Santa Susanna
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
Santa Susanna 08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
Al fons de la vall de la riera de Begues

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

41.33356
1.8154
400876
4576463

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:

08013-182
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal

Xarxa natura 2000
Natura 2000
Àrea especial de conservació
Observacions protecció:
Data aprovació:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Torrent de Santa Susanna
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Pla especial protecció Medi Natural i del Paisatge
dt., 05/09/2006 - 12:00
Inventari de zones humides d'interès del massís del Garraf del
Servei de Parcs Naturals DIBA
Difícil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 008A00005
Parc Natural del Garraf
Pou Francí
Pins de les Descàrregues

Pi Gros de Santa Susanna

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Fondo del Tallat
Serra de les Gunyoles - Caudellops - La
Carboneres del Fondo del Tallat
Santa Susanna
Forn de calç i pedrera
Santa Susanna/Caseriu de Santa Susann
Puig de la Mola
J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 15/11/2002 - 01:00

Descripció
Als voltants del caseriu de Santa Susanna es desenvolupa tot un ecosistema inclòs en el
ambient paisatgístic del Garraf, en el qual destaquen els següents elements d'interès, entre
d'altres: -els tres pous que es troben al costat del caseriu. Un al nord, al costat d'una vinya,
el segon en el camí que mena al conjunt edificat, i als seus peus, i el tercer, al sud, al costat
d'un pi blanc centenari. Aquest darrer sembla tenir una gran capacitat de magatzematge, ja
que en èpoques de pluja continuada, el pou es desborda molt abans de que l'aigua pugui
baixar per la riera de Begues, a la qual cosa indubtablement també hi ajuda el fet de que
l'aigua de pluja es filtri ràpidament sota terra degut al tipus de terreny del Garraf. -Un altre
element d'interès a prop és la bassa d'aigua de 500 m3 de capacitat catalogada com a de
tercer ordre, segons el Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals (PPI) d'Avinyonet
del Penedès. -Els Pins de la Descàrrega que marquen l'indret on es produïa aquest tipus
d'activitat, és a dir, l'abocament del raïm de la producció de les vinyes de Santa Susanna,
als carros que la transportaven fora de l'indret per la seva transformació. -El pi vell de Santa
Susanna. -El forn de calç que es troba a la vessant est del camí que mana cap al caseriu,
abans de passar a Santa Susanna -Les carboneres, vestigis d'una activitat desapareguda ja
al territori. -Els camins, del dret i de Santa Susanna, catalogat aquest com a xarxa viària
bàsica segons el Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals (PPI) d'Avinyonet del
Penedès, segons les disposicions de la Oficina Tècnica de Prevenció municipal d'Incendis
Forestals de l'Àrea de Govern de la Diputació de Barcelona. -L'olivera que es el darrer
exemplar d'una extensa producció a que es va dedicar una part del terreny de cultiu del
caseriu fins a una de les gelades que van assolar aquest territori en la transició a la dècada
de 1960. És un exemplar de grans dimensions i es troba a mà esquerra del camí que puja
fins l'agrupació de cases.

Història
Nº Nom de l'espai i número de codi Règim de protecció Reserva, Refugi o Paratge Parc natural o
Pla especial Espai del PEIN 01 Torrent de Santa Susanna (1280900) Pla especial Massís del
Garraf
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