
Xarxa de Parcs Naturals

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Bar

celona està formada per 12 espais naturals d’alt valor 

paisatgístic, ecològic i cultural.

Garanteix un equilibri territorial i ambiental als 100 mu

 nicipis del seu àmbit geogràfic.

Abasta 101.576 hectàrees. Això representa el 22% 

del territori on viu el 70% de la població de Catalunya.

Planifica i gestiona els espais naturals i agraris mitjan

çant els plans especials, elaborats amb la participa

ció de tots els agents implicats.

Protegeix els valors naturals, agrícoles, forestals, 

cultu  rals i paisatgístics de cada parc.

Aposta per un equilibri entre la preservació dels 

parcs i el desenvolupament econòmic de la població.

Fomenta l’ús públic del patrimoni natural.
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Xarxa de Parcs Naturals
101.576 hectàrees d’espais naturals protegits

D
irecció d

e C
om

unicació. Foto p
ortad

a: Iñaki R
elanzón. D

L:

Espai Natural de les Guilleries-Savassona

L’Espai Natural de les GuilleriesSavassona engloba part dels mu
nicipis de Fol gue roles, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d’Osor
mort, Tavèrnoles i Vi la nova de Sau, si tuats a la part oriental de la 
comarca d’Osona.

L’espai natural comprèn part del massís de les Guilleries (a la 
Serralada Prelitoral), la part sud de la serra de Collsacabra (Serra
lada Transversal) i les muntanyes de Savassona, que fan de nexe 
de connexió entre les formacions anteriors. El punt més alt de l’es
pai és el turó del Faig Verd, amb 1.187 m, a Vilanova de Sau. Amb 
menys altitud, destaquen els miradors naturals dels Munts i el puig 
del Far a Tavèrnoles, i el de Sant Llorenç del Munt a Sant Julià de 
Vilatorta, tots amb una cota superior als 800 m.

Aquest territori és el fruit de l’evolució de les condicions naturals i 
de la seva humanització, duta a terme per l’ús continuat del territori 
i el seu aprofitament. Té un interès especial pels seus valors natu
rals, pels recursos econòmics i pel patrimoni construït.

El Consorci de l’Espai Natural de les GuilleriesSavassona, inte
grat pels municipis de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Sant 
Sadurní d’Osormort, Tavèr noles i Vilanova de Sau i per la Diputació 
de Barcelona, és l’encarregat de desenvolupar la gestió d’aquest 
espai natural, d’acord amb criteris de sostenibilitat, per tal de pre
servar els espais d’alt interès agrícola i forestal de forma que se 
n’eviti la degradació.

Una part d’aquest espai natural, concretament 8.370 hectàrees 
dels municipis de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles i 
Vilanova de Sau, està regulat pel Pla especial de protecció i millora 
de l’Espai Natural de les GuilleriesSavassona, aprovat l’any 2004, 
que marca criteris de control i de gestió que han de garantir la 
protecció i conservació dels elements patrimonials i dels sistemes 
naturals, conjuntament amb la regulació i el foment dels aprofita
ments agraris i forestals i amb la consolidació i millora de l’activitat 
que es desenvolupa dins el seu àmbit.

Patrimoni arquitectònic

El patrimoni ar

quitectònic recull 

els vestigis d’al

tres èpoques tal 

com han arribat als 

nostres dies. Molts 

dels elements his

tòrics se situen en 

punts elevats, des 

d’on es gaudeix 

d’àmplies panorà

miques.

Les restes més an

tigues d’ocupació 

humana corresponen a les pedres gravades i als jaciments 

prehistòrics associats a grans blocs de gres al pla de Sant Fe

liuet de Savassona i a les restes del poblat 

ibèric del Casol de Puigcastellet. 

D’època romànica i preromànica són relle

vants les construccions del pont de Malafo

gassa, Sant Llorenç del Munt, Sant Feliuet de 

Savassona, Sant Andreu de Bancells, Sant 

Romà de Sau i Santa Maria de Vallclara. 

El període barrocneoclàssic troba la seva 

repre sentació al santuari de Puigl’agulla. 

Finalment, una gran quantitat de masos 

asso  ciats a l’activitat agrícola d’origen me

dieval s’han de sumar també a tot aquest 

patrimoni.

Medi físic

L’Espai Natural de les GuilleriesSavassona gaudeix d’una si

tuació privilegiada atès que és emplaçada en un lloc de contacte 

entre la regió mediterrània i l’eurosiberiana o centreeuropea. S’hi 

po den distingir tres unitats paisatgístiques: les Guilleries, Savas

sona i el Collsacabra. Les formacions muntanyoses es troben 

majoritàriament cobertes de bosc, 

amb combinacions diverses d’alzi

nar, roureda i pineda. A les zones 

de menys pendent, el bosc s’alterna 

amb prats i conreus. Singularitzen el 

paisatge les emergents cingleres 

de roca nua i el pantà de Sau, 

amb la seva àrea d’influència. 

Flora i fauna

S’hi poden observar dues àrees boscoses to tal ment diferents: 

els boscos de les Gui lleries, densos i humits i amb predomi

ni de la roureda, i els boscos de Savassona, més àrids, amb 

un sotabosc menys poblat 

i amb un domini de l’alzi

na i el pi roig. A les parts 

obagues i en determinats 

indrets excepcionalment 

hu  mits, s’instal·len freixene

des i fagedes. Cal des tacar, 

a més, que els fons de vall 

amb tor rents i cursos d’ai

gua permanents es co brei

xen de boscos de galeria o 

forests de ribera com ara 

les vernedes, les omedes i 

les sal zedes. 

L’explotació forestal consti

tueix un recurs econòmic important a l’àrea. La silvicultura ha 

comportat una important substitució d’espècies forestals, de 

manera que ha configurat un remarcable mosaic de boscos, des 

de castanyedes fins a arbredes de coníferes variades.

El contacte entre la regió mediterrània a les parts més baixes  

i la regió eurosiberiana a les cotes més altes confereix un caràc

ter de singularitat a la fauna de l’espai natural. 

En aquest territori no és difícil topar amb un sen 

glar, un esquirol, un tei xó, una guineu o una 

ge neta; ni tampoc sentir cantar el rossi nyol 

quan n’és el temps. Igualment, a la zona del 

pantà de Sau trobem ocells associats a cur

sos d’aigua interiors, com 

per exemple el corb marí, el 

bernat pescaire i l’ànec coll

verd, entre d’altres. Desta

ca la nidificació de l’aufrany 

a la zona de la cinglera del 

Roc del Migdia. En aigües 

corrents es reprodueix el  

tritó pirinenc, la salamandra 

i el cranc de riu ibèric, i a les 

basses podem trobar diver

ses espècies de granotes  

i gripaus. 

Medi socioeconòmic

Als municipis de l’espai na tural, el sector primari ha passat  

a conviure amb un cert desenvolupament in dustrial i del sector 

serveis. Tot i que s’hi 

manté l’activitat agríco

la, forestal i ra  madera, 

s’ha produït un abando

nament progressiu del 

sector pri mari, motivat 

per dificultats associa

des a les pecu liaritats fí

siques del territori, la 

manca de mà d’obra 

qualificada, i la dificultat 

d’incorporar no ves tèc

niques i d’obtenir pro

ductes més competi

tius. 
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Comte d’Urgell, 187
Edi�ci del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 400
Fax 934 022 439
xarxaparcs@diba.cat 
www.diba.cat/parcsn

Àrea d’Espais Naturals
Xarxa de Parcs Naturals

Espai Natural de les
Guilleries-Savassona    

Xarxa de Parcs Naturals
Parc del Castell de montesquiu, Espai Natural de les Guille ries-Savassona, Parc Natu-
ral del montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del munt i l’Obac, Parc del montnegre i 
el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de marina, Parc de Coll-
serola, Parc agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

El Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona l’integren:
Diputació de Barcelona, ajuntament de Folgueroles, ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort, ajun-
tament de tavèrnoles i ajuntament de Vila nova de Sau.
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Símbols convencionals

Eix transversal
Carretera
Pista
GR (sender de
gran recorregut)
PR (sender de
petit recorregut)
Altres itineraris

Nucli urbà
Límit de l’espai
natural
Cim
Mas, edificació

Informació

Construcció d’interès
Museu,
exposició permanent

Audiovisual

Equipament pedagògic

Itinerari senyalitzat

Font

Vista panoràmica

Indret d’interès especial

Arbre singular

Restaurant

Càmping

Àrea d’esplai

Pesca

Club nàutic

Hotel o fonda

Allotjament rural

Estació de ferrocarril

Aparcament

Hospital

Dispensari

Gasolinera

Equipaments i serveis

Llocs d’interès

• Jaciments prehistòrics. Pedres gravades del pla de Sant 
Feliuet de Savassona, coves de les Grioteres i jaciments pa
leo lítics del Cingle Vermell i del Roc del Migdia.

•	Poblat ibèric del Casol de Puigcastellet (s. iii-ii aC). Cor
res pon a una fortificació que és una mostra de l’antiga ocu
pació humana en aquest territori.

•	Elements del preromànic i romànic. Són importants les 
construccions del pont de Malfogassa (s. xv), el castell de 
Sant Llorenç del Munt (s. xii), les ermites de Sant Feliuet 
de Sa vas sona (s. x-xvi), Sant Andreu de Bancells (s. xii), Santa 
Maria de Vallclara (s. xii) i Sant Romà de Sau (s. xi), com també 
l’església de Sant Sadurní d’Osormort (s. xii).

•	Fonts. La riquesa hidrològica de l’Espai Natural de les Gui
lleriesSavassona es manifesta en la gran quantitat de fonts 
existents, moltes de les quals constitueixen espais de lleure 
i passeig. Entre d’altres, podem esmentar la font Trobada, la 
font de Foquers i la font de la Riera.

•	Cims. Com a punt més alt, hi destaca el turó del Faig Verd 
(1.187 m), en situació central a l’Espai Natural de les Gui lleries
Savassona. També es pot gaudir d’interessants panoràmi
ques, entre d’altres, des del puig d’Alfar (832 m), el roc del 
Migdia (762 m), els Munts (862 m), el puig de la Força (741 m), 
el Puigl’agulla (743 m) i Sant Feliuet de Savassona (694 m).

•	Ecosistemes. La visita a l’Espai Natural de les Guilleries
Savassona permet gaudir d’ambients com ara l’alzinar mun
tanyenc i litoral, la roureda de roure martinenc amb boix, la 
pineda de pi roig, les fagedes, la vegetació de ribera i d’am

bients humits amb espècies com ara verns, salzes, pollan
cres, avellaners i aurons, les plantacions de castanyers i 
avets, la vegetació d’ambients rocosos, els camps de conreu, 
els matollars oberts i l’entorn del pantà de Sau.

•	Elements geològics. Des del punt de vista geològic, hi des
taquen, entre d’altres, els cingles de Vilanova i Tavertet, el coll 
de Romegats i la solella de les Valls.

Els itineraris

Travessen l’Espai Natural de les GuilleriesSavassona diversos 
iti neraris, entre els quals destaquen els de gran recorregut GR 2, 
GR 2.2, GR 210 i GR 192, els de petit recorregut PR C40.1  
i PR C40.2, la Ruta del Romànic (GR 151), el Camí de Sant Jau
me, el Camí de l’Abat Oliba i el Meridià verd.

Equipaments del parc

Seu del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
C/ Guilleries, 5. 08519 Vilanova de Sau
Tel. 938 847 006 i 938 847 888 · Fax 938 847 887
en.guilleries@diba.cat

Centre d’Informació de Folgueroles
Plaça Verdaguer, 2 – Can Dachs. 08519 Folgueroles
Tel. 938 122 329 i 938 122 054 
en.guilleries.folgue@diba.cat · www.folgueroles.cat
Horari: de dimarts a diumenge, de 10 a 14 h; dissabte, de 17 a 19 h
Exposició permanent: «Descobrir l’Espai Natural de les  
GuilleriesSavassona»

Centre d’Informació de Sant Julià de Vilatorta
Parc de les Set Fonts. 08504  Sant Julià de Vilatorta
Tel. i fax 938 122 786
en.guilleries.stjuli@diba.cat
Horari: de dilluns a diumenge, de 10 a 13 h; dissabte, de 9 a 13 h
Exposició permanent: «Els usos de l’aigua»

Punt d’Informació de Tavèrnoles  
C/ de l’Església, 1. 08519 Tavèrnoles
Tel. 938 887 308
en.guilleries.tavern@diba.cat
Horari d’estiu: dimarts, de 16 a 19 h; divendres, dissabte  
i diumenge,  de 9 a 14 h. Horari d’hivern: divendres, de 16 a 20 h; 
dissabte i diumenge, de 9 a 14 h
  
Punt d’Informació de Vilanova de Sau
Pg. Verdaguer, s/n. 08519 Vilanova de Sau
Tel. 620 131 211
en.guilleries.vilano@diba.cat
Horari: Setmana santa, juny i juliol: diumenges i festius, de 10 a 
14 h; agost: feiners i festius, de 10 a 14 h. Durant tot l’any atenció 
telefònica de 8 a 15 h

Diputació de Barcelona
Àrea d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 400 · Fax 934 022 426
xarxaparcs@diba.cat · www.diba.cat/parcsn

Accessos

Carreteres

C-17: Barcelona-Vic-Puigcerdà 
C-25: Eix transversal: Girona-Vic-Lleida. Sortides: 183, 187 i 195
N-141d: Vic - Folgueroles - Vilanova de Sau - pantà de Sau
C-153 i BV-5213: Vic - tavèrnoles - parador de Sau
BV-5201: Vic - Sant Julià de Vilatorta - Sant Hilari Sacalm 

Transport públic

No hi ha transport públic a l’interior de l’espai natural. No obstant això, 
els usuaris es poden apropar amb tren (Renfe) fins a Vic. Des de Vic 
hi ha línies regulars d’autobusos i servei de taxi que arriben fins als 
diferents municipis que integren l’espai protegit. 

Autocars J. Comasòlivas, des de Vic a Sant Julià de Vilatorta i a Fol
gueroles (servei de dilluns a dissabte). Tel. 938 862 614 

Renfe. Informació i atenció al client: tel. 902 240 202  www.renfe.es

Recomanacions

Respecteu les activitats agrícoles i ramaderes 
ja que són el mitjà de vida d’alguns habitants 
d’aquest espai i el seu entorn.

El bosc és un recurs natural renovable que en 
aquest espai s’aprofita de manera racio nal. Les 
tales hi són regulades per la Llei forestal de 
Catalunya i per la normativa del Pla especial.

Utilitzeu la xarxa de pistes i camins se  nya
litzats. Recordeu que la velocitat màxima és  
de 30 km/h. No és permesa la circulació de vehi
cles, bicicletes i cavalls fora de les carreteres  
i les pistes d’ús públic. No aparqueu davant de les 
cadenes que tanquen l’accés als camins.

Gaudiu de l’Espai Natural de les GuilleriesSavas
sona tot respectant la diversitat del patrimoni 
natural i arquitectònic.

Les GuilleriesSavassona és un espai ideal per a 
la pràctica d’activitats i esports a l’aire lliure. Per la 
vostra seguretat, preneu les precaucions adients 
a l’activitat que penseu realitzar. 

Respecteu la natura i la tran quil·litat de l’entorn, 
especialment als llocs de nidificació. Cal evitar 
sorolls innecessaris.

Les activitats de caça i pesca hi són regulades per 
llei, i únicament són permeses als vedats de caça 
i de pesca existents. 

L’aban do nament d’animals de companyia i d’es
pècies exòtiques és una crueltat i està tipificat per 
la llei com a infracció. 

Barcelona

 

CARTOGRAFIA: XPN

Les castanyes, a més de ser un recurs econòmic 
per als seus propietaris, constitueix l’aliment de 
moltes espècies animals. Colliune amb mode
ració i amb l’autorització dels propietaris dels 
arbres. 

El boix grèvol (Ilex aquifolium) és un arbre escàs 
que proporciona refugi i aliment a moltes espècies 
d’animals. És protegit per la llei, i és penalitzat fer 
recol·lecció tant de l’arbre com de les seves parts. 

Recordeu que és expressament prohibida la 
crema de branques i altres materials, el llança
ment de focs d’artifici, els focs a terra i les barba
coes als terrenys forestals i a la franja de 500 m 
que els envolta (excepte en el pe ríode de l’any en 
què la llei ho permet i amb autorització prèvia de 
l’òrgan competent).

No llenceu les deixalles a qualsevol lloc. Utilitzeu 
les papereres i els contenidors del parc o de les 
poblacions properes.

No és permesa l’acampada lliure en cap de les 
seves modalitats, incloses les autocaravanes. Si 
voleu acampar, us caldrà un permís; els ajunta
ments us orientaran per obtenirlo.

Si colliu bolets o herbes remeieres, no malme teu 
el bosc utilitzant eines o excavant la terra. 

Seguiu les indicacions i recomana-
cions dels cartells, dels punts d’infor-
mació i dels guardes (tel. 608 799 641,  
608 943 416 i 650 123 394).

Emergències

Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona

PROVÍNCIA
DE BARCELONA


