El Parc és avui un reconegut territori vital per a infinitat
d’organismes i una font de salut i gaudi per a veïns/es i
visitants.
Collserola ens oxigena, purifica, emociona, sorprèn, diverteix, educa, aïlla, tranquil·litza... Collserola ens cuida, i ho
farà per molts anys, si la sabem cuidar.

La frondositat i variació dels paisatges de la serra, així com la
proximitat amb les ciutats, ens conviden a passejar-hi i gaudir de
la natura. Per la seva dimensió, Collserola permet des de les
passejades més tranquil·les fins a les rutes més exigents:
passejades circulars al voltant de les àrees de lleure, travesses i
senders de gran recorregut, camins emblemàtics...
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Horari: Diumenges de 9.30 a 14.30 h,
excepte del 24/06 a l’11/09, de Nadal
a Reis i per Pasqua.
Carretera de Cerdanyola a Horta,
km 2. Cerdanyola del Vallès
Lat. 41.473554, long. 2.124503
Tel. 936 920 396
Accés amb transport públic:
Cerdanyola
SU1, parada Canaletes
(de dilluns a dissabte)

CENTRE DE NATURA CAN SOLER

K10
Horari: Segon i quart divendres i
diumenge de mes de 9.30 a 14 h,
excepte agost
Carretera de Sant Cugat, 114-132.
Barcelona
Lat. 41.425379, long. 2.133354
Tel. 664 117 871 (només dimarts i
dijous de 10 a 14 h)
Accés amb transport públic:
Vall d'Hebron L3 i L5.
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Horari: Diumenges de 10.30 h a 14 h,
excepte gener i desembre i del
16 juliol al 15 de setembre.
Camí del pantà, s/n. Vallvidrera
Lat. 41.4146818, long. 2.0972868,17
Accés amb transport públic:
Baixador de Vallvidrera.
118 Vallvidrera-Mas Guimbau,
parada Torrent del RovellóCamí del Pantà

CASTELL DE TORRE BARÓ

L14
Horari: De dilluns a divendres de 10
a 13 h; dissabtes de 10 a 19 h
(primavera i estiu) o de 10 a 17 h
(tardor i hivern); diumenges de 10
a 14 h.
Carretera Alta de les Roquetes 309.
Barcelona
Lat. 41.45184326, long. 2.17628893
Tel. 664 044 079 (telèfon i whatsapp)
Accés amb transport públic:
82 (3 minuts a peu).
Roquetes L3 (15 minuts a peu)
Trinitat Nova L3, L4 i L11 (25
minuts a peu)
Casa de l’Aigua L11 (27 minuts
a peu)

PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC
DE LA RIERA

Barcelona- Torre Baró

H15
Horari: Diumenges i festius de 10 a
14 h, excepte el 25 i 26 de desembre, i l’1 i el 6 de gener.
Passeig d’Horta - Parc de la Riera.
Cerdanyola del Vallès
Lat. 41.48136703, long. 2.14299510
Accés amb transport públic:
Cerdanyola
SU1, parada Canaletes
(de dilluns a dissabte)

R3, R4 i R7 (30 minuts a peu)

Gestionat per l’Ajuntament de Barcelona.

Gestionat per l’Ajuntament
de Cerdanyola.

ÀREES DE LLEURE
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ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL
PANTÀ DE VALLVIDRERA

Gestionat per l’Ajuntament
de Barcelona.
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El contacte
directe i tranquil
amb la natura té
múltiples
beneficis físics
i emocionals
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Baixador de Vallvidrera

fonts i aqüífers subterranis

PM

Horari: De dilluns a diumenge de
9.30 a 15 h, Excepte el 25 i 26 de
desembre, i l’1 i el 6 de gener.
Carretera de l’Església, 92 (ctra.
de Vallvidrera a Sant Cugat, km
4,7). Barcelona
Lat. 41.419696, long. 2.100994
Tel. 932 803 552
Accés amb transport públic:
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Filtren
gasos i partícules
contaminants i
netegen l’atmosfera

Àrees
de lleure
5
Àrees d’estada
15
Miradors
14
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CENTRE D’INFORMACIÓ DEL PARC
Oficina del Parc
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L’aprofitament humà secular de la serra és molt present en
la fesomia actual del paisatge, i, tanmateix, Collserola no és
un jardí ni un gran parc urbà. Aquí la natura batega salvatge, al seu ritme i al so d’una sensible partitura ecològica
que harmonitza milers de veus naturals en una magnífica
simfonia ambiental.

Activitats
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SANTA MARIA DE VALLVIDRERA

TORRENT DE CAN COLL

G13

SANT PERE MÀRTIR

SANTA CREU D’OLORDA

J7
Restaurant El Racó de Collserola
Carretera de Vallvidrera a Sant
Cugat, km 6,4. Barcelona
Lat. 41.418281, long. 2.101737
Tel. 932 802 649
Accés amb transport públic:
Baixador de Vallvidrera
118 Vallvidrera-Mas Guimbau,
parada Torrent del
Rovelló-Camí del Pantà
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Restaurant Torrent de Can Coll
Carretera de Cerdanyola a Horta,
km 2. Cerdanyola del Vallès
Lat. 41.472972, long. 2.128139
Tel. 935 806 986
Accés amb transport públic:
Cerdanyola
SU1, parada Canaletes
(de dilluns a dissabte)

Restaurant “Espai Mireia”
Plaça de Mireia, s/n. Esplugues de
Llobregat
Lat. 41.393276, long. 2.093754
Tel. 934 739 184
Accés amb transport públic:
JM, parada Torre dels Lleons
(15 minuts a peu)

Restaurant Santa Creu d’Olorda
Carretera de Vallvidrera a Molins
de Rei, km 6,2. Molins de Rei
Lat. 41.416484, long. 2.059894
Tel. 936 689 665 (estiu) |
936 688 828 (hivern)

LA SALUT DE SANT FELIU

Accés amb transport públic:
L52, parada Pg. Comte de
Vilardaga-Rosa de Luxemburg
(15 minuts a peu)
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Quiosc
Riera de la Salut, s/n. Sant Feliu
de Llobregat
Lat. 41.395217, long. 2.057415
Tel. 615 330 192

+ de 6.000.000 de visites a l’any
2.300 col·laboradors/ores en programes de participació activa a l’any.
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LA CONSERVACIÓ ÉS RESPONSABILITAT DE TOTHOM

PER GAUDIR I RECÓRRER

Amb un perfil característic, s’aixeca abrupta i sobtada de
cara al mar i davalla suau i extensa vers la plana vallesana.
Prop de 10.000 hectàrees de les quals 8.170 avui configuren
un autèntic espai natural protegit: el Parc Natural de la
Serra de Collserola.
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Un espai
d’aprenentatge
i participació
dedicat a la
protecció de la natura
i la sostenibilitat

RP

A cavall del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, flanquejada pels rius Llobregat i Besòs, la serra de
Collserola s’alça com un tresor verd enmig de la metròpoli
barcelonina, una de les més densament poblades del món.

Equipaments
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Propostes
+ de 50
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El patrimoni cultural és fruit de més de 2.000 anys d’història.
Les cultures ibèrica i romana hi han deixat interessants testimonis arqueològics, com els jaciments de la Penya del Moro i el
poblat ibèric de Ca n’Oliver. Segles més tard, en turons atalaiats
s’hi van construir castells, com el de Castellciuró. Les ermites i
esglésies són també un patrimoni de gran interès. Finalment,
les masies, reflex d’un estil de vida al camp i, més recentment,
algunes cases d’estiueig completen el vast patrimoni del Parc
Natural de Collserola.

BENVINGUTS A COLLSEROLA!
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Els
arbres ajuden
a crear microclimes
més agradables.
Suavitzen la
temperatura, aturen
el vent i pugen la
humitat

La serra és
l’embornal de
carboni més
important de l’àrea
metropolitana
per mitigar
l’escalfament
global

Geològicament, la major part de la serra està composta per
pissarres del paleozoic; el granit aflora en l’abrupte vessant
barceloní, mentre que els suaus vessants vallesans estan
coberts de materials erosionats de les parts superiors.
La contínua massa forestal que ha esdevingut Collserola, a vol
d’ocell, és resultat de la història més recent. Convivint harmoniosament amb el ric patrimoni natural, Collserola conserva
l’herència de l’empremta humana. L’activitat rural, avui amb poc
pes econòmic però d’un gran valor ecosocial, ha afaiçonat el
paisatge des de temps reculats. L’aparició de nous hàbitats
resultat de l’activitat humana, com ara les pedreres, ha propiciat
la presència d’espècies que viuen en coves i penya-segats.

Líquens Briòfits
60
102

CAN COLL
CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

A

Zona urbanitzada interior,
exclosa del Parc

Parc Natural de Collserola

Hèrptils
27
Mamífers
27
Peixos
8
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Illes de tranquil·litat

MAPA-GUIA

Ocells
180

Fongs
1.114
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Reserves naturals parcials

La biodiversitat constitueix el valor ecològic principal del Parc,
8.170 hectàrees de paisatges amb un alt valor natural i cultural
envoltats de grans ciutats. L’ampli gradient d’humitat, des dels
fondals de torrents i rieres fins als matollars i les pinedes del
vessant sud, afavoreix una àmplia diversitat d’hàbitats. Hi dominen les pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies o garrigues d'alzinar i carrascar. La llista d’espècies de flora, fauna i
fongs és llarga i inclou espècies d’especial interès, algunes de
les quals vulnerables.
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Límit perimetral del Parc

PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

Insectes
1.956

Plantes
superiors
1.438

Zonificació del Pla Especial (PepNat) 2021.

EQUIPAMENTS D’ATENCIÓ ALS VISITANTS DEL PARC
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SITUACIÓ I DADES GENERALS

Un ric mosaic de paisatges on
conviuen més de 5.500 espècies
de flora i fauna
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COLLSEROLA: 8.170 HECTÀREES DE BENEFICIS VITALS
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www.parcnaturalcollserola.cat

 Espai protegit des de 1987
 Declarat Parc Natural i ENPE (Espai
Natural de Protecció Especial) el 2010
 Integrat per 9 municipis
 8.170 hectàrees d’extensió
 Dins la Xarxa Natura 2000 amb un 66 %
d'hàbitats d'interès comunitari (HIC)
 512 m d’altitud màxima (Tibidabo)
 Més de 6.000.000 de visites l’any
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PARC NATURAL DE

A l’ombra de les alzines o albirant les millors panoràmiques,
amb la frescor de les fondalades o a l’escalf dels solells, sota
els contrastos de tardor o amb els tendres matisos primaverals..., les possibilitats i la diversitat de sensacions que ofereix
la xarxa de camins del Parc són gairebé infinites.
El Parc disposa d’una gran xarxa de pistes i camins per fer a
peu o amb bicicleta. Uns 350 km d’itineraris senyalitzats per
moure’s amb seguretat, 250 km dels quals són aptes també per
al trànsit ciclista (especificats en el (Mapa
d’ús ciclista
ciclista).
Mapa d’ús
La informació i els suggeriments sobre les rutes que es poden
fer i el patrimoni que hi ha per descobrir, també és quantiosa.
Només en publicacions impreses, hi ha més de 1.200 km de
recorreguts descrits!
En format digital i en línia, facilitem més avall les principals
adreces de referència.
Però la mateixa virtut de la xarxa és alhora un factor de fragilitat per al Parc Natural. La gran densitat de camins i caminois
redueixen els espais de tranquil·litat i refugi per a la fauna i
multipliquen les vies d’impacte i erosió. Cal recordar en aquest
sentit la normativa d’usos i la regulació de les activitats organitzades per tal que puguem gaudir de la millor natura per molts
anys.

ÀREES D’ESTADA
Porteu lligats els gossos. No els banyeu a
rieres o altres punts d’aigua. Recolliu els
excrements.

Planifiqueu bé la vostra visita.
Consulteu l’agenda d’activitats del Parc

Portal oficial del Parc a Wikiloc
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=7327342
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CASTELLCIURÓ
Molins de Rei

F3
Prioritzeu venir al Parc a peu, en
bicicleta o transport públic.
1,5m

En bicicleta o a cavall, seguiu sempre
camins de més de 3 m d’amplada. No
sobrepasseu els 20 km/h i cediu el pas als
vianants.

Respecteu la fauna salvatge i no allibereu
animals.
No doneu menjar als senglars

Feu un bon ús de les àrees de lleure i dels
equipaments. Respecteu el patrimoni
històric. Està prohibit fer foc fora dels
espais i períodes habilitats.

CAN CUIÀS
Montcada i Reixac

LA SALUT DEL PAPIOL
El Papiol

C5

FONT DE LA BUDELLERA
Vallvidrera
No recol·lecteu plantes ni travesseu els
camps de conreu.

No estan permeses ni l’acampada ni la
pernoctació en cap modalitat.
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FONT MUGUERA
Torre Baró / Ciutat Meridiana
Vetlleu per la convivència amb altres
usuaris/àries del Parc i amb la fauna.
A peu, seguiu sempre els camins
senyalitzats i no feu dreceres.

Eviteu generar residus i, si en feu,
emporteu-vos-els. No abandoneu restes
de menjar.
Deixeu Collserola tan neta com us
agradaria trobar-la.

MONTBAU
Montbau

K12

PANTÀ DE VALLVIDRERA
Vallvidrera

J7

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC) - 012
www.fgc.cat
• Reina Elisenda
• Sarrià
• Funicular de Vallvidrera
• Av. Tibidabo / Tramvia Blau

FUNICULAR DEL TIBIDABO: 932 117 942 www.tibidabo.cat
TRAM: 900 701 181 www.tram.cat
RENFE RODALIES : 902 320 320 www.renfe.es

J15

Fitxes i descripció dels itineraris al web del Parc
https://www.parcnaturalcollserola.cat/itinerais
Web i app d’itineraris de la xarxa de parcs de la DIBA
https://itineraris-senyalitzats.diba.cat/pages/filter/itineraris

EL TERRAL
Molins de Rei

TRANSPORT PÚBLIC

MAS LLUÍ
Sant Feliu de Llobregat

J2

MITJA COSTA
Montcada i Reixac
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PEDRERA DE MONTBAU
Montbau
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• R4/R7 - Cerdanyola
• R3 - Torre Baró

METRO BARCELONA: 902 075 027 www.tmb.cat
Trinitat Nova

Zona Universitària
Penitents
Vall d’Hebron
Montbau
Mundet
Valldaura
Canyelles
Roquetes
Trinitat Nova

Vall d’Hebron
Trinitat Nova
Aigua Blava
Torre Baró / Vallbona
Ciutat Meridiana
Can Cuiàs

BUS BARCELONA: 902 075 027 www.tmb.cat
BUS SANT CUGAT/ CERDANYOLA:
MOVENTIS/SARBUS 935 806 700 www.moventis.es
BUS SANT JUST DESVERN/ SANT FELIU DE LLOBREGAT/ MOLINS
DE REI: SOLER I SAURET 936 325 133 www.solerisauret.com
INFORMACIÓ DELS MITJANS DE TRANSPORT A L'AMB
www.ambmobilitat.cat

K14
TELÈFON D’EMERGÈNCIES:
En època de risc d’incendi (15/06 15/09), cal tenir una cura especial
durant la visita al Parc.
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Entre els mesos d’octubre a
febrer, consulteu el web per
possibles batudes de caça major.

