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Els entorns de Bonvilar tenen un gran valor ecològic i social. El seu 
paisatge tranquil i d’aspecte rural, és una combinació 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.

És un programa dirigit a tots els públics.

Per a més informació i per a fer suggeriments podeu consultar el web 

www.anellaverda.terrassa.cat i trucar al telèfon 93 739 70 00 Ext. 4131



En el bosc de Bonvilar hi ha una gran diversitat d’animals. A partir de la 
realització d’una màscara, els nens i nenes en coneixeran alguns dels 
més freqüents, com la guineu, la garsa, el teixó o el ratolí. 

Dirigit a: Nens i nenes de 4 a 9 anys.
A càrrec de: Monitor/a d’educació ambiental del Centre d’Informació 
Ambiental Bonvilar.
Lloc: Centre d’Informació Ambiental Bonvilar.
Data: Diumenge 7 de maig.
Horari: D’11 a 13 hores.
Preu: Gratuït.
Inscripcions: Presentar-se al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar amb 
un adult.
Recomanacions: Portar protecció solar i gorra.

ACTIVITAT ADREÇADA ALS INFANTS

TALLER: 
Les màscares 
del bosc de Bonvilar

TALLER: 
Les màscares 
del bosc de Bonvilar



ACTIVITAT ADREÇADA AL PÚBLIC GENERAL

Els valors paisatgístics i ecològics dels entorns de Bonvilar són 
inqüestionables. Amb aquesta excursió amable de 6 quilòmetres, us 
proposem gaudir de paisatges esplèndids i racons sorprenents mentre 
centrem la mirada en les seves característiques però també en les 
amenaces que l'envolten i les possibilitats que ens ofereix en el futur.

Dirigit a: Públic general. Els menors han d’anar acompanyats d’un adult.
A càrrec de: Educador/a ambiental.
Lloc: Centre d’Informació Ambiental Bonvilar. 
Data: Diumenge 21 de maig.
Horari: De 10 a 13 hores.
Preu: Gratuït.
Inscripcions: Presentar-se 15 minuts abans al Centre d’Informació 
Ambiental Bonvilar.
Recomanacions: Calçat adequat per caminar, protecció solar, gorra i aigua.

ITINERARI: 
El paisatge 
i la biodiversitat
de Bonvilar

ITINERARI: 
El paisatge 
i la biodiversitat
de Bonvilar



ACTIVITAT ADREÇADA AL PÚBLIC GENERAL

L’agricultura és essencial per preservar el paisatge de l’Anella Verda. 
Amb aquesta visita coneixerem una de les explotacions agrícoles més 
dinàmiques de l’Anella Verda, Ca n’Arnella. Veurem els camps de 
conreu, explicarem la selecció dels cultius i coneixerem la masia, 
catalogada com a patrimoni històric de Terrassa.

Dirigit a: Públic general. Els menors han d’anar acompanyats d’un adult.
A càrrec de: Educador/a ambiental
Lloc: Centre d’Informació Ambiental Bonvilar.
Data: Diumenge 4 de juny
Horari: De 10:30 a 13:00 hores
Preu: Gratuït 
Inscripcions: Cal reserva prèvia. Places limitades. Inscripcions de dilluns a 
divendres de 12 a 14 hores i de 15.30 a 17 hores al telèfon 93 785 54 61.
Recomanacions: Calçat adequat per caminar, protecció solar, gorra i aigua.

ITINERARI: 
Agricultura 
a l’Anella Verda:
la masia de Ca n’Arnella

ITINERARI: 
Agricultura 
a l’Anella Verda:
la masia de Ca n’Arnella



TALLER: 
Els titelles del conte 
de l’inspector Teixó
i el senglar desaparegut
El Tacat, el fill petit de la família Senglar, ha desaparegut. La resolució 
d'aquest misteri recau en el prestigiós Inspector Teixó. Per resoldre un cas 
com aquest és important interrogar els testimonis i fer un bon seguiment 
del rastre del Tacat. 
Amb aquest taller els nens i nenes faran els titelles del conte de l'Inspector 
Teixó i el senglar desaparegut. 

Dirigit a: Nens i nenes de 4 a 9 anys.
A càrrec de: Monitor/a d’educació ambiental del Centre d’Informació 
Ambiental Bonvilar.
Lloc: Centre d’Informació Ambiental Bonvilar.
Data: Diumenge 18 de juny.
Horari: D’11 a 13 hores.
Preu: Gratuït.
Inscripcions: Presentar-se al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar amb 
un adult.
Recomanacions: Portar bata o roba vella que es pugui embrutar.

TALLER: 
Els titelles del conte 
de l’inspector Teixó
i el senglar desaparegut

ACTIVITAT ADREÇADA ALS INFANTS



ACTIVITAT ADREÇADA AL PÚBLIC GENERAL

Els torrents i els boscos de ribera són un dels principals components 
ecològics de Terrassa. Amb tot, han estat força maltractats al llarg del 
temps, i actualment estan força degradats. Amb aquesta excursió us 
proposem conèixer l’origen dels nostres torrents, la seva història, el 
seu estat actual i les actuacions previstes per a la seva conservació 
i millora.

Dirigit a: Públic general. Els menors han d’anar acompanyats d’un adult.
A càrrec de: Enric Datzira, geògraf i educador ambiental.
Lloc: Centre d’Informació Ambiental Bonvilar. 
Data: Diumenge 17 de setembre
Horari: De 10 a 13 hores.
Preu: Gratuït.
Inscripcions: Presentar-se 15 minuts abans al Centre d’Informació 
Ambiental Bonvilar.
Recomanacions: Calçat adequat per caminar, protecció solar, gorra i aigua.

ITINERARI: 
Formació, estat
i recuperació dels 
nostres torrents

ITINERARI: 
Formació, estat
i recuperació dels 
nostres torrents



A partir de l’elaboració d’un herbari, els nens i nenes descobriran 
algunes espècies vegetals del bosc de Bonvilar, com el pi blanc, el roure, 
l’alzina, el bruc o l’estepa. 
Seguint les instruccions de l’educador/a, cada nen/a cercarà les fulles, 
els fruits o les flors d’algunes plantes de l’entorn per completar l’herbari. 

Dirigit a: Nens i nenes de 6 a 12 anys.
A càrrec de: Monitor/a d’educació ambiental del Centre d’Informació 
Ambiental Bonvilar.
Lloc: Centre d’Informació Ambiental Bonvilar.
Data: Diumenge 24 de setembre
Horari: D’11 a 13 hores
Preu: Gratuït.
Inscripcions: Presentar-se al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar amb 
un adult.
Recomanacions: Portar roba i calçat còmode, protecció solar i gorra. 

ACTIVITAT ADREÇADA ALS INFANTS

TALLER: 
Fem el nostre herbari!
TALLER: 
Fem el nostre herbari!



A Terrassa hi ha més de 40 masies catalogades com a patrimoni d'interès 
historicoartístic. Al llarg de l'itinerari veurem les masies de Ca n'Arnella , 
Can Montllor i la Torre Mossèn Homs i descobrirem que el seu estat de 
conservació és molt desigual. En aquest sentit, el projecte de l'Anella 
Verda pretén assegurar-ne la seva conservació. 

Dirigit a: Públic general. Els menors han d’anar acompanyats d’un adult.
A càrrec de: Educador/a ambiental.
Lloc: Centre d’Informació Ambiental Bonvilar. 
Data: Diumenge 22 d’octubre
Horari: De 10 a 13 hores.
Preu: Gratuït.
Inscripcions: Presentar-se 15 minuts abans al Centre d’Informació 
Ambiental Bonvilar.
Recomanacions: Calçat adequat per caminar, protecció solar, gorra i aigua.

ACTIVITAT ADREÇADA AL PÚBLIC GENERAL

ITINERARI: 
Les masies de 
Terrassa: passat,
present i futur

ITINERARI: 
Les masies de 
Terrassa: passat,
present i futur



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.

Dirigit a: Nens i nenes de 4 a 12 anys.
A càrrec de: Monitor/a d’educació ambiental del Centre d’Informació 
Ambiental Bonvilar.
Lloc: Centre d’Informació Ambiental Bonvilar.
Data: Diumenge 5 de novembre
Horari: D’11 a 13 hores
Preu: Gratuït.
Inscripcions: Presentar-se al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar amb 
un adult.
Recomanacions: Portar roba vella que es pugui embrutar o una bata.

TALLER: 
Estampem 
una samarreta

TALLER: 
Estampem 
una samarreta

ACTIVITAT ADREÇADA ALS INFANTS



BiTer organitza sortides de descoberta de l’Anella Verda al llarg de l’any, 
gratuïtes i fàcils, amb sortida i arribada a la plaça de la Bicicleta. 

Podeu consultar l’agenda de sortides a:
Web Anella Verda
http://anellaverda.terrassa.cat/rutes-en-bicicleta-per-lanella-verda/
Web de Biter
https://biter.cat/anella-verda/
Agenda de la web del Biter
https://biter.cat/agenda/

RECORREGUTS
BITER: 
Caps de setmana 

ACTIVITAT ADREÇADA AL PÚBLIC GENERAL

RECORREGUTS
BITER: 
Caps de setmana 



Matadepera

CIAB
RENFE

Crta. Nacional 150

Crta. C-1415

Terrassa Sabadell

Castellar

del Vallès

COM ARRIBAR-HI, PLÀNOL DE SITUACIÓ

Camí dels Plans de Bonvilar, 40. Terrassa.
Horari: Dissabtes i diumenges de 10 a 18 h. De març a novembre (agost tancat)
Per a més informació podeu consultar el web www.anellaverda.terrassa.cat 
o trucar al telèfon 93 739 70 00 Ext. 4131

Coordenades: Latitud: 41° 34’ 53.5” N  /  Longitud: 2° 02’ 49.0” E
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 (c ra. 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

t
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CALENDARI DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS 

JULIOL

AGOST

DIUMENGES

MAIG 7

14

21

28

ITINERARI: El Paisatge i la biodiversitat de BonvilarITINERARI: El Paisatge i la biodiversitat de Bonvilar

TALLER: Les màscares del bosc de Bonvilar TALLER: Les màscares del bosc de Bonvilar 

JUNY ITINERARI: Agricultura a l’Anella Verda: La masia de ca n’ArnellaITINERARI: Agricultura a l’Anella Verda: La masia de ca n’Arnella4

11

18

25

TALLER: Els titelles del conte de l’inspector TeixòTALLER: Els titelles del conte de l’inspector Teixò



TALLER: Estampem una samarretaTALLER: Estampem una samarretaNOVEMBRE 5

12

19

26

SETEMBRE 3

10

17

24

ITINERARI: Aformació, estat i recuperació dels nostres torrentsITINERARI: Aformació, estat i recuperació dels nostres torrents

TALLER: Fem el nostre herbari!TALLER: Fem el nostre herbari!

ITINERARI: Les masies de Terrassa: pasat, present i futurITINERARI: Les masies de Terrassa: pasat, present i futur

OCTUBRE 1

8

15

22

29

ACTIVITATS ADREÇADES AL PÚBLIC GENERAL

ACTIVITATS ADREÇADES ALS INFANTS

ACTIVITATS ADREÇADES AL PÚBLIC GENERAL

ACTIVITATS ADREÇADES ALS INFANTS



Amb la col·laboració de:

Centre d’Interpretació del Medi Ambient S.L. (CIMA)
BiTer

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
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