
6 de maig
Construïm jocs 
sostenibles per 
a la Jugateca
Amb materials reutilitzats 
construirem nous jocs per a la 
Jugateca que també podrem 
replicar per construir-los  
per a casa nostra.

13 de maig
Setmana  
de l’energia
Activitat per conèixer les 
energies renovables i aprendre 
a fer-ne un ús responsable.

20 de maig
Bioblitz 
metropolità.  
Els ocells del parc
Farem una passejada
observant nius d’ocells, 
escoltant el seus cants…  
i farem un recompte de les 
espècies que trobem al parc.

27 de maig
La Festa del 
Medi Ambient. 
Construcció 
d’instruments 
sostenibles i el 
gran concert
A partir de diferents 
elements naturals i 
reciclats ens fabricarem 
uns magnífics instruments 
musicals i acabarem 
amb un gran concert.

15 d’abril
Les plantes  

del Parc.  
Fem remeis  

amb les plantes
Reconeixerem les plantes 

del parc i comprovarem 
si algunes poden tenir 
propietats medicinals 

o culinàries. 

22 d’abril
Especial  

Sant Jordi
A partir d’elements naturals 

i reciclats elaborarem uns 
punts de llibre i unes flors 

ben diferents i creatives 
pel dia de Sant Jordi.

29 d’abril
L’hort al balcó
A partir d’una gimcana 

aprendrem coses sobre els 
productes de proximitat, 

de temporada, i acabarem 
plantant un petit test amb 
plançó d’alguna varietat.

18 de febrer
La gimcana del 
Parc del Canal 
de la Infanta

A partir d’una descoberta 
del parc, amb un joc de 
taulell, farem diferents 

proves per equips 
per millorar l’esperit 

col·laboratiu, i el 
coneixement dels espais 

més emblemàtics del parc.

25 de febrer

Taller de rastres
Coneixerem els rastres  

de les espècies de 
mamífers i aus que 

habiten al parc i  
farem un tomb a la 

seva recerca.

4 de març

Taller de piles
Una activitat pensada per 

conèixer més a fons l’ús 
de l’energia a casa i com 
les piles funcionen com a 

petites centrals elèctriques.

11 de març
Què hi posarem 
al kit de 
supervivència?
A través d’un kit de 
supervivència, es veurà quins 
elements són imprescindibles 
per fer front als impactes 
i les conseqüències 
del canvi climàtic.

18 de març
La Festa del Riu 
Anirem al riu Llobregat a 
fer activitats ambientals.

25 de març
Agafem el cabàs!
A través del tradicional 
joc de l’oca en format 
gegant posarem a prova 
el nostre coneixement 
sobre com evitar residus.

8 d’abril
Fem de 
meteoròlegs
Farem un itinerari pel parc 
on descobrirem els tipus de 
núvols, la temperatura que 
fa en diferents llocs, com 
recollir l’aigua de pluja 
i com mesurar el vent!

Activitats ambientals
D’11:30 a 13:30 hores,  
al parc del Canal de la Infanta
PÚBLIC FAMILIAR
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17 de febrer 
(dissabte)

Mussols urbans
Descobrirem quins 

mussols poden viure a Can 
Mercader i construirem 

caixes niu per ajudar-los.
Activitat del XII Cicle 

de Parcs i Platges.*

18 de febrer
La gimcana  
del Parc de  

Can Mercader
A partir d’una descoberta 

del parc, amb un joc de 
taulell, farem diferents proves 

per equips per millorar 
l’esperit col·laboratiu, i el 

coneixement dels espais 
més emblemàtics del parc.

25 de febrer
Construïm jocs 

sostenibles
Amb materials reutilitzats 

construirem nous jocs per a la 
Jugateca que també podrem 

replicar per construir-los  
per a casa nostra. 

4 de març
El gran arbre
Passarem per diferents espais 
del parc on coneixerem 
els arbres més grans i els 
reconeixerem amb els sentits. 

11 de març
El jardí històric, 
la seva vegetació 
i el trenet  
en miniatura
Lloc i horari: Museu Palau 
Mercader, a les 11 h.  
Cal inscripció prèvia.**

18 de març
La Festa del riu
Anirem al riu Llobregat a 
fer activitats ambientals.

25 de març
Aigua neta!
Es podran observar els 
diferents processos de depu-
ració de l’aigua mitjançant 
material de laboratori.

8 d’abril
Jocs d’aigua
Mitjançant uns jocs 

d’aigua i uns experiments 
senzills aprendrem a 

ser més curosos en l’ús 
de l’aigua a les nostres 

accions quotidianes.

15 d’abril
Fem de 

meteoròlegs
Farem un itinerari pel parc 
on descobrirem els tipus de 
núvols, la temperatura que 

fa en diferents llocs, com 
recollir l’aigua de pluja 
i com mesurar el vent!

22 d’abril
Especial  

Sant Jordi
A partir d’elements naturals 

i reciclats elaborarem uns 
punts de llibre i unes flors 

ben diferents i creatives 
pel dia de Sant Jordi.

29 d’abril
Tortugues invasores

S’explicarà la presència de 
tortugues als entorns naturals 

urbans i la problemàtica de les 
espècies exòtiques invasores.

6 de maig
La biodiversitat  

del parc de  
Can Mercader. 

L’estany, els ocells i 
la vegetació singular

D’una manera pràctica i 
experimental descobrirem 

el paper ambiental dels 
parcs en l’entorn urbà.

13 de maig
Taller de piles
Un taller per conèixer la 
perillositat que les piles 
constitueixen com a residu 
si no controlem la seva 
interacció amb el medi.

20 de maig
Bioblitz 
metropolità. 
Els petits 
invertebrats 
del parc
Descobrirem junts els 
insectes que viuen al parc 
a partir d’una descoberta 
amb lupes de mà, terraris, 
pinzells, pots-trampa i fitxes  
amb els seus dibuixos. 

27 de maig
La Festa del 
Medi Ambient: 
jocs sostenibles i 
familiars al Parc
Celebrem el dia del Medi 
Ambient tot jugant  
en família!

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

Cornellà  
de Llobregat

Mercat 
de pagès

Els diumenges, de 10 a 14 h

* Activitat del XII Cicle de Parcs i Platges. Cal inscripció prèvia al 93 256 22 20  
(de dilluns a divendres, de 10 a 13 h) o activmuseuciencies@bcn.cat

 Punt de trobada: porta del Palau Mercader.
** Inscripcions al 93 474 51 35 (Castell), de 10 a 14 h  

o a museumercader@aj-cornella.cat




