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PRESENTACIÓ

Els entorns de Bonvilar tenen un gran valor ecològic i social. 
El seu paisatge tranquil i d’aspecte rural, és unacombinació 
harmoniosa de camps, boscos i torrents que acullen una 
biodiversitat notable i ajuden a equilibrar l’entorn urbà, dens 
i trepidant del nostre municipi. A més de conèixer aquest 
espai i equipament, permet conèixer l’Anella Verda de 
Terrassa en el seu conjunt.

Aquest programa d’activitats és una invitació als terrassencs 
i terrassenques a descobrir i gaudir d’aquest espai privilegiat 
de maneres diverses i amb una actitud responsable i 
respectuosa per contribuir a la seva conservació i millora.



Quasi totes les activitats del programa es realitzen o tenen 
com a punt d’inici el Centre d’Informació Ambiental 
Bonvilar (CIAB) que ofereix als visitants els serveis 
d’informació, àrea de lleure amb taules de fusta, serveis 
sanitaris, contenidors per classificar les deixalles, sala 
polivalent, font d’aigua potable i aparcament, per bé que 
també s’hi pot accedir fàcilment amb autobús, bicicleta i a 
peu.

Per a més informació i per a fer suggeriments podeu 
consultar el web www.anellaverda.terrassa.cat 
o trucar al telèfon 93 739 70 00 Ext. 4131

És un programa dirigit a tots els públics. 
Totes les activitats son gratuïtes



L’Anella Verda acull una fauna força variada. Pel que fa als 
mamífers hi destaca la presència de senglars, guineus, 
conills, esquirols, teixons, etc. Amb aquest taller aprendrem 
a reconèixer-los imprimint les seves petjades en un motlle 
de fang. Posteriorment, cada petjada s’enganxarà en la 
postal que correspongui a cada animal i que inclou el seu 
dibuix i les seves principals característiques.

Animals 
que deixen 
petjada

12
maig
Diumenge
De 11 a 13  h.

Us recomanem portar 
una bata.

roba vella que es pugui embrutar o 

Dirigit a: Nens i nenes de 4 a 10 anys.

Lloc: Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB).
Inscripcions: Places limitades. Trucar a CIMA de dilluns a 
divendres. Telf. 93 785 54 61



26
maig
Diumenge
De 10 a 13  h.

Aquest itinerari transcorre per una petita carena de poc 
menys de 2 quilòmetres de llarg i 700 metres d’ampla, 
situada a l’extrem nord de Terrassa. Durant l’itinerari, que 
transcorre per l’històric camí dels Monjos, descobrirem el 
paisatge agroforestal d’aquesta serra tot gaudint de les 
magnífiques vistes de la Mola i la muntanya de Montserrat. 
Aprofitarem, també, per conèixer les masies de Mossèn 
Homs, can Montllor i can Petit, catalogades pel seu valor 
històric i arquitectònic.

La serra de Santa 
Magdalena 
de Puigbarral

Dificultat: Baixa. 6 km. de passejada amb pendent moderat.
Dirigit a: Públic general. Els menors acompanyats d’un adult.

Lloc: Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB).
Inscripcions: Presentar-se 5 minuts abans al CIAB.

Us recomanem portar calçat adequat per caminar, protecció 
solar, gorra i aigua.



Els ecosistemes aquàtics (rius, estanys, mar) estan patint la invasió 
d’espècies exòtiques que alteren el seu funcionament i n’amenacen 
la conservació. Us proposem un taller que, tot jugant a “El joc de la 
xarxa tròfica”, ens ensenya a diferenciar les espècies autòctones de 
les foranes i a conèixer el funcionament dels ecosistemes aquàtics, 
les disfuncions que hi provoquen les espècies exòtiques i com ho 
podem evitar.

Projecte INVAQUA2: 
Taller de les espècies exòtiques 
invasores en els ecosistemes aquàtics

16
juny
Diumenge
De 11 a 12.30  h.

6
juliol
Diumenge
De 11 a 12.30  h.

Públic general i familiar. El contingut del taller s’adequa 
segons el tipus de públic. 
Els menors han d’anar acompanyats d’un adult.

Lloc: Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB).
Inscripcions: Places limitades. Trucar a CIMA de dilluns a 
divendres. Telf. 93 785 54 61

Projecte amb la 
col·laboració de: 

Us recomanem portar protecció solar, gorra i aigua.



L’excursió transcorre pel bosc de la urbanització de 
l’Espardenyera i el torrent del sagrament i ens permetrà
observar l’estat de les nostres pinedes i de bona part dels 
nostres torrents i conèixer les mesures previstes per 
revertir la seva degradació i recuperar el seu estat natural. 
Al final de l’itinerari, observarem l’explotació agrària i la 
masia de ca n’Arnella, un exemple d’agricultura ecològica 
de km. 0, exportable a altres finques de l’Anella Verda.

El 
torrent 
del Sagrament

Us recomanem portar calçat adequat per caminar, protecció 
solar, gorra i aigua.

Dirigit a: Públic general. 
Els menors acompanyats d’un adult.

Lloc: Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB).
Inscripcions: Presentar-se 5 minuts abans al CIAB.

22
setembre 
Dissabte 
De 10 a 13  h.



A partir d’aquest taller els nens i nenes podran crear un 
record únic dels entorns de Bonvilar. Amb elements que 
trobarem ben a prop, fulles, pinyes, troncs, etc. i pintures, 
cada nen/a estamparà la seva pròpia samarreta.

Estampem 
una 
samarreta

Us recomanem portar roba vella que es pugui embrutar 
o una bata.

Dirigit a:  Nens i nenes de 3 a 12 anys.

Lloc: Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB).
Inscripcions: Presentar-se al CIAB amb un adult.

29
setembre 
Diumenge
De 11 a 13 h.



El Parc Audiovisual ocupa l’edifici de l’antic Hospital del Tòrax 
2(1952-1986) que, amb  40 m d’alçada, 227 d’amplada i 66.000 m  

de superfície, és una fita visual al sector nord de l’Anella Verda. 
Actualment, és un dels centres de producció de cinema, televisió, 
publicitat i videoclips més importants de l’Estat espanyol. Durant 
la visita, veurem els platós, les sales de producció i la resta de 
dependències dedicades a la producció audiovisual, així com el 
Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya.

El Parc 
Audiovisual 
de Catalunya: 
història i usos actuals

Dirigit a: Públic general. 
Els menors acompanyats d’un adult.

Lloc: Parc Audiovisual de Catalunya.
Inscripcions: Places limitades. Trucar a CIMA de dilluns 
a divendres. Telf. 93 785 54 61.

Us recomanem portar calçat còmode a ser possible tancat 
(no tipus xancles ni sandàlies) i aigua. 

Si plou, es suspèn la visita ja que gran part del recorregut 
és a l’exterior.

19
octubre 
Dissabte 
De 11 a 12.30  h.



Amb aquest geocaching viurem l’Anella Verda combinant 
la passejada amb l’enginy i la descoberta de l’entorn. 
A partir de la recerca de cinc “tresors” coneixerem l’avi 
Josep, la seva néta Alba i diversos habitants de l’Anella 
Verda que ens explicaran el passat, el present i el futur 
d’aquest entorn natural.

Us recomanem portar 
solar, gorra i aigua. Cal dur un GPS o un mòbil amb 
geolocalització (Google maps, per exemple).

calçat adequat per caminar, protecció 

Dificultat: Baixa. 5 km. de passejada amb pendent suau.
Dirigit a: Públic general i familiar. Els menors han d’anar 
acompanyats d’un adult.

Lloc: Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB).
Inscripcions: Places limitades. Trucar a CIMA de dilluns a
 divendres. Telf. 93 785 54 61.

27
Octubre 
Diumenge
De 11 a 13 h.

El 
geocaching 
de l’Anella Verda



Amb aquest taller elaborarem una postal en 3D que ens 
mostrarà un mapa de l’Anella Verda amb els seus 
paisatges i els seus elements naturals (boscos, torrents, 
arbres catalogats...) i patrimonials (camps, masies, 
camins...) més destacats. Una manera plàstica i didàctica 
de veure tots els valors que ha acumulat al llarg dels 
segles el territori periurbà de Terrassa.

El 
desplegable 
de 
l’Anella Verda

Dirigit a: Dirigit a: Nens i nenes de 6 a 12 anys.

Lloc: Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB).
Inscripcions: .Presentar-se al CIAB amb un adult.

10
Novembre 
Diumenge
De 11 a 13 h.



Centre 
d’Informació 
Ambiental 
Bonvilar (CIAB)

Per a més informació podeu consultar el lloc web 
www.anellaverda.terrassa.cat 
o trucar al telèfon 93 739 70 00 Ext. 4131

Camí dels Plans de Bonvilar, 40. Terrassa.
Coordenades: Latitud: 41° 34’ 53.5” N / Longitud: 2° 02’ 49.0” E

Horari: Dissabtes i diumenges de 10 a 18 h. D’abril a 
novembre (agost tancat).

Com arribar-hi en cotxe: 
Des de la N-150: Direcció Mercavallès, agafar la sortida en 
direcció a l’Hotel & Conference Center La Mola i seguir per 
la carretera fins el CIAB.
Des de la C-1415 (ctra. de Castellar): Sortint de Terrassa 
agafar la primera sortida en direcció a la Torre Mossèn 
Homs.

Com arribar-hi en transport públic: L1 dels Transports 
Metropolitans de Terrassa (TMESA). Aquesta línia arriba 
fins a la Residència Mossèn Homs. Per veure els horaris 
visiti la web www.tmesa.com

ON SOM 
I COM ARRIBAR-HI

d’abril a 
novembre

2019 



RENFE

Crta. Nacional 150

Crta. C-1415

CIAB

Terrassa Sabadell

Castellar

del Vallès
Matadepera

PLÀNOL DE SITUACIÓ



12 de maig / Taller infantil
Animals que deixen petjada

26 de maig / Itinerari interpretatiu
La serra de Santa Magdalena 
de Puigbarral

16 de juny / Taller infantil
Projecte INVAQUA2: 
Les espècies exòtiques 
invasores en els ecosistemes 
aquàtics

CALENDARI DEL 
PROGRAMA 



6 de juliol / Taller infantil
Projecte INVAQUA2: 
Les espècies exòtiques 
invasores en els ecosistemes 
aquàtics

22 de setembre / Itinerari interpretatiu
El torrent del Sagrament

29 de setembre / Taller infantil
Estampem una samarreta

19 d’octubre / Visita
El Parc Audiovisual 
de Catalunya: 
història i usos actuals

27 d’octubre / Itinerari interpretatiu
El geocaching 
de l’Anella Verda

10 de novembre / Taller infantil
El desplegable 
de l’Anella Verda



Amb la col·laboració de:
Centre d’Interpretació del Medi Ambient S.L. (CIMA)

Medi Ambient i Sostenibilitat
www.terrassa.cat/mediambient

Per a més informació:

www.anellaverda.terrassa.cat
Servei de Medi Ambient  i Sostenibilitat - CDEA
Pantà, 20. 2a planta. 08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 00 ext. 4131
correu electrònic: cdea@terrassa.cat

 D
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