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OFICINA DE COLLSEROLA   Actuacions 2021 

Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, dijous 22 d’abril 2021 

PREVISTES O EN EXECUCIÓ 

 Neteges de l’estrat herbaci primavera 2021 

 Arranjament de camins tous (Vidal i Quadras, Camí Vallvidrera al Tibidabo, Camí 

Can Castellví...) 

 Reparacions amb formigó diferents trams de paviments  

 Biones de protecció (Robínia, Major del Rectoret, Malva, Camí de Can Castellví)  

 Reparació escorrentia Malva 

 Millora del talús entre Camí de la Reineta i Camí del Pantà 

 Reparació esllavissada Camí de Mas Sauró 

 Reparació del talús del carrer de la Perera amb murets de pedra seca 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Arranjament de camins tous 

Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, dijous 22 d’abril 2021 

Repàs i millora del 
ferm de determinats 
camins tous dels 
barris de les Planes, 
Vallvidrera i 
Tibidabo dins la 
contracta de 
Manteniment de 
Camins Tous: 
 
Camí de Vallvidrera al 
Tibidabo 
Camí de Can Castellví 
Vidal i Quadras 
Montclar 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Reparacions formigó 

Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, dijous 22 d’abril 2021 

Reparacions puntuals 
amb formigó de 
diferents trams de 
carrers amb la millora 
del terreny i la base 
del carrer 
 
Malva 
Costa del Bruc 
Via Làctia 
Camí Can Castellví  
Camí de la Font dels Pins 
Camí del Pantà 
Barri de la Font del Mont 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Biones de protecció 

Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, dijous 22 d’abril 2021 

Subministrament i 
col·locació de 444 
m. de biona de 
fusta de protecció 
a diferents punts 
del Rectoret i Mas 
Guimbau. 
 
Menta 
Lligabosc 
Robinia  
Baladre 
Malva 
Major del Rectoret 
Camí Can Castellví 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Reparació Malva 

Oficina de Collserola. Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes – dimarts, 23 de març 2021 

Conducció de la surgència d’aigua del 
torrent i eliminació de les humitats 
existent en el fondal, millora del ferm del 
fondal i la part de camí perpendicular a 
Malva, construcció d’un mur de gabions al 
torrent de Can Blau. 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Talús Reineta-Pantà 

Oficina de Collserola. Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes – dimarts, 23 de març 2021 

Reparació del talús de darrera del Camí de la Reineta, 36 amb la millora del sistema de conducció del 
drenatge, construcció d’un interceptor de pluvials, neteja, buidat i millora de la sortida de les aigües, 
reconstrucció del camí de vianants, preparació del terreny per a la construcció del nou clavegueró dels 
veïns 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Reforç talús carrer de la Perera 

Oficina de Collserola. Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes – dimarts, 23 de març 2021 

Reparació de l’esllavissada existent davant del nº 10 i reforç i arranjament dels diferents trams de murets 
de pedra seca existent en el talús entre l’Avinguda Collserola i aquest primer tram de carrer 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Esllavissada Mas Sauró 

Oficina de Collserola. Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes – dimarts, 23 de març 2021 

Neteja i eliminació dels arbres morts, caiguts o inestables i en perill de caiguda. Reparació de la calçada 
del camí de Mas Sauró amb la construcció d’una fonamentació amb micropilots i biga superior de lligat. 
Estabilització del talús amb terrasses i palissades o entramats de fusta i plantació de vegetació 



Dimarts, 22 d’abril de 2021 

Desbrossades 
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OFICINA DE COLLSEROLA.  Desbrossades 2020 

Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, dijous 22 d’abril 2021 

Desbrossada protecció contra incendis, finques municipals i de propietari desconegut 
complement franges que executa el Consorci del Parc de Collserola.  
Àmbit total sobre el que s’actua: 96 parcel·les, 9,14 ha  

MAIG 2020               Actuacions en l’estrat herbaci 
-Es va actuar sobre 1,35 h 

TARDOR 2020           Actuacions desbrossades forestals 
- Es va actuar sobre 5,04 ha 

TOTAL   2020             6,39 ha que representa un 56% sobre el total (9,14 ha)  

Barri Núm. de parcel·les Àrea d’actuació (ha) % de superficie respecte l’área total 
d’actuació 

El Rectoret 70 6,747 73,79% 

Mas Guimbau 16 0,82 8,96% 

Mas Sauró 3 0,129 1,41% 

Tibidabo 1 0,585 6,39% 

Vallvidrera 6 0,862 9,42% 
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CONSORCI PARC COLLSEROLA.  Desbrossades 2021 

Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, dijous 22 d’abril 2021 

TARDOR 2020          Finalització treballs forestals  

FEBRER 2021            Desbrossades per part del Consorci del Parc de Collserola  
-Franges de Mas Sauró, Mas Guimbau i el Rectoret   

PRIMAVERA 2021    Aturada i limitació dels treballs de desbrossada 
- Període de nidificació de les aus 

- Poc creixements de la  vegetació a causa de l’escassa pluviometria d’aquest any 

MAIG  2021               Inici actuacions en l’estrat herbaci 
-Previsió de desbrossar més de 150 hectàrees a tota la vessant sud i sud-est de Barcelona. 

-Tala d’arbres amb risc de caiguda, dins de les franges de protecció 

OCTUBRE  2021         Desbrossades en zones forestals arbrades vessant nord de Vallvidrera 
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OFICINA DE COLLSEROLA I CONSORCI PARC DE COLLSEROLA.   
Franges i actuacions OTC 

Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes – dimarts, 12 de novembre 2019 

2020 

La previsió d’hectàrees d’actuacions  

per al 2021 és semblant a la de 2020 i 

es precisarà d’acord amb l’estat de la 

vegetació i la climatologia dels 

propers mesos. 

 

L’Oficina de Collserola iniciarà els 

treballs d’inspecció i control de les 

finques sobre les que normalment 

actua aquest proper mes de maig 



Haga clic para modificar el estilo 
de título del patrón 
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