Bosc de can Riba de la Serra / Bosc de can
Català
Granollers
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

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

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

41.57451
2.26514
438737
4602797

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:

08096-336
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Existeix la contaminació acústica del proper Circuit de
Montmeló.
Inexistent
Restringit
Productiu
Privada
Ref. cad.: 012A00075
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
dt., 01/01/2002 - 01:00

Descripció
S'accedeix per la carretera de Montmeló que prové de Palou o de la zona industrial
Congost, agafant el camí de can Riba de la Serra, que porta fins a un grup de cases,
darrera de les quals es troba el bosc, a la perifèria del Circuit de Catalunya. (ROMERO,
2000). Ocupa una superfície de 27.250 metres quadrats, és a dir, 2'725 Ha. Presenta una
certa impenetrabilitat donades les lianes i presenta nombroses alzines.
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Observacions:
L'accés està restringit

Història
Bosc que pertanyia al mas Català (ROMERO, 2000). 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 (ROMERO, 2000).
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