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Espais protegits de Collserola 

 

La Serra de Collserola es troba envoltada d'una gran metròpoli a cavall de diferents 
comarques. Per tal de protegir la diversitat de flora i fauna que s'hi troba, l'any 2010 es va 
declarar Parc Natural. Un dels principals objectius de la declaració de Parc Natural és fer 
compatible el patrimoni natural amb les activitats econòmiques i socials que es 
desenvolupen al territori. 

Dins de les 8.295 ha que el formen es troben dues àrees d'especial protecció, son les 
reserves naturals parcials de la Font Groga i la de la Rierada-Can balasc. 

La reserva de la Font Groga 

Es tracta d'un espai de 112 ha al voltant de la Font Groga, restaurada dins el projecte de 
recuperació de les fonts de Collserola. Es troba dins el terme municipal de Sant Cugat. 

Es va fer famosa durant el segle XIX per les seves propietats curatives que se li van 
atribuir durant una epidèmia de còlera. El seu nom prové del color grogós de l'aigua rica 
en components ferroginosos. 

 

L'itinerari de la Marxa 

Precisament l'itinerari de la marxa passa per la Reserva Parcial de la Font Groga, per tal 
d'obtenir els permisos s'ha modificat el recorregut de la marxa. Es continua travessant la 
zona de reserva, però es fa per camins amples i transitats, allunyats de la Font Groga. 

L'argument del Patronat del Parc Collserola ha estat que en el dia de la celebració de 
la marxa es troba dins del període de nidificació de les aus del parc, i es procura evitar la 
celebració d'aquesta mena d'activitats. 

Així, per tal de col·laborar en el coneixement i la sensibilització vers les espècies amb les 
que els caminadors conviuen en el parc, en relacionem dues especialment interessants de 
les que son presents al parc. 
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El Gaig (Garrulus glandarius) 

Es tracta d'una espècie sedentària molt estesa a tots els 
Països Catalans, s'alimenta de llavors, fruits i tot mena 
d'insectes. Es considera un ocell gros, el seu cos ateny els 
34 cm. 

Fa el niu als arbres, a mitja alçada, amb branques i fang. 
Te preferència pels boscos espessos i amb sotabosc 
abundant. Fa una posta l'any de 5 a 7 ous i es produeix 
durant el mes de maig.  

La incubació dura uns 17 dies i les cries s'envolen al cap 
de 22 dies. 

A Catalunya hi ha una població d'aproximadament 
300.000 exemplars adults. 

l'Esparver Vulgar (Accipiter nisus) 

Es una espècie força estesa a Catalunya. Es un rapinyaire 
relativament petit, el seu cos ateny els 38 cm, s'alimenta 
sobretot de petits ocells. 

Fa el niu anualment tot i que en ocasions en refà algun 
d'antic. Fa una sola posta l'any, força tardana, cap a 
finals de maig o fins i tot el juny, de 4 o 5 polls. 

La incubació dura 34 dies, les cries s'envolen al cap de 
27 dies. 

Es tracta d'una espècie protegida, a Catalunya n'hi ha uns 4.000 exemplars adults. És molt 
present a les dues reserves parcials del Parc de Collserola. 
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