
Do Empordà
Do Costers del Segre
Do Plà de Bages
Do Conca de barberà
Do Alella
Do Penedès
Do Tarragona
Do Priorat
Do Montsant
Do Terra alta

Do Catalunya

BARCELONA

SANT CUGAT RUBÍ

MOLINS 
DE REI

CERDANYOLA

Museu
Masia
Restaurant
Ermita
Patrimoni arquitectònic
Centre d’informació
Centre de ed. ambiental
Vista Panoràmica
Font
Àrea de lleure
Àrea d’interés natural
Turó
Cementiri
Ferrocarils catalans
Aparcament
Torre de Collserola

carretera 
BV-1468
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Garnatxa    2800,42 m2
Sirà     5500,50 m2
Aglianico    5797,32 m2
Nielluccio    3565,34 m2
Agiorítiko    4616,08 m2
 
 total=    19517,32 m2
                (19,5 ha) 

VARIETATS VINYES PRE EXISTENTS

planta general àmbit de la intervenció   e: 1/1000

secció d-d’

mostra de varietats del MEDITERRÀNI

VARIETATS VINYES PROJECTE

Garnatxa    2800,42 m2
Sirà     5500,50 m2
Aglianico    5797,32 m2
Nielluccio    3565,34 m2
Agiorítiko    4616,08 m2

DO CATALUNYA = 1650,50 m2

Sumoll 
Carinyena   
Merlot
Trepat
Ull de llebre
Garnatxa peluda
Perellada   
  total=    22279,66 m2
   (22,2ha)      
   

mostra de varietats DO CATALUNYA
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directriu ceps

directriu ceps

directriu ceps

emplaçament situat al carener de la muntanya

recorreguts interns/accessos des de la carretera (cota 306,50)

posició de les vinyes

estudi dels pendents/situació de les feixes

varietats plantades

secció a-a’

secció b-b’

secció c-c’

El projecte forma part de la xarxa de serveis del parc de Collserola

ANÀLISI DEL LLOC 

Emplaçament privilegiat. Accés des de la carretera de Molins de rei a Barcelona. Arbres com a limit de projecte 

Accés des de la carretera BV-1468 (Molins de Rei a Barcelona). Cota 306,50. Roures existents amb molta entitat.  

El bosc havia envaït els antics camps de conrreu 1999.  

Vista cap a la vesant oest del carener Vista cap a la vesant est del carener. Extenció de vinyes

Aterrassament a la vessant est de la muntanya 2000.

varietats plantades + varietats plantades noves. espai museu


