
Activitats 
ambientals
al Parc de Can
Mercader

Cornellà  
de Llobregat

Mercat 
de pagès

Tots els diumenges,  
d’11 a 14 h

Tallers
Show cooking

Gimcanes
Contes
Jocs…



Activitats ambientals
D’11 a 14 hores, al Parc de Can Mercader

20 de setembre
Taller sobre 

rèptils i amfibis
Espai per conèixer rèptils i 

amfibis que tenim a Cornellà.
PÚBLIC FAMILIAR

Show cooking: 
cuinem amb les 

nostres plantes
Taller per aprendre a usar 

plantes que podem tenir a casa 
per fer plats més saborosos.

PÚBLIC ADULT

27 de setembre
Gimcana de 

descoberta del  
parc i el conte 

de la Irene
Un viatge imaginari pel 

parc per conèixer els 
seus arbres i descobrir i 

prendre consciencia de la 
importància dels boscos. 

PÚBLIC FAMILIAR

4 d’octubre
Coneguem els 
ocells del Parc

Activitat per buscar i 
observar les espècies d’ocells 

que habiten a la ciutat. 
PÚBLIC FAMILIAR

11 d’octubre
La samarreta 
del Parc
Taller d’experimentació 
amb les formes i textures 
de les plantes per crear 
una samarreta exclusiva.
PÚBLIC FAMILIAR

Com fer compost
Taller per fer compost 
mitjançant els residus domèstics 
que generem diàriament.
PÚBLIC ADULT

18 d’octubre
Taller de Land-Art
Per elaborar, jugant, petites 
escultures amb elements naturals 
que després quedaran exposades 
durant unes hores al parc.
PÚBLIC FAMILIAR



25 d’octubre

Rastres d’animals
Coneixerem les petjades 

i els rastres que deixen 
alguns animals que es poden 

trobar pel Baix Llobregat.
PÚBLIC FAMILIAR

1 de novembre

Els animals  
de companyia

Taller per valorar com tenir 
cura dels nostres animals 
i aprendre que no tots es 

poden tenir a casa.
PÚBLIC FAMILIAR

8 de novembre

Festa dels fruiters
Aprendre a cuidar els arbres 

fruiters als patis o jardins.
PÚBLIC ADULT

Taller del meu 
arbre i descoberta 

dels sentits
Jocs sensorials per millorar 

l’esperit col·laboratiu i 
conèixer els espais més 

emblemàtics del parc.
PÚBLIC FAMILIAR

15 de novembre

La Gimcana de la 
Deessa de l’Aigua

Per descobrir els espais  
relacionats amb l’aigua 

aprenent coses sobre 
els seus usos.

PÚBLIC FAMILIAR

22 de novembre
Taller de 
reutilització  
i gimcana del 
reciclatge
Taller per fer una guardiola amb 
materials que llencem i gimcana 
sobre recollida selectiva.
PÚBLIC FAMILIAR

Què fem a l’hort 
a l’hivern?
Com treure-li profit als horts 
urbans durant aquesta estació.
PÚBLIC ADULT

29 de novembre
Taller de consum 
responsable
Taller familiar per promoure 
una altra manera de consumir.
PÚBLIC FAMILIAR

La festa de l’hivern: 
Jocs sostenibles
Matinal de jocs en família amb 
diferents propostes vinculades 
al coneixement de la natura.
PÚBLIC FAMILIAR

13 de desembre
Com podem 
guarnir el Nadal?
Taller per aprendre a guarnir 
casa nostra amb plantes 
i elements decoratius.
PÚBLIC FAMILIAR



Parc de Can Mercader
Carretera de L’Hospitalet, s/n.  
08940 Cornellà de Llobregat

Parc de Can 
Mercader

Sant Ildefons

Gavarra

Ctra. de L’Hospitalet

Rond a  d e  D a l t

Avda. de Salvador A
llende

La jugatecambiental és un espai de joc per a les famílies, 
promogut per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que ofereix 
als participants una oportunitat d’aprenentatge i experimentació 
a través del joc, tenint com a fil conductor la sostenibilitat 
ambiental. Els principals objectius són donar a conèixer els 
valors socials, patrimonials i ambientals del parc i promoure una 
relació de bona convivència entre els ciutadans i els seus parcs.

Cornellà  
de Llobregat

Mercat 
de pagès

El Mercat de Pagès de Cornellà és un espai de trobada  
entre els pagesos del Parc Agrari del Baix Llobregat i  
els consumidors, que ofereix la possibilitat de comprar 
directament a pagès fruites i hortalisses de proximitat a 
productors comarcals. També es poden trobar parades de la 
cervessa Cornèlia, el centre Tecsalsa i l’associació Pastinaca.

Al Parc de Can Mercader
Els diumenges, de 10 a 14 h

Més informació: 
www.elcampacasa.com 
www.cornella.cat
www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda


