1

Incloure per part de la Generalitat
de Catalunya la serra de Galliners
en el Pla d’espais d’interès
natural (PEIN) per garantir-ne la
protecció i gaudir d’un territori present
i futur ambientalment equilibrat. Així
mateix, i mitjançant el futur Pla de
connectors, que n’eviti l’aïllament
respecte dels altres espais naturals de
la comarca i que doni base legal a tot
el conjunt de la Via Verda Collserola
– Sant Llorenç.
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Crear figures de protecció
municipal per part dels
ajuntaments de Cerdanyola,
Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze
i Terrassa, així com en el Pla general
metropolità de Barcelona (PGM).
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Donar-li garanties jurídiques
mitjançant els plans d’ordenació
urbana municipal (POUM) i el Pla
general metropolità (PGM): Delimitar
de manera precisa els espais a protegir
i preservar, i desprogramar els vials
pendents de construcció per evitar
més fragmentació del territori (com
per exemple l’enllaç amb la C-1413
per la carena de can Barnola i la Via
Interpolar).
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Fomentar la integració
paisatgística de les zones
urbanes amb els espais
naturals i rurals. Donar continuïtat
a l’àrea forestal i evitar una major
fragmentació dels espais naturals per
noves implantacions urbanes o noves
infrastructures per tal de garantir
la continuïtat paisatgística i de les
poblacions biològiques. Mantenir els
espais de prats i conreus.

5

Actuar sobre les estructures dels
passos de fauna ja existents per
millorar el trànsit de la fauna
terrestre de la Via Verda.

6
7

Impulsar un programa integral
de prevenció d’incendis forestals
que respecti els valors ecològics
i paisatgístics del territori.
Recuperar la qualitat ecològica
dels cursos fluvials millorant
la qualitat de l’aigua i la
regeneració de la vegetació de ribera,
així com la recuperació dels aiguamolls
de can Ponsic i el seu entorn immediat.

ADENC Associació per la Defensa i
l’Estudi de la Natura
ANDA Associació Naturalista d’Abrera
Associació de propietaris i veïns de Les
Fonts
Associació Vies Verdes Vallès
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Racionalitzar l’accés al medi
natural forestal en el seu
vessant lúdic. Cal aproximar les
àrees de lleure a la ciutadania i millorar
la xarxa de senders i camins, així com
regular i controlar de manera eficient
l’accés motoritzat.
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Dotar la Via Verda de centres
informatius que fomentin el
coneixement i protecció de tota
la seva complexitat biològica, cultural i
social.

Bellaterra Natura
Catalunya Sostenible
Centre Excursionista de Terrassa
Centre Muntanyenc Sant Llorenç (de
Terrassa)

Serra de
Galliners
Un espai ple d’oportunitats
Què és la serra de Galliners?
Situada a la plana del Vallès, entre
el Parc de Sant Llorenç del Munt i el
de Collserola, la serralada transversal
vallesana comprèn tres massissos
diferenciables: la serra de Montagut al
nord-oest, la serra de les Martines al
centre i la serra de Galliners al sud-est.
Aquesta pertany als municipis de Sant
Quirze del Vallès, Sant Cugat del Vallès,
Cerdanyola del Vallès, Rubí i Terrassa.

Aquest espai natural està actualment
immers en un procés accelerat
d’ocupació urbanística i d’erosió que
afecta greument la seva supervivència i
que fa que calgui protegir-ne els valors
biològics i paisatgístics, així com els
culturals, històrics i socials.

CEPNA Centre d’Estudis i Protecció de
la Natura
CESQV Club Excursionista Sant Quirze
del Vallès
Club Muntanyenc Sant Cugat
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Realitzar un catàleg o
inventari de patrimoni
per intervenir,
protegir i restaurar les àrees riques
en biodiversitat i els elements
historicoartístics. Promoure i garantir el
patrimoni natural, cultural i social per a
les generacions futures.
La serra de Galliners ha de ser un espai
natural de qualitat a la plana del Vallès
on puguem gaudir d’un benestar i
d’una salut millors.

Consell Comarcal del Medi Ambient de
Matadepera
DEPANA Lliga per a la Defensa del
Patrimoni Natural
Ecologistes en Acció de Catalunya
FAVSQ Federació d’Assoc. de Veïns de
St. Quirze del Vallès
Grup Ornitológic Pigot de Terrassa
Plataforma Cívica per a la Defensa de
Collserola
Plataforma NO a la MAT

No podem
deixar-nos-la
perdre!

Salvem el Vallès
SQV Natura Sant Quirze del Vallès
Natura
UES Unió Excursionista de Sabadell

Per a més informació consulteu www.sqvnatura.org i/o www.adenc.org

Per a més informació consulteu www.sqvnatura.org i/o www.adenc.org

Jaciments paleontològics: S’hi
troben restes de mamífers i rèptils que
visqueren d’11,2 a 9,1 milions d’anys
enrere, quan a la conca del Vallès hi
havia una selva tropical.

Pel paisatge
Castellar del Vallès
Matedepera

El paisatge és un dels patrimonis més
importants que tenim com a éssers
humans. Mitjançant el paisatge fem
créixer les nostres arrels d’identificació
i de pertinença. Tots necessitem un
paisatge agradable, amb una expressió
física sobre el territori d’un compromís
entre home i natura amable i cordial.
Sant Feliuet de Vilamilanys

Terrassa

En ma terra del Vallès tres turons
fan una serra, quatre pins un bosc
espès, cinc quarteres massa terra.
Com el Vallès no hi ha res.

Sabadell

Serra
de
Galliners

Sant Quirze del Vallès

Pere Quart (Joan Oliver)
Corrandes d’exili. Gener de 1939

Bellaterra
Badia del Vallès

Rubí

Cerdanyola del
Vallès

Sant Cugat del Vallès

Via verda Sant Llorenç-Collserola

Per la seva
diversitat
biològica
A Galliners trobem una rica
representació de fauna i flora dels
ambients mediterranis.
Hi ha més de 100 espècies d’ocells,
entre les quals la mallerenga, el
raspinell comú, el bruel, l’oriol,
l’abellerol i el cucut. I rapinyaires
tant diürns, com el xoriguer i l’àliga
marcenca, com nocturns, com ara la
cabrota i el mussol comú.
S’han trobat més de 50 espècies de
papallones, de les quals destaquen
la papallona reina i la papallona de
l’arboç. Entre els amfibis trobem el
tòtil, el gripauet comú i la salamandra,
i entre els rèptils la noia i el llangardaix
ocel·lat.
Les comunitats vegetals estan molt
ben estructurades i contenen elements
florístics molt interessants com la
bufalaga o l’aspró, i alguns fins i tot
rars, com ara el Lygos Sphaerocarpa.

Abellarol

Papallona rei

Toixó

Per la salut i el
benestar de les
persones

Per ser part
important
del connector
biològic de la Via
Verda
La fauna existent dins la serra de
Galliners presenta problemes de
mobilitat i d’interconnexió amb altres
poblacions, especialment pel que fa
als mamífers de mida mitjana i gran.
La serra de Galliners forma part del
connector biològic de la Via Verda
entre Sant Llorenç i Collserola, i és
un punt calent que ha de garantir la
diversitat genètica i la permeabilitat
ecològica d’aquest dos parcs naturals.
Cal remarcar que el riu Sec, situat
al nord-oest de serra de Galliners fa
de connector biològic fluvial entre
Sant Llorenç i la mar Mediterrània
mitjançant els rius Ripoll i Besòs.
L’any 1996, biòlegs, geògrafs,
ambientòlegs, urbanistes... ja
reconeixien en el Fòrum Terrassenc la
necessitat de protegir i ordenar el medi
natural i el paisatge de la Via Verda.

l’interior encara podem veure una ara
paleocristiana de marbre del segle V.
Masies com la de can Vinyals,
can Llobateres i can Poncic, que va
ser construïda amb tàpia, mostren
la importància cultural i social de la
pagesia al Vallès.

Pel lleure
El ritme de la nostra vida quotidiana,
la feina, les obligacions familiars
i socials, el trànsit... fan que els
ciutadans i ciutadanes necessitem
consumir més i més natura. Necessitem
un espai on desenvolupar el temps
lliure. La serra de Galliners és una
oportunitat per poder gaudir de
moltes activitats de lleure amables
amb la natura i l’entorn. Per la seva
situació propera a grans nuclis urbans
pràcticament no hi ha necessitat
d’agafar el cotxe.

Pel patrimoni
històric i social
Jaciments arqueològics: La
necròpolis neolítica de can Pallars
(datada en l’any 4.500 abans de
Crist) és l’únic jaciment conegut
que encara resta dins dels espais
naturals de la serra de Galliners.
Molts han estat sepultats o espoliats
pel desconeixement de la seva vàlua
històrica i social.
Camins històrics: La via Augusta
i la via Trajana, el camí Ral i el camí
del Monjos mostren la importància
històrica i estratègica que tenien
aquestes contrades.
Fonts: Les fonts són punts de
trobades, d’aplecs i d’excursions.
Moltes es troben en un estat
deplorable o són difícils de localitzar,
com és el cas de la font del torrent del
Pont.
Ermites preromàniques com la
de Sant Feliuet de Vilamilanys, on a

El Govern de la Generalitat de
Catalunya en el DOGC 25 de maig de
2006 va declarar diversos municipis
de l’àrea metropolitana de Barcelona
(entre els quals Sant Quirze, Sant
Cugat, Cerdanyola del Vallès, Terrassa,
Sabadell i Rubí) zones de protecció
especial de l’ambient atmosfèric a
causa d’un excés de contaminants en
l’aire.
Els boscos són com una gran esponja
que regula la humitat ambiental i una
part del cicle de l’aigua, a més de ser
els filtres de contaminació de gèrmens
patògens i de soroll.
Traduït en xifres, un arbre filtra
cada any 7.000 kl de pol·lucionant
atmosfèric.

Pel compromís
amb les
generacions
futures

Font de la Riba

Miradors: Els seus relleus, més
elevats que l’entorn, permeten gaudir
del paisatge, com per exemple el
mirador del coll de Penjallops i el turó
de Pujol Blanc.

Tots volem donar el millor que tenim
als nostres fills i filles. Tenim cura del
seu menjar, vetllem per la seva salut,
els donem uns bons estudis... Però
com estarà l’aire, l’aigua i la natura
en general d’aquí a uns anys? Quins
efectes tindran, per a la seva salut, la
contaminació i la destrucció que estem
provocant?

Camí de Can Vinyals

