
Agenda d’activitats 
Hivern 2023

CENTRE DE NATURA  
DE CAN SOLER
Carretera de Sant Cugat, 114-132

Informació al telèfon 664 117 871  
(dimarts i dijous de 10 h a 14 h)  
i al correu electrònic:  
centrenaturacansoler@bcn.cat



Diumenge 12 de març 

EL MENJAR S’HA D’APROFITAR

Taller per conèixer la problemàtica del malbaratament alimentari en la 
nostra societat i aprendre a fer una compra racional i conservar aliments.

Activitat vinculada al Dia mundial de les Persones Consumidores i el Consum 
Responsable (15 de març).

Taller a càrrec de Solidança Treball.

En col·laboració amb la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Diumenge 26 de març 

LANDART

Actuació d’Art efímer al fondal de Can Soler. Amb elements naturals inerts 
ens iniciarem en aquesta tècnica d’art feta a la natura.

A càrrec de l’artista i veí de Sant Genís dels Agudells José Montes.

Acció de Benvinguda a la Primavera.

Les activitats són gratuïtes i cal inscripció prèvia.

Horari de les activitats: d’11 a 13 h.

Activitats hivern 2023

Diumenge 15 de gener 

MANTENIMET DE CAIXES NIU I SEGUIMENT D’OCELLS 
HIVERNANTS

Jornada participativa de seguiment i manteniment de les caixes nius 
instal·lades a la finca de Can Soler. Aprofitarem per observar i identificar 
els ocells que s’apropen a les menjadores i introduirem les dades 
recollides en una plataforma de ciència ciutadana. 

Activitat vinculada a l’hivern. 

El seguiment de les caixes niu i la observació d’ocells hivernants formen part dels 
projectes NIUS i OCELLS DE JARDÍ de l’Institut Català d’Ornitologia.

Diumenge 29 de gener

ITINERARI BOTÀNIC

Petit recorregut d’introducció a la identificació d’espècies vegetals amb 
eines digitals i guies de plantes. Recollirem les dades en format fitxa per 
elaborar un catàleg de plantes de Can Soler. 

Activitat vinculada al Dia Mundial de l’Educació Ambiental (26 de gener).

En col·laboració amb  la Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona - XEAB.

Diumenge 12 de febrer 

SEGUIMENT D’ESPÈCIES INVASORES

Seguiment i eradicació dels focus de Seneci angulatus i Araujia sericifera, 
localitzats en sessions anteriors, i substitució per les heures obtingudes a 
partir d’esqueixos al llarg de 2022.

En col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Diumenge 26 de febrer 

SEGUINT EL RITME DE L’HORT: L’HIVERN A L’HORT

Jornada de treball a l’hort on es  treballarà l’hort d’hivern. Dins la jornada 
es donarà a conèixer el projecte d´agroecologia social i comunitària “Font 
Baliarda”, del Districte d´Horta Guinardó.

Taller a càrrec d’Associació TANZOKAI.

Exposició temporal i permanent

FRAGMENTS DE LA NOSTRA 
HISTÒRIA 
Sant Genís dels Agudells i la Vall Hebron,  
a l’espai museístic de la Masia Can Soler.


