Bosc de can Many
Granollers
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Camí de can Many, 08400-GRANOLLERS
A la serra de Ponent

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

41.59426
2.2725
439369
4604985

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:

08096-329
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
La contaminació acústica està present i impedeix copsar del
silenci i la solitud pròpia d'aquests indrets.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Pastas Gallo, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
dl., 01/10/2001 - 02:00

Descripció
S'accedeix més fàcilment per l'est, des del polígon industrial Congost, seguint el camí del
Molí del Many que travessa les vies del tren, quedant a ma dreta (ROMERO, 2000). Al seu
interior creixen individus corresponents a les següents espècies arbòries: alzina, lledoner, pi
blanc, roure martinenc. Ocupa una superfície de 12.000 metres quadrats, és a dir, 1'2 Ha, a
la zona de caiguda de la serra de Ponent cap el riu.
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Història
El nom ve de la masia a la que pertany. Aquest, com la resta dels boscos que encara existeixen
a Granollers, només són els fragments de les grans masses arbòries que recobrien en el passat
la plana vallesana. Sembla molt probable que la seva perduració sigui el resultat de fets com
l'inaccessibilitat del terreny on es produeix el seu creixement, lo que ha provocat el seu sòl no
sigui rentable; l'activitat de la pagesia de la perifèria de la ciutat, que ha preservat els seus
boscos per extreure els productes amb els que compaginava l'agricultura i la ramaderia; les
plantacions de pins en camps abandonats o substituint antics boscos, lo que no és ben bé un
cas de subsistència del bosc, sinó de l'aparició d'una arbreda de pins. La pineda es planta amb
la intenció d'aconseguir un "bosc net", és a dir, sense sotabosc que destorbi la circulació per
l'interior de l'arbreda (ROMERO, 2000).
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