
CATÀLEG DEL PATRIMONI NATURAL
ESPAIS NATURALS D’INTERÈS MUNICIPAL

ENIM-12 VERNEDA DE CAN GILI

Localització Se situa a l’oest de Granollers, al costat de la carretera de Lliçà
d’Amunt, entre els barris de Can Gili i Terra Alta.

Accessos Carretera de Lliçà d’Amunt, sortida cap a la verneda. Carrer de Sant
Ferran. Camí de Lliçà d’Amunt.

UTM (439603.57, 4606234.92) Altitud Màx.: 175 m – Mín.: 155 m
Tipologia Bosc i erms. Superfície 1,3 ha

Ús actual Àrea de descans del carril bici i de l’itinerari de lleure, zona d’esbarjo
amb jocs infantils i espai d’educació ambiental.

Fotografia



Emplaçament

Descripció
Espai situat als marges del tram sud del torrent d’en Gili, entre els barris de Terra Alta
i Can Gili, on es troba el tram nord del torrent. Limita, a l’oest, amb la zona de la
Vinyeta,a l’est, amb la via de ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà, al nord, amb la
carretera de Lliçà d’Amunt i, al sud, amb l’antic camí de Lliçà.
És una arbreda caducifòlia, on  l’espècie  dominant  és l’àlber (Populus alba),
acompanyada d’altres arbres com els plàtans (Platanus x hispanica), pollancres
(Populus nigra) i oms (Ulmus minor). L’estrat arbustiu, molt adaptat a la humitat de
l’indret, està format per espècies tan singulars del municipi com la cua de cavall
(Equisetum arvense) i la falguera aquilina (Pteridium aquilimum), i d’altres ja més
comunes com l’esparreguera (Asparagus acutifolius) i el marfull (Viburnum tinus).
L’estrat herbaci es caracteritza per abundants canyes (Arundo donax) al llarg del
torrent i en les zones amb menor cobertura arbòria.
Per les característiques de l’espai, resulta un lloc propici per a la instal·lació de fauna
ornítica, sobretot passeriformes, com es pot constatar actualment. La seva ubicació,
dins del nucli urbà, dificulta la presència d’algun altre tipus de fauna vertebrada.
Les actuacions d’adequació de la verneda de Can Gili preveuen la protecció de
l’arbreda existent, així com la revegetació de l’estrat arbori de la zona oest, amb
espècies autòctones caducifòlies, com verns (Alnus glutinosa), àlbers, pollancres,
roure martinenc (Quercus humilis) i oms. En referència a aquest darrer, afegir que no
es pot plantar l’espècie autòctona (Ulmus minor) i, com a conseqüència, es plantarà
l’om siberià (Ulmus pumila) per la seva resistència a la grafiosi, malura que afecta als
oms autòctons. Paral·lelament a les plantacions, també s’han efectuat obres de
millora i condicionament de l’espai, per tal de dotar el conjunt dels barris de Terra Alta
i Can Gili d’una nova zona verda. Amb l’objectiu de potenciar els valors de la verneda
de Can Gili  i sempre mantenir al màxim el grau de naturalitat d’aquest espai, s’han
endegat feines de neteja forestal, control fitosanitari, recollida de residus, millora de
l’accessibilitat a l’espai i revegetació de les zones més desforestades. A més, s’han
creat dos espais lúdics a l’interior de l’arbreda.
L’estat de conservació de la verneda, durant els últims anys, ha estat força bo i s’ha
observat un cert respecte per la zona. Amb les millores actuals, no es preveu la



necessitat d’efectuar noves actuacions en un futur, ja que l’arbreda presenta un bon
estat ambiental. Tanmateix, resultaria convenient la neteja forestal periòdica.

Infraestructures i equipaments
Les actuacions de condicionament de la zona han comportat la realització de
plantacions, implantació de tanques i la creació d’una àrea d’esbarjo.
S’han ubicat tanques protectores de fusta en diferents punts del perímetre i per
delimitar els diferents espais de la verneda.
També disposa d’un rètol amb informació ambiental sobre la zona i la senyalització
de l’itinerari de lleure-carril bici. Es preveu millorar la senyalització de l’espai des dels
carrers propers a la zona.

Història
La masia de Can Gili dóna nom a l’espai forestal, antigament molt més ampli, ja que
va ser reduït amb la construcció de la carretera de Lliçà d’Amunt. Darrerament, la
masia ha estat restaurada i equipada com a centre cívic.
Aquest paratge se’l situava a la antiguitat a la serra de Can Gili, una zona de la serra
de Ponent. La gent que el freqüentava ho feia per passejar, recol·lectar plantes
medicinals i buscar aigua de la Font d’en Gili. Al costat de la font, es trobava també
una bassa, propietat de la masia de les terres del Manso Gili. Tant la font com la
bassa no fa gaire anys que van desaparèixer. Segons els masovers, els arbres de la
verneda, que assoleixen grans alçaries, van ser plantats per ornamentació pels amos
de la masia. L’espai forestal actual es va reduir després de la construcció de la
carretera, però hi ha indicis que en el passat existia un altra zona forestal que se
situava a l’oest de la verneda i que rebia el nom de Bosc de Can Gili.
Les darreres actuacions realitzades han estat la neteja i el sanejament forestal de
l’entorn,  la senyalització  de la zona i d’altres indrets de la serra de Ponent, les
plantacions per augmentar la superfície arbòria de l’espai, les neteges forestals i de
residus, i la creació de zones lúdiques a l’interior de la verneda.

Propietat Pública.
Planejament vigent Sòl urbà: zona verda.

Directrius de protecció i gestió
D’acord amb els objectius ecopaisatgístics previstos de protecció i recuperació de la
verneda de Can Gili, s’ha de potenciar:

• El lleure, amb la creació d’una àrea de descans i un parc infantil.
• Les visites dels veïns de Terra Alta i Can Gili.
• El coneixement d’aquest espai pels ciutadans de Granollers.
• L’educació ambiental, on es pot explicar la plantació temàtica del bosc de

ribera efectuada a la zona oest de la verneda.
• La realització d’itineraris al llarg de la serra de Ponent.
• L’ús del carril bici, que recorre tot el municipi i disposa d’una àrea de descans

en aquest espai natural.
Tanmateix, s’hauria de tenir especial vigilància a:

• Les zones d’aparcament, sobretot als marges de la verneda amb el carrer de
Sant Ferran, i impedir l’accés a l’interior de la verneda.



• Controlar els abocaments de residus detectats i senyalitzar la prohibició
d’abocament.

• El creixement i estat sanitari dels arbres, per evitar caigudes de branques i
troncs.

Fitxes associades

ENIM-10, bosc de Can Pagès.

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.
Entrevistes amb els antics masovers de Can Gili i Carme Bassa (pintora que té
quadres de la Verneda)


