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El Parc de la Serralada Litoral
El Parc de la Serralada Litoral és un parc de caràcter mediterrani
amb relleus suaus, amb pinedes a solell i alzinar a les zones més
obagues que formen un paisatge d’una gran diversitat.
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El Parc de la Serralada Litoral està emparat legalment pel
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la
Conreria-Sant Mateu-Céllecs, aprovat el 15 de juny de 2004.

l

l

l
l l
l l
l l
l l
l
l
l l
l l
l l
l l

l

PARC DE LA SERRALADA LITORAL

Sant Mateu
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Viu el parc!

Informació i equipaments
1 Oficina del Parc de la Serralada Litoral

EP

Can Magarola
Avinguda de Sant Mateu, 2. 08328 Alella
Tel. 937 540 024. Fax 937 540 022
p.slitoral@diba.cat
Consultes tècniques
Horari: feiners, de 9 a 14 h

2 Centre d’Informació de la Creu

de Can Boquet
Creu de Can Boquet. 08339 Vilassar de Dalt
Tel. 656 903 642
psl.canboquet@diba.cat
Horari d’estiu (de l’1 d’abril al 30 de
setembre): dissabtes i diumenges, de 9 a
14.30 h; festius, de 10 a 14.30 h
Horari d’hivern (de l’1 d’octubre al 31 de
març): dissabtes i diumenges, de 10 a
14.30 h; festius, de 10 a 14.30 h
Nadal i Cap d’Any, tancat

3 Punt d’Informació de Can Lleonart

Plaça dels Germans Lleonart, 1. 08328 Alella
Tel. 935 554 650
p.slitoral.lleonart@diba.cat
Horari de l’Oficina de Turisme: dimecres
i dijous, de 10 a 14.30 h; divendres i
dissabte, de 10 a 14.30 h i de 15.30 a
17.30 h; diumenge, de 10 a 14.30 h; dilluns
i dimarts tancat
Festa de la Verema
2 i 3 de setembre, de 10 a 14.30 h i de 15.30
a 17.30 h; 6, 7 i 8 de setembre, de 9 a 20 h
Dies de tancament
3 i 4 d’abril, 1 de maig, 18 i 19 de setembre,
i 25 i 26 de desembre

4 Centre de Documentació del Parc

de la Serralada Litoral
Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt
Can Banús
Marquès de Barberà, 9
08339 Vilassar de Dalt
Tel. 656 903 642. Fax 936 931 417
cdp.slitoral@diba.cat
Horari: dimecres, de 17 a 21 h
Concerteu visita prèvia (juliol i agost, tancat)
EP

parcs.diba.cat/web/litoral
Viu el parc!
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Viu el parc!

Presentació

Aquesta campanya s’estructura
en dues vessants: els actes centrals, conformats per un acte del
cicle Poesia als parcs. Lletres i
paisatges i la Matinal al parc,
dirigida especialment a un públic
familiar, i el Programa escolar,
adreçat als alumnes de 5è de primària de les escoles dels municipis del parc.

La Matinal al parc es farà el diumenge 22 de maig, als voltants de
l’ermita de Sant Mateu (Premià
de Dalt), i es commemorarà el Dia
Europeu dels Parcs. Us proposem conèixer aquest espai natural
de prop, per gaudir del seu patrimoni natural i cultural de manera lúdica i festiva.
El Programa escolar d’enguany
consta d’una visita a l’aula i d’una
sortida conjunta de les escoles
participants a Sant Mateu. Les
dues activitats són complementàries i apropen els alumnes al coneixement dels valors del parc.
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La campanya Viu el parc, promo
guda per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, arriba novament al Parc de la
Serralada Litoral per celebrar la catorzena edició.

Viu el parc!
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Activitats
Poesia als parcs. Lletres
i paisatges

Matinal al parc

Dissabte 7 de maig
En el marc del cicle Espais Poesia
d’Alella

En commemoració del
Dia Europeu dels Parcs
Sant Mateu (Premià de Dalt)

Can Llimona. Riera de la Coma Clara, 1
(Alella)

De 10.30 a 14 h

12 h
De mà en mà, espectacle poètic al
voltant de Vicent Andrés Estellés.
Francesc Añó, veu, i Borja Penalba,
guitarra, percussió i acordió.
Tast de vi per a tots els assistents.
En col·laboració amb el programa Parc
a taula.

Diumenge 22 de maig

Els tallers de natura d’ACER us
aproparan al coneixement de la fauna
i flora del parc, i us endureu diversos
elements com a mostra d’aquesta
riquesa patrimonial, que vosaltres
mateixos elaborareu.
També podreu fer la mascota del parc
amb material de Jumping Clay.
El taller d’Altercircus ens aproparà al
«Circ a les golfes»
Durant el matí, la música engrescadora
de Semproniana us acompanyarà a tot
arreu. I com a cloenda, us convidaran i
ensenyaran a ballar danses col·lectives
i tradicionals.
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Nota: L’accés recomanat per arribar a Sant
Mateu és el que es troba anant des de Vilassar
de Dalt en direcció Cabrils o a la inversa,
agafant el carrer que surt a l’alçada de l’ermita
de Sant Sebastià, en el canvi de rasant que
fa de límit entre els dos municipis.
Cal continuar pel carrer asfaltat que, tot seguit,
continua amb la pista que dóna accés al parc.
Seguint la pista s’arriba a la creu d’en Boquet,
cruïlla de camins on hi ha el centre
d’informació del parc. Des d’aquest
encreuament s’accedeix a Sant Mateu pel
camí de l’esquerra, que s’enfila amunt fins a
arribar a la cruïlla que indica cap a la font de
Sant Mateu, a l’alçada de la subestació
elèctrica.
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Viu el parc!

Parc a taula
Parc a taula és un programa de
desenvolupament socioeconòmic,
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 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.

Què hi trobaràs?
Informació sobre els 240 establiments
adherits al programa Parc a taula, dels
quals 20 són allotjaments, 80 restaurants,
24 cellers, 14 establiments, 24 elaboradors,
i 78 productors vinculats a vuit parcs de la
demarcació de Barcelona.
• Podràs fer les reserves, gaudir de
descomptes...!
• Comptaràs amb tota mena d’informació
de cada establiment, geolocalització,
com arribar-hi...!
• Podràs consultar informació sobre
les característiques de cada parc,
les activitats que s’hi fan, calendaris
de collita dels diferents productes,
mercats...
En definitiva, descobrir la cultura
gastronòmica, la producció artesana i la
viticultura de proximitat i de qualitat dels
nostres parcs i... assaborir-la!

Viu el parc!
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Dissabte 7 de maig
En el marc del cicle Espais Poesia d’Alella
A Can Llimona (Alella)
12 h

De mà en mà, espectacle poètic al
voltant de Vicent Andrés Estellés, amb
Francesc Añó i Borja Penalba. Tast de vi
per a tots els assistents. En col·laboració
amb el programa Parc a taula

Matinal al parc
Diumenge 22 de maig
Commemorem el Dia Europeu dels Parcs

A Sant Mateu (Premià de Dalt)
De 10.30 a 14 h

Tallers de natura a càrrec d’ACER
Taller «Circ a les golfes» amb Altercircus
Taller de manualitats per fer la mascota
del parc amb material de Jumping Clay
Música durant el matí i ball final de festa
a càrrec de Semproniana
Agraïm especialment la col·laboració dels
propietaris de Can Riera de Sant Mateu, per
cedir la propietat per a la realització de les
festes escolars i de la Matinal Viu el parc.

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 de Marina
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 Litoral
Tel. 933 741 950 (de 10 a 13.30 h)
A/e: viuelparc@diba.cat
El Consorci del Parc de la Serralada
Litoral l’integren:
Diputació de Barcelona, Generalitat de
Catalunya, Consell Comarcal del Maresme,
Consell Comarcal del Vallès Oriental i els
ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera
de Mar, Cabrils, la Roca del Vallès, Martorelles,
Montornès del Vallès, Premià de Dalt, Santa
Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes,
Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt.

Gerència:

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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Poesia als parcs. Lletres
i paisatges

