
REGLAMENT RÈGIM INTERN 
CENTRE D'INFORMACIÓ D'HORTSAVINYÀ 
PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR 

 

El Centre d'Informació d'Hortsavinyà és un equipament de la Diputació de Barcelona 
gestionat sota concessió administrativa, i actualment està destinat a la prestació del servei 
d'informació als visitants del parc. El patrimoni natural i cultural del Parc del Montnegre i 
el Corredor ofereix moltes i diverses possibilitats d'ús, i des del Centre d'Informació 
d'Hortsavinyà es dóna acolliment i difusió d'aquests valors d'aquest espai natural.   

Horaris d'obertura pública 

Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14h, excepte el 25 de desembre i l'1 de gener.  

Per a obertures o visites en dies feiners cal concertar-les prèviament al telèfon 93 744 33 
27 (dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14h) o bé al 93 763 08 58 (de dilluns a divendres 
de 10 a 14h). També per correu electrònic a p.montnegre.hortsavi@diba.cat

Horaris Audiovisual "El Montnegre i el Corredor" 

. 

Projeccions a demanda  

La projecció de l'audiovisual així com les visites a les diferents exposicions que hi pugui 
haver són totalment gratuïtes en l'horari d'obertura pública. 

Incidències 

Per qualsevol incidència durant la vostra visita, dirigiu-vos al centre o truqueu al 93 744 33 
27  en horari d’obertura de l’equipament o al telèfon d’emergències 112. 

Entorn natural i cultural 

Durant la visita sigueu respectuosos amb l’entorn natural i el patrimoni cultural, utilitzeu els 
camins existents i organitzeu les activitats d’esbarjo a les àrees d’esplai preparades per a tal 
efecte. 

Activitats al parc 

Informeu-vos de la possibilitat de participar en les activitats pedagògiques organitzades al 
Parc. Visiteu la web dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona www.parcs.diba.cat

Deixalles 

. 

Aquest equipament només recollirà les deixalles generades pels seus propis usuaris, no les 
de qualsevol visitant del parc, qui té la responsabilitat de guardar-les i llençar-les en els 
punts habilitats, com són els contenidors de recollida selectiva que hi ha a diferents punts 
del parc. Mantinguem l’entorn net. Col·laboreu en la difusió d’aquestes recomanacions per 
millorar l’estada al Parc i conservar l’entorn.  



Material adaptat per discapacitats 

Aquest equipament s'ofereix un préstec gratuït de material adaptat: 

- terceres rodes per instal·lar a la cadira d l'usuari 

- dossiers en braille d'itineraris per a l'entorn 

- barres direccionals per a realitzar rutes per discapacitats visuals acompanyats 

El servei es pot sol·licitar in situ o anticipadament al telèfon 93 744 33 27 o al correu 
electrònic p.montnegre.hortsavi@diba.cat

 

. En ambdós casos caldrà complimentar una fitxa 
de préstec que facilitaran els responsables del centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d'Informació d'Hortsavinyà (Tordera) 

Darrera revisió, 27 de gener de 2017 


