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Informació 
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Apropa’t als parcs, platges i rius metropolitans. Aquesta 
primavera-estiu el Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona us convidem 
a descobrir aquests espais metropolitans de la mà d’un 
nou cicle d’activitats, amb tallers, visites guiades 
i jornades participatives diverses.

Descobrirem com els parcs ajuden a la millora de la 
biodiversitat urbana: coneixerem la vegetació singular, 
els vivers del Jardí Botànic de Barcelona i els secrets del 
Jardí Botànic Històric; observarem els ocells, ratpenats, 
papallones i altres animals que hi viuen; i participarem 
directament en la millora ambiental dels parcs a partir 
d’accions de voluntariat com l’ampliació d’un jardí de 
papallones amb la construcció d’un hotel d’insectes, la 
construcció i col·locació de caixes niu...

Coneixerem com s’estan recuperant ambientalment 
diferents espais del riu Llobregat, les dunes litorals 
i l’estany de la Murtra al Delta del Llobregat i l’antic 
abocador de residus de la Vall d’en Joan al Parc Natural 
del Garraf.

Aprendrem diferents habilitats a través de tallers ben 
diversos: horta, arboricultura, gastronomia, orientació 
i accions per fer front al canvi climàtic.

Algunes d’aquestes activitats formen part del Programa 
d’educació per a la sostenibilitat que sota el lema 
“Compartim un futur” vol promoure entre la ciutadania 
hàbits més sostenibles i estimular la seva participació en 
la conservació del medi ambient. Aquestes activitats estan 
assenyalades especialment.

I a la primavera, Planta’t als Botànics! Us convidem a 
participar en aquesta gran festa amb un munt d’activitats 
diverses, xerrades, exposicions, tallers, jocs tradicionals 
i visites guiades pensades per a tota la família.



Parc de Torreblanca 01
Dissabte 1 de març / 11h-13h
Punt de trobada: Porta d’accés al parc des 
de la crta. Reial, 167 (a prop parada Trambaix 
“Consell Comarcal”), Sant Just Desvern. 
Coordenades: N 41.379344, E 2.054347

Itinerari educatiu de descoberta de la vegetació singular 
del parc de Torreblanca
Descobrirem un dels jardins històrics més màgics del Baix 
Llobregat. Coneixerem els seus orígens, la seva evolució, 
secrets i curiositats i la seva vegetació singular a través d’un 
itinerari de descoberta pensat per als petits de la família.

Visita guiada
Públic familiar (totes les edats)  

Parc de la Muntanyeta 02
Diumenge 2 de març /11h-13.30h
Punt de trobada: Accés al parc des del c. Baldiri Aleu (a prop del 
camp de futbol), Sant Boi de Llobregat. Coordenades: N41.339347 
E2.035236

Qui vol buscar tresors naturals al parc de la Muntanyeta? 
Gimcana de Geocaching
Participarem en una gimcana amb GPS per descobrir les 
espècies vegetals i la fauna del parc. Tot resolent el joc de 
pistes i amb la nostra orientació, descobrirem diferents 
elements naturals i històrics del parc.

Visita autoguiada
Públic familiar (totes les edats)  



Parc del Calamot 03
Dissabte 8 de març / 11h-13h
Punt de trobada: Aparcament del parc del Calamot, av. de Joan 
Carles I, Gavà. Coordenades: N 41.298897, E 2.001661

Observem la transformació del paisatge des del parc 
del Calamot
Descobrirem els arbres singulars, la geologia i la vegetació 
del Garraf roig. Amb unes vistes privilegiades de l’entorn i del 
Delta del Llobregat, interpretarem els canvis naturals i humans 
al llarg del temps.

Visita guiada
Públic adult 

Parc del Besòs 04
Diumenge 9 de març / 11h-13.30h
Punt de trobada: Estació del Trambesòs “Parc del Besòs”, Sant Adrià 
del Besòs. Coordenades: N 41.419439, E 2.217650

Ocells i caixes niu: digue’m què fa i et diré què està passant
T’agradaria saber com interpretar què passa dins les caixes 
niu? Després de construir-ne algunes i penjar-les al parc, 
entrenarem les nostres dots d’observació per entendre el 
comportament dels ocells i reconèixer l’èxit del període de 
cria.

Taller
Públic familiar (infants a partir de 6 anys) 



Estany de la Murtra 05
Dissabte 15 de març / 11h-13h
Punt de trobada: Estany de la Murtra. Coordenades: N 41.273564, 
E 2.042900 

Dia de la Murtra
Celebrarem el Dia de l’Estany de la Murtra amb una jornada 
lúdica amb l’observació de l’anellament cientí  c d’ocells, 
l’alliberament d’animals recuperats, la realització de tallers i 
una visita guiada per l’entorn de l’estany.

Visita guiada
Públic familiar (totes les edats) 

Jardí Botànic de Barcelona 06
Diumenge 16 de març / 11h-13h
Punt de trobada: Taquilles del Jardí Botànic de Barcelona, c. del Dr. 
Font i Quer, 2, Barcelona. Coordenades: N 41.362072, E 2.157583

El rerefons del Jardí Botànic: el banc de llavors i els vivers
Coneixerem el Banc de Germoplasma i el viver del Jardí 
Botànic, dues eines que permeten realitzar estudis de recerca 
i obtenir plantes a   de reintroduir-les en el seu hàbitat natural, 
possibilitant d’aquesta manera la conservació de la  ora en 
perill d’extinció.

Visita guiada
Públic adult 



Platja de Sant Adrià / Parc del Litoral / Riu Besòs 07
Dissabte 22 de març / 10.30h-13h
Punt de trobada: Estació de Rodalies “Sant Adrià”, al costat de la 
parada del Trambesòs, Sant Adrià del Besòs. Coordenades: 
N 41.424403, E 2.230828

Actua per a la millora ecològica de la desembocadura del 
Besòs.
Descobrirem les singularitats ecològiques d’aquest espai 
natural,  uvial i marí, tan proper. Contribuirem a la seva millora 
ecològica participant en l’acordonament de la barra de sorra 
de la desembocadura per a la seva protecció, per tal de 
facilitar la nidi  cació del corriol petit així com el creixement de 
plantes pròpies de platges naturals.

Jornada participativa 
Públic familiar (totes les edats)

Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús 08
Diumenge 23 de març / 10.30h-13h 
Punt de trobada: Porta d’accés al parc des del c. Sant Bru s/n, 
Badalona. Coordenades: N 41.455406, E 2.255306

Construïm un hotel d’insectes al jardí de les papallones del 
parc de Can Solei i de Ca l’Arnús 
Amb materials molt senzills bastirem entre tots un hotel 
d’insectes al costat del jardí de les papallones. Coneixerem el 
seu paper en la millora de la biodiversitat del parc i plantarem 
algunes plantes pròpies d’aquest espai. 

Jornada participativa
Públic familiar (totes les edats) 



Riu Llobregat 09
Dissabte 29 de març / 9.30h-14h
Punt de trobada: Estació dels FGC “Sant Boi”, c. Josep Torras i Bages, 
Sant Boi de Llobregat. Coordenades: N 41.348536, E 2.042867

Pel Llobregat a cop de pedal 
Tot pedalejant suaument per la llera del riu Llobregat, de 
Sant Boi al Prat, descobrirem els elements que conformen 
l’ecosistema  uvial: vegetació de ribera, avifauna i alguns 
macroinvertebrats. Interpretarem els elements del paisatge 
que ens recorden el passat més immediat de l’apro  tament 
del riu.

Visita guiada
Públic familiar (infants a partir de 10 anys)

Parc dels Pinetons 10
Diumenge 30 de març / 11h-13h
Punt de trobada: Al costat de la zona de barbacoes del parc dels 
Pinetons, Ripollet. “Coordenades: N 41.509298, E 2.151945

Com els antics viatgers: construïm una brúixola per 
orientar-nos al parc dels Pinetons
Construirem una brúixola casolana i aprendrem a utilitzar-la i 
a orientar-nos amb una activitat ben divertida des d’un punt 
panoràmic del parc en el que situarem els elements del relleu 
que envolten l’àrea metropolitana de Barcelona i el parc dels 
Pinetons.

Taller
Públic familiar (infants a partir de 5 anys) 



Dipòsit clausurat de la Vall d’en Joan 11
Dissabte 5 d’abril / 11.30h-13h
Dipòsit clausurat de la Vall d’en Joan, 
crta. de la Sentiu s/n, Gavà. 
Coordenades: N 41.2963, E 1.9444

El retorn d’un espai natural: el procés de restauració de 
l’abocador de residus de la Vall d’en Joan. 
Observarem el procés de restauració paisatgística d’aquest 
dipòsit de residus clausurat per retornar l’espai de la Vall d’en 
Joan al Parc Natural del Garraf. Coneixerem com funcionava 
així com l’actual procés d’extracció del biogàs que utilitzem 
per generar energia.

Servei de bus gratuït des de la plaça Espanya de Barcelona 
(a l’alçada de la Torre veneciana més propera a Avinguda del 
Paral·lel). Sortida a les 10:30.

Visita guiada
Públic familiar (infants a partir de 12 anys) 

Jardí Botànic de Barcelona 12
Diumenge 6 d’abril / 11h-13h
Punt de trobada: Taquilles del Jardí Botànic de Barcelona, c. del Dr. 
Font i Quer, 2, Barcelona. Coordenades: N 41.362072, E 2.157583

La primavera omple de color el Jardí Botànic de Barcelona 
Descobrirem els indrets més destacats del jardí, on s’hi 
presenten espècies vegetals de zones del món amb clima 
mediterrani. Apreciarem els exemplars més atractius i més 
singulars, així com les  oracions més interessants del jardí 
durant aquesta estació de l’any.

Visita guiada
Públic familiar (infants a partir de 12 anys) 



Parc de Can Rigal  13
Dissabte 12 d’abril / 11h-13h
Punt de trobada: Accés al parc des de l’av. 
d’Albert Bastardas, Barcelona. 
Coordenades: N 41.380325, E 2.107636

El canvi climàtic i el verd urbà: Can Rigal, un clar exemple
Petits i grans participarem en jocs de simulació per entendre 
el canvi climàtic i el paper que hi juguen els parcs urbans, 
a través de l’observació in situ dels criteris de sostenibilitat 
incorporats al parc de Can Rigal.

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

Riu Besòs 14
Diumenge 13 d’abril / 11h-13h
Punt de trobada: Estació del Trambesòs “Central Tèrmica del Besòs”, 
Sant Adrià del Besòs. Coordenades: N 41.418787, E 2.226209

Flora de fora als afores: plantes invasores al riu Besòs
Descobrirem com els éssers vius que habiten els rius són 
indicadors del seu estat de salut; aprendrem a reconèixer 
la  ora autòctona i l’al·lòctona, i comprendre com algunes 
d’aquestes plantes nouvingudes han esdevingut invasores.

Visita guiada
Públic familiar (infants a partir de 10 anys)

Parc de la Fontsanta 15
Dissabte 26 d’abril / 10h-13h 
Punt de trobada: Accés al parc des del c. de la Fontsanta, 16, Sant 
Joan Despí. Coordenades: N 41.369341, E 2.069992

Dels horts urbans a les noves vinyes: un recorregut 
participatiu pel parc de la Fontsanta
Descobrirem les espècies vegetals més destacades i la fauna 
que habita el parc. Participarem en tallers relacionats amb 
el seu passat agrícola: plantació en testos de productes de 
l’horta per aprendre a fer un hort al nostre balcó, així com 
realitzar tasques de manteniment de la vinya.

Visita guiada i taller 
Públic familiar (totes les edats) 





Calendari d’activitats

Març
01  Itinerari educatiu de descoberta de la vegetació singular del parc 

de Torreblanca**
1 de març / 11h-13h / Visita guiada

02  Qui vol buscar tresors naturals al parc de la Muntanyeta? Gimcana 
de Geocaching
2 de març / 11h-13.30h / Visita autoguiada

03  Observem la transformació del paisatge des del parc del Calamot
8 de març / 11h-13h / Visita guiada

04  Ocells i caixes niu: digue’m què fa i et diré què està passant
9 de març / 11h-13.30h / Taller

05  Dia de la Murtra
15 de març / 11h-13h / Visita guiada

06  El rerefons del Jardí Botànic: el banc de llavors i els vivers
16 de març / 11h-13h / Visita guiada

07  Actua per a la millora ecològica de la desembocadura del Besòs
22 de març / 10.30h-13h / Jornada participativa

08  Construïm un hotel d’insectes al jardí de les papallones del parc de 
Can Solei i de Ca l’Arnús
23 de març / 10.30h-13h / Jornada participativa

09  Pel Llobregat a cop de pedal 
29 de març / 9.30h-14h / Visita guiada

10  Com els antics viatgers: construïm una brúixola per orientar-nos 
al parc dels Pinetons
30 de març / 11h-13h / Taller

Abril
11  El retorn d’un espai natural: el procés de restauració de l’abocador 

de residus de la Vall d’en Joan**
5 d’abril / 11.30h-13h / Visita guiada

12  La primavera omple de color el Jardí Botànic de Barcelona 
6 d’abril / 11h-13h / Visita guiada

13  El canvi climàtic i el verd urbà: Can Rigal, un clar exemple**
12 d’abril / 11h-13h / Visita guiada i taller

14  Flora de fora als afores: plantes invasores al riu Besòs 
13 d’abril / 11h-13h / Visita guiada

15  Dels horts urbans a les noves vinyes: un recorregut participatiu pel 
parc de la Fontsanta 
26 d’abril / 10h-13h / Visita guiada i taller

16  Contes d’aigua al parc de les Aigües. La vida de l’aigua a través de 
la teatralització i les rondalles
27 d’abril / 11h-13h / Espectacle infantil



>> Planta’t als Botànics!
27 d’abril / Tot el dia / 
Festa participativa amb activitats diverses 

Maig
17 Recuperem la natura a la llera del riu Llobregat 

3 de maig / 11h-14h / Visita guiada

18 Els arbres del Jardí Botànic de Barcelona tenen un munt de secrets
4 de maig / 11h-13h / Visita autoguiada

19 Els valors naturals d’un riu sota pressió urbana 
10 de maig / 10h-12.30h / Visita guiada

20 Visita a l’hotel d’insectes pol·linitzadors del Jardí Botànic 
11 de maig / 11h-13h / Visita guiada

21  Aprèn a llegir un arbre. Fem d’arboricultors i descobrim la vegetació 
singular del parc de la Molinada
17 de maig / 10h-13h / Visita guiada

22  Observació d’ocells al Jardí Botànic de Barcelona
18 de maig / 10h-12h / Visita guiada

23  Tu plantes, ell planta. Plantem a l’hort del Jardí Botànic Històric
24 de maig / 11h-13.30h / Jornada participativa

24 Itinerari per les dunes litorals de la platja de Viladecans i del Prat**
31 de maig / 10.30h-13h / Visita guiada

Juny
25  Retirem plantes invasores a les dunes litorals de les platges de 

Castelldefels
1 de juny / 11h-14h / Jornada participativa

26  Nit dels ratpenats al parc de Can Vidalet: com viuen a les grans 
ciutats?
7 de juny / 20h-23h / Visita guiada

27 Visita a la col·lecció de bonsai del Jardí Botànic de Barcelona
8 de juny / 11h-13h / Visita guiada

28 Crea un hàbitat al teu balcó
14 de juny / 12h-14h / Taller

29 Gastronomia Km 0. Collim i tastem cireres
15 de juny / 10h-12.30h / Visita guiada i taller

30 Descoberta del jardí amagat
28 de juny / 11h-130h / Visita guiada

*El període d’inscripció s’obre 10 dies hàbils abans de l’inici de cada activitat
** Activitats incloses al Programa Metropolità d’Educació per la Sostenibilitat

És necessària 
la inscripció 

per realitzar les 
activitats!*





Jardí Botànic de Barcelona 
Diumenge 27 d’abril / Tot el dia
Punt de trobada: Jardí Botànic de Barcelona, c. del Dr. Font i Quer, 2, 
Barcelona. Coordenades: N 41.362072, E 2.157583

Planta’t als Botànics!
A la primavera, Planta’t als Botànics! Un espai privilegiat per 
gaudir de la  oració de les plantes mediterrànies. Enguany 
podreu gaudir d’activitats al Jardí Botànic i al Jardí Botànic 
Històric, d’una mostra de productes del temps, de xerrades, 
exposicions, tallers, jocs tradicionals i visites guiades pensats 
per a tota la família.

Festa participativa amb activitats diverses 
Públic familiar (totes les edats) 



Parc de les Aigües 16
Diumenge 27 d’abril / 11h-13h
Punt de trobada: Casa de les Aigües, av. Ribera s/n, Montcada 
i Reixac. Coordenades: N 41.472144, E 2.186812

Contes d’aigua al parc de les Aigües. La vida de l’aigua a 
través de la teatralització i les rondalles.
Espectacle de contes infantils on dues gotes d’aigua ens 
descobreixen dues apassionants històries: l’aventura del cicle 
de l’aigua i l’experiència única d’arribar a través d’un aqüífer a 
l’interior dels pous de la Casa de les Aigües.

Espectacle infantil 
Públic familiar (infants a partir de 3 anys) 

Riu Llobregat 17
Dissabte 3 de maig / 11h-14h
Punt de trobada: Àrea de pícnic de la llera del riu Llobregat, 
Castellbisbal. Coordenades: N 41.468819, E 1.969353

Recuperem la natura a la llera del riu Llobregat
Coneixerem dos espais humits en recuperació: el torrent de 
Can Rabella i les basses de Ca n’Albareda del riu Llobregat. 
Descobrirem com s’ha afavorit el creixement de la  ora 
autòctona i observarem els am  bis, rèptils i ocells que hi habiten.

Visita guiada 
Públic familiar (totes les edats) 

Jardí Botànic de Barcelona 18
Diumenge 4 de maig / 11h-13h
Punt de trobada: Taquilles del Jardí Botànic de Barcelona, c. del Dr. 
Font i Quer, 2, Barcelona. Coordenades: N 41.362072, E 2.157583 

Els arbres del Jardí Botànic de Barcelona tenen un munt de 
secrets
A través d’un itinerari autoguiat, descobrirem que alguns 
arbres del jardí guarden secrets que ens ajudaran a completar 
una bonica història sobre els arbres del Botànic i els seus 
vincles amb altres arbres singulars de la Xarxa de Parcs 
Metropolitans.

Visita autoguiada
Públic familiar (totes les edats) 



Riu Llobregat 19
Dissabte 10 de maig / 10h-12.30h
Punt de trobada: C. de la Verge de Montserrat, inici passera del riu, 
Cornellà de Llobregat. Coordenades: N 41.348375, E 2.069647

Els valors naturals d’un riu sota pressió urbana
Ens aproparem als valors naturals del riu: coneixerem 
l’ecosistema  uvial, la  ora i la fauna del riu al seu pas per 
Cornellà, i observarem una sessió d’anellament cientí  c d’aus.

Visita guiada
Públic familiar (totes les edats) 



Jardí Botànic de Barcelona 20
Diumenge 11 de maig / 11h - 13h
Punt de trobada: Taquilles del Jardí Botànic de Barcelona, c. del 
Dr. Font i Quer, 2, Barcelona. Coordenades: N 41.362072, E 2.157583

Visita a l’hotel d’insectes pol·linitzadors del Jardí Botànic
Al Jardí Botànic de Barcelona hem construït un hotel per a 
insectes pol·linitzadors. Coneixerem els hostes d’aquest hotel 
i veurem com viuen i com pol·linitzen les  ors. Aprendrem la 
manera d’atraure’ls a jardins i horts ecològics. 

Visita guiada
Públic familiar (totes les edats) 

Parc de la Molinada 21 
Dissabte 17 de maig / 10h-13h
Punt de trobada: Accés al parc des de l’av. Prat de la Riba, 27, Pallejà. 
Coordenades: N 41.421567, E 1.997398

Aprèn a llegir un arbre. Fem d’arboricultors i descobrim la 
vegetació singular del parc de la Molinada
Els arbres ens diuen moltes coses, però hem de saber 
interpretar-les: estan sans? Quants anys tenen? Els afecta 
algun fong? Tot coneixent la vegetació singular del parc de la 
Molinada, aprendrem algunes tècniques d’arboricultura.

Visita guiada
Públic adult 



Jardí Botànic de Barcelona 22
Diumenge 18 de maig / 10h-12h 
Punt de trobada: Taquilles del Jardí Botànic de Barcelona, c. del 
Dr. Font i Quer, 2, Barcelona. Coordenades: N 41.362072, E 2.157583

Observació d’ocells al Jardí Botànic de Barcelona
Els ocells són omnipresents en tots els hàbitats i el Jardí 
Botànic és un lloc idoni per moltes espècies que toleren 
bé la presència humana. Però... com els observem? Com 
els identi  quem? Quines són les millors èpoques de l’any? 
Coneixerem els ocells del Jardí de la mà d’un ornitòleg.

Visita guiada
Públic familiar (infants a partir de 7 anys) 

Jardí Botànic Històric 23
Dissabte 24 de maig / 11h-13.30h
Punt de trobada: Clot de la Masia del Jardí Botànic Històric, av. 
dels Muntanyans s/n. (darrera l’aparcament del MNAC), Barcelona.
Coordenades: N 41.367069, E 2.153714

Tu plantes, ell planta. Plantem a l’hort del Jardí Botànic 
Històric
Descobrirem les particularitats de l’hort del Jardí Botànic 
Històric i podrem plantar llavors de les varietats que s’hi 
conreen; també descobrirem els tresors amagats d’aquest 
racó únic a la ciutat de Barcelona

Jornada participativa
Públic familiar (totes les edats)



Platja de Viladecans / Platja del Prat 24
Dissabte 31 de maig / 10.30h-13h
Punt de trobada: Punt d’informació 
Remolar-Filipines (aparcament de vehicles 
a 1,5 km aprox.), Viladecans. Coordenades 
punt d’informació: N 41.278540, E 2.062971. 
Coordenades aparcament de vehicles: N 41.288046, E 2.051675

Itinerari per les dunes litorals de la platja de Viladecans 
i del Prat
Petits i grans coneixerem una de les platges metropolitanes 
al Delta del Llobregat on es conserva un paisatge natural 
amb ecosistema dunar, i on viuen i es reprodueixen diverses 
espècies d’insectes, rèptils i ocells protegits.

Visita guiada
Públic familiar (infants a partir de 8 anys) 

Platja de Castelldefels 25
Diumenge 1 de juny / 11h-14h 
Punt de trobada: Passeig Marítim 143-145 (alçada del carrer 11), 
a tocar de la passarel·la de fusta sobre la sorra. Coordenades: 
N 41.266025, E 1.983080

Retirem plantes invasores a les dunes litorals de les 
platges de Castelldefels
Apropa’t a conèixer els ecosistemes dunars de les platges 
mediterrànies i ajuda’ns a cuidar i preservar els ambients 
naturals de les dunes litorals recuperades de Castelldefels, on 
viuen moltes espècies autòctones en perill d’extinció. 

Jornada participativa
Públic familiar (totes les edats)



Parc de Can Vidalet 26
Dissabte 7 de juny / 20h-23h
Punt de trobada: Davant de l’Escola O  cial d’Idiomes, al parc de Can 
Vidalet, c. Laureà Miró, 63, Esplugues de Llobregat. Coordenades: 
N 41.376012, E 2.096500

Nit dels ratpenats al parc de Can Vidalet: com viuen a les 
grans ciutats?
Compartirem la nit amb els ratpenats! Observarem els 
individus “en directe”, aprendrem com s’orienten, com cacen, 
de què s’alimenten i els bene  cis que aporten als ecosistemes 
i als éssers humans.

Visita guiada
Públic familiar (infants a partir de 6 anys) 

Jardí Botànic de Barcelona  27
Diumenge 8 de juny / 11h-13h
Punt de trobada: Taquilles del Jardí Botànic de Barcelona, c. del 
Dr. Font i Quer, 2, Barcelona. Coordenades: N 41.362072, E 2.157583

Visita a la col·lecció de bonsai del Jardí Botànic de 
Barcelona
La visita comentada a l’exposició de bonsai ens permetrà 
conèixer de manera detallada els 36 exemplars que en formen 
part.

Visita guiada 
Públic familiar (infants a partir de 6 anys) 

Jardí Botànic de Barcelona 28
Dissabte 14 de juny / 12h-14h
Punt de trobada: Taquilles del Jardí Botànic de Barcelona, c. del 
Dr. Font i Quer, 2, Barcelona. Coordenades: N 41.362072, E 2.157583

Crea un hàbitat al teu balcó
Aprendrem petites i simples accions que podem fer a casa per 
a 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. 

Taller
Públic familiar (infants a partir de 7 anys) 



Parc de Can Lluc  29
Diumenge 15 de juny / 10h-12.30h
Punt de trobada: Accés al parc des de l’av. Onze de Setembre, s/n, 
Santa Coloma de Cervelló. Coordenades: N 41.369619, E 2.017719

Gastronomia Km 0. Collim i tastem cireres
Vols saber per què és tan bona la Cirera del Baix Llobregat? 
Visitarem els camps de cirerers i, de la mà d’un pagès 
coneixedor d’aquest cultiu, descobrirem els seus secrets. 
Participarem en un tast sensorial de varietats de cirera i en 
coneixerem la història, curiositats i utilitats a la cuina.

Visita guiada i taller
Públic familiar (totes les edats) 

Jardí Botànic Històric 30
Dissabte 28 de juny / 11h-13h
Punt de trobada: Porta d’accés al Jardí Botànic Històric, 
av. dels Muntanyans, s/n. (darrere l’aparcament del MNAC). Barcelona.
Coordenades: N 41.367367, E 2.152972

Descoberta del jardí amagat
Ens endinsarem en un petit tresor de la jardineria barcelonina. 
Un espai bell i saludable amagat al sector de la Foixarda de 
Montjuïc, on creixen espècies pròpies de terres de clima humit 
i hivern més fred i admirarem alguns dels arbres més alts de la 
ciutat.

Visita guiada
Públic adult



Col·labora (núm. activitat)

Ajuntaments
· Badalona (8)
· Castellbisbal (17)
· Castelldefels (25)
· Cornellà de Llobregat (19)
· El Prat de Llobregat (9, 24)
· Esplugues de Llobregat (26)
· Gavà (3, 5)
· Montcada i Reixac (16)
· Pallejà (21)
· Ripollet (10)
· Sant Adrià del Besòs (4, 7)
· Sant Boi de Llobregat (2, 9)
· Sant Feliu de Llobregat (1)
· Sant Joan Despí (1, 15)
· Sant Just Desvern (1)
· Santa Coloma de Cervelló (29)
· Viladecans (5, 24)

Institucions
·  Centre de Recerca Ecològica 

i Aplicacions Forestals, CREAF (20)
·  Consell Comarcal del 

Baix Llobregat (1)
· Consorci del Besòs (7)
·  Consorci per a la Protecció i la Gestió 

dels Espais Naturals del Delta del 
Llobregat (5, 24)

· Diputació de Barcelona (7)
· Museu Municipal de Montcada (16)

Participa  (núm. activitat)

· Agrupació Ripollet Natura (10, 18)
· ALOC Associació per a l’Estudi del Medi Natural (8)
· Argelaga (9)
· Associació 3/4 de Quinze (1)
· Associació d’Amics del Jardí Botànic (12, 23)
· Associació Naturalista de Cornellà (19)
· Aura, didàctica i difusió cultural (16)
· Centre Mediambiental l’Arrel (15)
· Fundació Catalana de l’Esplai (2, 25)
· Galanthus, divulgació i estudi del medi ambient (17)
· Gerard Passola i Jaume Campos (21)
· Josep Pascual i Cristina Roig (29)
· Museu de Ciències Naturals de Granollers (26)
· Nusos. Activitats cientí  ques i culturals, SCCL (4, 13, 14, 28, 30) 
·  UdICO - Unitat de Divulgació de la Ciència i els Ocells. Institut Català 

d’Ornitologia (22)
· Xavier Larruy (4, 7)



Parcs Platges Rius

Museu Blau
Parc del Fòrum
Jardí Botànic
Jardí Botànic Històric
Parc de Montjuïc
Museu Martorell
Laboratori de Natura
Parc de la Ciutadella
Institut Botànic de Barcelona
Centre mixt CSIC - Ajuntament 
de Barcelona

Amb la col·laboració de:
Associació d’Amics del Jardí Botànic

Associació d’Amics del Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona

El Cercle del Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona

www.amb.cat
ambinfo@amb.cat

Consorci format per 

www.museuciencies.bcn.cat
www.agenda.museuciencies.cat
www.blogmuseuciencies.org
www.facebook.com/museuciencies
museuciencies@bcn.cat
jardibotanic@bcn.cat


