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Programa d’activitats

Parc Natural de  
la Serra de Collserola
—
Collserola: natura, rebost  
i cultura 
—
Matinal d’activitats per descobrir l’agricultura  
i ramaderia que es practica avui dia al Parc. Venda de 
productes, passejades poètiques, tallers, presentació 
de El Llibre del Vi de Plini el Vell. Final de festa amb 
Jaume Arnella. 
Activitat gratuïta i per a tots els públics.

Data — diumenge 10 de maig 
Horari — 10.30 h a 14 h 
Lloc — Can Coll CEA. Ctra. de Cerdanyola  
a Horta, km. 2. 
Inscripcions —  no cal inscripció prèvia. 
Més informació — Al telèfon 936.920.396  
www.parcnaturalcollserola.cat.

Sant Cugat del Vallès
—
Ser un bon pagès
—
Gimcana per conèixer el passat agrícola de Sant 
Cugat del Vallès. 
Activitat familiar gratuïta, a partir de 5 anys,  
en ocasió del Dia Internacional dels Museus.

Data — diumenge 17 de maig 
Horari — 10.30 h 
Lloc — Celler Modernista. C/ Sant Medir, 24 
Més informació i reserves — al telèfon 
935.896.366 (de 9h a 14h de dilluns a divendres)   
educaciomuseu@santcugat.cat  
www.museu.santcugat.cat

El Celler Cooperatiu
—
Visita guiada al Celler Modernista. Presentació de  
El Llibre del vi de Plini el Vell. 
Activitat gratuïta en ocasió del Dia Internacio-
nal dels Museus. 

Data — diumenge 17 de maig  
Horari — 12 h 
Lloc — Celler Cooperatiu. C/ Sant Medir, 24 
Inscripcions — no cal inscripció prèvia 
Més informació — al telèfon 935.896.366  
(de 9h a 14h de dilluns a divendres) 
educaciomuseu@santcugat.cat  
www.museu.santcugat.cat

Molins de Rei
—
El món de la vinya i el vi 
—

Visita de tarda vespre, a la secció dedicada a la vinya 
i el vi del Museu Municipal de Molins de Rei, tot 
coincidint amb el Dia Internacional dels Museus.  
Tast de vi de Can Coll, del Parc de Collserola.  
Activitat gratuïta.

Data — dilluns 18 de maig 
Horari — 20 h 
Lloc — Museu Municipal de Molins de Rei.  
Carrer Pintor Fortuny, 55 
Inscripcions — no cal inscripció prèvia 
Més informació — al telèfon 936.803.340  
ext. 243, de 9h a 13:30h de dilluns a dijous

Montcada i Reixac
—
Els oficis del vi 
—

Taller participatiu. El Carrer Major de la vila acollirà,  
en motiu de la Festa Major, una mostra d’oficis 
tradicionals. L’estand de Collserola Vinya i Vi, amb 
l’exposició i el tast estarà obert de 10 a 20 h. 
Activitat gratuïta i per a tots els públics.

Data — diumenge 31 de maig 
Horari —10 a 20 h 
Lloc — Carrer Major 
Inscripcions —  no cal inscripció prèvia 
Més informació — al telèfon 935.651.121  
museumunicipal@montcada.org 

El Papiol
—
Reutilització de taps de suro 
—
Dins del marc de la Festa de la Cirera, podrem passar 
una estona divertida deixant anar la creativitat  
i aprenent a reduir residus. Farem objectes de 
bijuteria i joguines utilitzant taps de suro. 
Activitat gratuïta.

Data — dissabte 6 de juny 
Horari — 17 a 19 h 
Lloc — Plaça de l’Església  
Inscripcions —  no cal inscripció prèvia. 
Més informació — al telèfon 936.730.220  
www.elpapiol.cat i mediambient.elpapiol@elpapiol.cat

Cerdanyola del Vallès
—
La vinya i el vi a través dels 
clàssics
—
El jardí del museu Ca n’Ortadó acollirà una lectura 
dramatitzada, un taller per aprendre a preparar vi de 
roses o de violetes i vi de viatge per acabar amb un 
tast de vi a la romana. 
Activitat gratuïtes i per a totes les edats.

Data — diumenge 7 de juny 
Horari — 11 a 13 h 
Lloc — Museu de Ca n’Ortadó. Plaça de Sant 
Ramon, 23-24 
Inscripcions — no cal inscripció prèvia 
Més informació — als telèfons 936.923.322  
i 935.804.500 i museucanoliver@cerdanyola.cat.

Esplugues de Llobregat
—
La vinya i el vi a les masies 
d’Esplugues 
—
Xerrada a càrrec de Josep Florensa sobre el passat 
agrícola del municipi. Presentació de El Llibre del Vi de 
Plini el Vell. Tast de vins del Garraf, amb el sommelier 
Enrique Àvila. 
Activitat gratuïta.

Data — dissabte 13 de juny  
Horari —12 a 14 h 
Lloc — la Masoveria del Museu Can Tinturé.  
Carrer de l’Esglèsia, 36 
Inscripcions — no cal inscripció prèvia 
Més informació — al telèfon 934.7002.18  
feiners de 9 a 14 h www.museus.esplugues.cat

Sant Just Desvern
—
Les barraques de vinya de can 
Coscoll i la Salut 
—
Passejada a dues barraques de vinya prop de can 
Coscoll. Visita de l’ermita i a l’antiga casa pairal.  
Activitat gratuïta (*)

Data — diumenge 14 de juny  
Horari — 10 a 14 h 
Inici — al CIM (Centre d’Interpretació del Municipi) 
de Can Ginestar. C/ Carles Mercader, 17 
Inscripcions — al 93 480 48 00 de 9 a 14h de 
dilluns a divendres. Places limitades (30 persones)  
Més informació — www.santjust.cat

Sant Feliu de Llobregat
—
La geologia amagada sota les 
antigues vinyes de Sant Feliu
—
Descoberta dels espais geològics, el passat vitiviníco-
la i les  històries de les valls de Sant Feliu.  
Activitat gratuïta (*) 

Data — diumenge 14 de juny 
Horari —10 a 14 h 
Inici — Fàbrica de la Sanson 
Inscripcions — al telèfon 936.858.000 de 9 a 14 h 
Més informació — www.santfeliu.cat

(*) Activitats coordinades entre Sant Just i Sant 
Feliu. Els dos itineraris finalitzaran a l’ermita de 
La Salut amb un tast de vins i la presentació de  
El Llibre del vi de Plini el Vell. Dinar opcional.

Barcelona
—
«L’Olivera» a Collserola,  
vins amb ànima social
—
Portes obertes a la masia de Can Calopa. Explicació 
del projecte. Visites guiades a la vinya i al celler.  
Tast de vi Vinyes de Collserola 2011. 
Activitat gratuïta.

Data — dissabte 20 de juny 
Horari —10.30 h  a 14 h 
Lloc — masia de Can Calopa de Dalt. Carretera de 
Vallvidrera-Molins de Rei km. 4,8. Barcelona 
Inscripcions — a rocio@olivera.org  
o al telèfon  646.619.188 
Més informació — olivera@olivera.org

i també ...
—
Activitats a Ripollet
—
15 i 17 de maig — El vi i la música 
Més informació — CIP Molí d’en Rata - 
935.946.057 cipmolidenrata.ripollet.cat

I, si veniu a tres activitats o més, 
aconseguireu un obsequi.
Descarregueu i segelleu el carnet 
de fidelitat! 
Més informació:  www.parcnaturalcollserola.cat
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