
Ruta de boscos urbans 

La ruta consisteix en pujar al turó del Carmel (266 m) i fer una descripció dels 

elements paisatgístics presents a la ruta. 

La sortida partirà des de l'Aula ambiental del Bosc de Turull. Durant l'ascens 

cap al turó s'identificaran les diferents espècies de vegetació. Els principals 

exemplars són:  

Pi pinyer (Pinus pinea) arbre de la regió mediterrània. Característic per tenir la 

llavor comestible, el pinyó. Forma boscos monoespecífics generalment a prop 

de la costa i en terrenys silicis, sorrencs o de sauló. Té les arrels molt 

superficials, resisteix molt bé la sequera de l'estiu i no suporta glaçades 

extremes. 

Pi blanc (Pinus halepensis) és un arbre també propi de la regió mediterrània i 

de la família de les pinàcies. La seva utilitat quedava limitada a les 

repoblacions de masses forestals i per a l'obtenció de resina. La fusta és de 

baixa qualitat. 

Alzina (Quercus ilex) arbre que forma boscos a la regió mediterrània. És de 

fulla perenne i en el passat va ser molt valorat per la seva fusta, òptima pel 

carboneig. Fou substituït pels pins, pel seu creixement lent. Necessita de sòls 

profunds. 

Ginesta (Spartium junceum) arbust que es troba en àrees de clima mediterrani. 

És plantada com a planta ornamental, per les seves flors grogues que 

desprenen una olor molt característica. Resisteix molt bé la sequera. 

Ullastre (Olea europea spp sylvestris) és l'olivera en estat silvestre. El seu fruit 

és més petit i conté menys oli que l'oliva de conreu. S'estén pels boscos de la 

regió mediterrània, majoritàriament a prop del mar. 

Roure cerrioide (Quercus cerrioides) és un creuament entre el roure de fulla 

petita i el roure martinenc. Forma part de la vegetació eurosiberiana, però es 

considera que forma part de les rouredes seques.  A casa nostra, s'estén per 

les obagues de la serralada litoral. La seva fulla és marcescent. 

Ametllers (Prunus dulcis) és un arbre fruiter que es troba com a restes d'antics 

conreus, tot i que també se'n troben plantacions recents a mode de 



repoblament. Es cultivava per obtenir el seu fruit, l'ametlla, molt apreciat en 

l'alimentació. 

Robínia és un arbre molt apreciat en jardineria. Va ser introduït per complir 

una funció ornamental. Naturalitzat als boscos desplaça espècies autòctones. 

Un cop arribats al mirador farem una primera observació del pla de la ciutat de 

Barcelona. Des d'aquest punt s'identifiquen els llocs més emblemàtics i gran 

part del traçat urbà. 

El darrer tram de pujada al turó ens permetrà observar la composició del sòl.  

A la serralada de Collserola hi predominen roques metamòrfiques: llicorelles, 

esquists i pissarres. A sota d'aquest substrat s'hi troba un sòcol granític. El 

resultat dóna sòls àcids, molt porosos i de baixa escorrentia superficial. 

S'entén que totes les valls contigües siguin riques en aigua, ja que aquesta 

drena amb molta facilitat cap al subsòl.  

Durant l'ascens s'observa, però, un predomini de gres. És indicatiu que també 

s'hi troben materials calcaris, tot i que en avançat estat de sedimentació.  

El turó del Carmel serà el següent punt de parada. Sobre aquest en tenim una 

breu referència a la viquipèdia: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%B3_del_Carmel 

Des d'aquest indret, es comentaran els trets urbanístics (barris) i geogràfics 

(relleu, hidrografia) de la zona. 

Els barris més pròxims quedarien englobats per la zona del Parc Güell i 

Vallcarca (inclòs el barri del Carmel), i el barri d'Horta i Vall d'Hebron. En tenim 

algunes referències a la viquipèdia i al llibre "Barcelona pam a pam" 

d'Alexandre Cirici.  

Els trets geogràfics es limitarien a identificar el pla de Barcelona amb alguns 

dels pics que formen part de les estribacions de la serralada litoral: turó de la 

Peira, turó de la Rovira, turó del Putxet i turó de Monterols. Altres elements de 

relleu ho són la serralada litoral (Collserola, Marina i Montnegre), i la serralada 

prelitoral (Montseny). En quant a la xarxa hidrogràfica, s'observen els 

nombrosos rierols, barrancs i fons de valls pròxims al turó, així com el tram 

final del riu Besòs. Després d'això iniciaríem la baixada i finalització de la ruta. 


