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Aquests dies el 
projecte Voluntaris de 
Collserola compleix vint 
anys. El 20 d’octubre 
de 1991, van iniciar la 
seva tasca enfilats al 
“Bus del Parc” des 
d’on assessoraven i 

informaven sobre els valors i les possibilitats 
del Parc a tots els usuaris i visitants. Però no 
n’hi havia prou amb això, havien de conèixer i 
participar del Parc en tots els vessants 
possibles. Per aquest motiu es va implementar 
un programa de formació que els permetia 
prendre part en tasques més properes al medi 
natural: mesurar els arbres per a la gestió del 
bosc, netejar rieres i vores de carretera per 
disminuir la brutícia, recuperar fonts oblida-
des, dissenyar itineraris i conduir-los els 
diumenges al matí per tal de contagiar als 
usuaris el seu amor per la serra... 

Vint anys de dedicació entusiàstica a un 
projecte pel qual han passat prop de sis-centes 
persones, de totes les edats i procedències.

Ho volem celebrar com es mereix i ho 
farem aquesta tardor amb un seguit 
d’activitats i una exposició que glossa aquests 
vint anys, rics en experiències i coneixements.

Des d’aquestes ratlles, vull convidar-vos a 
compartir amb nosaltres aquest petit home-
natge als “Voluntaris de Collserola”.

Josep Perpinyà i Palau
Vicepresident executiu
Consorci Parc de Collserola

20 ANYS 
DE VOLUNTARIS

VOLUNTARIS DE COLLSEROLA:  

El 20 d’octubre del 1991, un grup de 60 
persones començava la seva col·laboració amb 
l’aleshores Patronat Metropolità del Parc de 
Collserola, amb molta il·lusió i ganes de fer 
coses. S’estrenaven com a Voluntaris de 
Collserola. Després de mesos de preparació, 
aquell dia començava a caminar un projecte 
que, inspirat en l’experiència d’altres parcs del 
món, pretenia crear a casa nostra, a Collserola, 
un espai d’aproximació entre la ciutadania i els 
gestors dels Parc. 

El Pla especial d’ordenació i protecció del 
medi natural del Parc de Collserola, aprovat el 
1987, ja parlava de l’important paper que havia 
de tenir l’educació ambiental com a instrument 
per fer partícip la població dels valors d’un 
espai natural com Collserola, i per buscar la 
seva complicitat a l’hora de fer compatible la 
conservació i l’ús dels espais. Calia, doncs, 
dissenyar les estratègies necessàries per 
treballar conjuntament amb cadascun dels 
segments de la població. Voluntaris de 
Collserola recollia les ganes d’actuar que 
expressaven molts ciutadans i ciutadanes, i 
construïa un escenari on això era possible de 
forma organitzada i continuada, i amb 
l’objectiu clar d’anar més enllà i construir 
vincles per treballar conjuntament. 

Des d’aleshores ja han passat 20 anys, i el 
projecte ha anat caminant tot adaptant-se a les 
diferents situacions. Actualment es coordina 
des de l’àrea de promoció de la participació 
dels servei d’UPDEA. Els objectius essencials 
s’han mantingut en tot moment i Voluntaris de 
Collserola s’ha constituït com:

• Un espai de col·laboració, perquè crea un 
marc en què els voluntaris, organitzats per 
grups, realitzen un cop al mes diferents  
tasques de divulgació o de manteniment i 
millora dels espais naturals o dels elements 
construïts. Actualment es fan 11 tasques 
diferents. 

• Un espai d’aprenentatge, perquè hi ha 
un programa de formació, que es desenvolupa 
en tres grans moments –inicial, específic i 
complementari– i que no només fa possible la 
correcta realització de les tasques, sinó que els 
aporta un major coneixement de la serra i del 
que implica la seva gestió. Això els permet fer-
ne una bona divulgació.
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CREAR VINCLES AMB EL TERRITORI

• Un espai de participació, perquè fa 
possible la comunicació  permanent entre la 
ciutadania i l’òrgan gestor del Parc. El contacte 
directe, les trobades bianuals, les sessions de 
formació, són bons moments en els quals 
contrastar opinions.

• I finalment, un espai de relació entre les 
561 persones que han sigut o són voluntaris, 
els coordinadors, els altres tècnics del Consorci 
que també treballen en el projecte, els 
formadors i la gran quantitat de ciutadans i 
ciutadanes que, gràcies a Voluntaris, tenen ara 
una vinculació especial amb un territori, 
Collserola. 

Però perquè això vagi endavant cal que hi 
hagi un model de funcionament. La 
col·laboració que realitzen els voluntaris es 
concreta en la signatura d’un compromís anual 
renovable, mitjançant el qual es comprometen 

a venir un cop al mes a fer la tasca, a assistir a 
les diferents sessions de formació, i a participar 
en les dues trobades anuals. Per la seva banda, 
el Consorci es compromet a fer possible el 
desenvolupament del projecte i tot el que 
comporta, i sense que hagi de suposar cap 
despesa per als voluntaris. 

També cal un equip, format pels coordina-
dors, els tècnics de referència de les tasques  
–que marquen les directrius de les feines a 
realitzar–, les persones que fan les sessions de 
formació, i lògicament els voluntaris. 

I per últim, cal uns canals de comunicació 
interna com són l’Informatiu o el web intern 
que, amb el nou web del Parc ja en marxa, 
començarà a funcionar el 2012.

Col·laborant en el Dia de Collserola del 1993

El primer dia de servei

el logotip dels voluntaris 
representa un col·lectiu 
insustituïble
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EL CASINO DE LA RABASSADA COMPLEIX 100 ANYS

En el límit occidental de la Reserva Natural 
Parcial de la Font Groga, municipi de Sant 
Cugat del Vallès, es troben les restes del que 
fou un dels centres lúdics més cèlebres de la 
Barcelona de començaments del segle xx.

Per entendre el perquè de la seva localitza-
ció, tan lluny de la ciutat, cal tenir en compte 
que, en aquell moment, la ciutat de Barcelona 
es trobava en plena expansió urbanística i 

econòmica i ja havia iniciat el seu assalt a la 
serra de Collserola amb la construcció de 
torres d’estiueig a Vallvidrera, la urbanització 
del Tibidabo pel Dr. Andreu a finals del segle 
xix i la implantació de diversos projectes com 
ara l’Observatori Fabra (1901) o el Museu de la 
Física de Ferran Alsina (1905). Amb l’arribada 
del tramvia (1905) i del funicular (1906) a 
Vallvidrera, Collserola ja és del tot accessible i 
configura, per tant, el lloc idoni on ubicar 
projectes de lleure adreçats a tots els ciuta-
dans.

En el cas que ens ocupa, tot va començar 
amb la inauguració el 1899 del Gran Hotel-
Restaurant de la Rabassada que equipat amb 
grans salons, terrasses miradors, jardins i 
diverses atraccions, tan de moda en aquella 
època, va causar sensació en el bo i millor de 
la societat del moment.

La privilegiada ubicació d’aquest complex, 
així com les instal·lacions de què disposava van 
cridar l’atenció d’inversors estrangers que van 
veure les possibilitats que oferia per transfor-
mar-lo en un centre lúdic, capaç d’igualar en 
al·licients, comoditats i luxe els millors centres 
turístics europeus del moment, en el qual un 
casino seria el centre d’atracció del bo i millor 
de la societat del país i també europea.

El projecte d’ampliació el va dur a terme 
l’arquitecte Andreu Audet i Puig, el qual anys 
més tard va ser l’arquitecte municipal de 
Barcelona. Els edificis del complex es distri-
buïen al llarg de la carretera. A banda del 
casino i el luxós restaurant, hi havia una sala 
de concerts, un music-hall, un teatre i un 
espectacular parc d’atraccions amb les últimes 
novetats pel que fa a instal·lacions. 

El 19 de juliol de 1911 es va 
inaugurar, a so de bombo i 
platerets, el Gran Casino de la 
Rabassada el qual conjuntament 
amb el Grand Hotel - Restaurant 
de la Rabassada van omplir de 
glamur les nits de Collserola.
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Entre altres atraccions hi havia l’exitosa 
Scenic Railway, una muntanya russa amb un 
recorregut de dos quilòmetres i desnivells de 
25 m que discorria en alguns trams per túnels 
soterrats, el Water Chute, una rampa de 65 
metres amb un pendent del 20 % que anava a 
parar a un llac i que es baixava en barca, el 
Palais du Rire (sala de miralls), la casa encanta-
da, pistes de tennis, criquet,... Els promotors 
del complex van aconseguir fer arribar el 
tramvia fins a la mateixa porta del casino.

L’èxit del projecte va ser immediat i el 
Gran Hotel-Casino de la Rabassada va tenir 
molta anomenada i es va convertir en un dels 
símbols del luxe de la Barcelona de principis de 
segle, en el qual es guanyaven i perdien grans 
fortunes.

Un any després de la seva inauguració, el 
casino va ser tancat per imposició governativa. 
S’iniciava, així, un període en el qual el 
tancament i l’obertura s’anirien alternant fins 
que el cop d’estat de Primo de Rivera el 1923 
va prohibir definitivament el joc. El 1929, l’any 
de l’Exposició Internacional, encara funcionen 
el restaurant i les atraccions però durarà poc, 
en acabar l’any, el Gran Hotel-Restaurant la 
Rabassada tanca les portes. 

Durant uns anys hi haurà diversos intents 
per posar-lo de nou en marxa, però ja mai més 
va tornar a ser el que havia estat, a poc a poc 
una cadena d’infortunis l’han convertit en el 
que ara són unes restes irreconeixibles dins del 
bosc.
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UN PROjECTE A MIDA PER RECUPERAR LA MEMòRIA 

El Pla especial del Parc de Collserola inclou 
dins de les seves propostes la conversió de les 
restes de casino de la Rabassada i dels seus 
voltants, en espai ordenat vinculat a uns 
itineraris de gran qualitat paisatgística, amb 
indrets i àrees tan importants com les fonts 
d’en Ribes i de la Rabassada, el viaducte i les 
ruïnes de Can Ribes, i sobretot, la Reserva 
Integral de la Font Groga. Aquesta intervenció 
perseguiria, també, en el seu conjunt, la 
recuperació de la memòria històrica vinculada 
al casino i a la seva època. Cal tenir present 
que es tracta d’una proposta no d’un projecte, 
és a dir, no té dia d’inici ni tan sols està previst 
dur-lo a terme en un  futur immediat, però són 
tantes les qüestions al voltant del seu estat i el 
seu futur que hem cregut convenient exposar 
aquí el què preveu el Pla especial.

El casino va ser una realitat social i 
econòmica d’una gran importància per a la 
societat barcelonina de començament del 
segle xx, comparable amb avantatge amb el 
desenvolupament de la urbanització del 
Tibidabo, però, a diferència d’aquest, el casino 
va patir, per diverses circumstàncies, un 
deteriorament tan accelerat i tan complet que 
la seva memòria es va anant esvaint. A dia 
d’avui, poques persones tenen una idea cabal 
de la seva forma física i del seu significat.

D’altra banda, la petjada que va deixar la 
seva implantació sobre el territori, això és, les 
esplanades creades mitjançant murs de gran 
altura i els camins que conduïen a fonts i altres 
àmbits, així com les restes de la façana que 
encara romanen dempeus i la balconada-
mirador existent, fan possible una nova i 
respectuosa utilització d’aquest gran espai.
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Fins ara estem plantejant idees que hauran 
de rebre aportacions enriquidores, tant 
d’especialistes, historiadors, com dels coneixe-
dors i amants de la natura, i per tant, de 
Collserola.

Com a punt de partida, les actuacions, 
podrien consistir en:

- recuperació del mirador (1)
- reconstrucció de l’escalinata (2)
- restauració de la façana que resta en peu  

al marge de la carretera (3)
- adequació de les esplanades per a   

l’estada i el pícnic (4)
- col·locació de plafons que il·lustrin sobre 

la història i la forma física del casino (5)
- recuperació de l’entramat de camins i   

corriols (6).
Certament, cal ser conscients que és un 

projecte de molta volada i necessitarà temps. 
S’haurà de plantejat per fases, tenim la 
convicció que tard o d’hora s’iniciarà la 
primera etapa.  

Des de 1988, cada tardor es porta a terme la campanya d’observació i seguiment de la migració de les aus rapinyaires al seu pas per la 
serra de Collserola. Trobareu tota la informació al web del Parc: www.parcnaturalcollserola.cat
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UNA CELEBRACIÓ 
MERESCUDA 

Per celebrar els 20 anys del projecte s’han 
preparat tota una sèrie d’actes, que es 
realitzaran durant aquesta tardor. La majoria 
van ser proposats pels Voluntaris a la trobada 
de primavera, que es va celebrar el mes de 
maig passat. A banda de l’acte central, que es 
farà a la trobada de tardor, s’aprofitarà 
l’aniversari per fer difusió del projecte. Entre els 
actes previstos hi haurà:

• Realització d’una exposició que sota 
el títol “Voluntaris de Collserola: creant 
vincles amb el territori”, explicarà les bases 
del projecte, els fets més significatius de la seva 
història i les perspectives de futur.
S’inaugurarà el dia 22 d’octubre i estarà al 
Centre d’Informació des del 29 d’octubre fins 
al 30 de novembre. A continuació l’exposició 
es traslladarà a Can Coll. Alguns del plafons de 
l’exposició serviran després per fer  difusió del 
projecte als centres de visitants, les àrees de 
lleure o en actes diversos, com les festes dels 
municipis.

• Acte central de la celebració: Trobada 
del dia 22 octubre.
Durant el matí es farà una activitat especial 
amb els voluntaris actuals: un recorregut en 
què es visitaran tres projectes que s’estan 
desenvolupant al Parc. A partir del migdia, a 
Can Coll, tindran lloc la resta d’actes: el dinar 

de celebració i altres sorpreses. Allà ens 
trobarem amb la resta de persones que al llarg 
d’aquests anys han estat vinculades a Volunta-
ris i que també han estat convidades.

• Collserola vista pels voluntaris. 
Aquest és el fil conductor de la mostra de 
fotografies que es podrà veure al Centre 
d’Informació, a partir del 29 d’octubre i fins a 
Nadal. Serà una forma de recollir la visió que 
tenen els voluntaris de la serra i un espai per a 
compartir amb la resta de ciutadans els seus 
racons preferits, afeccions, etc.

• Passi d’un recull d’imatges sobre el 
projecte Voluntaris de Collserola, al web del 
Parc i a la pantalla del Centre d’Informació. 
Serà una forma visual d’anunciar l’aniversari 
del projecte i de divulgar-lo. 



TARDOR 2011  9

L’Estació Biològica del Parc Natural de la 
Serra de Collserola, ubicada a Can Balasc, ha 
acollit una visita tècnica dels participants del 
congrés celebrat aquests dies a Barcelona, 
“Human-wildlife conflicts and peace-building 
strategies”, organitzat per l’IUGB (International 
Union of Game Biologists) i Perdix XIII.

La visita, conduïda pels tècnics del 
Consorci del Parc, ha tingut per objectiu 
mostrar les estratègies que porta a terme el 
Consorci en la lluita contra el procés 
d’habituació dels porcs senglars del Parc a la 
presència humana. 

Aquesta qüestió ha estat un dels temes 
més presents durant el Congrés en què 
representants de diverses ciutats del món han 
fet palès que no es tracta d’un problema 
“nostre” sinó de la major part de les grans 
ciutats. El que varia és l’espècie. Així, a 
Chicago el problema el representen els coiots, 
a les ciutats centreeuropees les guineus i en 
algunes ciutats asiàtiques els micos, entre 
d’altres.

La massiva freqüentació dels espais 
naturals periurbans, així com la pressió 
urbanística, sobre aquests han conduït al fet 
que la fauna salvatge que els habita perdi la 
por als humans i cada cop més busqui el seu 
aliment a les àrees poblades.

Una de les conseqüències d’aquest fet és 
que els animals capturats a les zones urbanes 
no poden ser tornats al seu medi natural ja que 
han perdut la capacitat per sobreviure en el 
medi natural. 

TROBADA INTERNACIONAL D’EXPERTS

entre els dies 5 i 9 de setembre se celebrà a 
barcelona el xxxè congrés de l’iugb.

El Congrés, que oferia una llista diversa i 
variada de temes, va comptar amb la participa-
ció del Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola el qual, a banda de ser present en 
els comitès d’organització i científic, va 
participar en el congrés amb dues comunica-
cions orals: una dedicada al tema de 
l’habituació de la fauna salvatge a les àrees 
urbanes, “El dilema de l’habituació de senglars 
a les àrees urbanes: característiques del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i comparació 
amb altres ciutats on existeix aquest proble-
ma”, i l’altra, referent a la fragmentació del 
territori, “Una aproximació des de la perspecti-
va de l’hàbitat de l’espècie en l’avaluació dels 
impactes del desenvolupament urbanístic i 
d’infraestructures. El cas de la geneta al Parc 
Natural de la Serra de Collserola”.

També es va presentar un pòster: “Què 
hem après sobre el senglar (Sus scrofa) al Parc 
Natural de la Serra de Collserola”.

Els resums d’aquestes comunicacions, així 
com la resta de les presentades durant el 
congrés, les podreu trobar al web de l’IUGB: 
www.iugb2011.com.

Moment de la visita tècnica a l’Estació Biològica del Parc
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EL MUSEU DE CA N’OLIVER 
ENS ACOSTA ALS ORÍGENS

El conjunt del museu i poblat ibèric del 
turó de Ca n’Oliver es troba situat al municipi 
de Cerdanyola del Vallès, en un dels primers 
contraforts de la serra de Collserola, ja dins 
dels límits del Parc Natural. La seva importància 
no es limita a l’àmbit local sinó que és una 
peça clau dins l’estudi de l’antic territori de la 
Laietània entre els segles vi i i aC.

El passat 1 d’octubre de 2010 es va 
inaugurar el Museu de Ca n’Oliver. Està situat 
a l’extrem oest del jaciment i ocupa l’espai on 
abans hi havia una antiga pedrera. Aquesta 
ubicació permet recuperar, en part, l’antic 
perfil topogràfic del turó i integrar l’edifici a les 
restes arqueològiques i al paisatge.

El museu té una superfície de 1.070 m2. A 
la planta baixa es troben els serveis tècnics i el 
magatzem, mentre que la planta principal acull 
els espais destinats a l’exposició i l’acollida. El 
terrat de l’edifici està habilitat per a activitats a 
l’aire lliure.

L’exposició permanent “Cerdanyola: terra 
d’ibers” és el resultat dels quasi 25 anys 
d’intervencions arqueològiques, les quals han 
fet possible disposar d’un important volum de 
dades sobre el poblat, així com recuperar molts 
materials de tipologia diversa i gran qualitat. 

A partir d’aquest conjunt de materials, dels 
quals s’exposa una sel·lecció de 525 peces, 
s’explica la societat i la cultura ibèrica laietana 
utilitzant el cas concret del poblat laietà de Ca 
n’Oliver. El discurs es recolza en un 
acompanyament gràfic potent i en diversos 

elements multimèdia com interactius, efectes 
sonors, etc. Més d’una vintena de voluntaris de 
diverses associacions de Cerdanyola, van 
participar en les sessions de gravació. Aquests 
clips visuals estan repartits per l’exposició i 
sintetitzen la informació escrita i els materials 
exposats. En 300 m2 es proposa un passeig pel 
món ibèric, des dels seus orígens fins a la seva 
desaparició, i que es complementa amb els 
4.500 m2 de jaciment visitables. 

 Poder disposar del museu associat al 
jaciment ha permès fer un salt qualitatiu en 
l’oferta educativa i de lleure del jaciment que 
es desenvolupa al llarg de l’any. En definitiva, 
creiem que per les característiques de 
l’equipament, les diverses possibilitats que 
ofereix i l’entitat de les restes i dels materials 
exposats, Ca n’Oliver mereix una visita; us hi 
esperem!.

per recrear elements com l’aspecte 
general del poblat, les activitats 
quotidianes o els rituals, s’han utilitzat 
reconstruccions en 3d que incorporen 
persones reals.

Tancat: 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener i 1 de maig. 
Informació telèfon 93 692 33 22/ 93 580 45 00
museucanoliver@cerdanyola.cat
Segon diumenge de mes a les 12 h visita guiada gratuïta 
amb l’entrada.
Horaris: de l’1 d’octubre al 30 de març, dijous i diven-
dres de 16:30 a 19:30 h, dissabtes d’11 a 14:30 h i de 
16:30 a 20 h, diumenges de10:30 a 14.30 h.
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UNA GUIA PER ALS 
EDUCADORS

Aquesta guia 
ha estat realit-
zada de forma 
coral per un 
grup de perso-
nes de la Societat Catalana d’Educació Ambien-
tal que treballen en diferents equipaments del 
Consell de Centres d’EA, i entre les quals hi ha 
tècnics del servei d’Ús Públic, Divulgació i Educa-
ció Ambiental del Consorci. Vol ser una contri-
bució a la millora i alhora al reconeixement 
d’aquestes activitats, fruit de l’anàlisi i la reflexió 
sobre l’experiència pròpia.

Des d’ara fins Nadal, l’accés al Centre 
d’Informació pel camí del Fondal estarà 
tancat per les obres d’adequació al projecte 
d’accessibilitat universal del Parc.

Com alternativa al passeig us proposem els 
itineraris del pantà ja que el Centre 
d’Interpretació del Pantà obre les portes de 
nou els diumenges d’11 a 14 h, fins al 27 
de novembre.

El conveni signat entre el Consorci del Parc 
de Collserola i l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès per a la recuperació ambiental del camí 
de Sant Medir que vertebra un dels principals 
eixos de natura i lleure del Parc, inclou entre 
altres actuacions l’arranjament dels talussos de 
les pistes i corriols per tal de garantir la 
seguretat dels visitants i usuaris del Parc.

Amb aquest objecte, quan les pluges 
torrencials del mes de juliol passat van posar 
en situació de risc d’esllavissament diversos 
talussos en diferents camins forestals del Parc, 
es va intervenir de forma immediata per 
pal·liar la situació. 

L’actuació prioritària es va dur a terme a la 
pista forestal de Sant Cugat a Can Borrell, i va 
consistir en l’establiment d’un talús en 
escullera de 8 metres d’altura i 25 metres de 
longitud en un tram del camí per tal de 
garantir el pas dels vehicles de servei i dels 
usuaris.

Dins del mateix context es va fer una 
actuació similar al camí de Can Borni, un altre 
indret molt freqüentat, amb l’arranjament 
d‘un esvoranc d’aquest camí a l’altura del 
creuament amb el funicular del Tibidabo.

ARRANjAMENTS PER EVITAR  
ESLLAVISSAMENTS

El 20 de setembre passat, es va 
presentar a la Pedrera, el lli-
bre Fora de classe. Guia de crite-
ris de qualitat per a les activitats 
d’educació 
ambiental.

avÍs

una important obra de consolidació de 
talussos, a les pistes forestals del parc
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Període  TMA  TM T Tm  Tma  P PA
Maig 2011  28,6 22,5 18,3 14,2 10,6 83,4 353,0 
Maig 1971-2000  31,2 20,1 16,1 12,0 2,4 59,9 240,2

Juny 2011  29,7 23,5 19,5 15,7 9,9 115,1 468,1
juny 1971-2000  35,5 24,2 20,0 15,7 6,9 39,4 279,6

Juliol 2011 29,8 25,2 21,2 17,2 13,7 104,8 572,9
juliol 1971-2000  39,8 27,4 22,9 18,5 10,6 26,7 306,3

Plou i fa sol

Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432 m).  Al web del Parc trobareu més informació.

TMA. Temperatura màxima absoluta / TM. Temperatura màxima mitjana / 
T. Temperatura mitjana / Tm. Temperatura mínima mitjana / Tma. Temperatura mínima absoluta / 
P. Precipitació total mes (l /m2) / PA. Precipitació acumulada des de l’1 de gener (l /m2)

Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola 
Ctra. de l’Església, 92. 08017 Barcelona  
Tel. 93 280 06 72 
Fax 93 280 60 74 
www.parcnaturalcollserola.cat

Edició:

Dipòsit legal: 18.344-88.

Equipaments 
Centre d’Informació i Serveis Tècnics
Ctra. de l’Església, 92 (Ctra. Vallvidrera - Sant Cugat, km 4,7). 08017 Barcelona.  
Tel. 93 280 35 52. ci@parccollserola.net. Accés: FGC. Baixador de Vallvidrera.  
Horari: cada dia de 9.30 a 15 h.  
Centre d’Informació. Bar L’Entrepà: Tel. 93 280 28 40.

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental  
i Centre de Documentació i Recursos Educatius (CDRE)
Ctra. Cerdanyola a Horta, km 2. 08290 Cerdanyola del Vallès.  
Centre d’Educació Ambiental: 93 692 03 96. cancoll@parccollserola.net. 
Feiners: visites escolars concertades (Infantil, Primària i ESO).  
Diumenges: obert a tothom de 9.30 a 15 h (juliol i agost tancat).

Estació Biològica del Parc de Collserola  
i Mòdul de Recuperació de la Fauna Salvatge (MRFA) 
Camí de Can Balasc, s/n. 08017 Les Planes (Barcelona).  
MRFA: Tel 93 587 95 13 - 620 885 782. mrfcbalasc@parccollserola.net.

Àrees de lleure
Restaurants a les àrees de lleure: 
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 96 65 - 93 668 88 28 (obert tots els dies). 
Can Coll: Tel. 93 580 69 86 (dimarts tancat). Santa Maria de Vallvidrera: Tel. 93 280 26 49 
(divendres tancat). La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat) 
Sant Pere Màrtir (pl. Mireia). Espai Mireia: Tel. 93 473 91 84 (obert tots els dies).

Donen suport a la  
conservació del Parc:
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