
CATÀLEG DEL PATRIMONI NATURAL
ESPAIS NATURALS D’INTERÈS MUNICIPAL

ENIM-05 BOSC DE CAN FERRAN

Localització Es troba al sud-oest del terme municipal, a la part alta de la serra de
Ponent, en bona part dins del polígon industrial de Coll de la Manya.

Accessos
Carretera C-17, sortida de Coll de la Manya. Camí de Can Ferran.
Camí de Can Guri. Carrer de Torres Quevedo  i carrer de Copèrnic.
Itinerari de lleure-carril bici de la serra de Ponent.

UTM (438672.85, 4604519.77) Altitud Màx.: 168 m – Mín.: 130 m
Tipologia Bosc i brolla. Superfície 6,3 ha

Ús actual

Bàsicament forestal, tot i incloure també un sector de brolla,
corresponent a antics conreus abandonats i una petita parcel·la
actualment conreada.
Dins del procés d’urbanització del sector industrial de Coll de la
Manya, aquest espai formarà part de les cessions a l’Ajuntament com
a zona verda. Com a zona de lleure és un indret molt interessant per a
l’educació ambiental i un lloc d’interès pels recorreguts en bicicleta i a
peu.

Fotografia



Emplaçament

Descripció
Espai situat a la serra de Ponent, a tocar al polígon industrial de Coll de la Manya.
Limita, al sud, amb camps de conreu i erms; a l’est, amb la masia de can Ferran; al
nord, amb les indústries de Coll de la Manya i alguns conreus; al sud, amb l’autovia
de l’Ametlla i la zona dels Xops, en el límit municipal amb Lliçà de Vall.
El bosc es troba orientat cap a la vall del Tenes. L’espai presenta una morfologia
sense grans desnivells. La zona est, propera a la masia, compta amb camps de
conreu situats a tocar del bosc. Altres vestigis de l’activitat agrícola es localitzen,
també, a la zona oest i sud, on hi ha terrasses que havien estat conreades fa un
temps i en una petita parcel·la al seu interior.
El bosc de Can Ferran constitueix la massa boscosa amb més superfície de
Granollers. L’espai disposa de diferents tipus de vegetació, amb una composició ben
diferenciada:
• L’alzinar, la comunitat més important, recobreix tota la zona nord i central de

l’espai. L’alzina (Quercus ilex), amb una densitat molt alta i un recobriment arbori
total, es troba acompanyada de pi pinyer (Pinus pinea) i roure martinenc
(Quercus humilis). El sotabosc s’ha adaptat a condicions molt ombrívoles i es
compon d’heura (Hedera helix), galzeran (Rucus aculeatus) i marfull (Vibumum
tinus).

• La pineda, essencialment de pi blanc (Pinus halepensis), se situa als voltants de
la masia i a la zona sud. Sota els pins també hi creixen roures martinencs i
lledoners (Celtis australis). L’esparreguera (Asparagus acutifolius) i l’arç blanc
(Crataegus monogina) són els representants del sotabosc d’aquesta comunitat.

• En els erms no hi ha cap espècie dominant. S’hi troben moltes plantes
naturalitzades procedents de la jardineria. Als extrems oest dels erms, que són
extraordinàriament humits, hi creixen unes petites pollancredes.

Infraestructures i equipaments
A l’interior de l’espai, no hi ha infraestructures. No obstant, és previst realitzar una
àrea de descans per complementar el recorregut de l’itinerari de lleure-carril bici.



L’espai compta, tanmateix, amb una zona d’aparcament privat a l’extrem nord-est.
L’espai es troba ben senyalitzat pels rètols informatius de l’itinerari de lleure-carril
bici, el qual transcorre a pocs metres per davant de la masia.

Història
El bosc i la masia de Can Ferran, situada a l’altre costat de la serra de Ponent, reben
el nom del seu propietari, el qual ara viu a la masia de can Ferran de Canovelles.
Fins al bosc de Can Ferran hi arriba el camí de mateix nom, el qual ha vist reduït molt
el seu recorregut, ja que abans provenia de l’altra banda del riu Congost. Aquest no
és l’únic camí que presenta el bosc, ja que també hi ha el camí de Can Batzacs, un
dels antics camins que es dirigien cap a Parets. En aquest mateix camí, envoltat de
roures de dimensions monumentals, s’hi troba una roca que té gravada la forma
d’una creu i que hom creu que era una indicació d’un encreuament de camins en
direcció al monestir de Sant Cugat del Vallès. Pel que fa a l’extensió del bosc,
aquesta només s’ha vist reduïda per la construcció d’una zona d’aparcament i per
diversos camps de conreu que hi ha en el perímetre, així com pels dos interiors en el
bosc.
Recentment, s’ha efectuat una  tala del sotabosc, així com la neteja forestal de
l’espai.

Propietat Pública - Privada.

Observacions
Sòl urbà (majoritàriament zona verda)
Tanca d’una indústria.

Planejament vigent Sòl no urbanitzable i sòl urbà o urbanitzable: zona verda,
equipament, industrial i infraestructura.

Determinacions normatives específiques
En els sectors de l’Espai natural d’interès municipal (ENIM) «Bosc de Can Ferran»
que segons el que s’estableix al Pla parcial del sector G «Coll de la Manya» es
qualifiquen com a Industrial en edificacions industrials aïllades i Equipament privat,
les edificacions i tot tipus de construcció, equipament o infraestructura annexa o
complementària, 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,
sempre i quan això no representi una disminució de l’ocupació màxima admesa per a
cada parcel·la.
En els espais lliures situats a l’interior d’aquestes parcel·les i qualificats com àrea de
protecció del l’ENIM «Bosc de Can Ferran», s’hi mantindrà la vegetació natural de la
zona i s’evitarà tot tipus d’artificialització o plantació d’espècies vegetals exòtiques,
complint el que al pla especial per a la protecció i gestió del patrimoni natural de
Granollers s’estableix pels ENIM situats en sòl urbà o urbanitzable. En tots els casos,
el manteniment i conservació anirà a càrrec de la propietat.
El projecte d’urbanització de la infraestructura viària que travessa transversalment
l’ENIM «Bosc de Can Ferran», haurà de preveu i justificar que en el seu disseny s’ha
tingut en compte el caràcter forestal de l’espai que travessa i la seva qualificació com
a àrea de protecció en sòl urbà o urbanitzable d’acord amb el que s’estableix a la
normativa del 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 tingui 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

L’extensió d’aquest espai ofereix grans possibilitats per a la fauna atesa la diversitat
d’ambients existents. Per no disminuir les poblacions faunístiques detectades,
s’hauran de conservar les connexions amb d’altres espais naturals, bo i mantenint el
sòl agrícola del sud del bosc i evitar, així, el seu aïllament dins de la zona industrial.
El seu estat de conservació es pot veure alterat per la forta pressió de les empreses
properes, motiu pel qual caldrà evitar abocaments incontrolats i efectuar una neteja
forestal periòdica de tot l’espai per reduir el possible risc d’incendi.
D’acord amb els objectius ecopaisatgístics previstos de protecció i recuperació, en el
bosc de Can Ferran s’ha de potenciar:

• El coneixement d’aquest espai de gran valor ambiental pels ciutadans de
Granollers, per ser el bosc més extens del municipi.

• L’educació ambiental, per les diferents comunitats vegetals existents,
l’extensió boscosa i la panoràmica sobre la vall del Tenes.

• El lleure, ja que l’indret compta amb espais oberts i àrees boscoses ideals per
a l’excursionisme.

• El senderisme, per la gran possibilitat de practicar recorreguts pel voltants, i
per la connexió amb els espais de la Font del Ràdium o dels boscos del sud
de la serra de Ponent.

• L’itinerari de lleure i el carril bici, que passa per davant de la masia i s’endinsa
per l’interior del bosc fins a la futura àrea de descans.

Tanmateix, s’hauria de tenir especial vigilància:
• Al desenvolupament industrial que pugui afectar la superfície existent de bosc

i les funcions d’aquest com a connector biològic amb altres espais lliures.
• Al control dels abocaments detectats i informar sobre el procediment de

recollida d’aquests residus.
• A la prevenció el risc d’incendi, amb neteges forestals periòdiques.
• A la conservació dels camins interiors —el de Can Ferran i Can Batzacs—,

per no perdre l’accessibilitat a l’espai. En aquest sentit, fóra interessant
plantejar un pas que permetés superar l’actual efecte barrera de l’autovia de
l’Ametlla i poder connectar amb la xarxa de camins de la vall del Tenes.

Fitxes associades

ENIM-04, la Costa.
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