Bosc de la font del Ràdium
Granollers
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Camí de la Font del Ràdium, 08400-GRANOLLERS
A la serra de Ponent

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.60194
2.2677
438976
4605841

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08096-327
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
Precisa de manteniment
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
dl., 01/10/2001 - 02:00

Descripció
El torrent de la Font del Ràdium conté el bosc de ribera millor conservat, malgrat la pressió
brutal a la qual està sotmesa la riera degut a la proximitat del polígon i de l'antic abocador
de runes. A partir del pla de sanejament realitzat pel taller d'ocupació "la Font", aquest espai
ha millorat considerablement. El bosc de ribera és una omeda amb esbarzers, on l'espècie
que dóna nom a aquesta comunitat, l'om, sovint es troba afectat per malalties a les seves
fulles com és la grafiosi. Al torrent a més, trobem espècies introduïdes per l'home, com ara
l'acàcia falsa, molt abundant als voltants de la zona d'esbarjo. Cal destacar també, la petita
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albereda situada a prop de l'abocador rehabilitat, de gran valor ecològic i formada per uns
30 àlbers d'alçades superiors als 20 metres (alguns exemplars arriben inclús als 30 metres).
El sotabosc és pobre en espècies, molt afectades pel mal estat sanitari de l'indret. Es troben
molts esbarzers i lianes com l'heura, l'arítjol i la vidalba. En poca quantitat també es
detecten espècies característiques d'indrets humits, com ara el sanguinyol i l'arç blanc. En
els marges del torrent creixen entre els arbres diversos canyars, vegetació característica de
les riberes i que té una important funció estabilitzadora dels talussos en cas de riuades. La
regeneració de la ribera és bona, ja que són molt abundants les plàntules, tant d'om com
d'acàcia o àlber. L'escassetat de boscos de ribera que es conserven, fa que la zona tingui
una gran importància paisatgística (ROMERO, 2000). En aquest indret creixen individus
corresponents a les següents espècies arbòries: acàcia (18), àlber, alzina, arç blanc, om
(14), pi blanc (63), pi pinyer (32), roure martinenc (365). Ocupa una superfície de 31.750
metres quadrats, és a dir, 3'175 Ha

Història
Aquesta formació arbòria és el que ens resta a Granollers de les albaredes i les pollancredes
que ressegueixen el traçat de rieres i torrents.
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