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Actes centrals

La capsa dels sentits
Diumenge 12 de setembre

Església de Sant Esteve (Castellet i la Gornal)
De 10.30 h a 13.30 h

Un espai per descobrir i redescobrir la natura. Activitats per activar
els sentits i estimular una mirada reflexiva. Sortiu a explorar
l’entorn i trobar allò que us proposem!
Places limitades. Cal inscriure’s prèviament a: viuelparc.org

Parcs en concert

Diumenge 10 d’octubre
Masia d’en Cabanyes (Vilanova i la Geltrú)
12 h Concert de Tarta Relena, amb Irene Solà
com a artista convidada.

Poesia als parcs
Parc del Garraf
Diumenge 24 d’octubre
Centre Cívic El Roure (Begues)
12 h Recital poètic a càrrec de Blanca Llum Vidal,
amb acompanyament musical de Sara Fontán.

Poesia als parcs
Parc del Foix
Dissabte 6 de novembre
Castell de Penyafort (Santa Margarida i els Monjos)

Envoltats de la meravellosa natura del Garraf, gaudirem del cel
nocturn amb l’observació dels tres planetes més brillants:
Venus, Júpiter i Saturn. Amb passis a les 18.15 h i a les 19.30 h.
Places limitades. Cal inscriure’s prèviament a: viuelparc.org

Matinal al parc

Diumenge 7 de novembre
Conjunt monumental d’Olèrdola
De 10.30 h a 12.30 h

Tallers i contes. Amb passis a les 10.30 h i a les 11.30 h.
Taller de flors de paper. Taller participatiu familiar en el qual
s’ensenyarà a fer flors de paper amb material reciclat de revistes.
Un país de conte. Contes, cançons i titelles.
Contes al cistell. Cistells de diferents mides ocupen l’espai
central. Tots porten dins un conte o un joc. Activitat familiar
participativa.
12.30 h Espectacle de cloenda «Cassoles, olles i cançons».
Animació musical per a totes les edats a càrrec de Carles Cuberes.
Jornada de portes obertes al recinte.
Amb la participació de les empreses de Parc a taula i la Carta
Europea de Turisme Sostenible dels Parcs del Garraf,
d’Olèrdola i del Foix.
Places limitades. Cal inscriure’s prèviament a: viuelparc.org

27è Concurs de Fotografia dels
Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix
Consulteu les bases a: viuelparc.org

12 h Espectacle familiar «Piscina Poesia»,
a càrrec de Genovesa, narratives teatrals.

Vivències als parcs

Hi haurà un tast de most i vins a càrrec dels Joves del Most
com a acte previ de la Festa del Most de la Ràpita.

Experiències de turisme vivencial amb amfitrions locals. Durant
tot l’any. parcs.diba.cat/web/turisme-sostenible-als-espais-naturals.

Places limitades. Cal inscriure’s prèviament a:
parcs.diba.cat/poesia-als-parcs

Parc a taula

Nit d’estels

Cuina, vins i productes naturals dels restaurants, cellers
i productors del parc. Durant tot l’any.

Dissabte 6 de novembre
Observatori Astronòmic del Parc del Garraf (Olivella)

Més informació a: parcs.diba.cat/web/parc-a-taula

Davant la situació generada per l’evolució de la COVID-19 i l’obligatorietat de donar compliment a allò que disposi l’administració competent
en matèria de sanitat, caldrà seguir les recomanacions establertes i aquelles que demani l’organització. Us recordem que cal fer higiene de
mans, mantenir les distàncies de seguretat i dur mascareta en totes les actuacions. També per aquest motiu, si escau, l’organització es
reserva el dret de modificar les dates i condicions preestablertes en aquesta programació. Consulteu el web.
Amb la col·laboració dels ajuntaments d’Avinyonet del Penedès, Begues,
Canyelles, Castelldefels, Castellet i la Gornal, Gavà, Olèrdola, Olesa de
Bonesvalls, Olivella, Santa Margarida i els Monjos, Sant Pere de Ribes,
Sitges i Vilanova i la Geltrú

diba.cat/viuelparc
Tel. 635 016 790 (feiners, de 9.30 h a 18 h)
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