CATÀLEG DEL PATRIMONI NATURAL
ESPAIS NATURALS D’INTERÈS MUNICIPAL
ENIM-01

BOSC DE CAN CABANYES

Localització

Situat al sud-oest del terme municipal, a cavall entre la carretera de
Granollers a Montmeló i el riu Congost. Limita, a l’oest, amb la
carretera de Montmeló i els terrenys del Parc industrial de Can GordiCan Català i del Circuit de Catalunya; a l’est, amb el riu Congost; al
sud, amb el terme municipal de Montmeló i, al nord, amb una indústria.

Accessos

Carretera de Granollers a Montmeló. Camí de Can Gordi, a la zona
industrial. Accés est del Circuit de Catalunya. L’itinerari de lleure-carril
bici de la serra de Ponent hi arriba a través de la zona de
l’aparcament.

UTM

(439095.59, 4602284.97)

Altitud

Tipologia

Zona verda (bosc)

Superfície 8 ha

Ús actual

Forestal i de lleure, vinculat a la recuperació de l’entorn fluvial del riu
Congost. Constitueix un espai verd proper al Parc industrial de Can
Gordi-Can Català i al Circuit de Catalunya.

Fotografia

Màx.: 97 m – Mín.: 91 m

Emplaçament

Descripció
El Bosc de Can Cabanyes forma part dels terrenys cedits com a zona verda pel Parc
industrial de Can Gordi-Can Català, el qual s’estén pels municipis de Granollers i
Montmeló. Tanmateix, forma part de l’àmbit inclòs en el projecte finançat pels Fons
de Cohesió de la Unió Europea per a la clausura de l’antic abocador de residus de
Palou i la recuperació i sanejament de l’entorn fluvial del riu Congost.
Es tracta d’arbreda mixta de pi pinyoner (Pinus pinea) i alzines (Quercus ilex), on el
pi és dominant. També s’hi troben alguns exemplars de roure martinenc (Quercus
humilis) i lledoner (Celtis australis). No hi ha estrat arbustiu i l’herbaci és constituït per
fenàs, lianes i esparregueres.
La morfologia de l’espai es caracteritza per ser un terreny planer amb grans espais
oberts. La seva ubicació, paral·lela al riu, permet que en determinades zones hi hagi
una alta humitat i que hi aparegui aigua superficial en basses o petites llacunes.
L’espai es troba fragmentat en tres zones, cadascuna amb petites diferències
respecte les altres:
•

Zona nord: Arbreda amb clarianes i de pobra vegetació, amb espècies del
sotabosc.

•

Zona centre: Arbreda més densa i amb més espècies al sotabosc, tant d’arbusts
com herbes.

•

Zona sud: Arbreda amb molta presència de pi pinyer i alzina, amb un sotabosc
molt pobre.

Constitueix un refugi de gran importància ecològica per la fauna ornítica relacionada
amb el riu Congost. Aquest espai, doncs, no presenta una fauna pròpia d’ambients
boscosos, sinó més aviat la relacionada amb el riu.
L’estat de conservació és baix i necessita d’actuacions que protegeixin les masses
forestals i evitin activitats poc responsables amb l’entorn, com ara el tir al plat, la
cacera, l’aparcament, les acampades indiscriminades i l’abocament de residus.
Infraestructures i equipaments
Les actuacions de recuperació de la zona preveuen la construcció d’un aparcament
de vehicles, un edifici que es destinarà a centre d’educació ambiental, un aiguamoll
amb aigua procedent de l’EDAR de Granollers —d’una hectàrea de superfície— i un
itinerari de natura, paral·lel al riu Congost i que connecta amb el passeig Fluvial del
marge esquerre i que arriba fins al recinte del Parc Firal.
El Centre d’educació ambiental de Can Cabanyes serà gestionat per l’Ajuntament de
Granollers i el Museu de Ciències Naturals-La Tela i tindrà les funcions de recepció
dels visitants de la zona —centres escolars i població en general—, d’exposició i
realització d’activitats relacionades amb l’estudi del funcionament de les zones
humides i del riu Congost.
El nou aiguamoll oferirà un nou hàbitat a la flora i fauna d’ambients aquàtics. L’aigua
procedirà de l’Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Granollers i la
superfície de l’aiguamoll serà d’una hectàrea.
El traçat d’un itinerari de natura transcorrerà paral·lel al riu Congost. El recorregut
connectarà amb el passeig Fluvial del marge esquerre i anirà fins al recinte del Parc
Firal de Granollers. Es construirà un pont per a vianants i una passera per superar el
riu.
La senyalització de l’espai informarà sobre les característiques i les possibilitats que
ofereix l’espai.
Història
Les masies de Can Cabanyes donen nom a l’espai forestal. Al sud de l’espai s’hi
trobava una de les cases, Mas Cabanyes, que pertanyia a Montmeló. L’altra masia,
construïda pels mateixos propietaris, es troba al barri de Can Tinet de Palou.
En els darrers anys el bosc no ha patit grans variacions, malgrat la forta pressió a la
qual ha estat sotmès. La superfície del bosc es va veure reduïda fa molts anys amb
la construcció de la carretera de Granollers a Montmeló.
Les darreres actuacions han estat l’adquisició dels terrenys per part del Consorci de
la Zona Franca, el desenvolupament del Parc industrial can Gordi-Can Català i les
neteges de residus a tot l’espai.
Propietat

Pública

Observacions

Sòl urbà (zona verda).

Planejament vigent

Sistema d’espais lliures: zona verda.

Directrius de protecció i gestió
D’acord amb els objectius previstos de protecció i recuperació ecopaisatgístics, en el
Bosc de Can Cabanyes són activitats a potenciar les relacionades amb:
•

El lleure, ja que forma part de les zones verdes properes al Parc industrial de
Can Gordi-Can Català.

•

L’educació ambiental, que pot aprofitar el ventall d’ambients de la zona.

•

Els itineraris que arriben a l’espai i recorren l’entorn fluvial del Congost i la
resta d’espais naturals de Granollers.

Tanmateix, s’hauria de tenir especial vigilància a:
•

L’entrada de vehicles fora de la zona d’aparcaments.

•

Acampades i pícnics indiscriminats fora de les àrees preparades a l’efecte.

•

Els abocaments incontrolats.

Fitxes associades

ENIM-02, bosc de Can Català
ENIM-07, bosc de Can Gordi
ENIM-14, riu Congost

Fonts documentals

Domingo i Reig, Virgínia; Camps i Giró, Albert. La Font del Ràdium. Una passejada
per la serra de Ponent. Granollers: Ajuntament de Granollers, 2001, 32 pàg. (Rutes
per Granollers, 2).
Garcia-Pey, Enric. Recull onomàstic de Granollers. Motius, topònims, nomenclatura.
Granollers: Ajuntament de Granollers, 1990, 263 pàg. (Estudis de Granollers i del
Vallès Oriental, 3).
Taller d’ocupació “La Font”. Dossier de turisme naturalista. Granollers: Ajuntament de
Granollers, 2000.
Plànols de l’Ajuntament de Granollers. Granollers: Ajuntament de Granollers. Servei
d’Urbanisme, 2002.
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