
CATÀLEG DEL PATRIMONI NATURAL
ESPAIS NATURALS D’INTERÈS MUNICIPAL

ENIM-15 TORRENT DE CAN NINOU

Localització

Situat al sud-oest del terme municipal de Granollers, té la
capçalera a la serra de Ponent, en el carrer d’Isaac Peral del
polígon industrial de Coll de la Manya. Discorre entre el polígon
industrial Els Xops i els terrenys del Circuit de Catalunya.
S’endinsa en el terme municipal de Parets del Vallès, on
desemboca en el Tenes.

Accessos Camí antic de Parets. Camí de Can Ribes.

UTM (439052.57, 4606347.71) Altitud Màx.: 146 m – Mín.: 117 m
Tipologia Torrent. Superfície 1,2 ha

Ús actual Conservació del curs fluvial, atès que recull les aigües de la zona i les
condueix cap a la vall del Tenes.

Fotografia



Emplaçament

Descripció
Espai situat en els terrenys de Can Ninou, molt pròxims al límit municipal de
Granollers i Parets del Vallès. La conca de recepció del torrent es troba a la zona
industrial dels Batzacs, en el polígon de Coll de la Manya, des d’on baixa, deixant al
marge esquerre conreus, erms i el camí antic de Parets i, al marge dret, cultius i el
polígon industrial Els Xops. En l’últim tram del torrent, dins del territori de Granollers,
una prolongació del camí de Can Ribes travessa el curs del torrent, per dirigir-se a
una granja propera. A uns cent metres d’aquest punt, comença el municipi veí de
Parets del Vallès.
El traçat del torrent està molt ben definit en tot el seu recorregut, tret de la conca de
recepció, on existeix una instal·lació industrial. Els marges són estables i només s’ha
hagut de realitzar una petita actuació en el tram final del terme municipal, on s’ha
retingut el talús amb grans blocs.
La vegetació de ribera del torrent ha estat substituïda per un canyar molt dens i una
bardissa abundant en aquells espais més propers a les terres de conreu. També
trobem alguns peus de roure martinenc (Quercus humilis) i algunes agrupacions de
plàtans (Platan x hispanica), al marge del torrent.
La situació del torrent, en una gran àrea oberta i envoltada de terres de cultiu i camps
erms, possibilita la presència d’aus, que tenen com a refugi el canyar.
L’estat de conservació del torrent és bastant bo, malgrat presenta una diversitat
d’espècies vegetals molt baixa.

Infraestructures i equipaments
L’única infraestructura existent al torrent de Can Ninou és una línia elèctrica que
disposa de diverses torres elèctriques a la llera del torrent.

Història
El nom del torrent no té una procedència clara. Està ubicat dins els terrenys de can
Ninou i se suposa que porta el mateix nom.
Abans de construir-hi el polígon industrial, era un espai lliure de tipus agroforestal.
Anualment es realitzen tales dels nuclis de canya, al llarg del traçat de la xarxa
elèctrica.



Propietat Pública.

Observacions Domini públic hidràulic.

Planejament vigent Sòl no urbanitzable i sistema hidrogràfic.

Directrius de protecció i gestió

En el futur resultarà necessària una neteja forestal de les restes vegetals acumulades
en el llit del torrent i un control exhaustiu dels abocaments d’aigües contaminades
que s’han detectat durant l’estudi de camp.
D’acord amb els objectius previstos de protecció i recuperació ecopaisatgístics pel
torrent de Can Ninou, s’ha de potenciar:

• La millora dels camins d’accés, ja que el camí de Can Ribes queda tallat per
la via interpolar del Circuit de Catalunya, i el camí antic de Parets es troba
amagat dins de la zona industrial.

• Les neteges periòdiques del llit de torrent, sobretot de les restes vegetals
acumulades.

• La valorització d’aquest medi natural per part de les empreses que l’envolten,
per evitar així els abocaments d’aigües residuals.

• La senyalització i difusió de l’espai natural.
Tanmateix, s’hauria de tenir especial vigilància a:

• Evitar els petits abocaments domèstics detectats.
• Controlar, els abocaments d’aigües residuals que poden tenir incidència sobre

la flora, la fauna i el sòl del torrent de Can Ninou i del riu Tenes.
• Prevenir el risc d’avingudes en tot el traçat del torrent.

Fitxes associades

ENIM-05, bosc de Can Ferran.
ENIM-02, bosc de Can Català.
ENIM-07, bosc de Can Gordi.
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