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22 de gener de 2017 
La serra de Collserola o massís de Collserola és una àrea muntanyosa i parc periurbà situat a la província 

de Barcelona, prop de la ciutat del mateix nom. És un dels parcs metropolitans més grans del món. 

 El nom de Collserola procedeix de «Coll (de) s’Erola», denominació arcaica del Coll de l’Erola, pas situat 

entre el Tibidabo i el Turó de Santa Maria, per on passa actualment la carretera de l’Arrabassada.   

 Geografia: El massís de Collserola és una prolongació de la 

serralada Litoral catalana. Abasta una superfície d’unes 

11000 hectàrees. Envoltant el massís es troben les valls 

fluvials dels rius Besòs i Llobregat, així com la plana de 

Barcelona i la depressió del Vallès.  

Geología: Mentre que al nord del Besòs predominen els 

materials granítics i al sud del Llobregat els materials 

calcaris, Collserola està formada principalment per 

pissarres. Només excepcionalment es troben afloraments 

d’altres materials, com les calcàries del Puig d’Olorda, 

intensament explotades per a l’elaboració de ciment. Aquesta abundància de materials metamòrfics es 

deu a la irrupció d’una massa granítica en el transcurs de l’orogènia hercínica fa 300 milions d’anys.   Més 

tard, la orogènia alpina va modificar la serra, produint una major ondulació i una fractura en falles. Els seus 

relleus són suaus i d’escassa alçada.  

El cim més alt és el Tibidabo, amb 512 m d’altitud. Altres cims importants són el Turó del Puig amb 477 m, el 

Puig d’Olorda de 436 m, el Turó de Valldaura amb 421 m, el Turó de la Magarola o del Maltall amb 431 m, 

Sant Pere Màrtir de 389 m i el Puig Madrona amb 332 m. 

 



 

   

 

 

 
 

Banc Social de “La Caixa” 

 
Per efectuar els pagaments, cal efectuar-lo 

mitjançant ingrés de 25 € al número de 
compte de MicroBank (qualsevol oficina de 

La Caixa) 
 

ES11 0133 0387 3842 0000 3338 
 

Indicant el nom de qui efectua el pagament 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROPERA SORTIDA 

Castell de Boixadors 
Diumenge 5 de febrer 

                    .............Calaf............ 
 

 

FITXA TÈCNICA I NOTES 

TIPUS Circular ESMORZAR   D’entrepà   
DIFICULTAT Baixa DINAR   Calçotada en  El Mirador - El Cordero 
RECORREGUT  APROX. 11 km   Torre Baró 
TEMPS APROXIMAT 4.30 h LLOC DE SORTIDA ABRERA (centre aquàtic) 
DESNIVELL  200 m HORA Concentració:  7:30 h 
ALÇADA MÁXIMA 281 m  

Després de la caminada ens aturarem per menjar, aquells que han reservat  i efectuat els 
pagaments dels diners, farem una calçotada al restaurant El Mirador – El Cordero, a Torre 
Baró 
Cal portar calçat adient, aigua suficient per tota la sortida, roba apropiada al temps. Estem 
a l’hivern  i el temps és insegur, amb dies freds.  Cal portar una llicència federativa per 
gaudir d’assistència sanitària en cas d’accident. En cas de no posseir-la, l’entitat ha de 
tramitar una llicència temporal que cobreixi l’activitat al preu de 5 €. Cal demanar-la amb 
una setmana d’antelació.  


