
CATÀLEG DEL PATRIMONI NATURAL
ESPAIS NATURALS D’INTERÈS MUNICIPAL

ENIM-06 BOSC DE LA FONT DEL RÀDIUM

Localització
Situat al nord-oest de la serra de Ponent, entre la carretera de
Barcelona i l’autovia de l’Ametlla (C-17), dins l’àrea d’influència del
polígon industrial Coll de la Manya.

Accessos
Carretera de Barcelona (C-352), sortida Coll de la Manya. Autovia de
l’Ametlla, per la sortida al polígon industrial. El camí de la Font del
Ràdium, seguint l’itinerari de lleure-carril bici de la serra de Ponent.

UTM (439021.81, 4606244.69) Altitud Màx.: 219 m – Mín.: 163 m
Tipologia Bosc, brolla i erms. Superfície 11,6 ha

Ús actual Educació ambiental i lleure. Indret interessant des del punt de vista de
la protecció i conservació dels espais lliures periurbans de Granollers.

Fotografia



Emplaçament

Descripció
Espai situat al nord-oest de la serra de Ponent, que limita, al sud, amb l’antic
abocador de runes; al nord, amb camps de conreu; a l’est, amb Can Casaca i, a
l’oest, amb el terme de Lliçà de Munt.
Dins d’aquest àmbit, es pot parlar de dues zones diferenciades, un sector forestal i
diversos erms i brolles que l’envolten.
El nucli de bosc mixt, proper a l’àrea de descans de la Font del Ràdium, és un bosc
heterogeni, sense cap espècie dominant, format per alzina (Quercus ilex), roure
martinenc (Quercus humilis), pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinyer (Pinus pínea).
Altres sectors forestals estan constituïts per un bosc aclarit amb densitat baixa
d’arbres, en general, pi blanc, i matollar de garric. Als erms, més assolellats, creixen
plantes aromàtiques com el romaní (Rosmarinus oflicinalis) i la farigola (Thymus
vulgaris).
També inclou el canyar de la capçalera del torrent de la Font del Ràdium i terrenys
erms resultat de l’abandonament de l’activitat agrícola.

Infraestructures i equipaments
L’única infraestructura que es preveu construir, el Centre d’acollida d’animals
domèstics del Vallès Oriental, que s’ubicarà a l’erm situat a l’est i donarà un servei
comarcal.
També cal esmentar que l’abocador de runes, clausurat el 1998 i proper al bosc,  el
qual s’està reconvertint actualment en un espai verd i des d’on es podrà accedir a un
mirador sobre l’àmbit del torrent i l’espai verd de la Font del Ràdium.
La senyalització de l’espai constarà de rètols informatius, senyalitzacions dels
accessos al carril bici, itineraris de lleure i altres recomanacions i consells.



Història
El topònim del bosc prové de la font situada a pocs metres, que va desaparèixer i que
s’està recuperant actualment.
Antigament el bosc de la font del Ràdium era més extens; poc a poc algunes parts
s’han substituït per conreus i pel creixement del polígon industrial. En origen, la
constitució d’espècies del bosc també era molt diferent, amb una més gran presència
d’espècies típiques de ribera.
Recentment, el projecte de recuperació de la font i el torrent han beneficiat l’estat de
conservació d’aquest espai, on s’ha procedit a netejar els residus, s’ha definit algun
corriol, s’han sanejat arbres, estabilitzat talussos i, fins i tot, s’han realitzat excursions
per celebrar el dia del medi ambient.

Propietat Pública i privada.

Observacions
Sòl urbà (parcialment).
Domini públic hidràulic.
Camí públic.

Planejament vigent Sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable: equipament.

Determinacions normatives específiques
El projecte de construcció de qualsevol equipament susceptible de situar-se a la zona
qualificada com a Equipament al Pla parcial del polígon industrial «Coll de la Manya»
sector G (subsectors G-4) i situada dins l’àmbit de l’espai natural d’interès municipal
(ENIM) «Bosc de la Font del Ràdium», caldrà que prevegi el manteniment de la
vegetació natural existent al seu límit oest, sector qualificat com a àrea de protecció, i
que la zona enjardinada contigua mantingui o recuperi el mateix tipus de vegetació
forestal pròpia dels turons de la plana vallesana.
En la realització d’aquest projecte, caldrà tenir en compte les previsions que en
relació al camí de Sant Nicolau i a la connexió entre aquest i el camí dels Capellans,
s’estableixen als plànols d’ordenació i a la normativa del Pla especial de protecció i
gestió del patrimoni natural de Granollers pel que fa a la Xarxa bàsica de camins
rurals i veïnals.

Directrius de protecció i gestió
Les pràctiques a potenciar en el bosc de la Font del Ràdium són les relacionades
amb:

• El lleure, ja que és un lloc ombrívol que pot ser utilitzat per excursionistes,
ciclistes i treballadors del polígon.

• L’educació ambiental, per ser un espai natural recuperat dins l’àmbit
d’influència d’un polígon industrial.

Algunes de les problemàtiques detectades són:
• L’acumulació de residus i abocaments puntuals en el bosc mixt.
• L’abandonament d’objectes voluminosos i de deixalles d’origen industrial a

les zones de matollar.
• La cacera i les activitats que s’hi relacionen.
• L’erosió del camí d’accés a  la Font del Ràdium.

Fitxes associades



ENIM-11, bosc de Sant Nicolau.
ENIM-16, torrent de la Font del Ràdium.
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