
ITINERARIS PEL CORREDOR VERD

Ruta del torrent de Can Fatjó

Ruta del torrent del Bosc

CONSORCI URBANÍSTIC

DEL CENTRE DIRECCIONAL

DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

La zona empresarial està promoguda a l’exterior 

com a Barcelona Synchrotron Park

La meitat de la superfície del Parc de l’Alba es destina a la 
creació del Corredor Verd, afavorint la continuïtat del 
sistema d’espais naturals metropolitans, concretament 
entre el Parc Natural de Collserola al sud, i el de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac al nord.
 
El corredor verd es situa a la plana del Vallès, una zona 
altament afectada per elements que fragmenten el territori. 
Però té un paper clau en el manteniment de la connectivitat 
ecològica de la xarxa d’Espais Naturals Protegits (ENP). 

El projecte d’ordenació del corredor verd del qual ja s’ha 
executat la primera fase, preveu entre d’altres actuacions, 
l’execució de mesures per restablir i garantir la connectivitat 
ecològica entre ambdós espais naturals: passos de fauna, 
restauració de sòls ocupats per usos poc compatibles amb 
la funció connectora de l’espai, restauració de lleres i 
d’altres hàbitats naturals.

Per a més informació, veure vídeos complementaris a: 
www.parcdelalba.com 

Membre de la plataforma europea:
Business @ Biodiversity

Segueix-nos a:  @BSP_cat

RECOMANACIONS I NORMES

FITXA TÈCNICA

No sortir
dels itineraris

Respectar la 
flora i la fauna

Portar els
gossos lligats

No portar
altaveus

No caçar No llençar
deixalles

No circulació
motoritzada

Localització:

Distància:

Corredor verd Sector Parc de l’Alba

municipi de Cerdanyola del Vallès.

Torrent Can Fatjó: 613 metres

Torrent del Bosc: 1.010 metres

Temps: Torrent Can Fatjó: 20 minuts

Torrent del Bosc: 45 minuts

Dificultat: Baixa

Tipus de ferm:

Es recomana portar calçat còmode

Terra Època: Tot l’any

Itinerari: A peu

No fer 
fogueres
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SINCROTRÓ ALBA

1a FASE DEL CORREDOR VERD



Horta familiar dels Pujol

La bòbila de Campmany

Viaducte de Can Fatjó

Entorn Torrent de Cant Fatjó

0,351 Km

0,351 Km

0,415 Km

0,514 Km

Antic viver Santin0,573Km

0,06 Km

Espai restaurat, llera naturalitzada amb retirada de canya 
(espècie invasora) i plantació de bosc de ribera. En allunyarse 
de la llera del torrent apareix la plantació de bosc mixt de pi i 
alzina.

Activitat d’horta tradicional arrelada 
a aquests terrenys des dels anys 
40, fent un servei de custòdia del 
territori.

Antic emplaçament de la bòbila. Es 
va fer l’enderroc i un estudi de 
compatibilitat de sòl. En l’actualitat és 
un prat de secà, lloc de recer i aliment 
per a la fauna.

Les teves observacions formen part de la ciència 
ciutadana i són molt útils per avaluar la biodiver-
sitat. Les pots compartir amb especialistes:

Consulta la web: http//natusfera.gbif.es/projects/biodiversitat-del-parc-de-l-alba

Era una explotació forestal que va ser expropiada per a la 
urbanització del Parc de l’Alba. Part dels arbres autòctons 
existents al viver: pins, alzines, xiprers, oliveres, margallons i 
llorers, han estat aprofitats per a la restauració del corredor verd 
i per a  l’enjardinament de la urbanització.

Pas mixt de fauna que substitueix un tub de drenatge d’1,5 m 
d’amplada, usat per conills, genetes, teixons, guineus i senglars. 
Els elements d'escullera i fusta són espais de recer i de pas per 
a rèptils, microfauna i conills. 

Des d’aquest punt privilegiat podem veure l’extrem més 
meridional del corredor verd i la seva funció de donar 
continuïtat als hàbitats, fent permeable la carretera 
BP-1413 per a la fauna i les persones cap a la serra de 
Collserola. La posta de sol des d’aquest punt  és una de les 
perspectives més recomanables del Parc de l’Alba.

Sortim del pont i ens dirigim al turó del torrent del Bosc. Aquest 
espai es va restaurar segellant amb argiles l’antiga argilera 
dels anys 70 i confinar els asbestos que hi havia aplegats. Al 
mateix temps es va fer una remodelació topogràfica per 
integrar i suavitzar els talussos de l’antiga activitat. A la prima-
vera podem observar a la base del turonet rosers i estepes 
florits, que formen part de la revegetació realitzada amb 
l’objectiu d’instaurar un bosc mixt de pi i alzina.

En aquest pas mixt de fauna també s’ha registrat el pas de 
conills, genetes, teixons, guineus i senglars. L’arranjament 
de la carretera va permetre restituir la llera del torrent del 
Bosc i la instauració del bosc de ribera. A la primavera, des 
de la barana del pont, es poden veure salzes brotant en els 
marges i lliris grocs florits a la llera.

La conservació de la biodiversitat és vital per  a l’equilibri natural dels 
ecosistemes i juga un paper determinant en el control de plagues.  
Aquestes caixes nius  ajuden a millorar la població de mallerengues, 
depredadors naturals que ajuden al control  biològic de plagues 
d’insectes en la jardineria i l’agricultura.

Les primeres aigües que corren per la calçada de la BP-1413, que 
són les més brutes, sobreeïxen a la cuneta verda i són prefiltrades 
mentre circulen pel llit de sòls i arrels de la vegetació existent abans 
del seu abocament a la riera de Sant Cugat.

Caixes niu ocells insectívors0,386 Km

Viaducte del Torrent del Bosc0,505 Km

Mirador del Torrent del Bosc1,010.0 Km

0,557 Km Restauració antiga planta
d’Àrids Catalunya

Cuneta verda neteja 
aigües pluvials
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