
                                                                                        
 
 
 
Introducció:  

 
La serra de Collserola forma part de la Serralada Litoral Catalana. Situada entre els rius Besòs i 
Llobregat, és punt de trobada de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.  
  
El fet que la Serra estigui envoltada de nuclis de població densament poblats i zones industrialitzades li 
confereix un especial valor com espai natural. Per això és protegida des de l’any 1987.  Gràcies a això, 
Collserola ens ofereix bells racons que cal anar descobrint. Aquest itinerari ens mostra algunes de les 
seves fonts i la seva varietat de boscos amb exemplars de grans dimensions. 
 
Característiques de l’itinerari: 
 
La passejada transcorre quasi totalment a través de  bones pistes forestals, no hi ha cap dificultat. 
Visitarem el Centre d'informació de Vila Joana (WC) on veurem un audiovisual del parc. Hem de 
travessar la carretera en 3 ocasions, cal parar atenció, atenent les instruccions dels guies. 
Longitud del recorregut: 7,5 Km; desnivells de pujada (sumats) 100 m, o sigui, quasi tot es baixadeta 
suau.  
 
Plànol esquemàtic: 
 

 

 
 
 

Passejada per la Serra de Collserola 
 



 
Temporalització:  
A la temporalització s'han inclòs les parades per fer explicacions i petits descansos, el temps s'ha 
comptat amb marges prou amplis. Per tant, és orientativa i pot tenir petites variacions en funció del 
ritme del grup i a l’itinerari que els guies decideixin en funció al grup. 
 
08:30 Trobada a Alella (Pista Exterior Pavelló) 12:00 Pantà de Vallvidrera 
08:45 Sortida d’Alella  13:00 Centre de visitants el parc (audiovisual) 
09:30 Trobada a l’Àrea de lleure – Esmorzar 14:15 Àrea de Santa Maria - Dinar 
10:15 Arribada Torre Collserola. Inici de la passejada 15:15 Comiat 
10:30 Font de la Budellera  16:00 Arribada a Alella 
11:00 Font de Canet  
 
Recomanacions: 
 
Alimentació: cal anar havent menjat alguna cosa a casa (no havent pres només el cafè). Cal portar 
aliments per a dos àpats lleugers: esmorzar i dinar i aigua (50cl + 50cl), repartits en dues bosses 
diferents, una s’haurà de portar a una petita motxilla i l’altre es deixarà a l’autocar.   
 
Equipament: calçat apropiat (com a mínim bambes de sola gruixuda), gorra, motxilla petita, 
cantimplora, bastó d’excursionista. Si el temps és insegur: protecció per a la pluja (capelina, paraigua). 
 


