
CATÀLEG DEL PATRIMONI NATURAL
ESPAIS NATURALS D’INTERÈS MUNICIPAL

ENIM-08 BOSC DE CAN MAYOL

Localització Es troba al sud-est del terme municipal, entre l’autopista A-7 i el centre
penitenciari de Quatre Camins.

Accessos Camí de Can Rei. Camí de Santa Quitèria.

UTM (440915.04, 4603460.87) Altitud Màx.: 162 m – Mín.: 134 m
Tipologia Bosc i brolla. Superfície 1,8 ha

Ús actual Espai forestal ben connectat per camins, que pot esdevenir una àrea
de descans per a itineraris que recorren els seus voltants.

Fotografia



Emplaçament

Descripció

El bosc de Can Mayol es troba situat al sud-est de Granollers, molt proper al límit del
terme municipal de la Roca del Vallès. Limita, al nord, amb terres de conreu i vinyes,
antigament conegudes com “lo tros de dalt”; al sud, amb més conreus; a l’est, amb el
camí de Santa Quitèria i el Centre Penitenciari de Quatre Camins i, a l’oest, amb el
camí de Can Tià i l’autopista A-7. Aquest espai, juntament amb el bosc de Cal
Ceballot, són les úniques masses boscoses de la serra de Llevant granollerina.
La morfologia del terreny presenta baix desnivell, orientat cap a l’oest. Aquest
pendent condueix les aigües de pluja cap a unes petites depressions, situades als
extrems del bosc, per on es transporta l’aigua cap al camí de Can Rei. Només es
troben símptomes d’erosió al marge sud del camí de Can Rei.
Pel que fa a la vegetació, és un bosc pràcticament monoespecífic, de pi pinyer (Pinus
pinea). Acompanya la pineda, però en baixa densitat, algun peu de roure martinenc
(Quercus humilis), lledoner (Celtis australis) i om (Ulmus minor). L’estrat arbustiu
només creix a les bandes properes als marges, i es troba molt reduït a la zona central
del bosc. Són presents espècies pròpies de les pinedes, com el garric (Quercus
coccifera) i el matapoll (Daphne Gnidium), amb d’altres més pròpies de l’alzinar. El
recobriment herbaci és d’un 100%, fet que proporciona un aspecte sempre verd a
l’espai. El sector est, que limita amb el camí de Santa Quitèria, està constituït per un
dens herbassar i espècies pròpies de la bardissa.
De la mateixa manera que succeeix a l’espai natural de Cal Ceballot, el bosc de Can
Mayol pot ser un bon hàbitat de fauna, on es puguin desenvolupar comunitats
animals. Malgrat això, les grans infrastructures que envolten l’espai poden disminuir
la seva connectivitat biològica amb el paisatge agroforestal de l’entorn.
L’espai es conserva amb unes condicions ambientals bones, ja que no ha estat
alterat per l’activitat humana. En previsió de futur, s’ha de continuar evitant la
degradació del bosc i, amb un mínim manteniment, es pot conservar el seu valor
paisatgístic.

Infraestructures i equipaments

El bosc de Can Mayol és travessat per un oleoducte i, a la rodalia, s’hi pot destacar el
pont del camí de Can Rei.
El pont del camí de Can Rei permet superar l’autopista i connecta la serra de Llevant
amb Palou. El recorregut de l’itinerari de lleure-carril bici passa per aquest pont.



L’oleoducte recorre soterrat el sector est del bosc de Can Mayol, i ressegueix el camí
de Santa Quitèria per dirigir-se cap al bosc de Cal Ceballot. El seu recorregut és
deduïble pels senyals vermells d’advertència, que mostren el seu pas.
La senyalització de l’itinerari de lleure-carril bici assenyala la proximitat del bosc.

Història
El topònim d’aquest espai forestal prové de la família Mayol, que tenen la casa a
Palou.
El bosc no ha sofert cap variació en els darrers anys, segurament per la llunyania al
nucli urbà. No ha passat el mateix a la rodalia, on s’ha exercit una forta pressió
urbanística. Infraestructures, com l’autopista, han produït l’aïllament de l’espai de la
resta del municipi de Granollers, fet que ha comportat una reducció de les visites a
l’espai i el desconeixement per part dels ciutadans. L’únic benefici ha estat la manca
d’abocaments importants a la zona.
No s’ha detectat cap tipus d’actuació en els darrers anys.

Propietat Pública - Privada.
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:

• La difusió i el coneixement del traçat del carril bici i dels itineraris de lleure, pel
valor paisatgístic de la pineda i l’ús potencial de l’espai com a zona de
descans.

• La conservació de l’indret, pel fet de ser una de les pinedes més ben
constituïdes de Granollers, a més d’una de les darreres zones forestals de la
serra de Llevant granollerina.

Tanmateix, s’hauria de tenir especial vigilància a:
• L’entrada de vehicles pel camí de Santa Quitèria, a la zona est del bosc, que

pot afectar negativament al creixement del sotabosc i, a la vegada, erosionar
el sòl.

• Els abocaments puntuals de plàstics i papers detectats a la zona.
• Controlar la recollida de pinyes, que si es fa de manera poc respectuosa pot

afectar l’estat fitosanitari dels pins pinyers.

Fitxes associades
ENIM-03, bosc de Cal Ceballot.
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