
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

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. També es poden trobar parades de la 
cervesa Cornèlia, l’Associació Pastinaca i el centre Tecsalsa.

Els diumenges, de 10 a 14 h

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

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 la ciutadania i els seus parcs.

D’11:30 a 13:30 hores.

Tallers
Gimcanes

Contes
Jocs…



28 de febrer
La Samarreta 
del Parc i els 

Elements Naturals
PÚBLIC FAMILIAR

Taller d’estampació de 
samarretes deixant que 
la natura sigui la nostra 

font d’inspiració, a través 
de les diferents formes 

i textures de les plantes i 
elements que ens envolten.

6 de març
Descoberta dels 

ocells del parc a 
través dels sons

PÚBLIC FAMILIAR

Itinerari pel parc per 
aprendre a identificar els 
diferents sons dels ocells 

mitjançant el seu cant i 
realitzar-ne un registre. 

13 de març
Transformem 
els materials

PÚBLIC FAMILIAR

Taller de jocs per aprendre 
a gestionar els residus i 

endinsar-nos en el món de 
les 4 R: Repensar, Reduir, 

Reutilitzar i Reciclar.

20 de març
Taller del Meu 
Arbre i Descoberta 
dels Sentits
PÚBLIC FAMILIAR

Jocs sensorials per prendre 
consciència de la natura 
i conèixer els espais més 
emblemàtics del parc.

3 d’abril
Festa del riu
PÚBLIC FAMILIAR

Es faran activitats 
al riu Llobregat.

10 d’abril
L’hort al balcó 
i la gimcana 
de l’hort
PÚBLIC FAMILIAR

Gimcana per conèixer els 
productes de proximitat i 
plantar un petit test amb 
alguna de les varietats 
de temporada.

17 d’abril
El Cel de la 
Primavera.  

El temps i el cel
PÚBLIC FAMILIAR

Un itinerari pel parc observant 
el temps i el cel per aprendre 

a fer prediccions, mesurar 
el vent, conèixer els núvols 

i les constel·lacions.

24 d’abril
El Conte Reciclat 

i Gimcana del 
Reciclatge 

PÚBLIC FAMILIAR 
Un viatge divertit i creatiu 
pel món del reciclatge en 

un recorregut pel parc, 
ajudant-nos i compartint.

1 de maig
Mercat d’intercanvi 

i segona mà 
PÚBLIC FAMILIAR

Vine al mercat, passeja, 
busca, i troba bones ofertes! 

Contribuiràs a donar una 
segona vida als objectes 
i a evitar els residus! *

8 de maig
Construïm jocs 
sostenibles per 
a la Jugateca!

PÚBLIC FAMILIAR
Amb materials reutilitzats 

construirem nous jocs per a 
la Jugateca, els quals podrem 

reproduir a casa nostra.

15 de maig
La Fauna del Parc. 
Taller de Petjades 
PÚBLIC FAMILIAR
Descobrirem quins són els 
principals animals dels 
nostres boscos reconeixent 
el seu rastre i seguint 
les seves petjades.

22 de maig
De cabàs a cabàs
PÚBLIC FAMILIAR
Activitat amb jocs 
tradicionals per saber-ne més 
sobre: consum de proximitat, 
mercat d’intercanvi, 
reciclatge, prevenció, 
malbaratament alimentari, 
compra compulsiva, etc.

29 de maig
El bon 
consumidor: 
responsable i 
sostenible!
PÚBLIC FAMILIAR
Taller per prendre 
consciència dels diferents 
comportaments a l’hora 
d’anar a comprar i 
promoure una altra 
manera de consumir.

5 de juny
Celebrem  
la Setmana 
de l’Energia
PÚBLIC FAMILIAR
Activitat per conèixer les 
energies renovables i aprendre 
a fer-ne un ús responsable.

* Horari de 10:30 a 14 h.  
Per participar amb una taula cal 
reservar al telèfon 93 475 87 18  
o eflores@aj-cornella.cat 
(de l’11 al 27 d’abril). 

Activitats ambientals
D’11:30 a 13:30 hores,  
al parc de la Infanta



28 de febrer
El conte de la 

Irene i gimcana de 
Descoberta del Parc

PÚBLIC FAMILIAR
Activitat amb diferents jocs 

i proves per conèixer els 
espais més emblemàtics 

del parc i fomentar 
l’esperit col·laboratiu.

6 de març
Construïm  
un molinet

PÚBLIC FAMILIAR
A través de la construcció d’un 

molinet de vent coneixerem 
millor les energies renovables. 

13 de març
Rastres d’animals

PÚBLIC FAMILIAR
Coneixerem els rastres dels 

animals, mentre fem un 
recompte d’espècies amb 

ulleres de llarga vista.

Guarnim  
els balcons

PÚBLIC ADULT
Escollirem i plantarem 

jardineres per als nostres 
balcons i aprendrem com 

tenir-ne cura. 

 
 

20 de març
La gimcana de la 
Deessa de l’Aigua
PÚBLIC FAMILIAR

Taller que experimenta 
amb l’aigua per conèixer 
millor les seves propietats 
i els seus usos.

3 d’abril
Festa del riu
PÚBLIC FAMILIAR

Es faran activitats 
al riu Llobregat.

10 d’abril
El Cel de la 
Primavera.  
El temps i el cel
PÚBLIC FAMILIAR

Un itinerari pel parc 
observant el temps i el 
cel per aprendre a fer 
prediccions, mesurar el 
vent, conèixer els núvols 
i les constel·lacions.

17 d’abril
L’hort al balcó 
i la gimcana 
de l’hort
PÚBLIC FAMILIAR

Gimcana per conèixer els 
productes de proximitat i 
plantar un petit test amb 
alguna de les varietats 
de temporada.

24 d’abril
L’hotel d’insectes! 

Els petits 
invertebrats 

del parc
PÚBLIC FAMILIAR

Construirem un petit hotel 
d’insectes i farem un viatge 
imaginari per aprendre-ho 

tot sobre els invertebrats 
que viuen al parc.

1 de maig
Clams i reclams. 

Els sons de 
la natura 

PÚBLIC FAMILIAR 
Taller per aprendre a 

observar amb les orelles 
i reconèixer els cants 
dels ocells del parc. *

8 de maig
Els arbres de Can 
Mercader guarden 

molts secrets
PÚBLIC FAMILIAR

A través d’un itinerari 
autoguiat descobrirem les 

singularitats dels arbres 
de Can Mercader.

15 de maig
El Conte Reciclat 

i Gimcana del 
Reciclatge

PÚBLIC FAMILIAR
Un viatge divertit i creatiu 
pel món del reciclatge en 

un recorregut pel parc, 
ajudant-nos i compartint.

22 de maig
La Fauna del  
Parc i Taller 
de Petjades 
(Dia mundial 
Biodiversitat)
PÚBLIC FAMILIAR

Descobrirem quins són els 
principals animals dels 
nostres boscos reconeixent 
el seu rastre i seguint 
les seves petjades.

Com fer compost 
a casa
PÚBLIC ADULT

Taller per fer compost amb 
els residus domèstics que 
generem diàriament.

29 de maig
Els petits 
invertebrats 
aquàtics i 
Descoberta de 
la Bassa
PÚBLIC FAMILIAR

Espai per conèixer la gran 
varietat d’animals que 
poden viure en una bassa, 
aprenent a identificar-los, 
experimentant i reflexionant.

5 de juny
Celebrem  
la Setmana 
de l’Energia
PÚBLIC FAMILIAR

Activitat per conèixer 
les energies renovables 
i aprendre a fer-ne 
un ús responsable.

* Horari d’11 a 13 h. Inscripcións 
prèvies al telèfon 93 256 22 20 
o activmuseuciencies@bcn.cat

Activitats ambientals
D’11:30 a 13:30 hores,  
al parc de Can Mercader


