
CATÀLEG DEL PATRIMONI NATURAL
ESPAIS NATURALS D’INTERÈS MUNICIPAL

ENIM-10 BOSC DE CAN PAGÈS

Localització Situat al nord-oest de Granollers, a la serra de Ponent, entre el barri de
Terra Alta i el camí de l’Escanyat.

Accessos Camí de Sant Nicolau. Pont de Can Pagès. Camí de Terra Alta.

UTM (439581.25, 4606538.31) Altitud Màx.: 200 m – Mín.: 150 m
Tipologia Pineda i brolles. Superfície 2,9 ha
Ús actual Agroforestal.

Fotografia



Emplaçament

Descripció
Aquest espai consta de un sector forestal i de brolles que comencen a
desenvolupar una vegetació de tipus arbori. Tot aquest espai limita, al nord,
amb Terra Alta; al sud, amb el camí de l’Escanyat;  a l’est, amb camps de
conreu i el camí de Sant Nicolau i, a l’oest, amb erms i matollars.
La zona boscosa és un bosc monoespecífic de pi pinyer (Pinus pinea). En el
seu sector nord constitueixen un conjunt d’arbres de gran alçada, amb
creixement inclinat, que cerquen la llum, mentre que a la part sud, són de
menor alçària i contribueixen a la estabilització d’un petit turó. Aquestes dues
zones boscoses també presenten diferències en la riquesa del sotabosc: El
nord és molt més divers, amb lledoner (Celtis australis), llorer (Laurus nobilis),
olivera (Olea europaea), marfull (Viburnum tinus), garric (Quercus coccifera),
entre d’altres; a Can Pagès sud, la cobertura vegetal és d’espècies
d’herbàcies i només apareixen alguns arbustos com el matapoll (Daphne
gnidium).
La fauna que es pot trobar dins d’aquests ambients és la característica
d’espais oberts, com conreus i erms.

Infraestructures i equipaments
Els boscos de Can Pagès no disposen de cap tipus d’infraestructura ni equipament.
Tampoc presenta un accés fàcil.
Es preveu que la senyalització d’aquest espai es faci conjuntament amb l’itinerari de
lleure-carril bici.

Història
La masia de Can Pagès dóna nom a l’espai forestal. Antigament aquest bosc era
més extens.
La masia estava ubicada a l’antiga carretera de Ribes de Freser, avui carrer de



Joanot Martorell. Hi havia una bassa i, al seu costat, un pont sobre el camí de Can
Pagès, avui completament desaparegut. Aquest pont encara el trobem i és un dels
accessos principals des del nucli urbà a la serra de Ponent. La superfície del bosc
era molt superior a l’actual i, fins i tot, arribava a l’altra banda de la via. Amb la
pressió agrícola, el bosc es va anar transformant en camps de conreu, i es
fragmentà.
No s’ha efectuat cap actuació dins d’aquest espai natural, tret de les neteges de
residus, a càrrec del taller d’ocupació La Font.

Propietat Privada.
Planejament vigent Sòl no urbanitzable.

Determinacions normatives específiques
El projecte de construcció de la zona verda prevista en el Pla parcial del sector U
«Terra Alta» i situada al seu extrem est, caldrà que tingui en compte que limita amb
l’extrem oest de l’espai natural d’interès municipal (ENIM) «Bosc de Can Pagès»,
qualificat com a àmbit complementari de gestió, motiu pel qual caldrà que en aquest
projecte es contempli el manteniment i la recuperació de la vegetació autòctona
pròpia dels turons de la plana vallesana i no s’inclogui cap actuació susceptible
d’afectar negativament l’espai objecte de protecció o d’artificialitzar-ne la franja de
contacte.

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

• El lleure, en especial al bosc de Can Pagès sud, per la seva proximitat al
camí de Sant Nicolau i pel gran valor paisatgístic de l’espai.

• Creació de camins i itineraris, per facilitar els accessos a tots dos fragments
de bosc.

• Educació ambiental, per la varietat d’ambients presents a la zona, com
poden ser les pinedes, conreus, zona industrial, vies de comunicació, zona
residencial, etc.

Tanmateix, s’haurà de tenir especial vigilància a:
• L’estat fitosanitari dels arbres del bosc de Can Pagès nord, molt afectats per

temporals i ventades.
• L’erosió que afecta al bosc de Can Pagès sud, sobretot el marge amb el camí

de Sant Nicolau.
• L’abocament incontrolat de residus al bosc sud i, sobretot, al bosc nord, on el

sotabosc pot quedar malmès.

Fitxes associades
ENIM-12, verneda de Can Gili.
ENIM-09, bosc del Molí dels Capellans.
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