CATÀLEG DEL PATRIMONI NATURAL
ESPAIS NATURALS D’INTERÈS MUNICIPAL

ENIM-04

LA COSTA
(BOSC DE CAN MANY, CAN FELIUÀ, CAN RIERA I
CA N’AMAT)

Localització

Es troba a la serra de Ponent, al sud de la carretera de Granollers a
Barcelona (C-332) i paral·lel a la via de ferrocarril de Barcelona a
Puigcerdà.

Accessos

Camí de la Pelada. Camí de Can Many (poc definit). Camí de Can
Ferran. Camí de l’Esquella.

UTM

(439381.96, 4604741.86)

Altitud

Tipologia

Bosc.

Superfície 10,8 ha

Ús actual

Espai d’interès paisatgístic per la seva ubicació al llarg de gran part de
la serra de Ponent.

Fotografia

Màx.: 155 m – Mín.: 118 m

Emplaçament

Descripció
La Costa, conjunt de petites masses boscoses, es localitza a l’est de la serra de
Ponent. Cobreix tot el talús que se situa entre la primera carena de la serra i la línia
de ferrocarril de Barcelona a Vic. Els límits de tota l’àrea boscosa, coneguda com la
Costa, són els següents: al nord, la carretera de Barcelona (C-332); al sud, els camps
de conreu dels voltants de can Ninou; a l’est, la via del tren i, a l’oest, els conreus, les
masies i les indústries del polígon de Coll de la Manya.
El relleu, amb pendents molt pronunciats, ha donat el nom de la Costa als terrenys
d’aquest espai de morfologia allargada. De nord a sud, la Costa es divideix en una
sèrie de boscos, anomenats de Can Many, Can Feliuà, Can Riera i Ca n’Amat.
El bosc de Can Many, consta de dues zones molt diferenciades: la zona est, formada
de bosc mixt d’alzina (Quercus ilex) i pi blanc (Pinus halepensis), i la zona oest, amb
un bosc de pi pinyer.
El bosc de Can Feliuà presenta alzines i roures martinencs (Quercus humilis) al seu
estrat arbori. Sota els arbres, hi ha un manteniment vegetal del sotabosc i s’hi han
plantat algunes espècies exòtiques. L’arranjament del terreny també consta de
corriols i murs de pedra per a l’estabilització dels marges. Bona part del bosc es troba
delimitat per una tanca.
El bosc de Can Riera és un bosc mixt, majoritàriament perenne, amb algun caducifoli.
Els arbres dominants són el pi blanc i l’alzina, acompanyats de roure martinenc i
lledoner (Celtis australis). El sotabosc és ric en espècies. Malgrat que també
presenta desnivell, l’espai es pot transitar més còmodament que els altres boscos.
El bosc de Ca n’Amat combina zones d’alzines i roures amb zones de pineda.
Emplaçat a les dues bandes del camí de l’Esquella, presenta el sotabosc més dens
de tota la Costa. També inclou uns erms que corresponen a antics camps de conreu
abandonats.
La gran extensió de l’àrea boscosa de la Costa afavoreix la connectivitat dels medis
naturals de la serra de Ponent. Així doncs, l’espai esdevé un corredor que connecta
els espais naturals de la zona de la Font del Ràdium amb els espais naturals del Pla
de Palou.
L’estat de conservació actual de tots els boscos és molt bo, gràcies a les neteges
forestals realitzades i a la poca accessibilitat d’aquests indrets. L’únic risc futur pot
ser el perill d’incendi, per la proximitat de la via.

Infraestructures i equipaments
Les infraestructures i equipaments que es troben dins de l’espai, es poden agrupar
en dos tipus:
•

Equipaments de caràcter privat que incideixen en la millora dels accessos:
camins de travesses, escales de ferro, tanques de delimitació, murs de
contenció...

•

Infrastructures que permeten l’accés al perímetre dels boscos de la Costa, com
els passos a nivell o el pont de Ca n’Amat, entre altres.

Història
Tots els boscos de la Costa reben el nom de les masies situades a pocs metres. De
les quatres masies, l’única desapareguda és la de a n’Amat, enderrocada fa molts
anys.
Les característiques de l’espai, amb un pendent pronunciat i una manca
d’accessibilitat, ha protegit tot l’ambient de la degradació. L’extensió de la zona
boscosa va ser fragmentada temps enrere, amb alguns conreus a la zona de a
n’Amat. Avui però, a les terrasses que van ocupar els conreus, s’hi ha instal·lat
matollar i bosc.
Les darreres actuacions a l’espai han consistit en neteges de sotabosc, tala d’arbres,
millora del corriol al bosc de Can Riera i la delimitació de l’accés en alguns punts de
l’espai.
Propietat

Privada.
Domini públic hidràulic.

Observacions

Camí públic.
Tanca a Can Many i Can Feliuà.

Planejament vigent

Sòl no urbanitzable.

Determinacions normatives específiques
El projecte de construcció de la zona verda V1 (Can Met de la Serra – camí de Can
Many) prevista en el Pla parcial del polígon industrial «Coll de la Manya» sector G
(subsectors G-1,2,5 i 6), caldrà que tingui en compte que limita amb un sector l’espai
natural d’interès municipal (ENIM) «La Costa», qualificat com a àrea de protecció,
motiu pel qual caldrà que en el seu projecte no s’inclogui cap actuació susceptible
d’afectar-lo negativament o d’artificialitzar-ne la franja de contacte.
Directrius de protecció i gestió
D’acord amb els objectius de protecció i recuperació ecopaisatgístics, als boscos de
la Costa s’ha de potenciar:
•

La protecció i conservació del conjunt d’espais lliures.

•

La recuperació de camins i accessos interiors a tots els boscos.

•

La millora de les vies i infraestructures d’accés a l’espai, com, per exemple, el
pont de Ca n’Amat.

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

El control del creixement del sotabosc a les zones boscoses properes a la
línia de ferrocarril, per evitar possibles incendis.

•

La cacera i les activitats que s’hi relacionen, les quals generen residus,
sobretot a l’entorn del bosc de Ca n’Amat.

Fitxes associades

ENIM-05, bosc de Can Ferran.
ENIM-11, bosc de Sant Nicolau.
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