
Activitats ambientals
D’11:30 a 13:30 hores,  
al parc del Canal de la Infanta
PÚBLIC FAMILIAR
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19 de febrer
Disfresses 

sostenibles per 
Carnestoltes

NOVA!
Elaborarem les nostres 

disfresses amb elements 
reciclats i naturals que 

trobarem pel parc. En acabar, 
farem un passi de disfresses 
pel parc, per tal que tothom 

vegi les nostres creacions.

26 de febrer
Taller de rastres 

d’animals
Coneixerem els rastres dels 

diferents mamífers i aus que 
habiten al parc i farem un 
recompte d’espècies amb 

ulleres de llarga vista.

5 de març
Què hi posarem 

al kit de 
supervivència?

NOVA!
Coneixerem quins elements 

són imprescindibles per 
fer front als impactes i les 

conseqüències del canvi 
climàtic i crearem el nostre 

equip de supervivència.

12 de març
Estampem la 
samarreta del 
parc del Canal 
de la Infanta
Experimentarem amb 
diferents formes i textures 
de les plantes i elements 
que ens envolten, deixant 
que la natura ens inspiri 
d’una manera creativa i 
divertida, per estampar la 
nostra pròpia samarreta, 
ajudant-nos i compartint.

19 de març
Experimentem 
amb l’aigua 
Farem diferents experiments 
per conèixer millor 
les propietats, usos i 
necessitats de l’aigua.

26 de març
Festa del Riu
Les activitats ambientals es 
traslladen al Riu Llobregat.

2 d’abril
Construïm jocs 
sostenibles per 
a la Jugateca
NOVA!
Amb materials reutilitzats 
construirem nous jocs 
per a la Jugateca 
i alhora els 
podrem 
replicar 
per a casa 
nostra.

9 d’abril
Taller de 
Land-Art

Elaborarem jugant petites 
escultures amb elements 

naturals, que fotografiarem 
i que quedaran exposades 
al parc durant unes hores.

23 d’abril
Una flor 

sostenible per 
a Sant Jordi

NOVA!
A partir d’elements naturals 
i reciclats elaborarem unes 

flors ben diferents i creatives 
per al dia de Sant Jordi.

30 d’abril
Construïm un 

molinet de vent!
Aprendrem el funcionament 

bàsic de l’energia solar 
fotovoltaica i de l’energia 

eòlica i construirem un 
molinet de vent de paper.

7 de maig
L’hort al balcó 
Farem una gimcana amb 

diferents proves per aprendre 
moltes coses sobre els 

productes de proximitat, i 
acabarem plantant un petit 

test amb plançó d’alguna de 
les varietats de temporada.

14 de maig
Calendari 
de llunes
NOVA!
Amb una maqueta lunar 
entendrem les diferents 
fases de la lluna i així 
podrem comprendre les 
dites i creences populars que 
vinculen les fases de la lluna 
a la sembra, la collita, la 
poda dels arbres i la major 
part de les tasques de pagès.

21 de maig
L’hotel d’insectes!
Els petits 
invertebrats 
del parc
Aprendrem com és la vida 
de l’eruga i el cicle de les 
papallones. Descobrirem 
junts els insectes que viuen 
al parc i els construirem 
un petit Hotel d’Insectes.

28 de maig
Celebrem  
la Setmana 
de l’Energia
Activitat per conèixer 
les energies renovables 
i aprendre a fer-ne un 
ús responsable. 
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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

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. El Mercat de Pagès respon a la 
voluntat de promoure una agricultura local i de temporada, 
justa social i ambientalment, i un consum responsable.

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

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.

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

(*) Activitat del XI Cicle de Parcs, Platges i Rius. Cal inscripció  
prèvia al 93 256 22 20 o activmuseuciencies@bcn.cat.  

Punt de trobada a l’estany gran del parc.
(**) Places limitades. Inscripcions al 93 474 51 35 (Castell), 

de 10h-14 h o a museumercader@aj-cornella.cat

19 de febrer
Disfresses 

sostenibles per 
Carnestoltes

NOVA!
Elaborarem les nostres 

disfresses amb elements 
reciclats i naturals. En acabar, 

farem un passi de disfresses 
pel parc, per tal que tothom 

vegi les nostres creacions.

26 de febrer
Agafem el cabàs!

A través del tradicional 
joc de l’oca en format 

gegant posarem a prova 
el nostre coneixement 

sobre com evitar residus.

5 de març
Aquesta activitat 

comença a les 11 h

El jardí històric, 
la seva vegetació 

singular i el trenet 
en miniatura**

Una altra manera de 
mirar-se el parc, primer 

des de dalt d’un trenet en 
miniatura, i després a peu.

12 de març
El conte de la 

Irene i gimcana de 
Descoberta del Parc

Farem proves per equips, 
interessants i divertides, per 

millorar l’esperit col·laboratiu, 
i el coneixement dels espais 
més emblemàtics del Parc.

19 de març
La Gimcana de la 
Deessa de l’Aigua
Un joc de taulell per descobrir 
espais del parc relacionats amb 
l’aigua i aprendre sobre els seus 
usos a la natura i a la ciutat.

26 de març
Festa del Riu
Les activitats ambientals es 
traslladen al Riu Llobregat.

26 de març
Aquesta activitat 
comença a les 12 h

Meteoròlegs a 
la Torre de la 
Miranda**
Activitat que permet 
conèixer alguns fenòmens 
meteorològics d’una 
manera pràctica i lúdica.

2 d’abril
La Samarreta  
del Parc de  
Can Mercader
Experimentarem amb 
diferents formes i textures 
de les plantes i inspirant-nos 
en la natura estamparem 
la nostra pròpia samarreta, 
ajudant-nos i compartint.

9 d’abril
Construïm jocs 
sostenibles per 
a la Jugateca

NOVA!
Amb materials reutilitzats 

construirem nous jocs per a la 
Jugateca i alhora els podrem 

replicar per a casa nostra.

23 d’abril
Punt de llibre 
sostenible per 

Sant Jordi amb 
scrapbooking

NOVA!
Crearem punts de llibre 
amb elements naturals i 
reciclats, fent servir la 

tècnica de scrapbooking.

30 d’abril
Taller de Land-Art
Elaborarem petites escultures 

amb elements naturals, 
que fotografiarem i que 

quedaran exposades al parc 
durant unes hores. 

7 de maig
Un got d’aigua?
Farem un tast de diferents 

tipus d’aigua (d’aixeta i 
envasada) i, mitjançant una 

petita enquesta, valorarem la 
qualitat de l’aigua d’aixeta.

14 de maig
L’hotel d’insectes! 
Els petits 
invertebrats 
del parc
Aprendrem com és la vida 
de l’eruga i el cicle de les 
papallones. Descobrirem 
junts els insectes que viuen 
al parc i els construirem un 
petit Hotel d’Insectes.

21 de maig
Celebrem  
la Setmana 
de l’Energia
Activitat per conèixer 
les energies renovables 
i aprendre a fer-ne un 
ús responsable. 

28 de maig
Coneguem el parc 
de Can Mercader
D’una manera pràctica 
i experimental anirem 
descobrint la vegetació 
catalogada, els ocells, els 
amfibis de la bassa, caixes 
niu, i el paper ambiental 
dels parcs en l’entorn urbà.

4 de juny
Taller de 
tortugues*
S’explicarà la presència de 
tortugues als entorns naturals 
urbans i la problemàtica 
de les espècies exòtiques 
invasores. Es capturaran 
tortugues (mitjançant 
trampes) i les exòtiques 
seran retirades del medi.

Cornellà  
de Llobregat

Mercat 
de pagès

Els diumenges, de 10 a 14 h




