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ANNEX NORMATIU 

 

ENIM-02. Bosc de Can Català 

 

 

 

 

 

  



 

 

CATÀLEG DEL PATRIMONI NATURAL 

ESPAIS NATURALS D’INTERÈS MUNICIPAL 
 

Denominació BOSC DE CAN CATALÀ ENIM-02 

Localització Se situa al sud-oest del terme municipal, entre els terrenys del Circuit 
de Catalunya i la via interpolar. 

 

Accessos Carretera de Granollers a Montmeló. Via interpolar del Circuit de 
Catalunya (BV-5003). Camí de Can Ribes. 

 

UTM 438755.66, 4602509.26  Altitud Màxima: 135 m – Mínima: 101 m 

Tipologia Bosc Superfície 8,3 hectàrees 

Ús actual Espai de lleure, on hi arriben itineraris a peu des de la serra de Ponent i 
Can Cabanyes. Esdevé un element prioritari de connexió amb altres espais 
naturals,  en un entorn fortament antropitzat, però que compta amb un 
valor ecopaisatgístic com a espai lliure periurbà. 

 

Fotografia 

 

 

Tram mig del Torrent de Can Català 



Emplaçament 

 

 

 

Descripció 

 

 
El bosc de Can Català està situat a cavall de la serra de Ponent i el Pla de Palou. Limita, 
al nord, amb la via interpolar; al sud, amb el Circuit de Catalunya; a l'est, amb la masia 
de can Riba de la Serra i la via de ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà i, a l'oest, amb 
l'accés nord del circuit.  

El terreny és molt irregular i l’activitat agrícola del passat produí diverses rompudes de 
la massa forestal. El bosc i el seu torrent tenen una naturalitat baixa, essent 
possiblement l’espai natural de Granollers més pressionat, conservant però un gran 
potencial de recuperació ecològica i essent l’únic corredor biològic entre l’est i l’oest 



del municipi. 

L’extrem nord del bosc de Can Català combina zones obertes d’herbassars i la 
plantació, fa decennis, de plàtans (Platanus orientalis var. Acerifolia) i lledoners (Celtis 
australis). En aquesta zona també hi ha una torre de telecomunicacions envoltada d’un 
estrat arbori alt de pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinyer (Pinus pinea), acompanyat 
d’un estrat arbori baix i arbustiu d’alzina (Quercus ilex)  i lledoner. La part sud del bosc 
resta tancada dins dels límits del Circuit de Barcelona-Catalunya, on s’hi fa un 
manteniment suau del sotabosc, en un indret on hi predominen el pi pinyer, l’alzina i  
els roures. 

El torrent de Can Català neix a l’extrem oest del bosc on recull les aigües del Circuit de 
Barcelona-Catalunya i els aparcaments ocasionals de la porta 2 del Circuit. En aquesta 
zona creix el un roure martinenc catalogat (EBIM 63), situat just al nord de la carretera 
d’accés a la porta 2. El torrent continua amb morfologia irregular i sotabosc 
impenetrable. La vegetació arbòria que hi creix és de pi pinyer, alzina i lledoner, que 
més avall es barregen amb om (Ulmus minor) i pollancre (Populus nigra), especialment 
en els marges del torrent a tocar de Can Riba de la Serra. En el tram final, el torrent 
discorre a cavall del polígon industrial i els camps de cultiu, on s’hi troben arbres aïllats 
de grans dimensions i un recobriment total del sòl a base de gramínies, destacant 
extenses franges de canya americana (Arundo donax) que arriben fins a la seva 
desembocadura al Congost. La desviació del torrent permetrà que el tram final de 
l’espai fluvial es millori tant la capacitat hidràulica com la naturalització de l’espai 
fluvial, mitjançant plantacions d’espècies autòctones de la conca del Besòs i el control 
de la vegetació exòtica invasora com ara la canya americana.  

 

Esquerra. Imatge d’un aparcament ocasional a naturalitzar i el bosc de Can Català zona nord 

Dreta. Interior del torrent de Can Català en el tram de l’alzina torta (passat el túnel del 
ferrocarril) 

 

El llistat d’hàbitats de l’espai és el següent: 

CODI NOM HÀBITAT 
% 

Recobriment 

31y Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus 
ulmifolius)..., de terra baixa (i de l'estatge montà) 

5 



34g Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb 
Euphorbia serrata, Galium lucidum (espunyidella blanca)..., 
xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa 
muntanya mediterrània 

5 

42y Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de 
brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana 

15 

44k Omedes de terra baixa < 5 

45d Boscos mixtos d’alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus 
faginea, Q. pubescens...), de terra baixa i de l'estatge 
submontà 

5 

45g Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.) 25 

82 a2 Conreus herbacis intensius: hortalisses, flors, maduixeres ... < 5 

83g Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus 
orientalis var. acerifolia) i altres planifolis de sòls humits 

10 

86a Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal 
associada 

30 

87b Vegetació ruderal no associada a àrees urbanes o industrials 5 
 

 

 

Infraestructures i equipaments 

 

A la zona nord del bosc en un espai dominat per grans pins, hi ha ubicada una antena 
de telecomunicacions amb un camí de servei per accedir a la instal·lació. 

 

Dues línies elèctriques es situen en l'àmbit de l'ENIM: una que discorre paral·lela al 
torrent de Can Català i una segona que entra uns metres per la zona nord del bosc. 
Periòdicament, la companyia elèctrica porta a terme treballs de prevenció d’incendis. 

 

Hi ha passos de camins i itineraris al bosc de Can Català, que garanteixen la 
permeabilitat entre el riu Congost i la Serra de Ponent i permeten les connexions de 
rutes de lleure i natura de mobilitat lenta.  

 

El principal recorregut present a la zona és l’anella verda de Can Cabanyes. Aquesta 
ruta recorre els espais agroforestals situats al voltant de Can Cabanyes en els termes 
de Montmeló i Granollers. Aquest itinerari connecta amb la ruta “Mira el Congost”, 
que permet recórrer el riu Congost des de la riera Carbonell fins a Can Cabanyes. En les 



proximitats del bosc de Can Català també es possible realitzar l’itinerari de la Serra de 
Ponent. A la web municipal www.granollers.cat està disponible tota la informació 
actualitzada sobre passejades i excursions a Granollers. 

 

 

Esquerra. Recorregut de l’Anella Verda de Can Cabanyes 

Dreta. Plafó informatiu i senyalització de l’Anella Verda de Can Cabanyes en el 
corriol d’accés al torrent de Can Català des del bosc de Can Gordi 

 

 

Ús social 

 

D’acord amb els objectius ecopaisatgístics previstos de protecció i recuperació, en el 
bosc de Can Català s’ha de potenciar: 

• La preservació i la restauració dels seus valors i funcions naturals i paisatgístics 

• La millora de la connectivitat ecològica amb d’altres espais naturals propers 
com la bassa de Can Riba de la Serra, Can Cabanyes i el riu Congost 

• El lleure, vetllant per permetre el dret de pas i gestionant els tancaments 
privats 

• El senderisme i els recorreguts en bici, amb la possibilitat de realitzar 
recorreguts de descoberta 

• El coneixement d’aquest espai pels ciutadans de Granollers 

 

Tanmateix, s’hauria de tenir especial vigilància a: 

• Contactar amb els propietaris de les activitats adjacents al bosc de Can Català 
per fer-los participar de la conservació de l’entorn i del paisatge, contemplant 
les eines de la custòdia de territori com a element principal per aconseguir 
aquesta fi 

• Aconseguir la reserva d’una àrea de protecció entre el torrent de Can Català i la 
bassa de Can Riba de la Serra, atès que es tracta d’una zona humida d’interès 
excepcional 

• Controlar els abocaments i acumulacions de terres, especialment en la part 
nord del bosc, les immediacions de les zones industrials i el torrent de Can 
Català al seu pas per Can Riba de la Serra 



• Procedir a una gestió forestal de les masses boscoses i un manteniment de les 
franges de les línies elèctriques incorporant criteris paisatgístics i de 
conservació de la biodiversitat 

• Cercar una nova ubicació més adient pels horts incontrolats situats en una 
terrassa al sud del torrent de Can Català 

• Millorar el manteniment i la naturalitat dels aparcaments ocasionals de la porta 
2 del Circuit amb actuacions de neteja i la plantació de tanques arbustives d’arç 
blanc, d’alt valor paisatgístic i font d’aliment per les aus, que han funcionat 
molt bé en d’altres aparcaments del Circuit 

• Controlar la presència generalitzada d'espècies exòtiques: Arundo donax, Celtis 
australis, Coniza sumatrensis, Platanus orientalis, Solanum cf. eleagnifolium, 
Ailanthus altissima 

• Recuperar la connectivitat del bosc i torrent de Can Català i amb el Bosc de Can 
Cabanyes incidint entre d’altres, en la millora de la coberta arbòria del torrent 

• La valorització de la contrada on hi ha unes restes d’una antiga font i una mina 
d’aigua com a punt d’interès patrimonial de la zona. 

 

 

Font de Can Riba de la Serra al marge del torrent proper a la pista de tennis  

 

 
 
 
 

Història 

 

 
El nom del bosc, de la casa i del camí, provenen del cognom de l’antic propietari. La 
masia va estar dècades en ruïnes i va ser enderrocada l’any 2011 per motius de 
seguretat.  Aquesta casa comptava amb l’abastament d’aigua a partir de la mina de la 
Concòrdia i que es compartia amb can Ninou, can Gordi i can Riba de la Serra. 

El bosc i les seves rodalies formaven part d’un paisatge agroforestal, característic en 
altres temps d’aquesta zona del Pla de Palou. En un passat bastant recent, l’espai ha 



vist reduïda la seva extensió i ha quedat envoltat de grans infrastructures. La pèrdua 
de terreny forestal s’ha produït bàsicament durant la construcció del circuit  de 
velocitat i la línia elèctrica. Els accessos al bosc també han quedat afectats, sobretot 
davant la pèrdua del camí de Can Català, avui un carrer de la zona industrial.  

Les darreres actuacions han estat la construcció del Circuit de Catalunya (1991), la 
ubicació d’una antena de telecomunicacions i l’obertura d’una línia elèctrica. 
 
El desenvolupament del Pla director Urbanístic del Circuit de Barcelona-Catalunya i el 
Pla parcial del sector 112 del POUM de Granollers reordenaran els voltants de l’ENIM 
del Bosc de Can Català i han de suposar una oportunitat per la recuperació ecològica i 
social d’aquest espai natural i posar fre a la seva degradació progressiva. D’aquesta 
manera s’obtindrà una zona verda recuperada i associada amb la propera bassa de Can 
Riba de la Serra i l’espai Natura 2000 del Congost a Can Cabanyes. 
 

 

 

Propietat Privada 

Planejament vigent Sòl no urbanitzable, sòl urbanitzable delimitat i sòl 
urbà  

 

Planejament proposat/ figura de 
protecció 

Delimitació d’aquest espai natural en Pla especial de 
protecció dels Espais naturals d’interès municipal, a 
través del present Catàleg del patrimoni natural del 
municipi de Granollers. 

 
 

Fitxes associades 

 

ENIM 01 – Bosc de Can Cabanyes  

ENIM 07 – Bosc de Can Gordi 

EBIM 63 – Roure Martinenc del Torrent de Can Català  
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