
PROPOSTES D’OCI PER LES VACANCES 

 

➔ PASSEJOS, PICNICS I NATURA 

 

➔ Parc de Can Boixeres  

 

Carretera d’Esplugues, 1. Metro: Rambla Just Oliveras (L1), Can Boixeres (L5)  

 

Jardins d’una antiga casa pairal que es conserva dins del parc. 

Espai familiar i agradable per fer un picnic un dia de bon temps. 

 

➔ Parc de Can Mercader + Museu de les Matemàtiques 

 

Parc agradable amb taules per fer picnic, un llac i zona infantil. 

 

Metro: Cornellà Centre (L5) 

 

Exposició permanent (dimecres i diumenge), per Setmana Santa només obert dimecres 

28/03. És molt interactiu i participatiu per a totes les edats. Fins i tot podeu anar amb algun/a 

companya de classe perquè puguin experimentar junts. 

Cal reservar entrada (15 de 33 reservar amb pagament avançat, després fer cua, 3 torns). 

Entrada lliure però no gratuïta, es demana participació a la sortida.  

 

 

➔ Desembocadura del Río Llobregat 

 

Es tracta d'un lloc important pels ocells ja que aquest espai forma part d'un punt estratègic en 

la ruta migratòria del Mediterrani occidental, el qual uneix Europa amb Àfrica. Al Delta hi ha 

més de 360 espècies d'ocells, segons informa la web del turisme de Catalunya. 

Hi ha diferents recorreguts per passejar tant a peu com amb bicicleta i acabar a la platja del 

Prat, on desemboca el riu Llobregat. Pel camí trobareu diversos miradors. 

 

Metro: Les Moreres (L9 sud) 

 

A prop també hi ha el Parc del Llobregat on hi ha un extens prat de gespa on fer un picnic un 

dia de bon temps. 

 

➔ Parc de La Ciutadella 

 

Parc agradable amb grans esplanades de gespa i un llac on fer una volta en barca. 

 

Metro: Arc de Triomf (L1) 

 

 

 



➔ Turó de Sant Ramon 

 

Recorregut des de Sant Boi de Llobregat 45min (anada) + 30 min (volta) aprox. 

Gairebé 300m d'altura, dificultat fàcil. 

 

Es pot arribar en transport públic amb el Ferrocarril - Sant Boi 

 

00.00min: La ruta s'inicia des del Restaurant Ca Xicoi, seguint la vorera esquerra de la 

carretera de Sant Climent. 

00.10min: Girem per un carrer a l'esquerra i a la cantonada anem a la dreta, cap al pavellón 

de caça. 

00.13min: Pavellón de caça. 

00.17min: La pista fa un gir brusc a l'esquerra 

00.25min: Font dels Golbes (aigua potable). La pista que puja ens portarà al cim 

00.45min: Cim de Sant Ramon. Hi ha l'ermita de Sant Ramon i unes taules de pícnic. 

 

El descens és pel mateix camí. 

S'aconsella portar motxilla, crema solar, aigua, telèfon, menjar per a picar (fruita, fruita seca, 

xocolata…). A l'hivern es recomana portar roba protectora del vent, mentre que a l'estiu 

s'aconsella portar crema solar i gorra. 

 

 

➔ PROPOSTES CULTURALS 
 

⚫ Lleialtat Santsenca: https://www.lleialtat.cat/agenda/  

C/ Carrer d'Olzinelles, 31, Barcelona. Metro: Plaça de Sants (L5), Mercat Nou (L1) 

- Tancada durant les vacances de Setmana Santa. 

 

- Sábado 26 de 18.30 a 21h → sessió doble de curtmetratges de cinema participatiu 

realitzats als projectes «Barrifilms» amb la Troca de Sants i «Fem cinema des de dins» 

amb dones del centre penitenciari Brians 1. A partir dels 16 anys. Entrada gratuïta 

amb inscripció A la pàgina web. 

 

- Domingo 27 de 12-13h → «Tornar a casa» és un espectacle familiar que proposa 

una aventura i una reflexió al voltant del dol d'un ser estimat. La mort és inevitable i 

parlar ens fa més capaces de mirar-la. A partir dels 6 anys. Entrada adults: 5€ 

 

⚫ Auditori Barradas  

- Rambla Just Oliveras, 56. Metro: Rambla Just Oliveras (L1) 

- Exposició d’art en femení (del 8 al 26 de març) → Exposició d'art col·lectiu enfocada 

des de la perspectiva de gènere, en la qual participen joves artistes de la ciutat, 

col·lectius d'artistes i alumnat d'instituts de la ciutat. Entrada lliure. Horari: dilluns, 

dimarts i dimecres de 10 a 14h i dijous i divendres de 16 a 21h. També disponible en 

línia: https://peopleartfactory.com/g/KXXrNBJsBUexCIat2kOz 

 

⚫ Tecla Sala (Centre d’Art de l’Hospitalet) 

- Exposició “Our garden needs its flowers” (fins el 18 juliol 2021) - Gratis 

https://www.lleialtat.cat/agenda/


- Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44. Metro: Torrassa (L1) 

L’exposició s’acompanya d’un programa d’activitats, concerts i exposicions temporals que 

tindran lloc al Centre d’Art Tecla Sala i a l’espai públic. Les dues primeres exposicions són 

les dedicades a l’espai de creació La Infinita i al taller de videocreació del programa Art i 

Territori. Totes dues es podran visitar del 27 de febrer fins al 2 de maig. 

 
 

 

➔ PROPOSTES URBANES 

 
Contorno Urbano i RebobinArt són dos col·lectius que treballen l’art des d’una perspectiva 

comunitaria per reivindicar l’espai públic com un espai per desenvolupar activitats artístiques 

i per vincular i millorar les condicions de les persones que viuen en aquell espai. Diferents 

artistes han donat color a molts racons de la ciutat de L’Hospitalet!  

Segurament passejant pel barri n’heu vist, us deixem algunes localitzacions per si voleu fixar-

vos-hi la pròxima vegada que hi passeu o per si voleu fer un recorregut un dia que tingueu 

ganes de passejar! 

 

⚫ Rebobinart https://www.rebobinart.com/ca/ 

 

- Jardín de las 3 Chimeneas (Barcelona): El passat 7 de març es va celebrar la 

WOMARTJAM i varies artistes van pintar un mural al Jardí de les 3 Ximeneies del 

Poble Sec (Barcelona). Metro: Paral·lel (L2 i L3) 

- BLOCS LA FLORIDA (Plaça La Florida): Plaça Blocs La Florida (L1 Florida) 

- Antiguo Mercado de Can Vidalet: Artistas urbanos están llevando a cabo retratos de 

sus caras con la técnica del grafitti urbano a las persianas del mercado. C/ Maria 

Aurèlia Capmany, 08950 Esplugues de Llobregat. (L5 Can Vidalet) 

 

⚫ Contorno Urbano  https://www.contornourbano.com/projectesciutat/ 

 

- Sortida del Metro Can Boixeres (L5)  

- Pont del Canigó, passa per sota les vies del tren i s’hi arriba des de l’Avinguda Teide 

i l’Avinguda Vilafranca. 

- Metro La Torrassa 

- Carrer Narcís Monturiol , passa per sota les vies del tren a prop del metro Can Tries I 

Gornal (L5) 

 

 

➔ PROPOSTES VIRTUALS 

 

 

⚫ Centre Cultural Collblanc-La Torrassa 

Ha estat tancat els últims mesos, ara comencen a programar més activitats. Es pot consultar 

l’agenda a la pàgina web: https://ccct.l-h.cat/1305287_1.aspx?id=1 

C/ Mare de Déu dels Desemparats, 87. Metro: Collblanc (L5), Torrassa (L1) 

 

http://www.teclasala.net/detallActe.aspx?1R15rP04v0s7E9fSOVFKP851JCgfZGLirnd0wVgq1rqMqazB
http://www.teclasala.net/detallActe.aspx?1R15rP04v0s4rU5Tfi5tbXKVVzv6VkrYq0Q2pQPebbOgqazB
http://www.teclasala.net/detallActe.aspx?1R15rP04v0s4rU5Tfi5tbXKVVzv6VkrYq0Q2pQPebbOgqazB
https://www.rebobinart.com/ca/
https://www.contornourbano.com/projectesciutat/
https://ccct.l-h.cat/1305287_1.aspx?id=1


- Exposición virtual: HEARTLESS: L'artista *Paw *Print (Graciela *Armas) *Picquet 

és una franc-peruana nascuda a Barcelona el 1996. La seva obra simbolitza 

metafòricament les problemàtiques i transicions per les quals ha passat ella mateixa 

durant l'adolescència i la joventut. Els temes tractats són els conflictes familiars, el 

feminisme, el qüestionament de la identitat de gènere i de la identitat cultural, 

l'angoixa, la dependència emocional, les menstruacions, la mort, l'exclusió social i el 

rebuig, la falta d'autoestima… 

 

- L’exposició virtual es pot visitar a través d’aquest enllaç: 

https://youtu.be/RaUon3vTFHE?list=PLxqVTBtgjrjEUMVWHttxkenAJZZnZJqor 

 

 

⚫ Room Scape: Revelant l’Art  

 

Proposta de room scape de manera virtual en el qual s'han de superar 7 proves sense límit 

de temps. 

 

Una bona experiència per a fer en família o amb amics/as! 

 

Entrar a través d’aquest enllaç: http://espaijovelh.cat/8m21 
 

 

⚫ El blog de Ireneu  

 

Bloc proposat per un pare a la trobada del FEM UN TE (24 de març) on s’expliquen 

curiositats i anèdotes de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCEcfTYCOL9oV1zdpgEt9zJA 

 

 

 

https://youtu.be/RaUon3vTFHE?list=PLxqVTBtgjrjEUMVWHttxkenAJZZnZJqor
http://espaijovelh.cat/8m21
https://www.youtube.com/channel/UCEcfTYCOL9oV1zdpgEt9zJA

