Bosc de l'Ermita
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
A l'O del terme, 08191-RUBÍ
Al peu de Sant Genis, al fons d'un torrentó

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

41.49218
2.00958
417326
4593869

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

08184-181
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
Com tots els elements del patrimoni natural té un alt grau de
fragilitat davant els canvis a les condicions ambientals.
Inexistent
Difícil
Social
Privada
Ajuntament de Rubí, Pça. Pere Aguilera, 1, 08191-RUBÍ i altres
Ermita de Sant Genís
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
ds., 09/12/2000 - 01:00

Descripció
Espai format per dos torrentons (Ximelis i del Palau) que encerclen l'esperó rocós de Sant
Genis i que s'ajunten amb el de torrent Fondo o de can Serrafossar. En aquest espai es
troba la font de la Magnèsia, en un dels seus costats, la qual ha patit recentment, l'agressió
d'haver estat destruït el seu entorn per una canonada d'aigües residuals que ha malmès
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l'espai i, amb posterioritat, s'hi han abocat runes. El bosc està constituït, bàsicament, per
pins, encara que també es troben altres espècies vegetals, especialment a la zona on arriba
al torrent Fondo, on es detecten espècies vegetals pròpies de la ribera.

Història
L'any 1599, els boscos eren tan grans que es demana augmentar el sou al batlle per haver molta
terra boscosa i grans torrents i voltes (XERCAVINS, 1989).
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