
boscos
El paisatge densament forestal de Collserola 
està dominat per pinedes mixtes que evolu-
cionen lentament cap a l’alzinar o l’alzinar amb 
roures, més madur. Les capçades dels pins 
envellits, sobresurten d’un sotabosc creix-
ent d’alzines i roures, que s’acompanyen 
d’altres plantes pròpies dels ombrívols alzinars. 
En els fondals i arran de l’aigua apareix el 
bosc de ribera. De caràcter més centreuropeu, 
els arbres caducifolis d’aquest bosc, acolor-
eixen el curs de les rieres quan arriba la tardor.

La superfície destinada a l’agricultura s’estima 
actualment en un 6,4 % del territori (aproximada-
ment unes 800 ha). Es tracta d’una agricultura 
de mitjana qualitat que tradicionalment ha estat 
amenaçada pel creixement dels nuclis urbans.
L’espai agrícola es concentra en les feixes 
sedimentaries que envolten el massís de 
Collserola als vessants del Vallès i Llobregat. 

conreus

Són conjunts d’arbustos que mai no arriben a ser ni 
gaire densos ni gaire alts, com a molt, 2 metres, i que 
se situen en vessants on la llum i l’escalfor del sol ar-
riben arran de terra. Les plantes més fàcils de trobar 
en una brolla són: la gatosa, l’argelaga negra, el bruc, 
les estepes, el romaní, la farigola, el cap d’ase, etc.

Malgrat la seva extensió moderada en el con-
junt de la serra  (3,2 %)   als  vessants assolel-
lats de Collserola més castigats pels incendis, 
els prats secs configuren un paisatge molt 
característic del  Parc. Dominats per gramí-
nies com l’albellatge i el llistó, i la presència 
d’alguns arbustos com la ginesta i el matapoll,.

El massís de Collserola s’emmarca biogeogràficament en la 
regió mediterrània. El paisatge actual del Parc conté un mo-
saic de boscos, màquies, matolls, prats i camps de conreu, 
amb un clar predomini, però, de les pinedes de pi blanc (Pinus 
halepensis). Aquesta configuració expressa la gran influència 
que ha tingut i té l’activitat humana en el conjunt de Collserola.
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A primer cop d’ull, Collserola ens apareix com una continuació 
de la Serralada Litoral, amb alçades discretes i formes suaus 
que ens indiquen l’antiguitat del sistema.Tanmateix mentre que 
al nord del Besòs predominen els materials granítics i al sud del 
Llobregat els calcaris, Collserola es constituït principalment per 
pissarres, dites comunament llicorelles, i només excepcional-
ment s’hi troben afloraments d’altres materials .

El clima de Collserola, considerat en general, és 
de tipus mediterrani amb les característiques 
que li són pròpies: hiverns suaus, estius secs i 
calorosos, oscil.lació tèrmica anual i diària mod-
erada, precipitacions estacionals en conjunt 
escasses i fortament irregulars. L’observatori 
Fabra, situat a 432 m, al solell de la muntanya, és 
l’única font fiable de dades meteorològiques que 
recull ininterrompudament des del 1918. Aquestes 
dades donen una temperatura mitjana anual de 
14,4 C; el mes més fred és el gener amb 7,1 i el més 
calorós juliol amb 22,8. Pel que fa a precipita-
cions, el total anual mitjà és de 619 mm, amb dos 
períodes humits: tardor (octubre 83,1 mm) i pri-
mavera (maig 60,4 mm) i un intens eixut estival 
(juliol 10,6 mm). Aquest i altres factors fan que a 
Collserola siguin evident i destacable l’existència 
de diversos microclimes, és a dir, de variacions 
locals importants. Hi influeix l’orientació, l’altitud, 
les inversions tèrmiques, les boires, l’exposició 
als vents, la presència d’un major o menor reco-
briment forestal, etc. Així es configuren diferents 
microambients, capaços d’acollir poblacions 
vegetals i animals de requeriments diversos.

Can Coll 

Casa pairal senyorial originària del s. XVIII. es-
plèndids jardins de traçat clàssic. Ús agrícola i 
senyorial. Prop de Cerdanyola del Vallès.Passe-
jades senyalitzades al voltant de l’àrea de lleure 
de Can Coll.

Can Catà 

Construïda probablement al s. XII, sobre una 
torre de defensa. A començaments del s. XIII 
pertanyia al bisbe de Barcelona, Berenguer 
de Palou. Ús agrícola. Edifici esplèndid i de 
grans dimensions. A la vall de Sant Feliu 
de Llobregat.Passejades senyalitzades al 
voltant de les àrees de lleure de la Salut de 
Sant Feliu i de Santa Creu d’Olorda. 
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Aquest celler és un equipament públic pertanyent al districte de Sarrià-Sant Gervasi i propietat i administrat per l’Ajuntament de 
Barcelona destinat a l’elaboració de vi amb denominació d’origen de Barcelona i amb una sèrie de dependències destinades per 
activitats del món enològic (conferències, recerca, cursos,.....). S’emplaça en un terreny situat al Km 5 de la Ctra. BV-1468 que va de 
Vallvidrera a Molins de Rei, conegut com a Can Calopa de Dalt.
L’edifici estarà situat al punt més alt del terreny i més pròxim a l’accés de la ctra. on estarà Ia zona d’aparcament i on es visualitzarà
tota la plantació de vinyes de la propietat, la qual es troba delimitada per una tanca metàl.lica per tal de preservar el cultiu del raïm.

FINCA DE CAN CALOPA DE DALT

És una vegetació caraterística de  la serra de 
Colserola. S’enfila per arbres i paraments ver-
ticals de tota mena. El color d’aquest vegetal 
va canviant amb el temps, passant d’una color-
ació verda fina a vermella als mesos  de tardor. La serra de Collserola és atrvessada per tot un seguit de 

carreteres que comuniquen la vessant de barcelona amb la 
vessant del valles. Existeixen també varis camins i itineraris 
per recórrer el massis en bicicleta i a peu.
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