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de Can Coll 

 
LA FEIXA DELS OCELLS DE CAN COLL 
Instal·lació de suport faunístic i eina d’educació ambiental 
 

Antiga feixa de conreu de la masia de Can Coll 
disposada per a l’observació dels ocells hivernants del 
Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Consta de 5 aguaits (hide) fets amb estructura 
metàl·lica i coberts amb roba de color discret, bancs, 
5 menjadores de fusta, una petita bassa artificial, una 
zona conreada amb cereals i una altra zona amb 
plantacions d’arbres de fructificació tardana: 
magraners, oliveres, figueres i arboços. 

Més enllà del seu interès com a suport d’alimentació 
hivernal, qualsevol complex amb menjadores i punts 
d’aigua, ofereix immillorables condicions per a 
l’observació dels ocells dels nostres camps, boscos i 
jardins. 

La Feixa ens ofereix la possibilitat d’aprendre a 
observar, detectar espècies diferents, començar a 
identificar-les, adonar-se de les maneres de fer dels 
ocells a l’hora d’alimentar-se, veure interaccions entre 
individus… i en definitiva gaudir de la proximitat vital 
d’aquests companys dels nostres paisatges. 

 

 

 
CAN COLL, CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 

  
Instal·lat en una antiga masia del segle XV, el centre 
d'educació ambiental Can Coll facilita el contacte del 
Parc amb les escoles bressol, d'educació infantil, 
primària, secundària i cicles formatius. Desenvolupa 
també programes dirigits als estudiants de ciències de 
l'educació i als mestres en actiu.  

Els diumenges, el centre s'obre al públic com a punt 
d’informació.  

PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA 
 

La serra de Collserola, declarada Parc Natural des del 
2010,  s’alça com a talaia enmig de l'àrea metropolitana 
de Barcelona. Un magnífic massís, proper, familiar i 
valuós, que esdevé un privilegi per a la gran població que 
viu al seu voltant. Més de 8.000 ha d’espai natural 
preservat, on predominen els espais forestals però amb 
una varietat de formacions vegetals que li confereixen 
una rica diversitat biològica. 

Collserola també és un espai de descoberta i 
d’aprenentatge, de trobada i de lleure. Això fa que la 
gestió, a càrrec del Consorci del Parc, tingui com a 
finalitat última promoure l’ús respectuós i sostenible 
d’aquest espai, bo i preservant els seus valors naturals. 

Benvinguts al Parc Natural de la Serra de Collserola! 

Can Coll CEA 
Ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2. 
Cerdanyola del Vallès 
cancoll@parccollserola.net 
parcnaturalcollserola.cat 
tel 93 692 03 96 
 

 

Oberta els diumenges de novembre a febrer, des 
de les 10:30 fins les 13:30 h. Tancat de Nadal a 
Reis. 

Servei de préstec de prismàtics gratuït si no  
porteu els vostres! 



 

 

CONSELLS I RECOMANACIONS 

A la natura : 

‐ Tota persona que gaudeix amb l’observació dels 
ocells ha de respectar la natura, el seu ambient i els 
drets dels altres! 

‐ El benestar dels ocells és més important que 
qualsevol observació, per més excitant i irrepetible 
que aquesta ens pugui semblar! 

‐ Utilitzeu roba de colors naturals quan sortiu al 
camp: els animals s’espanten amb els colors 
cridaners. Utilitzeu roba d’abric còmode i àmplia, i 
que no faci soroll en caminar.  Aneu ben calçats! 

‐ No crideu ni feu moviments estranys per atreure 
l’atenció dels companys. Moveu-vos a poc a poc i en 
silenci! 

‐ Utilitzeu camins i corriols, no entreu en propietats 
privades sense autorització! 

Als aguaits: 

‐ Sobretot, no aneu més enllà dels amagatalls. 

‐ Cal tenir paciència i posar atenció en l’observació. 

‐ No traieu el cap o les mans per les obertures: 
qualsevol moviment o soroll espanta els animals. 

‐  Manteniu-vos en silenci i tranquil·litat.  

‐ Podeu portar una guia de camp, i també un bloc 
petit i un llapis per anar apuntant les observacions. 

‐ No utilitzeu enregistraments de cants o reclams per 
atraure els ocells! 

‐ Quan marxeu, tanqueu les obertures de tela que fan 
de finestres. 

Petita guia dels ocells més habituals
a la Feixa dels Ocells de Can Coll 

Pitroig
Erithacus rubecula

Cadernera 
Carduelis carduelis 

Mallerenga carbonera
Parus major 

Mallerenga blava
Cyanistes caeruleus 

Pardal comú 
Passer domesticus 

Cuereta blanca
Motacilla alba 

Pardal de bardissa
Prunella modularis 

Merla
Turdus merula 

Pinsà comú
Fringilla coelebs 

Picot verd
Picus viridis 

Estornell vulgar 
Sturnus vulgaris 

Gaig
Garrulus glandarius 

Garsa
Pica pica 

Tudó
Columba palumbus 

Dibuixos: Eduardo Saiz i Alfons Raspall 

Lluer
Spinus spinus 


