CATÀLEG DEL PATRIMONI NATURAL
ESPAIS NATURALS D’INTERÈS MUNICIPAL
ENIM-02

BOSC DE CAN CATALÀ

Localització

Se situa al sud-oest del terme municipal, entre els terrenys del Circuit
de Catalunya i la via interpolar.

Accessos

Carretera de Granollers a Montmeló. Via interpolar del Circuit de
Catalunya (BV-5003). Camí de Can Ribes.

UTM

(438755.66, 4602509.26)

Altitud

Tipologia

Bosc i erms.

Superfície 7,4 ha

Ús actual

Espai de lleure, on hi arriba el carril bici i l’itinerari a peu de la serra de
Ponent. Compta amb un valor ecopaisatgístic com a espai lliure
periurbà i esdevé un element de connexió amb altres espais naturals,
en un entorn fortament antropitzat.

Fotografia

Màx.: 135 m – Mín.: 100 m

Emplaçament

Descripció
El bosc de Can Català està situat a cavall de la serra de Ponent i el Pla de Palou.
Limita, al nord, amb la via interpolar; al sud, amb el Circuit de Catalunya, a l'est, amb
la masia de can Riba de la Serra i la via de ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà i, a
l'oest, amb l'accés nord del circuit.
El terreny és molt irregular i l’activitat agrícola del passat produí diverses rompudes
de la massa forestal. Els desnivells condueixen les aigües cap al torrent de Can
Català, que neix a l'extrem oest del bosc i el travessa en direcció a llevant. Després
d'abandonar el bosc, el torrent es dirigeix cap al riu Congost on desemboca.
A la part sud hi predominen el pi blanc (Pinus halepensis) i el roure martinenc
(Quercus humilis). Seguint el curs del torrent, la vegetació arbòria que creix és de pi
pinyer (Pinus pinea), alzina (Quercus ilex) i lledoner (Celtis australis), en les
contrades més humides, i únicament d'alzines en els indrets on menys influència té el
torrent —extrem nord-oest—. A les zones que s'havien cultivat en el passat, s’hi
troben pins i un recobriment total del sòl a base de gramínies.
Malgrat l'aïllament de l'espai de conreus i espais lliures, s'ha detectat una abundant
presència d'aus (passeriformes), relacionades amb l'activitat ramadera de can Riba
de la Serra.
L'estat de conservació del bosc de Can Català ha empitjorat en el transcurs del
darrers anys. Les nombroses actuacions realitzades, tant al seu interior com a la
seva àrea d'influència, han afectat el seu grau de naturalitat. En el futur caldria no
degradar més el seu estat i recuperar-lo com a zona verda, planificant actuacions
respectuoses amb el medi natural.
Infraestructures i equipaments
En el marc de les actuacions de condicionament de la zona, s’ha realitzat una àrea
de descans de l’itinerari de lleure-carril bici, entre l’àrea d’aparcament del circuit i el

torrent de Can Català.
A la zona nord del bosc, hi ha ubicada una antena de telecomunicacions en un espai
dominat per grans pins.
Una línia elèctrica discorre paral·lela al torrent de Can Català. Per evitar riscos
d'incendis es va efectuar una tala de seguretat.
Història
El nom del bosc, de la casa i del camí, provenen del cognom de l’antic propietari.
El bosc i les seves rodalies formaven part d’un paisatge agroforestal, característic en
altres temps d’aquesta zona del Pla de Palou. En un passat bastant recent, l’espai ha
vist reduïda la seva extensió i ha quedat envoltat de grans infrastructures. La pèrdua
de terreny forestal s’ha produït bàsicament durant la construcció del circuit de
velocitat i la línia elèctrica. Els accessos al bosc també han quedat afectats, sobretot
davant la pèrdua del camí de Can Català, avui un carrer de la zona industrial que
arriba fins a les ruïnes de la masia de mateix nom. Aquesta casa, avui desapareguda,
comptava amb l’abastament d’aigua a partir de la mina de la Concòrdia i que es
compartia amb can Ninou, can Gordi i can Riba de la Serra.
Les darreres actuacions han estat la construcció del Circuit de Catalunya (1991), la
ubicació d’una antena de telecomunicacions i l’obertura d’una línia elèctrica.
Propietat

Pública – Privada
Sòl urbà (parcialment).
Pla especial d’assignació d’usos del circuït permanent de
velocitat de Catalunya.

Observacions

Tanca del Circuït de Catalunya.
Àrea privada de caça.
Limitacions al pas (torrent i masia).

Planejament vigent

Sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable: zona d’establiments
especials i zona d’aparcament de cessió.

Determinacions normatives específiques
En el sector de l’Espai natural d’interès municipal (ENIM) «Bosc de Can Català», que
segons el que s’estableix al Pla parcial del sector Cal Gordi-Cal Català es qualifica
com a Zona d’establiments especials (ZEE), les edificacions i tot tipus de construcció,
equipament o infraestructura annexa o complementària que calgui construir-hi, es
situaran fora de les zones de bosc qualificades com àrea de protecció pel Pla
especial de protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers.
En aquells sectors d’aquest mateix ENIM qualificats com a Zona d’aparcament de
cessió, no s’admetrà cap tipus d’edificació, construcció, equipament o infraestructura
ni es permetrà l’ús d’aparcament a l’interior de les zones de bosc qualificades com
àrea de protecció pel Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural de
Granollers.
En els projectes d’urbanització o de construcció que es puguin elaborar en aquests
sectors, caldrà que es tinguin en compte i es justifiqui que es compleixen les
previsions que en relació a la Xarxa bàsica de camins rurals i tradicionals,
s’estableixen als plànols d’ordenació i a la normativa del Pla especial de protecció i
gestió del patrimoni natural de Granollers.
Directrius de protecció i gestió

D’acord amb els objectius ecopaisatgístics previstos de protecció i recuperació, en el
bosc de Can Català s’ha de potenciar:
•

El lleure i les visites guiades, per aprofitar els equipaments existents, com
l'àrea de descans i els recorreguts en bici o a peu.

•

El coneixement d’aquest espai pels ciutadans de Granollers.

•

El senderisme, amb la possibilitat de realitzar recorreguts.

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

Controlar els abocaments.

•

Controlar les acampades indiscriminades fora de les zones preparades a
l’efecte (Zona verda de Can Cabanyes-Montmeló)

•

Gestió forestal de les masses boscoses.

Fitxes associades

ENIM-01, bosc de Can Cabanyes.
ENIM-07, bosc de Can Gordi.
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