Pantà del Marcet
Granera
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Moianès
Torrent del Marcet - Carretera BV-1245, km. 6,7
Sota la carretera BV-1245, a l'alçada del revolt de la Coforna
670m

Coordenades:

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

41.73613
2.07505
423082
4620893

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08095-216
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. Cad.: 08094A00409001

Fàbrica del Marcet
Pont del Marcet

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció

Pàgina 1

Adriana Geladó Prat
dt., 14/05/2019 - 02:00

Pantà situat al torrent del Marcet, el qual discorre pel fons d'una vall estreta formada per la vessant de
ponent de la carena del Marcet i la vessant de llevant de la serra Pelada, sota la carretera de Granera a
Castellterçol. Presenta una planta irregular allargassada, amb més amplada a la banda de tramuntana.
Compta amb una gran presa situada al seu extrem nord i una altra de menors dimensions situada a la banda
sud, ambdues amb la intenció de retenir les aigües per afavorir la productivitat de la fàbrica textil del
Marcet, situada a tramuntana. El pantà amida uns 300m de longitud per uns 70m d'amplada al nord, i uns
25m a la banda sud.

Observacions:
El pantà està relacionat amb la colònia tèxtil del Marcet, situada a la seva banda de tramuntana i
datada als anys 40 del segle XX. L'any 2012 es fer una campanya de neteja del pantà, promoguda pel
cos d'agents rurals de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, i realitzada per un grup de
voluntaris de la població de Granera. En l'actualitat, la zona és utilitzada pels banyistes i pescadors de
la zona.
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