura oral contemporània
dins el cicle Poesia als parcs. Lletres i
paisatges

Matinal al parc

Diumenge 30 d’abril
De 10.30 h a 14 h
Al monestir de Sant Jeroni de la Murtra
Tallers de natura a càrrec d’ACER
Jocs tradicionals de fusta gegants
a càrrec de Fefe i companyia
Taller de manualitats amb Jumping Clay
Màgia a càrrec del Mag Churrimongui
Música de Semproniana
Actuació final a càrrec de Gromic
D’11 h a 12.30 h
Visita al monestir de Sant Jeroni de la
Murtra i els seus entorns
Visita als horts de l’Associació Conreu
Sereny

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

«Viu el parc»
Parc de la Serralada
de Marina
Tel. 667 467 503
viuelparc@diba.cat
Amb la col·laboració del Consorci del Parc
de la Serralada de Marina:
Diputació de Barcelona
Àrea Metropolitana de Barcelona
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Gerència:

Agraïm especialment les col·laboracions següents:
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, Grup
d’Astronomia de Tiana i Associació Conreu Sereny

Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del
Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de
Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat
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