CATÀLEG DEL PATRIMONI NATURAL
ESPAIS NATURALS D’INTERÈS MUNICIPAL
ENIM-03

BOSC DE CAL CEBALLOT

Localització

Espai natural de la serra de Llevant ubicat al sud-est de Granollers, en
el límit amb el terme municipal de Vilanova del Vallès.

Accessos

Camí de Ca l’Usel. Camí de Can Cristòfol. Camí del pla de Can
Cristòfol (Vilanova del Vallès).

UTM

(440777.56, 4602869.80)

Altitud

Tipologia

Bosc.

Superfície 1,9 ha

Ús actual

Indret interessant per a la conservació dels espais verds a la serra de
Llevant. La massa boscosa continua en el terme municipal de Vilanova
del Vallès. Es troba situat en un bon lloc per dur a terme tot tipus
d’itineraris i que aquests es puguin connectar amb altres itineraris
d’abast comarcal.

Fotografia

Màx.: 162 m – Mín.: 140 m

Emplaçament

Descripció
Espai situat a poca distància del bosc de Can Mayol i que, juntament amb aquest,
formen les dues úniques masses boscoses de la serra de Llevant. Limita, al nord,
amb el camí de Can Cristòfol i de Quatre Camins; al sud, amb camps de conreu; a
l’est, amb el pla de Can Cristòfol de Vilanova del Vallès i, a l’oest, amb Ca l’Usel i els
conreus anomenats la Vinya. Una part petita del bosc pertany al municipi de Vilanova
del Vallès, a llevant del pas de l'oleoducte.
El bosc de Cal Ceballot es troba a la part superior de la carena en un terreny amb
pendent orientat cap al sud. És un bosc de pi pinyer (Pinus pinea), amb un sotabosc
ple de garric (Quercus coccifera). A la zona central, sota els pins, hi creixen alzines
(Quercus ilex), que creen un ambient ombrívol que afavoreix el creixement
d'espècies com la rogeta (Rubia peregrina), que cobreix el sòl en alguns indrets. Les
clarianes són comunes, ja sigui per raons naturals o pel traçat de línies elèctriques.
L'alta insolació en aquests ambients permet que l'estepa borrera (Cistus salviifolius) i
el roure martinenc (Quercus humilis) hi creixin en abundància. La zona inclou un erm
molt humit, que evoluciona cap a una brolla arbrada.
Malgrat no ser un espai de grans dimensions, és un lloc propici per a la presència de
fauna pel fet d'estar envoltat de camps de conreu i tenir nombroses zones boscoses
properes, com el bosc de Can Mayol i els boscos de Ca la Pona i de Can Catafalc,
aquests darrers en el terme municipal de Vilanova del Vallès.
L’estat de conservació és bo, però de cara al futur s’hauria de fer una poda de
branques seques, en especial dels pins, així com millorar l’accessibilitat a l'espai.
Infraestructures i equipaments
El bosc de Cal Ceballot està envoltat de grans infraestructures, com diverses vies de
comunicació i el centre penitenciari de Quatre Camins. A més dins de l'espai o en el
seu perímetre s’hi troben:
•

El pas d'un oleoducte, que travessa el bosc de nord-est a sud-oest i que segueix
el límit municipal entre Granollers i Vilanova del Vallès. Durant la construcció de
l'oleoducte es van haver d'eliminar els arbres que estaven situats en el
recorregut.

•

Una antena de telefonia mòbil, situada al costat de la casa de Cal Ceballot a pocs
metres del bosc.

•

Una línia elèctrica que travessa el bosc de nord-oest a sud-est; al seu pas hi ha
una zona de seguretat on s'han talat els arbres.

Història
La casa de Cal Ceballot, avui deshabitada, dóna nom a aquest bosc.
L'espai ha conservat el seu aspecte durant els últims anys, tret dels impactes causats
per la instal·lació de la línia elèctrica i l'oleoducte. Els voltants però, han anat
canviant. Antigament l'espai estava envoltat de vinyes i la casa de al Ceballot
comptava amb nombrosos arbres fruiters, alguns dels quals encara resten al seu
costat. Un dels canvis més significatius va ser la pèrdua del camí de Cal Ceballot,
que sortia des del camí de Can Cristòfol en direcció a la masia, molt a la vora del
bosc. Actualment per on passava el camí es troba un camp de conreu, presidit per un
ametller de dimensions extraordinàries.
No es coneix cap tipus d'actuació en els darrers anys.
Propietat

Privada.

Observacions

Camí públic.

Planejament vigent

Sòl no urbanitzable.

Directrius de protecció i gestió
D’acord amb els objectius de protecció i recuperació ecopaisatgístics, s’haurien de
potenciar les activitats relacionades amb:
•

El coneixement de l’espai, ja que juntament amb el bosc de Can Mayol són
els dos únics boscos de Granollers a la serra de Llevant.

•

La senyalització de l'espai, ja que l’itinerari de lleure-carril bici circula allunyat

•

Informar sobre la potencialitat de realitzar itineraris de lleure al llarg de la
serra de Llevant.

Tanmateix, s’hauria tenir especial atenció a :
•

El disseny de futurs traçats elèctrics i altres infrastructures, per no accentuar
encara més la fragmentació de l'espai forestal.

•

Els residus de cacera que es troben per tota la zona agroforestal.

•

Controlar que els abocament detectats a les immediacions de la carretera al
Centre Penitenciari de Quatre Camins, no s'estenguin fins al bosc.

Fitxes associades
ENIM-08, bosc de Can Mayol.
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