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Es necessària
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per realitzar les
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Informació						
www.amb.cat/agenda
www.agenda.museuciencies.cat
Tel. 93 256 22 20

							
Inscripcions a les activitats				
Tel. 93 256 22 20 (de dilluns a divendres de 10 h a 13 h)
activmuseuciencies@bcn.cat
*El període d’inscripció s’obre 10 dies hàbils abans de l’inici de cada
activitat

							
Activitat accessible

parcs
platja
rius

Vine a gaudir de la novena edició del cicle d’activitats als
parcs, platges i rius metropolitans. Aquesta primaveraestiu l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Museu de
Ciències Naturals de Barcelona us convidem un cop més a
descobrir aquests espais metropolitans amb tallers, visites
guiades i jornades participatives diverses.
Descobrirem els interessants valors d’alguns parcs de
la Xarxa de Parcs Metropolitans: coneixerem la seva
vegetació, els entorns naturals, la seva història, l’hotel
d’insectes, l’exposició Salvadoriana del Jardí Botànic
de Barcelona i els secrets del Jardí Botànic Històric;
observarem petits invertebrats, peixos, ocells, ratpenats i
altres animals que hi viuen; i explorarem de manera ben
divertida alguna platja del litoral metropolità i el seu fons
marí, o bé podrem participar directament en accions de
voluntariat que millorin les seves condicions ecològiques.
També ens aproparem a petits tresors naturals del riu
Llobregat com els aiguamolls de Molins de Rei, ajudarem a
la seva neteja i aprendrem a fer de detectius de la natura,
a construir caixes niu, a observar el cel o intervindrem en
la construcció d’un jardí de les ciències.
En aquest cicle també podrem gaudir d’una nova edició
de la jornada de portes obertes, Planta’t als Botànics! Us
convidem a participar en aquesta gran festa amb un munt
d’activitats diverses, exposicions, tallers, jocs tradicionals i
visites guiades pensades per a tota la família.

Platja de la Murtra					
Dissabte 28 de febrer / 10h-13h
Punt de trobada: aparcament de la platja de la Murtra, Viladecans.
Coordenades: N41.273468, E2.045066

Salvem els espartinars de la platja de la Murtra
Hem creat una petita maresma a la reraduna de la platja
amb l’objectiu de potenciar una de les últimes poblacions
d’espartina al Delta del Llobregat. Us convidem a participar
en la millora del seu hàbitat plantant exemplars d’espartina i
retirant les plantes invasores que hi han aparegut.
Jornada participativa
Públic familiar (totes les edats)
Recomanem portar guants i petites pales
Col·labora: Ajuntament de Viladecans
Participa: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals
del Delta de Llobregat

Jardi Botànic de Barcelona			
Diumenge 1 de març / 12h-13:30h
Punt de trobada: taquilles del Jardí Botànic de Barcelona,
c. del Dr. Font i Quer, 2, Barcelona.
Coordenades: N41.362072, E2.157583

Mediterraniam, embranca’t al Botànic

Jugarem en un tauler de joc gegant on, a través del
coneixement de les plantes i la col·laboració entre els
participants, intentarem escollir la millor estratègia per
construir un jardí botànic sostenible.
Joc per a famílies
Públic familiar (infants a partir de 7 anys)
Col·labora: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Participa: Nusos. Activitats científiques i culturals, SCCL

Parc de les Palmeres
Dissabte 7 de març / 11h-13h
Punt de trobada: accés al parc des del c. del Raval, 24, Corbera de
Llobregat. Coordenades: N41.416809, E1.920274

Artistes de la natura: descobrim el Land Art

Us animeu a fer d’artistes contemporanis en el marc de
la natura del parc de les Palmeres? Construirem una obra
d’art amb elements naturals que decorarà el parc seguint la
tendència artística que es va iniciar a finals dels anys 60 als
Estats Units: el Land Art.
Taller
Públic familiar (totes les edats)
Col·labora: Ajuntament de Corbera de Llobregat
Participa: Fundesplai

Parc de les Planes				
Diumenge 8 de març / 10h-12h
Punt de trobada: accés al parc des de l’av. d’Isabel la Catòlica al
costat del metro Can Serra, L’Hospitalet de Llobregat.
Coordenades: N41.368036, E2.103786

Viatges de primavera:
la migració d’ocells al parc de les Planes
És el moment de l’inici de la migració primaveral de molts
ocells: uns arriben de l’Àfrica i d’altres acaben la seva estada
per marxar cap el nord. Vols descobrir quins ocells hi ha al
parc de les Planes? En queden d’hivernants o ja han arribat
els que provenen de l’Àfrica?
Visita guiada
Públic familiar (infants a partir de 7 anys)
Recomanem portar prismàtics i càmera o mòbil
Col·labora: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Participa: Ricard Gutiérrez

Riu Llobregat					
Dissabte 14 de març / 9:30h-13:30h
Punt de trobada: àrea de lleure/camp tir amb arc a Sant Joan Despí.
Coordenades: N41.369693, E2.040102

Desperta la primavera al riu Llobregat
Acompanyats per experts ornitòlegs, seguirem el curs del
Llobregat des de Sant Joan Despí fins a Molins de Rei, tot
descobrint la flora i fauna de la zona i gaudirem de la làmina
d’aigua dolça més gran del Baix Llobregat: els aiguamolls de
Molins de Rei, una zona privilegiada per a la descoberta del
medi natural.
Itinerari guiat
Públic familiar (infants a partir de 10 anys)
Recomanem portar prismàtics
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat
i Molins de Rei
Participa: Sergi Sales

Platja de Castelldefels					
Diumenge 15 de març / 11h-13h
Punt de trobada: platja de Castelldefels. Passeig Marítim a
la plataforma de fusta a l’alçada del carrer 14, Castelldefels.
Coordenades: N41.264977, E1.987191

Volem dunes! Voluntariat a la platja de Castelldefels.
Anima’t a participar en una acció de millora de l’ecosistema
dunar del projecte Dunes Híbrides, inclòs en el projecte
europeu OPERAS. L’actuació ens permetrà conèixer els
ecosistemes dunars de les platges mediterrànies i col·laborar
en la preservació dels ambients naturals de les dunes litorals
recuperades de Castelldefels, on viuen espècies autòctones
en perill d’extinció.
Jornada participativa
Públic familiar (totes les edats)
Recomanem portar calçat tancat, guants i paletes de jardiner
si en teniu
Col·labora: Ajuntament de Castelldefels
Participa: Fundesplai

Parc de l’Estany de la Murtra				
Dissabte 21 de març / 11h-13h
Punt de trobada: aparcament de l’Estany de la Murtra, Delta del
Llobregat. Coordenades: N41.162846, E2.24173

Dia de la Murtra
Farem una passejada pel parc de l’estany de la Murtra i la
Pineda de la Maiola, on descobrirem espècies de flora i fauna
de gran interès i completarem la jornada amb una sessió
d’anellament científic d’ocells.
Visita guiada i taller
Públic familiar (infants a partir de 8 anys)
Col·labora: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals
del Delta del Llobregat, Ajuntament de Viladecans i Ajuntament de
Gavà
Participa: Fem Natura

Jardi Botànic de Barcelona			
Diumenge 22 de març / 11h-12:30h
Punt de trobada: taquilles del Jardí Botànic de Barcelona,
c. del Dr. Font i Quer, 2, Barcelona.
Coordenades: N41.362072, E 2.157583

Salvadoriana. El gabinet de curiositats
La visita a l’exposició Salvadoriana us permetrà redescobrir
un tresor del patrimoni científic de Barcelona, reunit per la
passió col·leccionista de diverses generacions de la família
Salvador a la rebotiga de la seva farmàcia del carrer Ample de
la ciutat de Barcelona. Apta només per a curiosos!
Visita guiada
Públic adult
Col·labora: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Participa: Nusos. Activitats científiques i culturals, SCCL

Parc del Calamot					
Dissabte 28 de març / 11h-13h
Punt de trobada: aparcament del parc del Calamot, av. de Joan
Carles I, Gavà. Coordenades: N41.298897, E2.001661

Observem la transformació del paisatge des del parc del
Calamot
Des del parc del Calamot gaudirem d’unes vistes privilegiades
de l’entorn del Delta del Llobregat que ens permetran
descobrir els arbres singulars, la geologia i la vegetació del
Garraf i interpretarem els canvis naturals i humans esdevinguts
amb els pas del temps.
Visita guiada
Públic adult
Col·labora: Ajuntament de Gavà

Parc dels Pinetons				
Dissabte 28 de març / 20h-22h
Punt de trobada: Casa Natura. Carretera Santiga km 1,2, Ripollet.
Coordenades: N41.507294, E2.148609

Nit d’astronomia. Estels i planetes des del parc dels
Pinetons
El parc dels Pinetons serà l’escenari ideal per realitzar una
observació astronòmica, a ull nu i amb telescopi, que ens
permetrà contemplar la Lluna i diversos cossos celestes.
Taller
Públic familiar (infants a partir de 8 anys)
Col·labora: Ajuntament de Ripollet
Participa: Associació Ripollet Natura i Associació Astronòmica de
Sabadell

Parc Nou 					
Diumenge 29 de març / 11h-13h
Punt de trobada: Jugatecambiental del parc Nou. Ronda Sud, el Prat
de Llobregat. Coordenades: N41.315143, E2.092014

Construcció de caixes niu al parc Nou
La vegetació, l’aigua, els insectes... l’ecosistema del parc Nou
afavoreix la presència d’ocells que hi viuen o que s’hi aturen
provinents del Delta del Llobregat i nosaltres els coneixerem i
els ajudarem a trobar refugi amb la construcció de caixes niu.
Taller
Públic familiar (totes les edats)
Col·labora: Ajuntament del Prat de Llobregat
Participa: Centre Mediambiental l’Arrel

Parc de Can Rigal				
Dissabte 11 d’abril / 11h-13h

Punt de trobada: accés al parc des de l’av. d’Albert Bastardas,
Barcelona. Coordenades: N41.380325, E2.107636

El canvi climàtic i el verd urbà:
Can Rigal, un clar exemple
Podreu veure in situ el paper que té el verd urbà en relació al
canvi climàtic com un factor mitigador de l’illa de calor de la
ciutat, així com un element de confort tèrmic.
Visita guiada
Públic familiar (infants a partir de 8 anys)

Jardí Botànic de Barcelona				
Diumenge 12 d’abril / 10h-12h
Punt de trobada: taquilles del Jardí Botànic de Barcelona, c. del Dr.
Font i Quer, 2, Barcelona. Coordenades: N41.362072, E 2.157583

Sortim a conèixer els ocells del 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
identifiquem? Quines són les millors èpoques de l’any? Aquest
recorregut us ajudarà a conèixer els ocells del Jardí de la mà
d’un ornitòleg expert.
Visita guiada
Públic familiar (infants a partir de 7 anys)
Col·labora: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Participa: UdICO - Unitat de Divulgació de la Ciència i els Ocells
Institut Català d’Ornitologia

Parc de Bellvitge					
Dissabte 18 d’abril / 11h-13h
Punt de trobada: accés al parc des de la rambla Marina, L’Hospitalet
de Llobregat. Coordenades: N41.349814, E2.111304

Les històries de la Jama
Has conegut mai una dona d’aigua? Si véns, en coneixeràs
una, serà ella qui ens acompanyarà per diferents racons del
parc descobrint històries sobre animals i plantes que habiten
aquest espai.
Visita guiada
Públic familiar (totes les edats)
Col·labora: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Participa: La Saboga

Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús		
Diumenge 19 d’abril / 10:30h-13h
Punt de trobada: accés al parc des del c. Sant Bru, s/n, Badalona.
Coordenades: N41.455406, E2.255306

Ens ajudes a construir el jardí de les ciències del parc de Can
Solei i de Ca l’Arnús?
Al llarg de la història hem utilitzat les plantes per a diferents
usos: industrials, consum d’horta, medicinals… Al jardí de
les ciències hi plantarem diverses espècies com el blat,
l’ordi, l’espart, el lli, la matafaluga o la marialluïsa, amb
l’objectiu de disposar d’un espai educatiu on poder aprendre
i experimentar amb les plantes i l’entorn i, alhora, reconnectar
l’agricultura amb la ciutat.
Jornada participativa
Públic familiar (totes les edats)
Col·labora: Ajuntament de Badalona
Participa: Aloc Associació per a l’Estudi del Medi Natural

Platja de Montgat					
Dissabte 25 d’abril / 11h-13h
Punt de trobada: passeig marítim (al final, a la rotonda 11 de
setembre) Montgat. Coordenades: N41.465331, E2.278000

Els secrets amagats a la sorra de la platja de Montgat
Petxines foradades o amb forma de dent? Ous de tauró?
Pedres de mil colors? La sorra de la platja ens amaga
molts secrets que, de ben segur, us sorprendran! Farem
d’exploradors i identificarem les restes d’arribatge a la platja
i acabarem coneixent un petit tresor geològic molt proper: el
turó de Montgat.
Visita guiada
Públic familiar (totes les edats)
Col·labora: Ajuntament de Montgat
Participa: Virot Natura

Jardí Botànic de Barcelona i Jardí Botànic Històric
Consulteu la data a: agenda.museuciencies.cat
Punt de trobada: Jardí Botànic de Barcelona, c. del Dr. Font i Quer, 2,
Barcelona. Coordenades: N41.362072, E2.157583

Planta’t als Botànics!
A la primavera, Planta’t als Botànics! Un espai privilegiat per
gaudir de moltes activitats al Jardí Botànic i al Jardí Botànic
Històric, d’una mostra de productes del temps, exposicions,
tallers, jocs tradicionals i visites guiades pensats per a tota la
família.
Festa participativa amb activitats diverses
Públic familiar (totes les edats)
No cal inscripció prèvia
Col·labora: MCNB-AMB-AAJBB.

Planta’t als Botànics!

Barcelona / Jardí Botànic de Barcelona i Jardí Botànic Històric /
Tot el dia / Festa participativa amb activitats diverses
Consulteu la data a: agenda.museuciencies.cat

Febrer
28 Salvem els espartinars de la platja de la Murtra

Viladecans / Platja de la Murtra / 10h-13h /Jornada participativa

Març
01 Mediterraniam, embranca’t al Botànic

Barcelona / Jardí Botànic / 12h-13:30h /Joc per a famílies

07

Artistes de la natura: descobrim el Land Art

08

Viatges de primavera: la migració d’ocells al parc de les Planes

14

Desperta la primavera al riu Llobregat

15

Volem dunes! Voluntariat a la platja de Castelldefels

21

Dia de la Murtra

22

Salvadoriana. El gabinet de curiositats

28

Observem la transformació del paisatge des del parc del Calamot

28

Nit d’astronomia. Estels i planetes des del parc dels Pinetons

29

Construcció de caixes niu al parc Nou

Corbera de Llobregat / Parc de les Palmeres / 11h-13h/ Taller
L’Hospitalet de Llobregat / Parc de les Planes / 10h-12h /
Visita guiada
Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei /
Riu Llobregat / 9:30h-13:30h / Itinerari guiat
Castelldefels / Platja de Castelldefels / 11h-13h /
Jornada participativa
Gavà i Viladecans / Parc de l’Estany de la Murtra / 11h-13h /
Visita guiada i taller
Barcelona / Jardí Botànic / 11h-12:30h / Visita guiada
Gavà / Parc del Calamot / 11h-13h / Visita guiada
Ripollet / Parc dels Pinetons / 20h-22h / Taller

El Prat de Llobregat / Parc Nou / 11h-13h / Taller

Abril
11 El canvi climàtic i el verd urbà: Can Rigal, un clar exemple

Barcelona / Parc de Can Rigal / 11h-13h / Visita guiada

12

Sortim a conèixer els ocells del Jardí Botànic de Barcelona

18

Les històries de la Jama

19

Ens ajudes a construir el jardí de les ciències del parc de
Can Solei i de Ca l’Arnús?

Barcelona / Jardí Botànic / 10h-12h / Visita guiada

L’Hospitalet de Llobregat / Parc de Bellvitge / 11h-13h /
Visita guiada
Badalona / Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús / 10:30h-13h /
Jornada participativa

25

Els secrets amagats a la sorra de la platja de Montgat

26

Contes d’aigua. La vida de l’aigua en teatre i rondalles

Montgat / Platja de Montgat / 11h-13h / Visita guiada
Montcada i Reixac / Parc de les Aigües / 11h-13h / Conte
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a la
nevera!

Maig
02 Els orígens del parc de la Molinada. Els horts i el reg del Molí

Pallejà / Parc de la Molinada / 11h-13h / Itinerari guiat

03

Coneix el Llobregat, el riu que vol reviure!

09

Netegem el Llobregat i fem d’artistes amb les deixalles

10

Descoberta del jardí amagat

15
16

BioBlitzBCN2015

16

Descoberta de la flora mediterrània d’arreu del món

16

S’acaba el dia i comença la nit: qui es belluga pel parc de la 		
Muntanyeta?

Sant Vicenç dels Horts / Riu Llobregat / 11h-13h /
Itinerari guiat
Santa Coloma de Cervelló / Riu Llobregat / 10h-13h /
Jornada participativa
Barcelona / Jardí Botànic Històric / 11h-13h / Visita guiada

Barcelona / Institut Botànic de Barcelona / tot el dia /
Jornada participativa
Barcelona / Jardí Botànic / 11h-13h / Visita guiada

Sant Boi de Llobregat / Parc de la Muntanyeta / 19:30h-22:30h /
Itinerari guiat

17

Visitem l’hotel d’insectes pol·linitzadors del Jardí Botànic

23

El peix viatger

24

Itinerari botànic pel parc de Can Mercader

30

Viatge naturalista per 8 arbres de la mediterrània

31

Petites criatures: macroinvertebrats a la desembocadura del Besòs

Barcelona / Jardí Botànic / 11h-12:30h / Visita guiada
Barcelona / Riu Besòs / 10h-13h / Visita guiada i taller
Cornellà de Llobregat / Parc de Can Mercader / 11h-13h /
Visita guiada
Barcelona / Jardí Botànic de Barcelona / 11h-13h /
Joc per a famílies
Sant Adrià de Besòs / Parc del Litoral / 11h-13h /
Visita guiada i taller

Juny
06 Descobreix les flors mediterrànies al parc del Pi Gros

Sant Vicenç dels Horts / Parc del Pi Gros / 11h-13h /
Itinerari guiat

07

Gastronomia Km.0 tastem i collim cireres

13

Aigua i biodiversitat al parc de Can Zam

14

Esnòrquel a la platja. Descobrim el fons marí de Barcelona

20

Ratpenat, el bioindicador emmascarat. Nit de ratpenats al parc
de Can Vidalet

Santa Coloma de Cervelló / Parc de Can Lluc / 10h-12:30h /
Visita guiada i taller
Santa Coloma de Gramenet / Parc de Can Zam / 11:30h-13h /
Visita guiada i taller
Barcelona / Platja de la Mar Bella / 10:30h-13h / Itinerari guiat
Esplugues de Llobregat / Parc de Can Vidalet / 20h-22h / Visita
guiada

21

Els detectius de la natura

28

Flora de fora als afores

Cerdanyola del Vallès / Parc del Turonet / 11:30h-12:30h /
Joc per a famílies
Sant Adrià del Besòs / Riu Besòs / 11h-13h / Itinerari guiat

Parc de les Aigües				
Diumenge 26 d’abril / 11h-13h
Punt de trobada: Jugatecambiental del parc de les Aigües. Casa de
les Aigües de Montcada i Reixac.
Coordenades: N41.28197184, E2.11125232

Contes d’aigua. La vida de l’aigua en teatre i 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.
Conte
Públic familiar (totes les edats)
Col·labora: Ajuntament de Montcada i Reixac, Museu Municipal de
Montcada
Participa: Abans, serveis culturals

Parc de la Molinada					
Dissabte 2 de maig / 11h-13h
Punt de trobada: accés al parc des de l’av. Prat de la Riba, 27, Pallejà.
Coordenades: N41.421567, E1.997398

Els orígens del parc de la Molinada. Els horts i el reg del Molí
Sabeu què hi havia al parc de la Molinada abans que es
construís l’edifici actual? D’on prové el nom de Molinada?
Farem un petit itinerari històric pel parc, visitarem l’actual
edifici i ens acostarem a veure les restes de l’antic molí.
Una oportunitat única per conèixer una part de la història de
Pallejà!
Itinerari guiat
Públic adult
Col·labora: Ajuntament de Pallejà
Participa: Museu Municipal de Pallejà

Riu Llobregat
Diumenge 3 de maig / 11h-13h
Punt de trobada: àrea de jocs infantils de la plaça Joan Prats i Escala,
Sant Vicenç dels Horts. Coordenades: N41.396442, E2.011578

Coneix el Llobregat, el riu que vol reviure!
Aquesta ruta us permetrà conèixer la història recent del
Llobregat: camins, autopistes, autovies, ferrocarrils, canals,
camps de conreu i altres usos que li han anat menjant molts
espais. Descobrirem com ha canviat el paisatge i com
sobreviu la fauna i la flora.
Itinerari guiat
Públic adult
Col·labora: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Participa: Bioeduca

Riu Llobregat
Dissabte 9 de maig / 10h-13h
Punt de trobada: aparcament camp futbol Colònia Güell (Can Julià).
Santa Coloma de Cervelló. Coordenades: N41.364898 E2.025216

Netegem el Llobregat i fem d’artistes amb les deixalles
Let’s Clean Up Europe! Anima’t a fer de voluntari en una
activitat inclosa en el marc de la jornada europea de neteja
dels espais públics que ens ajudarà a millorar l’entorn natural
del riu Llobregat al mateix temps que, de la mà d’una artista,
donarem una segona vida a les deixalles que hi trobarem.
Jornada participativa
Públic familiar (totes les edats)
Recomanem portar calçat tancat i guants
Col·labora: Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Participa: Helena Garcia i Agrupació de Defensa Forestal

Jardí Botànic Històric
Diumenge 10 de maig / 11h-13h
Punt de trobada: porta d’entrada al Jardí Botànic Històric.
Av. dels Muntanyans, s/n. (darrere l’aparcament del MNAC). Barcelona.
Coordenades: N41.367367, E2.152972

Descoberta del jardí amagat
Ens endinsarem en un jardí petit, bell, calmat i desconegut
per la majoria d’habitants de Barcelona per tal de descobrir
alguns dels arbres més alts de la ciutat. Visitarem també l’hort
de la Masia, on observarem varietats recuperades de fruites i
verdures.
Visita guiada
Públic adult
Col·labora: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Participa: Nusos. Activitats científiques i culturals, SCCL

Institut Botànic i Parc de Montjuïc
Divendres 15 (tarda) i Dissabte 16 de maig (tot el dia)
Punt de trobada: Institut Botànic de Barcelona. Passeig del Migdia,
s/n. Barcelona. Coordenades: N41.362155, E2.160144

BioBlitzBCN 2015
Acompanyats per experts naturalistes, participarem en
l’observació i recerca de flora i fauna del parc de Montjuïc per
col·laborar en els estudis de biodiversitat urbana.
Inscripcions a partir del 15 d’abril al web:
http://bioblitzbcn.museuciencies.cat/
Jornada participativa
Públic familiar i adult
Organitzen: MCNB, AAMCNB, Hàbitat Urbà, AMB

Jardí Botànic de Barcelona
Dissabte 16 de maig / 11h-13h
Punt de trobada: taquilles del Jardí Botànic de Barcelona,
c. del Dr. Font i Quer, 2, Barcelona.
Coordenades: N41.362072, E2.157583

Descoberta de la flora mediterrània d’arreu del món
Visitarem els indrets més destacats del jardí, on s’hi presenten
espècies vegetals de zones del món amb clima mediterrani,
que ens permetran apreciar els exemplars més atractius i més
singulars, així com les floracions més interessants del jardí
durant aquesta estació de l’any.
Visita guiada
Públic adult
Col·labora: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Participa: Associació d’Amics del Jardí botànic de Barcelona

Parc de la Muntanyeta
Dissabte 16 de maig / 19:30h-22:30h
Punt de trobada: davant la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, c. Baldiri
Aleu,6, Sant Boi de Llobregat. Coordenades: N41.340664, E2.036069

S’acaba el dia i comença la nit: qui es belluga pel parc de la
Muntanyeta?
L’itinerari naturalístic crepuscular pel parc de la Muntanyeta
i els seus voltants us permetrà conèixer els seus habitants i
observar com la fauna diürna es prepara per anar a dormir,
mentre que els animals nocturns es preparen i comencen la
seva activitat.
Itinerari guiat
Públic familiar (infants a partir de 8 anys)
Recomanem portar binocles i llanterna frontal
Col·labora: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Participa: Joan Castelló

Jardí Botànic de Barcelona
Diumenge 17 de maig / 11h-12:30h
Punt de trobada: taquilles del Jardí Botànic de Barcelona,
c. del Dr. Font i Quer, 2, Barcelona.
Coordenades: N41.362072, E2.157583

Visitem l’hotel d’insectes pol·linitzadors del Jardí Botànic
Els hostes del Jardí: els pol·linitzadors. Què és un hotel
d’insectes pol·linizadors? Què són les abelles i vespes
solitàries? Quina importància tenen pel Jardí i per a tots
nosaltres? Aquesta activitat intenta respondre a totes
aquestes qüestions i moltes més que puguin sorgir en una
vista comentada al món de les bestioles voladores del Jardí.
Visita guiada
Públic familiar (totes les edats)
Col·labora: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Participa: CREAF

Riu Besòs
Dissabte 23 de maig / 10h-13h
Punt de trobada: Museu Blau, plaça de Leonardo da Vinci, 4.
Barcelona. Coordenades: N41.411472, E2.212604

El peix viatger
Us proposem fer un viatge al voltant del fenomen de
la migració, començant pel Museu Blau i acabant a la
desembocadura del riu Besòs. Un viatge en el que ens
mourem per aturar-nos i connectar peixos, rius i persones.
Visita guiada i taller
Públic familiar (infants a partir de 8 anys)
Recomanem portar roba còmoda, calçat tancat i gorra.
Col·labora: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Participa: Nusos. Activitats científiques i culturals, SCCL i Centre
d’Estudis dels Rius Mediterranis

Parc de Can Mercader
Diumenge 24 de maig / 11h-13h
Punt de trobada: Jugatecambiental del parc de Can Mercader.
Carretera de l’Hospitalet s/n, Cornellà de Llobregat.
Coordenades: N41.357304, E2.085167

Itinerari botànic pel parc de Can Mercader
Les altes palmeres, els enormes plataners i la bella acàcia són
alguns dels arbres singulars que fan de Can Mercader un parc
de gran valor històric i patrimonial. Acompanyats d’un expert
seguirem la proposta d’itinerari botànic que recorre el parc per
anar descobrint la vegetació i ens endurem de regal el llibret
de l’itinerari.
Visita guiada
Públic adult
Col·labora: Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Participa: Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona

Jardí Botànic de Barcelona
Dissabte 30 de maig / 11h-13h
Punt de trobada: taquilles del Jardí Botànic de Barcelona,
c. del Dr. Font i Quer, 2, Barcelona.
Coordenades: N41.362072, E2.157583

Viatge naturalista per 8 arbres de la mediterrània
Comencem el viatge rumb a les mediterrànies del món de la
mà d’una educadora que us ajudarà a descobrir, de manera
semi autònoma, els boscos d’eucaliptus a Austràlia, observar
les punxes de les acàcies africanes, olorar els falsos pebrers
de Xile i conèixer quin arbre és el drago.
Joc per a famílies
Públic familiar (infants a partir de 7 anys)
Col·labora: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Participa: Nusos. Activitats científiques i culturals, SCCL

Parc del Litoral
Diumenge 31 de maig / 11h-13h
Punt de trobada: Jugatecambiental del parc del Litoral. A tocar del
passeig Marítim, Sant Adrià de Besòs.
Coordenades: N41.251775, E2.135731

Petites criatures:
macroinvertebrats a la desembocadura del Besòs
Descobrirem els animals més petits que viuen al Besòs,
els macroinvertebrats i coneixerem algunes de les seves
curiositats i la importància que tenen com a indicadors
biològics de la qualitat de l’aigua dels rius. Mitjançant
tècniques de macrofotografia extrema ens aproparem a les
seves característiques.
Visita guiada i taller
Públic familiar (totes les edats)
Col·labora: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Participa: Xavi Larruy

Parc del Pi Gros
Dissabte 6 de juny / 11h-13h
Punt de trobada: àrea de jocs infantils del parc del Pi Gros,
Sant Vicenç dels Horts. Coordenades: N41.396003, E2.000542

Descobreix les flors mediterrànies al parc del Pi Gros
L’itinerari pel parc del Pi Gros tindrà com a eix central els
arbres i les flors pròpies del bosc mediterrani i ens permetrà
conèixer les seves adaptacions al clima, als incendis i a les
sequeres, al mateix temps que descobrim quina fauna hi
habita.
Itinerari guiat
Públic adult
Col·labora: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Participa: Bioeduca

Parc de Can Lluc
Diumenge 7 de juny / 10h-12:30h
Punt de trobada: Jugatecambiental del parc de Can Lluc. Accés al
parc des de l’av. Onze de Setembre, s/n, Santa Coloma de Cervelló.
Coordenades: N41.369619, E2.017719

Gastronomia Km.0 tastem i collim cireres
Voleu saber per què és tan bona la Cirera del Baix? Doncs
veniu a conèixer els camps de cirerers de la mà d’un pagès
coneixedor d’aquest cultiu i participeu en un tast sensorial
de diverses varietats que us permetran saber-ne la història,
curiositats i utilitats a la cuina i, si ho desitgeu, en podreu
comprar i gaudir-les a casa!
Visita guiada i taller
Públic familiar (totes les edats)
L’activitat només inclou el tast de cireres, no la seva
adquisició.
Col·labora: Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Participa: Josep Pascual i Cristina Roig

Parc de Can Zam
Dissabte 13 de juny / 11:30h-13h
Punt de trobada: llac del parc de Can Zam, c. Víctor Hugo 70,
Santa Coloma de Gramenet. Coordenades: N41.456369, E2.196586

Aigua i biodiversitat al parc de Can Zam
Farem de petits naturalistes i coneixerem la biodiversitat
del llac naturalitzat del parc de Can Zam, situat entre el riu
Besòs i la serralada de Marina i com l’aigua i la seva gestió,
afavoreixen la presència de fauna al Besòs i al propi parc.
Visita guiada i taller
Públic familiar (totes les edats)
Col·labora: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participa: Bosc de Llum

Platja de la Mar Bella
Diumenge 14 de juny / 10:30h-13h
Punt de trobada: davant de la Base Nàutica de Barcelona. Platja de la
Mar Bella. Av. Litoral, s/n. Barcelona.
Coordenades: N41.23768, E2.12598

Esnòrquel a la platja. Descobrim el fons marí de Barcelona
Vine a descobrir el fons marí de Barcelona. Acompanyats
de biòlegs marins detectarem algunes espècies d’animals
i plantes que es poden trobar a les platges de la ciutat i
identificarem invertebrats que viuen fixats a les roques i
algunes espècies de peixos.
Itinerari guiat
Públic adult
Cal portar ulleres i tub. Es recomana portar aletes i vestit de
neoprè.
Col·labora: Ajuntament de Barcelona
Participa: Submon

Parc de Can Vidalet
Dissabte 20 de juny / 20h-22h
Punt de trobada: davant de l’Escola Oficial d’Idiomes, al parc de Can
Vidalet, c. Laureà Miró, 63, Esplugues de Llobregat.
Coordenades: N41.376012, E2.096500

Ratpenat, el bioindicador emmascarat. Nit de ratpenats al
parc de Can Vidalet
Compartirem la nit amb els ratpenats i els observarem per
aprendre com s’orienten, com cacen, de què s’alimenten i els
beneficis que aporten als ecosistemes i als éssers humans.
Visita guiada
Públic familiar (infants a partir de 10 anys)
Col·labora: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Participa: Centre Mediambiental l’Arrel

Parc del Turonet
Diumenge 21 de juny / 11:30h-12:30h
Punt de trobada: Jugatecambiental del parc del Turonet. Accés al
parc des de la plaça de l’Estatut, Cerdanyola del Vallès.
Coordenades: N41.488583, E2.144734

Els detectius de la natura
A partir d’un esdeveniment inesperat al parc, haurem de
convertir-nos en autèntics detectius de la natura. Un munt de
pistes ens ajudaran a resoldre alguns misteris de la natura.
Joc per a famílies
Públic familiar (infants a partir de 6 anys)
Col·labora: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Participa: Argelaga

Riu Besòs
Diumenge 28 de juny / 11h-13h
Punt de trobada: estació del Trambesòs “Central Tèrmica del Besòs”,
Sant Adrià de Besòs. Coordenades: N41.369341, E2.069992

Flora de fora als afores
Us animeu a saber com els éssers vius que habiten els rius
són indicadors del seu estat de salut i aprendre a reconèixer la
flora autòctona i al·loctòna que viu a les seves lleres?
Itinerari guiat
Públic adult
Col·labora: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Participa: Nusos. Activitats científiques i culturals, SCCL i Centre
d’Estudis dels Rius Mediterranis

							
Col·labora						
Ajuntaments

Institucions

· Badalona
· Barcelona
· Castelldefels
· Cerdanyola del Vallès
· Corbera de Llobregat
· Cornellà de Llobregat
· El Prat de Llobregat
· Esplugues de Llobregat
· Gavà
· L’Hospitalet de Llobregat
· Molins de Rei
· Montcada i Reixac
· Montgat
· Pallejà
· Ripollet
· Sant Adrià de Besòs
· Sant Boi de Llobregat
· Sant Feliu de Llobregat
· Sant Joan Despí
· Sant Vicenç dels Horts
· Santa Coloma de Cervelló
· Santa Coloma de Gramenet
· Viladecans

· Consorci del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona:
Ajuntament de Barcelona
i Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
· Consorci per a la Protecció
i la Gestió dels Espais Naturals
del Delta del Llobregat
· Museu Municipal de Montcada
· Museu Municipal de Pallejà

							
Participa						
· Abans, serveis culturals
· Agrupació de Defensa Forestal
· Aloc, Associació per a l’Estudi del Medi Natural
· Argelaga
· Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona
· Associació Ripollet Natura
· Associació Astronòmica de Sabadell
· Bioeduca
· Bosc de Llum
· Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis
· Centre Mediambiental l’Arrel
· CREAF
· Cristina Roig
· Fem Natura
· Fundesplai
· Helena Garcia
· Joan Castelló
· Josep Pascual
· La Saboga
· Nusos. Activitats científiques i culturals, SCCL
· Ricard Gutierrez
· Sergi Sales
· Submon
· UdICO, Unitat de Divulgació de la Ciència i els Ocells
Institut Català d’Ornitologia
· Virot Natura
· Xavi Larruy

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

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

