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maig — setembre 
2018

IX Jornades 
intermunicipals

La vinya i el vi 
a Collserola 

—
#CollserolaVinyaiVi
    — 93.280.35.52
    — parcnaturalcollserola.cat
    — @parcncollserola 
    — Parc de Collserola



Programa 2018 - IX Jornades la vinya i el vi a Collserola
Diumenge 13 de maig 
Sant Feliu  
de Llobregat
Els ocells de les vinyes  
de Collserola 
Taller d’estampació de samarretes  
amb dibuixos dels ocells que  
freqüenten les vinyes de Collserola.  
Activitat gratuïta i per a totes les edats
Data – diumenge 13 de maig
Horari – 18 h
Lloc – Fira Verda — c/ Pi i Margall, 20 
davant Casal de Gent Gran
Inscripcions – no cal inscripció prèvia
Més informació – tel. 936 858 000 

Dissabte 26 de maig 
Barcelona
L’Olivera a Collserola,  
vins amb ànima social    
Explicació del projecte social  
i de la rehabilitació de la masia  
del segle xvi. Visita guiada a la vinya  
i al celler. Tast de vins i olis elaborats 
per la Cooperativa L’Olivera.  
Arrossada popular (12 €) amb vins i oli 
de L’Olivera. Concert de cloenda.  
Activitat gratuïta i oberta a tothom  
Aforament limitat a 100 persones 
Data – dissabte 26 de maig
Horari – 10.30 h a 17 h  
Primera visita 10.30 h, segona visita 
11.30 h, tercera visita 12.30 h  
(visita en anglès amb reserva prèvia)
Lloc – Masia de Can Calopa de Dalt. 
Carretera de Vallvidrera-Molins de Rei, 
km 4,8. Barcelona
Inscripcions – cal inscripció prèvia  
al tel. 646 619 188 (horari de 9 h  
a 17 h) i visitescancalopa@olivera.org
Més informació – www.olivera.org

Diumenge 3 de juny 
El Papiol
Estampació de bossetes 
de roba amb motius 
vitivinícoles 
Veniu a passar una estona divertida  
tot deixant anar la vostra creativitat 
i decorant una bosseta de roba per  
a la compra a granel amb motius 
relacionats amb la vinya i el vi, i que 
després us podreu emportar a casa.
Activitat gratuïta i oberta a tothom
Data – diumenge 3 de juny
Horari – 11 h a 13 h
Lloc – Plaça de l’Església
Inscripcions – no cal inscripció prèvia
Més informació – tel. 936 730 220  
mediambient.elpapiol@elpapiol.cat 
www.elpapiol.cat

Divendres 15 de juny 
Parc Natural  
de la Serra  
de Collserola
Vi, glosa i estrelles      
Espectacle lúdic i divulgatiu a càrrec  
de l’associació Bocafoscant i amb  
la col·laboració de la Cooperativa 
L’Olivera. Descobrirem les connexions 
entre el mon del vi, els astres del cel  
i l’agricultura. Hi haurà tast comentat 
de vins. 
Activitat gratuïta i per a públic adult
Data – divendres 15 de juny
Horari – 21 h a 22.30 h
Lloc – Can Coll CEA. Carretera 
BV1415, de Cerdanyola a Horta, km 2 
Cerdanyola del Vallès
Inscripcions – Places limitades, cal 
inscripció prèvia al tel. 932 803 552
Més informació – tel. 936 920 396  
i 932 803 552  
www.parcnaturalcollserola.cat

Diumenge 1 de juliol 
Montcada i Reixac
Montcada, entre vinyes  
i camins
Dins dels actes de la Festa Major  
de la Vallençana, trobareu una mostra 
d’eines agrícoles dedicades  
a la viticultura. Podreu gaudir  
d’una visita teatralitzada a l’església  
de Reixac i acabar amb un tast de vins.
Activitat gratuïta i oberta a tothom
Data – diumenge 1 de juliol
Horari – de 11 h a 14 h
Lloc – Reixac — Plaça de l’Aplec
Inscripcions – no cal inscripció prèvia
Més informació – tel. 935 651 121  
museumunicipal@montcada.org  
www.montcada.cat 

Divendres 13 de juliol 
Cerdanyola  
del Vallès
El vi en temps dels ibers  
Visita nocturna teatralitzada al Museu  
i al Poblat de Ca n’Oliver. Veniu a 
descobrir la història del vi a l’antiguitat 
de la mà d’en Bilos, un personatge 
ibèric que va viure al poblat fa més  
de 2.000 anys. Acabarem la visita  
amb un tast de vins a la romana  
a la terrassa panoràmica.
Activitat gratuïta, recomanada  
per a majors de 10 anys
Data – divendres 13 de juliol
Horari – 21 h
Lloc – Museu i Poblat Ibèric de Ca 
n’Oliver. c/ de València, 19 (Montflorit) 
Inscripcions – no cal inscripció prèvia
Més informació – tel. 935 804 500  
museucanoliver@cerdanyola.cat  
www.museucanoliver.cat

Dissabte 21 de juliol 
Esplugues  
de Llobregat
La vinya en l’art  
i l’arquitectura modernista
Conferència a càrrec de Fàtima  
López Pérez, professora d’Història  
de l’Art, grup de recerca Gracmon,  
de la Universitat de Barcelona,  
sobre la representació de la vinya  
en l’art i l’arquitectura. Tot aprofitant 
l’exposició de la Diputació  
de Barcelona, El Modernisme i les 
flors. De la natura a l’arquitectura, 
que s’exhibeix al Museu Can Tinturé  
de l’abril fins a finals setembre. Tast 
de vins amb la cooperació de la 
Cooperativa L’Olivera. 
Activitat gratuïta i oberta a tothom 
Data – dissabte 21 de juliol
Horari – 12 h a 14 h
Lloc – La Masoveria del Museu Can 
Tinturé, c/ de l’Església, 36
Inscripcions – no cal inscripció prèvia
Més informació – tel. 934 700 218  
de 9 h a 14 h  
www.museus.esplugues.cat   
www.esplugues.cat

Del 4 al 30  
de setembre
Sant Just Desvern
La vinya a Sant Just
L’Arxiu Municipal presenta l’exposició 
Es temps de verema, fotos inèdites  
de les velles vinyes del municipi,  
al CIM de Can Ginestar, del 4 al 30  
de setembre. 
Es pot completar amb una excursió 
matinal guiada, per la vall de Sant Just 
fins Can Baró, d’uns 5 km de llargada, 
passant per Can Biosca, la Beca i camí 
de la Muntanya. Acabant amb un tast 
de vins de Can Coll i de Can Calopa, 
amb la participació de la Cooperativa 
L’Olivera. 
Activitats gratuïtes i obertes a tothom 
Dates exposició –  
del 4 al 30 de setembre
Data excursió –  
diumenge 16 de setembre
Horari – 10 h a 13 h
Lloc – El CIM (Centre d’Interpretació 
del Municipi) de can Ginestar. c/ Carles 
Mercader, 17
Inscripcions – no cal inscripció prèvia
Més informació – tel. 934 809 564 
canginestar@santjust.cat  
i a l’Arxiu Municipal www.santjust.cat  

De divendres 28  
a diumenge 30  
de setembre
Sant Cugat  
del Vallès
Vi LAB! 
Inauguració del nou espai  
d’interpretació del patrimoni  
vitivinícola santcugatenc, annex  
al Celler Modernista.  
Del 28 al 30 de setembre, coincidint 
amb la Festa de les Portadores, festa 
emblemàtica del Sant Cugat rural.  
Hi haurà tast de vins.
Activitats gratuïtes i per a tots  
els públics
Data – divendres 28 de setembre  
fins diumenge 30 de setembre
Horari – 11.30 h
Lloc – Celler Modernista.  
c/ Sant Medir, 24
Inscripcions – tel. 936 759 951  
educaciomuseu@santcugat.cat   
www.museu.santcugat.cat

Setembre 
Molins de Rei
Rere els rastres  
del conreu de la vinya  
al Baix Llobregat 
Des de l’Àrea de Lleure de Castellciuró, 
el Parc de Collserola ha senyalitzat tres 
passejades circulars. Us recomanem 
seguir l’itinerari marcat en blau, fins  
a Sant Pere de Romaní, on trobareu  
les restes d’aquesta església on acudien 
els pagesos de Molins i rodalies per 
pregar contra la fil·loxera! I també 
l’itinerari marcat en groc, fins al Coll 
d’en Cuiàs i Can Bofill, on trobareu  
una esplèndida cabana de vinya  
i altres construccions de pedra seca 
relacionades amb l’antiga agricultura  
de muntanya. 
Activitat gratuïta i oberta a tothom 
Data – setembre
Horari – zones molt assolellades,  
es recomana la primera hora del matí  
o a la tarda
Lloc – Per pujar a Castellciuró podeu 
sortir des de la Plaça Mercè Rodoreda, 
passant pel nucli urbà de Can Graner
Inscripcions – no cal inscripció prèvia
Més informació –  
www.molinsderei.cat  
www.parcnaturalcollserola.cat


