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presentació

El Catàleg d’Espais d’Interes Natural i Paisatgístic

Els espais que us presentem son una mostra dels indrets
amb valors naturals que encara avui ens permeten
descobrir i gaudir del festival de la vida a Terrassa.
Festival on la nostra participació activa en decidirà l’èxit.

, és un
treball encarregat pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Terrassa. S’afegeix a una llista important de
documentació versada en aquest camp. No podem evitar
reconèixer que,el que us ensenyem és un reflex del que ja al 1980
escrivia Àngel Arisó i Campà a la seva obra “La Transformació del
Paisatge Terrassenc”.

La tendència actual del creixement urbanístic i el gairebé
inevitable canvi d’usos del sòl, motivat pel malentès sistema del
benestar, genera una banalització i conseqüent degradació del
paisatge quotidià, el proper, el nostre.

L’estudi prospectiu del terme municipal per tal d’inventariar
aquests paratges, ens porta en molts casos, a valorar racons,
retalls, fragments aïllats del que antigament havia d’haver estat
un gran continu natural.

Els criteris per la seva selecció han estat diversos (estètics,
qualitatius, singularitat, ecològics, culturals...), però tot i això,
som conscients que molts d’altres racons han quedat en
l’anonimat. Cal l’esforç de tots els que estimem la terra per
treure’ls d’aquest anonimat. Només així els podrem valorar i
defensar en justa mida, quan caigui sobre ells l’amenaça de la
depredació territorial.
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estructura del catàleg
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A
Serralada
Pre-Litoral
Serralada
Pre-Litoral

B

C
Serralada
Central Vallesana
Serralada
Central Vallesana

Plana
Agrícola
Plana
Agrícola

L’estructura bàsica per tal d’organitzar el catàleg

A: Serralada Pre-Litoral
B: Plana Agrícola.
C: Serralada Central Vallesana.

Fonts:

Indrets:

Vegetació:

Hàbitats:

, es
fonamenta en la divisió del terme municipal en tres grans Unitats
Paisatgístiques.

Les unitats paisatgístiques es diferencien tant geogràficament
com per la seva component geològica, geomorfològica,
hidrològica, botànica i antròpica. Actualment l’afectació de
l’expansió urbana sobre elles també presenta diferències.

Cada un dels espais inventariats, correspon a una de les tres
unitats fisiogràfiques, presentant doncs, característiques
comunes pel fet de pertànyer a una o altra.

Dins cada una d’aquestes unitats, hem establert quatre
categories per facilitar-ne el seguiment amb caire temàtic.

Ambients fontinals on la pròpia surgència o
l’entorn (natural o rural) es troben millor representats i
conservats. ex: Font del Racó.

Aquells espais que, tot i poder pertànyer a una de
les altres categories, estan presents dins els referents populars
de l’entorn natural. ex: Forn de Calç de les Cantarelles.

Categoria que dona especial rellevància a les
comunitats o formacions vegetals i als arbres que es podrien
considerar d’interès local. ex: Alzina de Torrebonica.

Son la resta d’espais i de petites unitats
paisatgístiques, on el seu interès passa per comprendre el paper
conformador dels components biòtics i abiòtics.



interpretació i lectura
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nom: Capçalera del Torrent Cançone
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció

BH08

identificació

Situació geogràfica
Quan la Serra del Tronco arriba a la Plana Agrícola,
enmig dels camps de conreu de Can Bogunyà, el relleu
genera el torrent Cançoner que porta les aigües de
pluja fins la Riera de Palau.
Accessos
A la carretera de Rellinars, abans de Can Colomer, una
pista a mà dreta ens porta cap a Can Bogunyà. Passem
entre camps de conreu de secà i pel costat d’una
fàbrica de formigons. Seguim per la pista direcció nord i
quan arribem a l’alçada de Can Carbonell, direcció Est
veiem les capçades de pins del torrent Cançoner.
Coordenades UTM: N: 4604931 E: 416943
Superfície:
Alçada: 380 m.
Qual.Urbanística:

Interès
Masses d’Oms de rebrot de 10 m
aïllats de Pi Pinaster.
Valors a protegir // Vulnerabilit
Els elements vegetals. // Abandó
L’espai
Espai petit per entendre la geom
del Vallès. Conca de recepció d
voltants. Olla amb parets de sed
posterior desguàs cap a riera mé
marges del torrent, el bosc domi
madur amb esquitxos d’alzines,
Espai tranquil i molt proper a la c
Usos actuals
Cap
Estat de conservació
Mig.

nom: Capçalera del Torrent Cançoner
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

hipervincle

BH08

identificació

Situació geogràfica
Quan la Serra del Tronco arriba a la Plana Agrícola,
enmig dels camps de conreu de Can Bogunyà, el relleu
genera el torrent Cançoner que porta les aigües de
pluja fins la Riera de Palau.
Accessos
A la carretera de Rellinars, abans de Can Colomer, una
pista a mà dreta ens porta cap a Can Bogunyà. Passem
entre camps de conreu de secà i pel costat d’una
fàbrica de formigons. Seguim per la pista direcció nord i
quan arribem a l’alçada de Can Carbonell, direcció Est
veiem les capçades de pins del torrent Cançoner.
Coordenades UTM: N: 4604931 E: 416943
Superfície:
Alçada: 380 m.
Qual.Urbanística:

Interès
Masses d’Oms de rebrot de 10 mts d’alçada i exemplars
aïllats de Pi Pinaster.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Els elements vegetals. // Abandó i invasió de bardisses.
L’espai
Espai petit per entendre la geomorfologia dels torrents
del Vallès. Conca de recepció de camps agrícoles dels
voltants. Olla amb parets de sediments a la capçalera i
posterior desguàs cap a riera més de major ordre. Als
marges del torrent, el bosc dominant és de pi blanc
madur amb esquitxos d’alzines, oms i pi pinaster.
Espai tranquil i molt proper a la ciutat. Fàcil accés.
Usos actuals
Cap
Estat de conservació
Mig.

Actuacions proposades
Arranjar i senyalitzar l’accés.
Neteja d’esbarzers i canyes del fons del torrent.
Emfatitzar oms i pins pinaster. Neteja i esporga de la
massa forestal.
Punts de repòs al sotabosc. Àrea d’estada

BH08
Codi de fitxa. La primera lletra “B” fa referència al sector o
unitat paisatgística on es troba l’indret. La segona “H” fa
referència a la categoria on s’inclou l’indret i te una relació
gràfica directe amb el color de la fitxa.

F I H Vonts ndrets àbitats egetació

La informació relativa a l’indret es presenta en tres columnes.
I : Dades bàsiques per a la seva localització.

Dona a conèixer les principals característiques de l’espai.
Proposa actuacions per tal de corretgir l’estat actual.

dentificació
Descripció:
Millores:

Les fitxes serveixen per presentar-vos els indrets més rellevants de
l’estudi. Cada indret s’identifica per un nom propi i es localitza dins un dels
tres sectors del terme municipal. A més, cada indret es pot associar a una
categoria en funció del color de la fitxa.

Situació geogràfica
Localitza de manera general l’indret dins el terme de Terrassa, prenent com
a referència be punts cardinals o d’altres elements de referència, sovint
geogràfics però també antròpics, etc.

identificació

Accessos:

Coordenades UTM:

Superfície:
Qualificació urbanística:

Fotografia aèria:

Denominació de la zona:

Denominació del component de qualificació:

Indica com accedir a l’indret a partir d’un punt de referència fàcil de trobar.

Referència d’un punt singular o de la zona més representativa d’un espai
amb un marge d’error entre 3-10 mts.

Dada aproximada de la zona d’influència que ocupa l’espai.

Orientació del tram final d’accés. Diferenciant la possibilitat d’ús de vehicle
amb una línia de ratlles, del pedestre amb línia de punts.

(Dada POUM de Terrassa).
D1: D2:

D3: D4: D5:

a: f: fp:
fi: en: ap:

er:

Ventall al·luvial miocènic. Ventall al·luvial recent.
Capçalera dels Torrents Can Salas-Ribatallada. Plana Vallès. Entorn del Parc

Natural.
Agrícola. Forestal. Forestal Potencial.

Forestal interior. Espai enjardinat amb cobertura herbàcia. Àrea de potencial
regeneració de l’ecosistema agrícola. Espai de les edificacions rurals i masies tradicionals.



interpretació i lectura
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nom: del Torrent Cançoner
sector: A

descripció millores

hipervincle

Agrícola,
nyà, el relleu
gües de

Colomer, una
nyà. Passem
d’una
recció nord i
direcció Est
çoner.

43

Interès
Masses d’Oms de rebrot de 10 mts d’alçada i exemplars
aïllats de Pi Pinaster.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Els elements vegetals. // Abandó i invasió de bardisses.
L’espai
Espai petit per entendre la geomorfologia dels torrents
del Vallès. Conca de recepció de camps agrícoles dels
voltants. Olla amb parets de sediments a la capçalera i
posterior desguàs cap a riera més de major ordre. Als
marges del torrent, el bosc dominant és de pi blanc
madur amb esquitxos d’alzines, oms i pi pinaster.
Espai tranquil i molt proper a la ciutat. Fàcil accés.
Usos actuals
Cap
Estat de conservació
Mig.

Actuacions proposades
Arranjar i senyalitzar l’accés.
Neteja d’esbarzers i canyes del fons del torrent.
Emfatitzar oms i pins pinaster. Neteja i esporga de la
massa forestal.
Punts de repòs al sotabosc. Àrea d’estada

millores

descripció

Interès

Valors a protegir // Vulnerabilitat

L’espai

Usos actuals

Estat de conservació

Trets o elements més significatius que caracteritzen
l’espai.

Elements fàcilment alterables // Risc que es donin
uns factors que poden afectar negativament la
persistència o evolució de l’espai o element concret.

Descripció general de les característiques de l’espai
o element.

Activitats principals relacionades amb l’indret i que
el poden condicionar directa o indirectament.

Valoració de l’estat actual vers el seu potencial.
Bo-Mig-Baix

millores possibles

Actuacions proposades
Per afavorir i regular l’ús ciutadà; o en cas que l’estat
de conservació no sigui l’adient, i atenent a les causes
de la seva pèrdua de qualitat, es proposen un seguit
de mesures per tal de corregir la possible degradació.
En l’àmbit del sòl no urbanitzable, es reforcen
aspectes que pot contemplar el POUM de Terrassa.

Si aquestes són significatives, es genera un
a una fitxa .doc per definir més

acuradament aquestes actuacions.
hipervincle



índex codificat dels espais
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SECTOR A: SERRALADA PRE-LITORAL
AV01 ALZINES SURERES A LA PLANA FREDA DEL GUITARD
AV02 SARGA A LA PLANA FREDA. TORRENT DELS CAUS
AV03 PINEDES CULMINANTS A LA SERRA DE L'OBAC
AV04 ESTEPAR DE LA CARENA DEL TRONCÓ
AV05 ROURE DE LA FONT DEL TRONCÓ
AV06 ALZINES DE LA FONT DE LA CIRERA

AF01 FONT DE L'ALBA
AF02 FONT DE LES CANTARELLES
AF03 FONT DE LA CIRERA
AF04 FONT DELS COLOMERS
AF05 FONT DE CAN FONT DE GAIÀ
AF06 FONT DEL GUITARD O DE L'OM
AF07 FONT D'EN JANOT
AF08 FONT DEL LLIMAC
AF09 FONT DE L'OCELL VIU
AF10 FONT DEL RACÓ
Af11 FONT DEL SENYOR RAMON
AF12 FONT DE LA ROCA
AF13 FONT DE LA TEULA
AF14 FONT DEL TRONCÓ

AH01 TORRENT DE LA TEULA
AH02 CODINES DE LA SERRA DE L'OBAC
AH03 BASSA A LA CASA NOVA DE L'OBAC
AH04 ENTORNS DE CAN GUITARD DE LA MUNTANYA
AH05 TALUSSOS DE LA RIERA DE GAIÀ

AI01 PANTÀ DE CAN BOGUNYÀ O LLAC PETIT
AI02 MIRADOR DE CAN CANDI. TURÓ DE LES ROQUES BLANQUES
AI03 EL CAUS DEL GUITARD
AI04 FORN DE CALÇ DE LES CANTARELLES
AI05 PLAÇA CARBONERA DE CASTELLSAPERA
AI06 AVENC DE CASTELLSAPERA
AI07 CINGLES DE CASTELLSAPERA
AI08 CANAL DE CASTELLSAPERA
AI09 LES FORADADES DE LES PEDRITXES
Ai10 PLA DE L'ALZINA DEL VENT
AI11 ANTIC PANTÀ DE LA XORIGUERA
AI12 POU DE GLAÇ DE LA CARENA DE L'ESTEPAR
AI13 TORROTA DE L'OBAC
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SECTOR B: PLANA AGRÍCOLA

SECTOR C: SERRALADA CENTRAL VALLESANA

BV01 ROUREDA DE CAN CONILLER
BV02 ROURE DEL CAMP DEL ROURE
BV03 REGENERACIÓ DE PETITA ZONA CREMADA. T. BETZUCA.
BV04 ROURE I PI PINYER A CAN VIVER DE TORREBONICA
BV05 ALZINA DEL BAIXADOR DE TORREBONICA
BV06 PINS PINYERS A L'ÀREA DEL PI GROS
BV07 VERNEDA A CAN SABATER DEL TORRENT
BV08 ROURE DE CAN COLOMER
BV09 PI PINYER DE CAN COLOMER

BF01 FONT DE LA MISÈRIA
BF02 FONT DE MONTSERRAT

BH01 TORRENT BETZUCA. TRAM CAN CONILLER
BH02 TORRENT BETZUCA. TRAM CAN BONVILAR
BH03 PLANA DE CAN CANYA
BH04 PLANA DE CAN BADIELLA
BH05 FONDALADA DE CAN PERDUT
BH06 ZONA AGRO-FORESTAL ALS PLANS DE CA N'ARNELLA
BH07 CAPÇALERA DEL TORRENT CANÇONER
BH08 TORRENT DE LA FONT DEL PIGOT
BH09 PLANS AGRÍCOLES DE CA N'AMAT

BI01 BOSQUET A CAN VIVER DE TORREBONICA
BI02 PLA DE LES FIGUERES

CV01 ALZINA DE CAN POAL
CV02 ALBAREDA DEL TORRENT DE LA BETZUCA
CV03 ROURES I ALZINES A CAN FONT DE GAIÀ
CV04 VESSANT CREMAT A LA SERRA DE GALLINERS
CV05 ALZINA DE CAN COLOMER

CF01 FONT FREDA DE CAN MISSERT

CH01 PLANS AGRÍCOLES A CAN FONT DE GAIÀ
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nom: Alzines Sureres a la Plana Freda del Guitard
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AV01

identificació

Situació geogràfica
Al sector nord-oest del terme,  la Carena de la Pineda a 
l’alçada dels Pinetons, s’allarga en sentit est. La 
vessant sud d’aquesta extensió, baixa a la Plana Freda. 
És en aquesta vessant on trobem les sureres.
Accessos
A la carretera de Terrassa a Rellinars, prop el Km.5 just 
després d’un revolt molt tancat d’esquerra, trobem a mà 
esquerra, una pista que baixa a Can Guitard. Seguim 
avall i en arribar al camp de Les Oliveretes, abans de 
creuar el torrent dels Caus, trobem una pista a la dreta, 
tancada per una cadena. Seguim fins creuar el torrent 
una mica més amunt. Anem pujant i en arribar a la 
primera bifurcació, agafem el camí de l’esquerra. 
Després d’uns 150 m. comencen a aparèixer les 
primeres sureres al costat de muntanya.
Coordenades UTM: N: 4606471 E:414350
Superfície: peus dispersos en aprox. 5,5 Ha.
Alçada:  475 m.            Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
Singularitat botànica
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Els peus de surera i la vegetació acidòfila associada  // 
Tendència a quedar ofegats per altres arbres i/o per 
arbustiva gran.
L’espai
Bosquet mixt de sureres amb alzines dominants i 
sotabosc mediterrani . Poc sòl i bona insolació, a mitja 
alçada de la vessant dona unes condicions favorables 
per acollir aquests suros de port mig. Antigament pelats.
Usos actuals
Cap.
Estat de conservació
Mig.

Actuacions proposades
Lliberar els peus de suro d’espècies competidores tant 
arbustives com arbòries.
Afavorir al màxim l’entrada de llum al bosc.

natura local



nom: Sargues a la Plana Freda. T. dels Caus
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AV02

identificació

Situació geogràfica
Tram superior de la riera de Gaià (torrent del Caus) al 
seu pas per la Plana Freda de Can Guitard.
Accessos
A la carretera de Terrassa a Rellinars, prop el Km. 5 
just després d’un revolt molt tancat d’esquerra, trobem 
a mà esquerra, una pista que baixa a Can Guitard. 
Seguim avall i en arribar al camp de Les Oliveretes, 
abans de creuar el torrent dels Caus, trobem una pista 
a la dreta, tancada per una cadena. Seguim fins que el 
torrent creua la pista. Aquí trobarem les sargues.
Coordenades UTM: N: 4606597 E:414671
Superfície: 120 m.
Alçada: 429 m.   
Qual. Urbanística: D5-f

Interès
Formació arbustiva de torrents amb còdols. 
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La vegetació.
Sensible a ser ocupat el seu nínxol per altres invasores 
o per vegetació del sotabosc d’alzinar. 
L’espai
Tram de torrent amb còdols a la llera i llicorelles als 
marges, on apareix un reducte de bosquet en galeria de 
sargues (Salix eleagnos) acompanyat d’arç blanc, 
aquilegies i algun pollancre. Als voltants hi domina un 
bosc mixt de pi i alzina.
Usos actuals
De pas. Sender.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Potenciar la comunitat i diversificar amb altres espècies 
com gatells.
Plantació forestal aigües amunt fins la font del Llimac i 
avall fins la font del Racó.

natura local



nom: Pinedes Culminants a la Serra de l'Obac
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AV03

identificació

Situació geogràfica
Sector septentrional del terme municipal. Vessants 
meridionals de la Serra de l’Obac. Parc Natural.
Accessos
Per la carretera de Terrassa a Talamanca, un cop 
passat Matadepera, trobem la masia de La Barata (Km. 
9). A mà esquerra tenim tota la vessant est que puja al 
cim de Castellsapera. 
El camí ral de Barcelona a Manresa, que creua un 
centenar de metres, carretera amunt de la Barata, ens 
endinsa a aquestes pinedes.  
Coordenades UTM: N: 4610863 E: 415052 
Superfície: --
Alçada:  650-850 m.  
Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
Formació boscosa mixta de Pi roig i Pinassa. Únic punt 
dins el terme municipal.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
El medi forestal. // Obertura de pistes. Incendis. 
L’espai
Zona forestal frescal i humida on hi domina un bosc mixt 
de pinassa esquitxada amb pi roig. Al sotabosc, l’alzinar 
de rebrot, hi segueix sent present compartint amb algun 
roure i ara però amb la presència del boix com a arbust. 
Es respira un ambient forestal de muntanya 
prepirinenca. Els afloraments rocallosos i els tolls 
d’aigua al torrent dels Ponts i del Collet Estret, per sobre 
la font de les Cantarelles reforcen aquesta sensació.
Usos actuals
Forestal. Excursionisme. Àrees de lleure properes.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Assegurar franges de protecció allà on pugui arrelar un 
inici d’incendi.

natura local



nom: Estepar de la Carena del Troncó
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AV04

identificació

Situació geogràfica
Espai que ressegueix tota la carena del Troncó i 
posterior carena del Forn del Vidre, baixant a la plana 
agrícola al sector de Can Amat.
Accessos
Des de la carretera que va de Terrassa a Rellinars (Km. 
2), surt una pista a mà dreta que indica la serra i la font 
del Troncó. Anem a buscar el carener fins arribar a una 
placeta amb bifurcació. Agafem la pista de la dreta que 
baixa cap el Torrent Mitger de Can Amat. En breu 
passem per l’estepar de la carena.
Coordenades UTM: N: 4605345 E: 415714 
Superfície: franja de protecció
Alçada:  variable  
Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
Gestió forestal per a la prevenció d’incendis que 
afavoreix noves comunitats vegetals.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La comunitat vegetal // Trànsit de vehicles incontrolats 
pel carener. Erosió. Canvi o abandó de la gestió actual.
L’espai
Franja de protecció que comença a la part baixa de la 
Carena del Forn del Vidre, al costat est de Can Amat. 
Puja per la carena fins la Serra del Tronco. La gestió 
forestal per a la prevenció d’incendis, ha generat una 
franja on hi domina un estepar amb tots el representants 
(alba, negra, borrera i crespa), alternat amb peus aïllats 
d’alzines. Aquesta formació dona la sensació de trobar-
nos a les deveses abandonades del sud-est de la 
península.
Usos actuals
Pistes d’accés. 
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Seguir amb la gestió actual de desbrossades 
periòdiques. 

natura local



nom: Roure de la Font del Troncó
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AV05

identificació

Situació geogràfica
A la zona nord del terme municipal. En la vessant oest 
de la serra del Troncó i per sota de les Foradades. Límit 
Parc Natural.
Accessos
Des de la carretera de Terrassa a Rellinars, al Km. 6,3 
hi trobarem, a mà dreta, una pista forestal tancada amb 
un indicador de la font del Troncó. Si seguim aquesta 
pista pel seu traçat principal uns 1.700 m., hi trobarem 
el roure al costat de la pista i molt a prop de la font.
Coordenades UTM: N: 4607007  E: 415379 
Superfície: 200 m2

Alçada: 578 m.   
Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
Roure de dimensions importants al costat de la Font del 
Troncó. Excepcionalitat a la zona.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
L’arbre. // Modificacions de la carretera que puguin 
aportar terres a la zona del coll de l’arbre.
Modificació del cabal de la font.
L’espai
L’arbre es troba en una vessant amb forta pendent de la 
muntanya. La humitat que hi ha a la zona permet el 
creixement de bardisses, roldors, falgueres. El roure té 
uns 170 cm. de perímetre i uns 18 m. d’alçada, presenta 
un bon estat general i una capçada magnífica.
Usos actuals
Excursionisme.
Estat de conservació
Bo. Seguir amb les tasques de manteniment. 

Actuacions proposades
Tallar unes alzines properes a l’arbre, que estan en mal 
estat i li fan competència. L’eliminació d’aquestes 
alzines facilitarà la visió de l’exemplar.
Neteja forestal selectiva de la zona propera al tronc. 
Panell informatiu vers l’arbre.
Catalogar l’arbre com exemplar d’interès local.

natura local



nom: Alzines de la Font de la Cirera
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AV06

identificació

Situació geogràfica
A la part nord del terme municipal, a la zona sud de la 
serra de l'Obac. Les alzines es troben dins la vall que 
forma la capçalera de la riera de Gaià. Zona planera al 
costat del Torrent de la Pedra Seca i de la Font de la 
Cirera.
Accessos
Des de la Font de la Cirera, seguim el torrent i uns 
metres més amunt trobem una clariana amb les 
alzines.
Coordenades UTM: N: 4606445 E: 413805
Superfície: 490 m2.
Alçada: 501 m.
Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
Arbres de gran port i ubicació privilegiada al costat de la 
font de la Cirera.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Les dues alzines i l’entorn humit en el que es troben
Aclarida excessiva del bosc o tala directe . Incendis.
L’espai
L’Espai forestal és un alzinar humit amb algun roure i 
amb vegetació de ribera amb exemplars d’avellaners, 
salzes. 
En zones oposades trobem aquests dos exemplars 
dominant tota la plaça. L’alzina més propera al torrent és 
la més grossa i te una alçada d’uns 20 m. i perímetre de 
250 cm. L’altre alzina, més allunyada amb un diàmetre 
normal de 23 0cm. i una alçada d’uns 15 m.
Usos actuals
Lleure i excursionisme. 
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Alliberar els troncs i les parts baixes de les capçades de 
les alzines de plantes enfiladisses que hi ha pujat ( 
esbarzers, vidalbes, etc.). 
Estassar els matolls més proper als troncs dels arbres. 
Sobretot a la zona del torrent.
Treure els rebrots d’alzina que hi ha al costat d’una de 
les alzines, branques trencades de les capçades de les 
alzines.

natura local



nom: Font de l'Alba
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

fitxa arranjament

AF01

identificació

Situació geogràfica
Arribant a l’extrem nord del terme municipal, molt a 
prop del límit amb Parc Natural, es desprèn de la Serra 
de les Pedritxes, en direcció sud, la serra del Roc del 
Vidre on neix el T.de l'Alba direcció Riera de Gaià. 
Accessos
A la carretera de Terrassa a Rellinars, prop el Km. 5 
just a un revolt molt tancat d’esquerra, pocs metres 
abans d’arribar a la pista que baixa a Can Guitard. A 
mà dreta, trobem un petit espai on deixar el cotxe i una 
pista amb cadena. Seguin la pista en sentit ascendent 
pel costat del torrent i després de 100 m, un corriol, 
entra al mig del torrent, on trobem la font.
Coordenades UTM:  N: 4606006  E: 414957
Superfície: 100 m2     Alçada:  448 m.  
Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
La font. Punt de pas.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Alzinar en fase de consolidació. Peus d’alzines properes 
a la font. La font i el torrent fins la carretera. //  Pèrdua 
de la diversitat vegetal del torrent per invasió de roldor i 
esbarzer. Desbrossades poc dirigides. Incendis.
L’espai
Torrent en mig d’un alzinar quasi dominant a la part 
humida i emergent a les carenes. Abundants lianes 
pengen de les alzines i el sotabosc de bruc boal i heura 
fa presència a l’ombra. L’alzinar es format a partir d’un 
bosc menut d’alzines de rebrot que la gestió futura, les 
porta a ser peus únics. Pels voltants de la font, a l’obaga 
del camí hi trobem aromàtiques d’ambients humits com 
la tarongina, mentes...  
Usos actuals
Font.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Evitar bardissa voltants font.
Evitar actuacions forestals a les alzines properes a la 
font.
Basseta per a punt d’aigua fauna. (sota font)
Banc pedra al costat de la font.

natura local



nom: Font de les Cantarelles
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

fitxa arranjament

AF02

identificació

Situació geogràfica
Al límit nord del terme municipal. En plena serra de 
l’Obac i entre la riera de les Arenes i la cinglera del 
Castellsapera. Parc Natural.
Accessos
Cal agafar la carretera de Terrassa a Talamanca i una 
mica més amunt de la masia, anomenada La Barata (al 
Km. 9,25 de la carretera) surt, a mà esquerra, el camí 
ral que porta a Manresa. Seguim el camí ral fins trobar 
una desviació a ma dreta, que va cap al torrent dels 
Ponts o de les Cantarelles, per un camí amb poca 
pendent en direcció nord-oest.
Coordenades UTM:  N: 4611023  E: 415077
Superfície: La rebuda de la font és d’uns 30 m2

Alçada:  702 m.  
Qual. Urbanística: D5-fi

Interès  
Font amb entorn forestal d’estatge montà. El camí 
d’accés és dominat per pinedes de pinassa i pi roig. 
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La font i l’entorn natural. // L’abandó de la font. Incendis.
L’espai
Petita zona planera al vessant esquerra del torrent 
aigües avall. A la zona de la font hi trobem una taula i 
uns bancs de pedra. Ens trobem en un bosc amb domini 
de l’alzinar a les cares sud i de pi roig i pinassa als 
vessants nord. A la zona del torrent domina vegetació 
de ribera, boixos i uns castanyers d’índies prop de la 
font. El torrent té ressalts de roca que formen petites 
basses d’aigua temporals.
Usos actuals
És una font força visitada pels excursionistes que 
passegen per aquesta zona de l’Obac.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Senyalització. Neteja forestal. 
Col.locar uns bancs potenciant l’ús de la zona planera 
sota els castanyers d’índies.
Modificar el pas de ciment que travessa el torrent. Posar 
unes baranes i naturalitzar-lo.

natura local



nom: Font de la Cirera
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AF03

identificació

Situació geogràfica
Al marge nord-oest del municipi, sota la carena de la 
Pineda, pel vessant est, entre l’Obaga dels Notaris i 
l’Obaga d’en Guitard, trobem el torrent de la Font de la 
Pedra amb la font de la Cirera a mitja vessant. 
Accessos
A la carretera de Terrassa a Rellinars, prop el Km.5 just 
després d’un revolt molt tancat d’esquerra, trobem a mà 
esquerra, una pista que baixa a Can Guitard. Seguim 
avall i en arribar al fons, un gir de la pista a l’esquerra 
de 180º creua el torrent dels Caus. A la dreta trobem 
una bifurcació tancada als vehícles. Entrem i 
immediatament tornem a desviar-nos cap la dreta per 
un camí més estret. Ara de pujada al segon revolt 
tancat de dretes veurem un indicador de fusta i un 
corriol que puja a la nostra esquerra.  Després de 50 m, 
un segon corriol que surt a mà esquerra ens acosta a la 
font.
Coordenades UTM: N: 4606439  E: 413811
Superfície:  45 m2     Alçada:  493 m.  
Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
La singularitat de la font. La seva història. 
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Font i entorn proper. // Fragilitat de les hepàtiques de la 
paret del dipòsit, que necessiten d’humitat persistent. 
Ocupació de l’espai per vegetació invasora tipus 
lianoide.
L’espai
Racó ombrívol enmig del torrent. La paret del dipòsit 
completament recoberta d’hepàtiques, juntament amb 
l’aigua del terra, les molses i l’heura al marge del torrent 
ofereixen un ambient frescal.  Els afloraments de roca i 
arrels d’alzina fan que el lloc tingui encara més 
empremta. Construïda al 1703 i amb una interessant 
pica rodona de pedra. Alzines, algun salze i avellaner, hi 
son presents al voltant. Un centenar de metres per 
sobre, trobem dos alzines d’elevat interès natural.
Usos actuals
Font.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Control de l’aritjol i els esbarzers que envaeixen l’espai.

natura local



nom: Font dels Colomers
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AF04

identificació

Situació geogràfica
Al nord-oest del terme municipal. La font es troba a la 
solana de la Pineda a l’alçada del coll de Colomers i 
més avall de la masia de la Pineda.
Accessos
Des de la carretera que va de Terrassa a Rellinars prop 
del Km. 2,6 trobem uns desviació a mà esquerra que va 
a can Font de Gaià. Just abans de prendre el camí 
particular de Can Font trobem una desviació a ma dreta 
que va cap a la Pineda, continuem aquesta pista fins la 
Caseta de la Pineda, passarem pel costat de la casa on 
trobem una cruïlla de camins. En aquesta cruïlla 
prenem el camí del mig que sempre per  la dreta ens 
portarà al torrent de Colomers, la font està indicada a la 
pista.
Coordenades UTM: N: 4605151  E: 413224
Superfície: 60 m2 

Alçada:  446 m.  
Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
Font 
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La font i l’entorn. // El mal ús i l’abandó de la font.
L’espai
La font es troba a al part alta d’un petit torrent orientat a 
sud-oest. Els entorns son formats per un bosc mixt 
d’alzina i pi blanc. La part baixa de la font forma una 
petita zona planera amb vegetació hidròfila amb joncs. 
Just a la zona propera a la font hi trobem unes quantes 
alzines de bon port afavorides per la presència d’aigua.
Usos actuals 
Excursionisme.
Estat de conservació
Bo. Arrenjada l'any 2005.

Actuacions proposades
Algun tipus de senyalització als camins d’accés sortint 
de Can Font de Gaià o bé a la Pineda.

natura local



nom: Font de Can Font de Gaià
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AF05

identificació

Situació geogràfica
A l’oest del terme municipal. Al costat dels edificis de 
can Font de Gaià
Accessos
A la carretera que va de Terrassa a Rellinars prop del 
Km. 2,6 trobem uns desviació a mà esquerra que va a 
can Font de Gaià .Agafem la pista que va de can Font 
de Gaià a la Pineda. A uns  500 m. trobarem una cruïlla 
amb tres camins, agafarem el de l’esquerra (cadena) 
que va cap a la masia rodejant uns camps. Sense 
entrar a la masia agafarem un camí en direcció al 
torrent de Can Font de Gaià. Seguirem el llit del torrent 
200 m. aigües avall i en una clariana ample hi trobarem 
la font.
Coordenades UTM: N:460404  E:414980 
Superfície: clariana d’uns 800 m2

Alçada: 324 m.   
Qual. Urbanística: D5-f

Interès
Font antiga i entorn. 
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La font i l’entorn // Invasió de la vegetació.
L’espai
Zona planera sense vegetació arbrada en la llera del 
torrent. Al sender d’accés a la font hi han roures i alzines 
de ports excepcionals. El bosc proper a la font és un 
alzinar humit amb alzines de grans dimensions 
barrejades amb alzines més joves i alguns peus d’om i 
de llaurer.
Usos actuals
Excursionisme.
Estat de conservació
Bo, la font sembla restaurada de fa poc temps.

Actuacions proposades
Senyalització de la font des del camí de la Pineda.
Protecció especial dels roures i les alzines excepcionals 
de l'entorn. 
Millora del canal d’evacuació de l’aigua de desguàs de 
la font.
Col.locació de bancs de pedra per fer zona de descans 
vora la font o a les clarianes properes.

natura local



nom: Font del Guitard o de l'Om.
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AF06

identificació

Situació geogràfica
Al marge nord-oest del municipi, sota la carena de la 
Pineda. Pel vessant est, ja a la Obaga d’en Guitard, 
trobem el torrent del Sot dels  Oms amb la font abans 
d’arribar a la Masia.
Accessos
A la carretera de Terrassa a Rellinars, prop el Km. 5 
just després d’un revolt molt tancat d’esquerra, trobem 
a mà esquerra, una pista que baixa a Can Guitard. 
Seguim avall i en arribar al fons, un gir a l’esquerra de 
180º creua el torrent dels Caus. Seguim direcció sud 
per la pista principal que segueix el torrent. Pocs 
metres més endavant, en un gir d’esquerres creuem el 
torrent del Sot dels Oms. Ja podem veure a la nostra 
esquerra una senyal de fusta i un corriol que baixa a la 
font. 
Coordenades UTM: N: 4606080 E: 414402
Superfície:  20 m2

Alçada:  449 m.  
Qual. Urbanística: D5-f

Interès
L’adequació de la font i l’afluència de gent. L’ambient de 
torrent ombrívol.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Font i entorn proper. // Invasió per vegetació. Erosió 
camí accés.
L’espai
A sota mateix del camí a Can Guitard, al peu d’una paret 
de pedra seca de quasi 4 mts. d’alçada. Unes alzines 
proporcionen ombra a la raconada. La paret i els marges 
propers son recoberts d’heura. El torrent amb forta 
pendent passa pel costat de la font. 
S’ha restaurat el dipòsit recentment, així com la pica i el 
sobreixidor al torrent. Restauració per l'Ajuntament l'any 
2007.
Usos actuals
Font.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Afavorir l’accés amb barana i/o escales per a gent gran.

natura local



nom: Font d'en Janot
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AF07

identificació

Situació geogràfica
A la zona nord del terme municipal. Sota la serra de les 
Pedritxes on comença el torrent de can Bogunyà. Parc 
Natural.
Accessos
Des de la carretera que va de Terrassa a Rellinars just 
abans del km. 2 i en una zona amb edificacions a les 
dues bandes, a mà dreta, surt una pista amb 
indicadors, que ens porta cap a la carena del Troncó i la 
font del Troncó. Seguirem aquestes indicacions i 
resseguirem en pujada tota la carena del Troncó fins a 
un collet planer amb un encreuament de camins indicat. 
Prenem el camí planer que va en direcció est (a la 
dreta), seguim la pista principal fins un encreuament de 
camins que ens indica la font, trenquem a ma dreta i 
seguim la pista fins un revolt molt tancat on trobem la 
font.
Coordenades UTM: N: 4607070  E: 415983
Superfície: uns 100 m2

Alçada: 589 m.           Qual. Urbanística: D5-f

Interès
Font a la part alta del torrent de can Bogunyà amb 
orientació sud.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La font i l’entorn // L’abandó .
L’espai
Zona planera en un petit torrent que comença a formar-
se. L’entorn forestal és un alzinar de rebrot barrejat amb 
brucs i pins blancs. La zona del torrent, més humida, ha 
afavorit el creixement de les alzines. 
La font, que disposa de dipòsit esta flanquejada per uns 
murets de pedra que fan de bancs. 
La sortida de l’aigua va a parar a una basseta que fa 
d’abeurador pels animals. 
Usos actuals
Excursionisme.
Estat de conservació
Mig. Tub de sortida i aixeta inadequats. Presència de 
runa i brossa. Seguir amb les tasques de manteniment. 

Actuacions proposades
Canviar el tub de sortida de l’aigua i l’aixeta de la font 
per altres més adients a una font de muntanya.
Quan es facin les neteges forestals periòdiques de 
l’entorn immediat de la font, fer-les selectivament 
intentant que es revegeti parcialment la zona d’entrada 
des del camí.

natura local



nom: Font del Llimac
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

fitxa arranjament

AF08

identificació

Situació geogràfica
A la part nord del terme municipal, a la zona sud de la 
serra de l’Obac. La font es troba dins la vall que forma 
la capçalera de la riera de Gaià. Al vessant oest del 
torrent dels Caus. Parc Natural.
Accessos
Anant per la carretera que va de Terrassa a Rellinars, 
prop del Km. 7, prenem a mà esquerra la pista que va a 
Els Caus. Tot seguit, trobem una corba a dretes. En 
acabar aquesta corba trobem un corriol de baixada que 
surt a ma esquerra. El seguim fins a creuar el torrent i 
pocs metres més enllà,  al marge oest, hi trobem la 
font.
Coordenades UTM:  N: 4607010 E: 414300 
Superfície: 6 m2

Alçada:  465 m.           Qual. Urbanística: D5-f

Interès
Font intermitent. La proximitat a la surgència  d’Els Caus 
d’en Guitard  fan que sigui força coneguda i visitada.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La font i la vegetació de ribera de l’entorn. //  Abando i 
invasió de vegetació propera.
L’espai
Petit racó planer al marge dret del torrent aigües avall. 
La font que disposa d’un petit dipòsit artificial te la 
sortida d’aigua per una aixeta en mal estat.
La font es troba cap a la part baixa d’un alzinar humit 
força influenciat pel torrent.
La llera del torrent té afloraments rocallosos i petits 
ressalts de roca vermella , la vegetació de ribera es prou 
interessant amb alguns pollancres, salzes, oms, 
sanguinyols, arços blancs, heures, esbarzers i falgueres.
Usos actuals
Lleure.
Estat de conservació
Mitjà. La part més antiga de la font esta descuidada.

Actuacions proposades
Col.locar un indicador de font a l’inici del corriol.
Desesbrossar selectivament la vegetació invasora.
Restaurar la font.

natura local



nom: Font de l'Ocell Viu
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AF09

identificació

Situació geogràfica
 A la part nord del terme municipal. La font es troba 
prop la carena dels Pinetos on hi ha la urbanització Els 
Caus, dins la vall que forma la capçalera de la riera de 
Gaià. (Parc Natural)
Accessos
L’accés el podem fer per la pista que baixa, de la plaça 
de la urbanització Els Caus (Vacarisses) fins la 
carretera  de Terrassa a Rellinars.  Prenem la pista que 
surt de la plaça dels Caus i després de baixar menys de 
500 metres, i abans d’una corba molt tancada a dretes, 
trobarem a mà esquerra un pal de ruta que ens 
assenyala el corriol que va cap a la font. 
Coordenades UTM:  N:4607230  E: 413432
Superfície: 40 m2

Alçada:  596 m.          Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
Font en un entorn forestal humit. Petita surgència a la 
roca.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La font i el seu entorn. // Abandó.
L’espai
Tram planer amb ressalts de roca vermellosa dins la 
llera d’un petit torrent. La font es una surgència entre els 
grans blocs d’arenisques vermelles on hi trobem 
algunes formacions calcàries. Amb pendents importants 
i sòls argilosos l’entorn forestal és un alzinar força humit, 
tancat i ombrívol amb presència d’heures, aritjols, 
falgueres i amb algun arbret poc comú com la moixera 
de pastor. Unes alzines força grosses envolten aquest 
racó.
Usos actuals
Lleure.
Estat de conservació
Bo. Seguir amb les tasques de manteniment. 

Actuacions proposades
Retirar les heures de les capçades de les grans alzines 
properes a la font.
Reparar i modificar la construcció que tanca la 
surgència.
Mantenir el camí d’accés parcialment lliure de 
vegetació. 

natura local



nom: Font del Racó
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AF10

identificació

Situació geogràfica
Al nord del terme municipal, just abans del límit del 
Parc Natural, al sector conegut com la Plana Freda, 
sobre Can Guitard de la Muntanya. La font es troba al 
tram baix del torrent de la Pedra, afluent del torrent dels 
Caus. 
Accessos
A la carretera de Terrassa a Rellinars, prop el Km. 5 
just després d’un revolt molt tancat d’esquerra, trobem 
a mà esquerra, una pista que baixa a Can Guitard. 
Seguim avall i en arribar al fons, un gir de la pista a 
l’esquerra de 180º creua el torrent dels Caus  Seguint 
per la llera, torrent amunt, uns 30 m., fins arribar a un 
aflorament de roca blanca al costat dret on trobem una 
senyal de fusta a l’inici d’un corriol a mà esquerra. En 
pocs minuts arribem a un petit salt que dona lloc a la 
font.
Coordenades UTM: N: 4606395  E: 414383 
Superfície: 40 m2      Alçada:  413 m.  
Qual. Urbanística: D5-f

Interès
L´humitat i l’abundància de vegetació associada. El 
degotall de l’aigua.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Especialment l’entorn immediat del salt d’aigua així com 
tot el tram a partir del salt de la font fins el torrent dels 
Caus. // Les reduïdes dimensions del lloc i  la vegetació 
localitzada vora la zona daigua-humitat el fan 
especialment fràgil en cas d'excessiva freqüentació.
L’espai
El tram final del Torrent de la Pedra, passa per uns 
petits gorgs de llicorelles. Ambient humit amb diversitat 
de falgueres i hepàtiques.  L’entorn ombrívol, d’alzinar 
humit, entre afloraments de roca dona al lloc un especial 
encant.  Si seguim el corriol, en lloc de baixar a la font, 
pocs metres més endavant, ens hi aboca per sobre i 
podem observar l’indret des d'una altra perspectiva 
menys agressiva. 
Usos actuals
Font.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Afavorir la vista alta seguint pel corriol.
Indicació de:
La fragilitat de l’espai i de la dificultat d’accés per a la 
gent gran. 
Donar a conèixer la diversitat de falgueres.
Retirar excés de lianes. 

natura local



nom: Font del Senyor Ramon
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

fitxa arranjament

AF11

identificació

Situació geogràfica
Vessant oest de la Serra del Troncó. Ubicada al tram 
final abans de començar a perdre alçada per la Carena 
del Forn del Vidre cap a Can Amat de la Muntanya.
Accessos
Agafem el camí de  Can Amat de la Muntanya al camí 
vell de Matadepera a Rellinars. Una pista senyalitzada i 
en bon estat ens porta fins la Carena del Forn del Vidre. 
Quasi dalt surt un sender ample a mà esquerra. 
L’agafem i pocs metres després un corriol també a mà 
esquerra, s’endinsa a la Serra del Troncó, direcció N-O. 
La font es troba al segon torrent pronunciat que trobem 
a aquest corriol.
També hi podem accedir desde la font de l'Alba.
Coordenades UTM: N: 4605813 E: 415299
Superfície: 100 m2

Alçada:  485 m.          Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
Font forestal. Vistes sobre l’obaga del Guitard.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Font, alzinar. // Erosió. Incendis. Restauracions poc 
adients. 
L’espai
Font ubicada a la capçalera del torrent, sota alzines de 
port mig. Ambient ombrívol i forestal, amb vistes 
llunyanes a la serra del davant.  Alzines amb abundants 
lianes, bruc boal i galzerà a l’ombra i estepes i arboços a 
les clarianes. Al terra de la font heures amb baix 
recobriment.
Usos actuals
Font. Lleure. (motos, bicicletes, cavalls).  
Excursionisme.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Dipòsit acabat amb poc gust.
Marges amb erosió potencial. Replantar zones nues.
Evitar colmatació de desguàs a torrent.
Afavorir entollament superficial per fauna.

natura local



nom: Font de la Roca
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

fitxa arranjament

AF12

identificació

Sitoació geogràfica
A l’Oest del terme municipal. Per sobre de la zona dels 
camps de can Font de Gaià i a l’inici del Turó dels 
Escorpins.
Accessos
Agafem la pista que va de can Font de Gaià a la 
Pineda. A uns 500 m. trobarem una cruïlla amb tres 
camins, agafarem el de l’esquerra que va cap a la 
masia rodejant uns camps. Sense entrar a la masia 
agafarem un camí en direcció al torrent de Can Font de 
Gaià. Aquest camí que ens permet anar fins la Pineda 
s’ha de continuar sense agafar un primer trencall a la 
esquerra ni un segon a la dreta i pocs metres abans 
d’arribar al torrent de la Teula hi trobem el corriol 
d’accés.
Coordenades UTM: N: 4604305  E: 414562
Superfície: 4 m2.
Alçada: 353 m.          Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
Font en entorn humit rodejada de vegetació de ribera i 
de petites badines excavades a la roca.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La font i l’entorn // Degradació i abandó.
L’espai
La font, que actualment esta bastant descuidada, es 
troba en una roca que es un petit ressalt del torrent. En 
aquest punt del torrent els aflorament rocallosos formen 
badines on l’aigua s’hi acumula. La vegetació de ribera 
que envolta la font és exuberant ; alzines, oms, gatells, 
llaurers, heures, i falgueres
Usos actuals
Excursionisme.
Estat de conservació
Bo de l'entorn. Baix de la font.Seguir amb les tasques de 
manteniment. 

Actuacions proposades
Restauració de la font.
Indicador de font a la pista forestal.
Neteja forestal de l'àmbit proper.

natura local



nom: Font de la Teula
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AF13

identificació

Situació geogràfica
A l’oest del terme municipal. Per sobre de la zona dels 
camps de can Font de Gaià i a l’inici del Turó dels 
Escorpins.
Accessos
Agafem la pista que va de can Font de Gaià a la 
Pineda. A uns 500 m. trobarem una cruïlla amb tres 
camins, agafarem el de l’esquerra que va cap a la 
masia rodejant uns camps. Sense entrar a la masia 
agafarem un camí en direcció al torrent de Can Font de 
Gaià. Aquest camí que ens permet anar fins la Pineda 
s’ha de continuar sense agafar un primer trencall a la 
esquerra ni un segon a la dreta i desprès de travessar 
el torrent de la Teula, a la següent corba tancada ja surt 
el sender que s’endinsa cap a l’alzinar. Resseguint el 
torrent i desprès d’uns 300 m. trobarem la font.
Coordenades UTM: N: 4604628  E: 414401
Superfície: 200 m2

Alçada: 407 m.          Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
Font molt freqüentada que raja habitualment. Torrent 
amb vegetació de ribera i afloraments rocallosos.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La font i l’entorn // Invasió de la vegetació. Incendis. 
L’espai
Trobem la font en una zona planera del Torrent de la 
Teula. Rodejada de grans alzines.  El torrent es ple de 
ressalts de roca que, per sota de la font, formen petites 
badines temporals.  El bosc que rodeja el torrent és mixt 
de pins blancs i alzines 
El racó ombrívol i molt tranquil convida a seure una 
estona en els afloraments rocallosos que fan 
d’improvisats bancs.
Usos actuals
Excursionisme.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Senyalització de la font des de el camí que ve de Can 
Font de Gaià.
La neteja forestal que haurà de ser periòdica podria 
ampliar-se selectivament a algunes zones.
Les petites escales per accedir al sender podrien fer-se 
amb pedra de la zona. 

natura local



nom: Font del Troncó
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

fitxa arranjament

AF14

identificació

Situació geogràfica
A la zona nord del terme municipal. En el vessant oest 
de la serra del Troncó i per sota de les Foradades. 
(Parc Natural).
Accessos
Des de la carretera de Terrassa a Rellinars, al Km. 6,3 
hi trobarem, a mà dreta, una pista forestal tancada amb 
un indicador de la font a peu de carretera. Si seguim 
aquesta uns 1.700 m. pel seu traçat principal hi 
trobarem la font a prop d’una línia d’alta tensió.
Coordenades UTM: N: 4607000  E: 415390
Superfície: 400 m2

Alçada:  585 m.  
Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
La font que raja habitualment. 
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La font i l’entorn. // El vandalisme i l’abandó.
L’espai
La font, que es troba a peu de pista forestal, 
pràcticament no disposa d’espai propi. La seva ubicació 
en una zona lliure de vegetació i erosionada no convida 
l’estada. El bosc que l’envolta es un alzinar de rebrot 
amb alguns pins dispersos. La sobreeixida de la font 
dona lloc una zona més humida en la que s’han plantat 
algunes figueres.
Usos actuals
Excursionisme.
Estat de conservació
Aspecte extern lamentable degut a restauracions poc 
encertades i al vandalisme de mal gust. Seguir amb les 
tasques de manteniment. 

Actuacions proposades
Restaurar tota la font.
La plantació d’alguns arbres.
Facilitar el descans dels visitants vora la font. 

natura local



nom: Torrent de la Teula
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AH01

identificació

Situació geogràfica
Al nord-oest del municipi, entre la Serra de la Pineda i 
la Carena del Molinot, a l’alçada de les construccions 
de la Pineda, neix el Torrent de la Teula direcció a Can 
font de Gaià, per connectar poc després amb el Torrent 
del Gaià.
Accessos
Des del darrera de Can font de Gaià prenem una pista 
(tancada al trànsit rodat), a la nostra esquerra, en una 
petita clariana erosionada, direcció les fonts de la Roca 
i de la Teula. Veure fitxa Font de la Roca.
Coordenades UTM: font Roca: N: 4604305  E: 414562
Superfície: --
Alçada:  300 / 625 m.  
Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
Alzinar dominant a l’àmbit del torrent. Afloraments 
rocallosos i punts d’aigua.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
El bosc i el torrent. // Incendis. 
L’espai
Torrent dominat per bosc d’alzinar que agafa amplitud 
en arribar al tram baix. Ressalts de roca i tolls d’aigua 
vora les fonts, li donen un caire més complert. Roures 
esparsos i pins  a les parts altes. Les alzines sovint peus 
de rebrot. El sotabosc  sobre llicorelles degrades format 
per bruc boal, galarà, vidiella, fatsia negre, etc. 
Usos actuals
Fonts.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Senyalització.
Possible itinerari temàtic de “ L’alzinar”,  unint les tres 
fonts: Gaià, Roca i Teula. creant un corriol que passi per 
dins el bosc.

natura local



nom: Codines de la Serra de l'Obac
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AH02

identificació

Situació geogràfica
Al límit nord del terme municipal. En plena Serra de 
l’Obac i entre la Riera de les Arenes i la Cinglera del 
Castellsapera. Parc Natural.
Accessos
Des de la font de les Cantarelles seguim el torrent 
aigües amunt. A uns 200 m. hi trobarem el forn de calç 
de les Cantarelles. Per sobre del forn surt un sender, 
direcció oest, que ens porta muntanya amunt fins la 
zona de codines.
Coordenades UTM: N: 4611031  E: 414910
Superfície: --
Alçada: 782 m.   
Qual. Urbanística: D5-fp

Interès
Formacions característiques amb molt poc sòl que 
presenten uns hàbitats especials per la vegetació i la 
fauna.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Les codines i la seva vegetació i fauna associada. //
Erosió antròpica. Fragilitat del sòl. 
L’espai
Zones d’aflorament rocallós relativament extenses 
sense pendents excessius. Situades als peus de la 
cinglera del Castellsapera però també a altres indrets de 
l’Obac i de tot el parc natural. Aquests indrets, 
pràcticament desproveïts de sòl, recoberts per una 
acumulació caòtica de materials que provenen de la 
descomposició mecànica dels conglomerats. En 
aquestes zones calcícoles hi viuen espècies vegetals 
rupícoles adaptades a les condicions extremes.
Usos actuals
Excursionisme i estudis científics.
Estat de conservació
Bo en general.

Actuacions proposades
Catalogació com a indret interessant i vulnerable.

natura local



nom: Bassa a la Casa Nova de l'Obac
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

fitxa arranjament

AH03

identificació

Situació geogràfica
A la zona nord del municipi. Prop del coll de l’Obac, just 
per sota de la Casa Nova de l’Obac. Parc Natural.
Accessos
Per la carretera de Terrassa a Rellinars, just al coll de 
l’Obac o coll d’en Tropes (Km. 9,9) a mà dreta trobem 
la pista que va cap a la Casa Nova de l’Obac Agafem la 
pista que va al pàrking i just abans d’una corba tancada 
hi trobem la bassa.
Coordenades UTM: N: 4608558  E: 413038
Superfície: 80 m2. La Bassa i els entorns immediats
Alçada: 650 m.   
Qual. Urbanística: D5-fp

Interès
Punt de reproducció i observació d’amfibis 
Valors a protegir // Vulnerabilitat
El punt d’aigua i l’entorn. // Desaparició del punt d’aigua i 
mal ús per part dels visitants.
L’espai
Aquesta bassa ja és coneguda com a punt de 
reproducció d’amfibis i està senyalitzada amb indicadors 
del parc natural.
Es tracta d’una bassa rodona amb nenúfars que 
permeten el descans en superfície dels animals i uns 
troncs a dins que faciliten la sortida. 
Aquest punt d’aigua permet observar i sentir alguns 
d’aquests animals.
La bassa és envoltada per alzines a la part alta i per 
camps abandonats a la part baixa. 
Usos actuals
Punt d’interès natural. Observació i estudi.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Construcció de punts d’observació.
Panell informatiu sobre els diversos tipus d’amfibis que 
poden utilitzar la bassa. 
Condicionar el camí d’accés erosionat.

natura local



nom: Entorns de Can Guitard de la Muntanya
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AH04

identificació

Situació geogràfica
Sector nord del municipi, a la vall formada per la Serra 
del Troncó a l’est i la Carena de la Pineda a l’oest. 
Tram alt de la Riera de Gaià.
Accessos
Carretera de Terrassa a Rellinars . Al Km. 5 agafem 
una pista a mà esquerra que baixa al fons de la vall. Un 
cop creuat el torrent de Gaià, gira 180º direcció sud. 
Seguim la pista principal sempre pel costat del torrent.
Coordenades UTM: N: 4606069 E:414538
Superfície: --
Alçada:  420 m.  
Qual. Urbanística: D5-a

Interès
Masia en entorn forestal i pou de glaç. Proximitat de les 
fonts del Racó, de l'Om i de la Cirera.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Elements arquitectònics. Usos agrícoles. // L'abandó i 
l'enrunament de les construccions.
L’espai
Masia vora el torrent de Gaià, amb petits camps de 
conreu en mig de la massa forestal mixta de pi i alzina. 
Un grupet d’alzines de port mig, donen la rebuda a 
l’ombrívola esplanada on trobem un mur suposadament 
relacionat amb el pou de glaç. 
Usos actuals
Agrícola- ramader.
Estat de conservació
Bo-Mig.

Actuacions proposades
Recuperar Pou de glaç.

natura local



nom: Talussos de la Riera de Gaià
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AH05

identificació

Situació geogràfica
A la part baixa de la riera de Gaià. A l’alçada dels 
camps agrícoles de Can Font de Gaià
Accessos
A la carretera que va de Terrassa a Rellinars prop del 
Km. 2,6 trobem uns desviació a mà esquerra que va a 
can Font de Gaià. Abans d’arribar a la masia creuem la 
riera de Gaià. Un cop a la llera de la riera anem baixant 
pel llit uns centenars de metres i trobarem les zones 
més altes de talussos erosionats.
Coordenades UTM: N: 4603634  E: 415265
Superfície: --
Alçada: 310 m.   
Qual..Urbanística: D5-f

Interès
Paisatgístic. 
Valors a protegir // Vulnerabilitat
El talussos i la llera de la riera. // Vehicles a motor 
passant per la zona. Urbanització de zones properes a 
la riera.
L’espai
Zona de talussos d’alçades importants als marges de la 
rierà de Gaià. Es una zona on el material sedimentari 
tou ha estat fortament erosionat pel pas del torrent, 
generant formacions d'interès geològic.
L’amplada de la llera del torrent i l’ús de la zona han fet 
que la vegetació de ribera sigui escassa.
Usos actuals
Excursionisme.
Estat de conservació
Mig.

Actuacions proposades
Senyalització de la zona.
Restricció del pas de vehícles.

natura local



nom: Pantà de Can Bogunyà o Llac Petit
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

fitxa arranjament

AI01

identificació

Situació geogràfica
A la part baixa de la Serralada pre-litoral. De la unió de 
la Serra del Tronco amb la Serra de Pedritxes, neix el 
torrent de Can Bogunya,que es represa als estrets del 
seu tram mig, abans d’entrar a la plana agrícola.
Accessos
A la carretera de Rellinars, abans de Can Colomer, una 
pista a mà dreta ens porta cap a Can Bogunyà. Passem 
entre camps de conreu de secà pel costat d’una fàbrica 
de formigons. En acabar els camps, sota una torre 
d’electricitat, ara a peu, agafem un sender direcció N-E, 
que pocs metres més endavant gira cap el N  i ens 
baixa fins el llac petitt.
Coordenades UTM: N: 4605559   E: 416806
Alçada: 415 m.       Superfície: aprox 0,6 Ha.
Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
Peça d’aigua permanent i presència de retalls de 
vegetació helofítica.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Entorns i accessos propers del pantà. Cinturó de 
vegetació lacustre. Tram aigües avall de la presa, amb 
major grau d’humitat.// Erosió als espais de concentració 
de persones. Dificultat d’establir vegetació helofítica en 
cas de proximitat dels camins a la vora del llac.
L’espai
Pineda mixta de pi blanc adult amb alzinar. Sotabosc 
abundant i en bon estat dominat per bruc boal, aladern, 
estepes i cap d’ase a les clarianes. La vora del pantà 
presenta clapes de vegetació d’indrets aigualosos, tipus 
càrexs, joncs o  gatells. Els afloraments de llicorelles al 
costat est, sortint  de l’aigua i d'entre el bosc, donen un 
caire més esquerp. Aigües avall de la presa, l’augment 
d’humitat del torrent afavoreix la presència dels gatells. 
Usos actuals
Lleure sedentari i senderisme.
Estat de conservació
Mig. Forta erosió a zona de rebuda Sud. 

Actuacions proposades
Sanejament sota paret de la presa.
Barana de protecció al mur de la presa.
Neteja sobreeixidor. 
Afavorir revegetació cinyell llac.
Definir camins perimetrals.

natura local



nom: Mirador de Can Candi. Turó de Roques Blanques
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

fitxa arranjament

AI02

identificació

Situació geogràfica
Vessant sud-oest del Turó de Roques Blanques. 
Darrera elevació de la Serra de les Pedritxes abans de 
baixar a la plana.
Accessos
Carretera de Terrassa a Matadepera. Poc després del 
Km. 3 a mà esquerra direcció Can Candi. Final de pista 
amb àrea d’estada. Accés tancat per als vehícles. 
S'arriba  a la part alta a peu per la mateixa pista, amb 
possibilitat d'agafar dreceres amb escales.
A la Serra de les Pedritxes pel Camí de la Font del 
Troncó i Can Roure.
Coordenades UTM: N: 4606567 E: 417605
Superfície: aprox. 0,15 Ha.
Alçada:  570 m.  
Qual. Urbanística: D5-fp

Interès
Vistes i singularitat litològica.  Antiga activitat extractiva i 
posterior abocador de residus de la 
construcció.Actualment en fase de restauració.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Afloraments rocosos calcaris  i vegetació associada.// 
Espai de condicions dures que pot dificultar 
reforestacions 
L’espai
Punt alt amb ventall visual del S-E (Serra de Marina) fins 
l’Oest (Massís de Monteserrat). A la part alta del turó i al 
costat S-E de la pista de pujada,  trobem afloraments de 
calcàries. 
Domina la pineda de pi blanc amb alzinar espars. A 
Roques Blanques, es troba representada la màquia de 
gàrric. El llentiscle, l’estepa blanca,  el càdec són 
arbusts dominants a la cara soleia.
A estrats inferiors, baixant cap a la plana, apareixen les 
argiles roges.
Usos actuals
Lleure. Pas de senders. Mirador. 
Estat de conservació
Bo a l’espai natural. En evolució a la zona restaurada

Actuacions proposades
Senyalitzar l’accés des la carretera a Matadepera fins 
l’àrea de descans de la part baixa.
Actuacions més intenses de reforestació  i naturalització 
de la zona.
Plantació d’arbres vora les taules al mirador. Emprar 
vegetació autòctona.

natura local



nom: El Caus del Guitard
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AI03

identificació

Situació geogràfica. (Parc Natural).
Part meridional de la Serra de l’Obac. Als baixants de la 
Serra Llarga a sota la Serra de les Pedritxes; després 
de la unió del torrent de la Serra Llarga amb el Torrent 
del Troncó, formant el Torrent dels Caus.
Accessos
Al Km. 7 de la carretera de Terrassa a Rellinars, a mà 
esquerra, trobem una entrada amb illeta, que ens porta 
per una pista de terra (Camí dels Caus) a l’urbanització 
del mateix nom. Arribem després de pocs metres al 
fons de torrent, on deixem el cotxe abans de tornar a 
pujar. D’aquí surt un corriol que segueix la llera del 
torrent aigües amunt, arribant a la surgència a uns 150 
m., just abans d’un ressalt de roca.
Coordenades UTM: N: 4607215   E:414170
Superfície: 100 m2

Alçada:  471 m.
Qual. Urbanística: D5-fp

Interès
Interès hidrogeologic de la surgència.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Surgència. Vegetació de l’entorn immediat.// L’espai es 
pot degradar per ocupació de vegetació invasora 
propera.
L’espai
En un aflorament conglomerat cimentat, al marge del 
torrent de Gaià, trobem una esquerda a 1,5 mts 
d’alçada. Pocs metres aigües amunt, un ressalt de 6 
mts. del mateix material ens talla el pas per la llera del 
torrent. La pineda en regressió a favor de l’alzinar, arriba 
just a la llera. El substrat permeable evita l’humitat 
edàfica, el que fa que no hi aparegui vegetació de ribera 
diferenciada. Una bardissa d’esbarzer, aritjol, aladern i 
altres arbusts del sotabosc lianoide d’alzinar ocupen 
l’espai. 
La surgència té un recorregut de 86 m amb un desnivell 
de 24 m.*
Usos actuals
Visita. Possible activitat espeleològica.
Estat de conservació
Bo.
Formigó per  falcament de llosa poc estètic.
Seguir amb les tasques de manteniment. 

*Centre Excursionista de Terrassa.

Actuacions proposades
Senyalització de l’accés. 
Evitar invasió de bardissa a peu de surgència.
Revocar amb morter tenyit de vermell el formigó de 
l’escletxa.

natura local



nom: Forn de Calç de les Cantarelles
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

fitxa arranjament

AI04

identificació

Situació geogràfica
Al límit nord del terme municipal. En plena serra de 
l’Obac i entre la Riera de les Arenes i la cinglera del 
Castellsapera. Parc Natural.
Accessos
Cal agafar la carretera de Terrassa a Talamanca i una 
mica més amunt de la masia de La Barata al Km. 9,25 
surt, a mà esquerra, el camí ral que porta a Manresa. 
Seguim el camí ral fins trobar una desviació a mà dreta, 
que va cap al torrent dels Ponts o de les Cantarelles, 
per un camí amb poca pendent en direcció nord-oest.  
A partir de la font seguim el torrent aigües amunt uns 
200 m. El forn queda al vessant esquerra del torrent 
aigües avall.
Coordenades UTM: N: 4610943   E: 415032 
Superfície: forn i zona d’influència, aprox. 150 m2

Alçada:  725 m.          Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
Element d'arquitectura rural, que ens permet conèixer 
una de les antigues feines que es feien al bosc. 
Pedagògic i cultural
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La construcció  i l’entorn natural de l’indret. // Evitar la 
degradació de la construcció. El mal ús per part dels 
visitants i la invasió de la vegetació poden malmetre 
aquest patrimoni tan interessant.
L’espai
El forn de calç es una construcció senzilla feta amb 
pedra natural i rajola que es troba al mig del bosc. La 
seva ubicació va ser triada per la seva proximitat a una 
pedrera de pedra rica en calç i per l’abundància de fusta 
que n’era el combustible. 
Prop del torrent i de la font de les Cantarelles el forn 
esta situat en una fondalada  humida. El bosc és 
dominat per grans exemplars de pinassa amb sotabosc 
d’alzines i boixos.
Usos actuals
Excursionisme i cultural.
Estat de conservació
Mig. 

Actuacions proposades
Neteja selectiva de la vegetació que ha envaït zones no 
desitjades de la construcció.
Indicar accés des de la carretera i font Cantarelles.
Col·locar un plafó interpretatiu de l'element.
Revisar l’estat de la construcció (volta de l’entrada).
Protegir la zona alta del forn de l’accés de la gent per 
evitar caigudes.

natura local



nom: Plaça Carbonera de Castellsapera
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AI05

identificació

Situació geogràfica
Al límit nord del terme municipal. En plena serra de 
l’Obac, just per sota de la cinglera del Castellsapera. La 
plaça carbonera es troba al vessant est de la ciglera. 
Parc Natural.
Accessos
Des de la font de les Cantarelles seguim el torrent  
aigües amunt, a uns 200 m. hi trobarem el forn de calç 
de les Cantarelles. A la part alta del forn surt un sender 
que va a donar a un corriol que cap a l’esquerra ens 
porta muntanya amunt fins a una zona de codines. 
Seguim per aquest corriol fins a creuar un petit torrent i 
als pocs metres hi ha la plaça carbonera.
Coordenades UTM: N: 4611197  E: 414734
Superfície: uns 150 m2

Alçada:  825 m.  
Qual. Urbanística: D5-f

Interès
Les places carboneres es troben a tota la serra de 
l’Obac. Una plaça carbonera ben conservada que 
permet veure el lloc on es realitzava la fabricació del 
carbó. La seva presència al mig d’un camí que ens porta 
a l’avenc i als cingles del Castellsapera la fan molt 
interessant per incloure-la a  un recorregut pedagògic i 
cultural.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La plaça carbonera i els marges de la mateixa. // Invasió 
de la vegetació.
L’espai
Petita clariana planera al mig dels vessants de la 
muntanya. La intervenció antròpica s’observa amb 
facilitat pel trencament del pendent de la muntanya i 
l’absència de vegetació arbrada a la plaça. Les restes 
de cendres negres a la zona plana ens ajuden a 
confirmar el seu ús. Es situen als vessants forestals 
importants que permetien l’aprovisionament suficient de 
matèria primera per fer el carbó.
Ens trobem al bell mig d’un alzinar humit de rebrot a la 
cara obaga del Castellsapera. 
Usos actuals
Excursionisme degut al pas d’un camí
Estat de conservació
Mig.

Actuacions proposades
Netejar de vegetació de la zona planera de la plaça  i 
limitar la invasió de branques d’arbres propers a la plaça 
per poder definir l’espai.
Indicar la presència de la plaça carbonera a la font i al 
forn de les Cantarelles.
Col.locar un plafó informatiu explicant l’espai, com es 
feia el carbó i com vivien els carboners.

natura local



nom: Avenc de Castellsapera
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AI06

identificació

Situació geogràfica
Al límit nord del terme municipal. Sota la cinglera del 
Castellsapera. L’avenc es troba a la part nord de la 
cinglera, en el vessant est, molt a prop del Coll de Tres 
Creus. Parc Natural.
Accessos
Per la carretera que va de Terrassa a Talamanca fins al 
Km. 11,1.  A l’esquerra de la carretera hi trobem el 
indret anomenat l'Alzina del Salari. Aquí agafem un 
camí ample i asfaltat amb forta pujada i anirem prenent 
les cruïlles que pugen amunt fins al coll de Tres Creus.
Al arribar al coll surt a un sender a mà esquerra en 
direcció est, desprès d’uns 200 m i pendent avall 
trobarem la boca de l’avenc.
Coordenades UTM: N: 4611332  E: 414523 
Superfície: zona d'influència, uns 150 m2

Alçada: 879 m.   
Qual. Urbanística: D5-f

Interès
Formació geològica poc freqüent i fauna cavernícola (rat-
penats).
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La cavitat, la fauna i flora associada i l’entorn forestal. // 
Excés de visitants i entrada a l’avenc en èpoques 
sensibles per la fauna. 
L’espai
Cavitat amb una obertura d’uns 15 m2 en un aflorament 
rocallós. La cavitat té més de 80 m. de fondària i és 
formada per un fenòmen càrstic degut a l’activitat 
erosiva de l’aigua subterrània sobre els materials amb 
diferents graus de carbonatació que formen els 
conglomerats. Els materials menys carbonatats son més 
tous i s’erosionen més fàcilment. La boca de l’avenc es 
troba envoltada per un alzinar molt pobre degut a la 
presència de roca en superfície. A l’entrada de l’avenc 
trobem vegetació d'ambients més ombrívols, falgueres, 
molses etc. 
La fauna cavernícola associada, sobretot de rat-penats, 
està protegida.
Usos actuals
Esportiu i lleure.
Estat de conservació:Bo.

Actuacions proposades
Revisar i reparar tanca perimetral

natura local



nom: Cingles de Castellsapera
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AI07

identificació

Situació geogràfica
A l’extrem nord del municipi de Terrassa, fa de partió 
entre els termes municipals de Vacarisses, Rellinars i 
Terrassa. És el punt més alt de la serra de L’Obac. 
Parc Natural.
Accessos
Per la carretera de Terrassa a Rellinars, Km. 9,9, 
arribem a la Casa Nova de L’Obac. Seguint la carena 
del pou de glaç de l’Estepar i passant pel collet Estret  
arribem a l’extrem sud de la cinglera.
Per la carretera de Matadepera a Talamanca, Km. 11,1, 
fins a l’alzina del Salari i anant a buscar el coll de Tres 
Creus. Arribem a l’extrem nord de la cinglera.
Per pujar a dalt del Cingle, en qualsevol dels diferents 
accesos,  cal agafar la canal boscosa.
Coordenades UTM: N: 4610929  E: 414393
Superfície: --            Alçada: 939 m.  
Qual. Urbanística: D5-f

Interès
Punt més alt de la serra de l’Obac. Panoràmica 
esplèndida. Hàbitat interessant.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La formació geològica i la fauna i flora associades. //
Visitants que desconeguin la sensibilitat de l’indret
L’espai
Cinglera de conglomerat formada per l’erosió diferencial 
del material original. La cinglera presenta parets força 
pendents de roca nua, que aïllen aquesta carena dels 
cims suaus de l’entorn.
Tot i predominar els còdols silicis, el ciment calcari dona 
lloc a comunitats basòfiles, amb espècies vegetals molt 
interessants que variaran segons les seves orientacions. 
Hi podem trobar l’orella d’ós com la dauradella i els 
crespinells.
En aquestes zones escarpades també és interessant la 
fauna ornitològica.
Usos actuals
Excursionisme.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Cap

natura local



nom: Canal de Castellsapera
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AI08

identificació

Situació geogràfica
Al límit nord del terme municipal. A la cinglera de 
Castellsapera que és l’alçada màxima de la serra de 
l’Obac. Parc Natural.
Accessos
Per la carretera de Terrassa a Rellinars, Km 9,9, 
arribem a la Casa Nova de L’Obac.  Agafem una pista 
que passa per la dreta de la masia- restaurant La 
Pastora. Aquesta pista, a l’alçada de la Torrota de 
l’Obac, té una bifurcació a mà esquerra que porta cap 
al pou de glaç. Un cop arribats al pou de glaç de la 
carena de L’Estepar continuem el camí que va cap a 
nord i prenem la bifurcació de l’esquerra cap al Collet 
Estret i fins la canal sud del Castellsapera. Per aquesta 
canal pugem el cim i un cop a dalt baixarem pel mateix 
lloc.
Coordenades UTM: N: 4611032  E: 414411
Superfície: --            Alçada:  925 m.  
Qual.Urbanística: D5-f

Interès
Habitat interessant de les cingleres de l’Obac
Valors a protegir //  Vulnerabilitat
Els valors naturals d’aquests indrets. // Visitants que 
desconeguin la sensibilitat del indret.
L’espai
Escletxa amb vegetació que trenca la massa de roca de 
la cinglera del Castellsapera. Aquestes canals formades 
per la diferent composició carbonatada del seu material 
original, han patit una erosió més important que el 
cingle. Les comunitats vegetals son  basòfiles i degut a 
la seva orientació nord-est tenen un ambient prou humit. 
Espècies com l’orella d’ós i la corona de reina poden ser 
presents a les zones més rocalloses de la canal. A les 
zones amb més sòl hi creix alzinar de petita alçada.
Usos actuals
Es aprofitada pels excursionistes per accedir a la 
cinglera del Castellsapera.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Cap.

natura local



nom: Les Foradades de les Pedritxes
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AI09

identificació

Situació geogràfica
A la zona nord-est del terme municipal, molt a prop de 
la urbanització Les Pedritxes de Matadepera. Al costat 
mateix de la Moleta de les Pedritxes i del coll de les 
Foradades. Parc Natural.
Accessos
Des de la urbanització Les Pedritxes de Matadepera 
que te l’entrada al Km. 6 de la carretera de Terrassa a 
Talamanca. Un cop dins la urbanització busquem el 
carrer de la Dauradella del que surt un camí forestal fins 
al collet de les Foradades. Al costat d’un dipòsit i 
planer, surt un sender que ens portarà just a sobre de la 
zona de les Foradades.
També podem anar des de la carretera que va de 
Terrassa a Rellinars Km. 2, pel camí que segueix la 
carena del Troncó fins al collet de les Foradades.
Coordenades UTM: N: 4607907 E: 415470 
Superfície: --.           Alçada: 704 m.  
Qual.Urbanística: D5-f

Interès
Formació geològica molt interessant i de gran bellesa. 
Utilitzada com a zona de pràctica esportiva.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La zones de roca i la vegetació que les envolta. //
El mal ús de la zona per part dels visitants i esportistes. 
Foradament de la roca i brutícia.
L’espai
Fenomen geològic d’aflorament de roca vermella que 
forma petites coves, roques foradades i parets 
desplomades.
Els forats, es comuniquen entre ells i donen nom a 
aquest indret tan especial. Sota l’espadat de roca hi ha 
una zona planera que forma una bauma. Està equipada 
amb material d’escalada.
Les Foradades es troben rodejades de codines i brolles 
amb alzines.
Usos actuals
Excursionisme i esports de muntanya.
Estat de conservació
Bo.  Seguir amb les tasques de manteniment i neteja. 

Actuacions proposades
Cap.

natura local



nom: Pla de l'Alzina del Vent
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AI10

identificació

Situació geogràfica
Nord del terme municipal. A la serra del Troncó molt a 
prop de la serra de les Pedritxes. Parc Natural.
Accessos
Des de la carretera que va de Terrassa a Rellinars Km. 
2, surt una pista a mà dreta que indica la serra i la font 
del Troncó. Seguirem aquestes indicacions i 
resseguirem en pujada tota la carena del Troncó fins a 
un collet planer amb un encreuament de camins indicat. 
Prendrem el camí del centre, que va cap amunt. Al 
començar una zona amb menys pendent ens trobarem 
al Pla de l'Alzina del Vent.
Coordenades UTM: N: 4607329  E:415780 
Superfície: aprox. 2 Ha.
Alçada:  685 m.          Qual. Urbanística: D5-f

Interès
Vista panoràmica.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
El bosc d’alzines. // Les males pràctiques forestals i 
l’excés de vegetació arbustiva que limiti les vistes.
L’espai
Zona planera a la part més alta de la carena del Troncó, 
molt exposada al vent.  El bosc està format per alzines 
adultes i alguns pins. Fa poc s’ha fet una aclarida de 
selecció no massa acurada.
Aquesta plana estreta, presenta vistes panoràmiques 
cap a la ciutat de Terrassa i la serra de l'Obac. 
Usos actuals
Excursionisme. Explotació forestal.
Estat de conservació
Mitjà. Les aclarides i neteges forestals haurien de ser 
més acurades.

Actuacions proposades
Es podria facilitar l’estada de la gent amb uns bancs o 
unes pedres de la zona que facin de seient.

natura local



nom: Antic Pantà de la Xoriguera
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AI11

identificació

Situació geogràfica
A la riera de Gaià entre can Guitard de la Muntanya i  
can Font de Gaià
Accessos
Per la carretera que va des de Terrassa a Rellinars 
prop del Km. 3,8. Passada la recta de Can Amat de la 
Muntanya, Km. 3, trobarem dues corbes tancades a 
dreta i esquerra, just després d’aquesta segona corba 
surt un petit corriol emboscat a  l’esquerra i  uns 100 
metres més endavant trobem la part alta de l’antiga 
presa. 
Coordenades UTM: N: 4605291  E: 415173   
Superfície: --
Alçada: 399 m.  
Qual. Urbanística: D5-f

Interès
Restes d’una antiga presa en un estretament de la riera 
de Gaià. Vista panoràmica de la riera des de la part alta 
de la presa. Tram de la riera de Gaià bastant salvatge 
amb vegetació de ribera molt densa.  
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Restes de la presa que ofereixen un mirador interessant 
de la riera de Gaià.  // Aquestes restes presenten un 
estat de degradació important i podrien acabar de 
trencar-se 
L’espai
A la part alta de la presa, al marge esquerra aigües 
avall, queden unes restes interessants de la paret que 
permeten veure la dimensió de la construcció. Aquesta 
zona és molt propera a la carretera de Rellinars i es 
troba enmig d’un alzinar mixt amb pi blanc.
Al fondal, pressa amunt, el torrent forma una part 
planera amb vegetació de ribera molt densa. A l’alçada 
de la presa hi ha un petit ressalt d’aigua entre 
afloraments de roca que forma una petita badina 
interessant per la fauna. Aigües avall la vegetació de 
ribera amb sargues, pollancres i bardisses segueix 
dominant l’estretament del torrent.
Usos actuals
Excursionisme. Petit mirador a la part alta. 
Estat de conservació
Les restes de la presa presenten un mal estat de 
conservació

Actuacions proposades
Revisar l’estat de conservació de les restes de la presa i 
estabilitzar-los en cas de voler-los utilitzar com a 
mirador.
Senyalitzar l’accés a la presa des de la carretera en cas 
de que s’adeqüi. 
Netejar de brossa i runes el sender d’accés des de la 
carretera de Rellinars. També neteja forestal.
Col.locació de tanques de protecció  i panell informatiu 
en la zona alta de la presa.

natura local



nom: Pou de Glaç de la Carena de l'Estepar
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

AI12

identificació

Situació geogràfica
Al límit nord del terme municipal. A la carena de l’Estepar 
o del pou de glaç entre la casa nova de l’Obac i el 
Castellsapera. Parc Natural.
Accessos
Per la carretera de Terrassa a Rellinars Km 9.9, arribem a 
la Casa Nova de L’Obac. Agafem una pista que passa per 
la dreta de la masia- restaurant La Pastora. Aquesta pista, 
a l’alçada de la Torrota de l’Obac, té una bifurcació a mà 
esquerra que porta cap al pou de glaç. El corriol es troba 
senyalitzat.
Coordenades UTM: N: 4609923  E: 414436
Superfície: la construcció i la plana del davant ocupen 
uns 400 m2

Alçada:  650 m. 
Qual. Urbanística: D5-fi

Interès
El primer pou de glaç que es construí a l’Obac l’any 1706. 
Cultural. Construcció rural per obtenir gel.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La construcció del pou de glaç i l’entorn forestal. //
Degradació de la construcció.
L’espai
Zona planera dins d’un alzinar de carena. Hi trobem el pou 
de glaç i una petita clariana a la part del davant de 
l’edificació. Es tracta d’una construcció mig enterrada i feta
amb pedra natural que te forma cilíndrica i és tancada per 
una volta. Te dues obertures laterals que es troben 
tancades amb una reixa. El pou de glaç s’utilitzava per 
acumular el gel que s’obtenia a l’hivern de zones properes
conservar-lo i comercialitzar-lo en moments de més calor.
Al costat del pou també hi trobem una plaça carbonera. 
Usos actuals
Excursionisme i educatiu
Estat de conservació
Bo. La vegetació envaeix parcialment la construcció.

Actuacions proposades
Neteja selectiva de la vegetació que pot afectar la 
construcció.
Plafó explicatiu sobre els  pous de glaç. La seva 
construcció i els seus usos.

natura local



nom: Torrota de l'Obac
sector: SERRALADA PRE-LITORAL

descripció millores

  

AI13

identificació

Situació geogràfica
Al límit nord del terme municipal. A la carena que va de 
la Casa Nova de l’Obac al Castellsapera, prop del turó 
de La Mamella. Parc natural.
Accessos
Per la carretera de Terrassa a Rellinars, Km. 9,9, 
arribem a la Casa Nova de L’Obac.  Agafem una pista 
que passa per la dreta de la masia- restaurant La 
Pastora durant 1,7 km. Aquí trobem una cruïlla a 
l’esquerra que va cap al pou de glaç. L’agafarem i uns 
metres més endavant surt el sender que va a la Torrota. 
Coordenades UTM: N:4609272  E: 414197 
Superfície: edificació d’uns 25 m2

Alçada:  802  m.
Qual. Urbanística: D5-f

Interès
Edificació amb funcions de vigilància construïda a l’Edat 
Mitjana.
Vista panoràmica
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La construcció i l’entorn natural. // L’ensorrament de la 
torre i la invasió de la vegetació.
L’espai
Edificació en forma de torre, construïda amb pedra de la 
zona i morter de calç. A la part alta d’una cinglera 
gaudeix d’una posició privilegiada per l’observació. 
Els afloraments rocallosos i l’exposició al vent fan que la 
vegetació que la rodeja sigui força migrada. Domina el 
matollar mediterrani amb alzines i pins de petit tamany.
Usos actuals
Excursionisme
Estat de conservació
Baix.

Actuacions proposades
Estabilització de les construccions.
Tallar el pi blanc que hi ha just al costat de l’edificació i 
neteja forestal selectiva 
Senyalització des del camí.

natura local



nom: Roureda de Can Coniller
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

BV01

identificació

Situació
S-E del terme municipal de Terrassa, al límit amb 
Sabadell, al costat nord de la C-58. Ocupa una 
fondalada del torrent de la Betzuca, entre Can Coniller i 
Can Sabater del Torrent.
Accessos
Per la carretera N-150 a Sabadell, al costat de TMESA 
(Transports Metropolitans Egara SA) agafem el camí vell 
de Sant Quirze a St. Julià d'Atura en sentit sud fins 
arribar a Can Coniller. Podem veure la roureda a la 
fondalada del costat sudoest, just a tocar la C-58. 
Baixarem per la pista  tancada per passar al costat d’una 
bonica alzina isolada.
Coordenades UTM: N: 4599767   E: 421939 
Superfície: bosquet principal de 1400 m2

Alçada:  177 m.
Qual. Urbanística: D4-f 

Interès
Singularitat botànica
Valors a protegir // Vulnerabilitat
El conjunt dels roures. // Excessiva pressió antròpica, 
canvi d’usos de l’espai agrícola i invasió per lianes 
exòtiques.
L’espai
Raconada frescal a l’últim giravolt del torrent de la 
Betzuca abans de creuar la C-58. Marges i vores del 
torrent lliures de l’ocupació agrícola de la plana. Formada 
per un rodal d’uns 30 roures, alternats amb alguna alzina 
i un sotabosc pobre i esclarissat amb arítjol, galzarà
Usos actuals
Entorn proper agrícola
Estat de conservació
Mig.

Actuacions proposades
Millora del sotabosc. Replantar arbustiva autòctona i 
retirar planta de jardineria.
Evitar accés de màquines dins el rodal.
Control d’enfiladisses invasores. 

natura local



nom: Roure del Camp del Roure
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

BV02

identificació

Situació geogràfica
Sector N-Et de la ciutat. Per sobre de la via del tren entre 
el límit de la ciutat i el torrent de la Grípia. Espai 
marginal talussat entre el ferrocarril i el camps erms.
Accessos
On el Camí dels Monjos es creua amb el camí Vell de 
Terrassa a Sabadell i la via del tren. A 70 m. de la 
façana de vivendes.
Coordenades UTM:  N: 4602317 E: 420310  
Superfície: 490 m2 

Alçada:  287 m.  
Qual. Urbanística: D4-a

Interès
Singularitat botànica.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
L’arbre i la seva projecció. // Afectacions properes per 
obres dins zona de projecció. Canvi del relleu pròxim.
L’espai
Els camps dels voltants es troben erms. Les vivendes 
guanyen terreny. Situació marginal a la base d’un talús i 
al costat de les vies del ferrocarril. 
L’arbre va patir podes fortes anys enrera a nivell de 
branques terciàries i presenta una capçada a partir del 
rebrot d’aquest punts. 
Perímetre de tronc de 315 cm. i aprox. 20 m.  d’alçada. 
La base lliure del talús on trobem l’arbre, fa uns 15 m.  i 
sembla tenir el coll enterrat degut a un augment de cota.
Tot i això, fisiològicament sembla estar en bon estat. 
Usos actuals
Espai marginal. Lleure adolescents.
Estat de conservació: Mig-Bo.

Actuacions proposades
Condicionament de l’espai. Accés.
Neteja arbre i entorn.
Evitar qualsevol actuació dins zona de protecció.
Fer una cata per averiguar si està enterrat. En cas 
afirmatiu aportar encoiximanent en superfície.

natura local



nom: Regeneració de petita Zona Cremada
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

BV03

identificació

Situació geogràfica
Massa forestal a l’oest del Torrent de la Betzuca a la 
zona dels plans Can Bonvilar.
Accessos
Hi podem accedir des del Centre d'Interpretació 
Ambiental de Can Bonvilar. Creuant el torrent de la 
Betzuca direcció Mossèn Homs i vorejant la massa 
forestal fins arribar a una línia d’alta tensió que ens hi 
acosta.
Coordenades UTM: N: 4603536 E: 420505 
Superfície: 2,9 Ha.
Alçada:  321 m.  
Qual. Urbanística: D4-f

Interès
Successió comunitats vegetals.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Mosaic arbustiu. La lliure evolució de la vegetació.
 // Gestió mal entesa que alteri aquesta evolució.
L’espai
Rodal cremat de 3 hectàrees de bosc mixt de pi i alzina. 
Trobem diferents estadis de vegetació fruit de la intensitat 
de l’incendi o d'incendis reiterats.  Prats de fenàs amb 
botja d’escombres, lotus sp, herba de Sant Joan, 
teucrium sp, etc envaïts per gatoses. Altres amb més 
presència d’arbustiva pròpia de brolles (romaní, farigola, 
...) i per últim espais més evolucionats amb bruc boal, 
rebrots de roure, alzines i peus joves de pi blanc.
Enllà, veiem el límit de l’actual bosc i camps de conreu.
Usos actuals
Cap.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Afavorir  l’accés des de el Centre Ambiental de Can 
Bonvilar. 
Plafó explicatiu de la transformació vegetal del lloc.

natura local



nom: Roure i Pi Pinyer a Can Viver de Torrebonica
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

BV04

identificació

Situació geogràfica
Marge oest del torrent de la Betzuca prop dels edificis de 
Can Viver de Torrebonica.
Accessos
Agafem el camí vell que va de Terrassa a Sabadell 
passant per l’estació de Torrebonica. Quan el camí 
creua el torrent de la Betzuca a l’alçada del pla del pi 
gros, seguirem la llera del torrent aigües avall i just a 
l’alçada de Can Viver de Torrebonica i al mateix marge 
del torrent, que fa una corba pronunciada, hi trobarem 
els dos arbres.
Coordenades UTM:  N: 4601962   E: 0020314
Superfície: projecció de les capçades + 5 m. 
Aproximadament 1500 m2

Alçada:  263 m.  
Qual. Urbanística: Urbà o Urbanitzable.

Interès
Exemplars excepcionals de roure i pi pinyer molt a prop 
l’un de l’altre.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Els dos arbres i l’entorn del torrent i els camps propers // 
Possibles actuacions que modifiquin la llera del torrent o 
els camps en zones properes als arbres. Els arbres es 
troben al límit del talús del torrent.
L’espai
Els dos arbres es troben just en el marge oest del torrent 
de la Betzuca. L’espai és delimitat pels camps de conreu 
de Can Viver de Torrebonica a la zona nord-oest , la llera 
del torrent i un bosquet mixt de pi blanc i alzina.
Pi Pinyer: Amplada de la capçada 21 m. Perímetre 280 
cm. Alçada aproximada 27 m.
Roure: Amplada capçada 14/24 m. Perímetre aproximat 
280 cm. Alçada aproximada 23 m.
Els exemplars presenten bon aspecte general.
Usos actuals
Camp agrícola en guaret pasturat. Pas.
Estat de conservació
Bo. La llera del torrent on estan els dos arbres esta  
descalçada degut a l’erosió de l’aigua.

Actuacions proposades
Posar de manifest la singularitat dels arbres. Neteja de 
vegetació competidora.
Estudi de la seva estabilitat.
Catalogació com a arbres d'Interès Local.

natura local



nom: Alzina del Baixador de Torrebonica
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

fitxa arranjament

BV05

identificació

Situació geogràfica
A la zona est del nucli urbà, a l’alçada del baixador de 
Torrebonica del ferrocarril Barcelona a Manresa.
Accessos
Pel camí vell que va des de Terrassa a Sabadell just a 
l’alçada de l’estació de tren de Torrebonica.
Coordenades UTM: N: 4602266  E: 420759                     
Superfície:  uns 900 m2

Alçada: 272 m.   
Qual. Urbanística: Sistema d'equipaments

Interès
Arbre amb dimensions importants.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
La bona salut i el futur de l’arbre. // Sensible a les 
compactacions excessives del terreny degudes al accés 
de vehicles a la zona d’arrels.
L’espai
Zona planera de sorra d’uns 900 m2 ( 30x30) al costat del 
baixador de l’estació de Torrebonica. 
Les masses forestals que envolten la plaça són de pi 
blanc amb sotabosc d’alzines.
L’exemplar té uns 2,20 m. de perímetre mesurat a 1,30 
m. del sòl. 
Projecció aproximada de la capçada 20 m. de diàmetre 
Usos actuals
Lleure. 
Estat de conservació
Mig. La compactació del sòl i altres alteracions afecten la 
seva salut.
El tronc presenta parts  sense escorça. La seva capçada 
té puntes seques i defoliació pel seu costat N-O.

Actuacions proposades
Protecció de l'arbre.
Millorar les condicions edàfiques. 
Regular l'accés. 

natura local



nom: Pins Pinyers a l'Àrea del Pi Gros
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

fitxa arranjament

BV06

identificació

Situació geogràfica
A la zona est del nucli urbà, al costat del torrent de la 
Betzuca a l’alçada del Sanatori de Torrebonica.
Accessos 
Cal agafar el camí que va de Terrassa a Sabadell 
passant per l’estació de Torrebonica, aquest bosquet el 
trobem just desprès de travessar el torrent de la 
Betzuca.
Coordenades UTM: N: 4601962  E: 421229
Superfície: 2 Ha.
Alçada: 270 m.  
Qual. Urbanística: D4-fp

Interès
Petit bosquet de pins pinyers de gran tamany, poc 
habitual al terme municipal.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Els exemplars de pi pinyer i l’entorn. // Degradació de 
l’espai degut al trànsit de vehicles. Els vehicles tot terreny 
i quads transiten per aquest espai habitualment.
L’espai
Zona planera entre camps de conreu, amb una  petita 
arbreda de pins pinyers de diàmetres compresos entre 30 
i 50 cm. i entre 15 i 20 metres d’alçada. A la part planera 
el sotabosc es una sembra de  gramínies.  El límit oest 
de la zona és el torrent de la Betzuca prou degradat en 
aquest punt. A la part sud del pla hi trobem un bosquet 
molt dens amb alzines i roures.
Usos actuals
Lleure i parcialment pasturat
Estat de conservació
Mitjà. 

Actuscions proposades
Protecció dels arbres (cops i compactació).
Revegetació del torrrent.
Possible àrea d'estada.

natura local



nom: Verneda a Can Sabater del Torrent
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

fitxa arranjament

BV07

identificació

Situació geogràfica
Al sud del municipi, quasi al límit amb St. Quirze . 
Últims girs del tram final del Torrent de la Grípia, just 
abans que aquest passi per sota la A-18. 
Accessos
Del Camí Vell de St. Quirze a Matadepera, abans de 
creuar la A-18 direcció St. Quirze, baixem al fondo del 
Torrent de la Grípia. En un giravolt tancat cap a 
l’esquerra podem veure a la nostra dreta una 
pollancreda amb els verns a la part exterior, al marge 
del torrent.
Coordenades UTM: N: 4599679 E: 421226
Superfície: 3400 m2

Alçada: 202 m.   
Qual. Urbanística: D4-f

Interès
Conjunció en un petit espai d’arbres i vegetació de ribera
poc freqüent al municipi i la proximitat d’altres ambients 
com els marges d’alzines i els erms agrícoles.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Els verns i el conjunt d’hàbitats propers.  // Proximitat 
urbana.
L’espai
Petit racó frescal, amb diversitat d’ambients. Els verns 
son arbres escassos dins el municipi acompanyats de 
pollancres. Alzines als marges fluvials. La vegetació 
associada a ambients de ribera com càrex pèndul, cua 
de cavall, crèixens, esbarzers i lianes, son la base ideal 
per a multitud d’insectes i ocells (oriols, picots, 
rossinyols, ...)
Usos actuals
Horts propers.
Estat de conservació
Mig

Actuacions proposades
Proposar recorregut de Ribera, complementari, al Camí 
Vell de Sant Quirze a Matadepera.
Adequar-ne l’accés. (senyalització, ...).
Ampliar la reforestació als camps propers.
Control dels horts propers i la seva activitat.

natura local



nom: Roure de Can Colomer
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

BV08

identificació

Situació geogràfica
A tocar del límit nord del casc urbà. Sortint per la 
carretera de Rellinars. 
Accessos
Per la carretera de Terrassa a Rellinars prop del Km.  
1,5. Uns 120 m. després de passar per sota un gran pi 
pinyer i just abans de la masia Can Colomer trobem un 
petit torrent. Pocs metres aigües amunt del torrent, 
costat dret, i a tocar de la llera, ja veiem el gran roure.
Coordenades UTM: N: 4603963  E: 416757 
Superfície: 700 m2

Alçada: 333 m.   
Qual.Urbanística: sòl urbà o urbanitzable

Interès
Roure de mides excepcionals.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
L’arbre i l’entorn. // Actuacions sobre el torrent que 
disminueixin el cabal habitual. Incendis 
L’espai
L’arbre es troba a la llera d’un petit torrent, entre unes 
construccions i uns camps abandonats. El torrent que va 
patir un incendi l’any 2005, s’està regenerant lentament.
El pas del foc va afectar els arbres i arbusts de la zona. 
El roure, que  té un perímetre normal de 40 m., una 
capçada d’uns 25 m. de diàmetre i una alçada d’uns 25 
m., va aconseguir sobreviure i sembla que es podrà 
recuperar.
Usos actuals
Ornamental.
Estat de conservació
Mig. En recuperació.

Actuacions proposades
Fer un camí d’accés per visitar l’arbre.
Catalogar i senyalitzar com a arbre d’interès local.
Realitzar repoblacions amb vegetació de ribera en un 
tram de 200 m. del torrent.
Actuacions de neteja forestal per prevenir un nou 
incendi a la zona.

natura local



nom: Pi Pinyer de Can Colomer
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

BV09

identificació

Situació geogràfica
A tocar del límit nord del casc urbà. Sortint per la 
carretera de Rellinars. 
Accessos
Per la carretera de Terrassa a Rellinars prop del Km. 
1,4 . L’arbre es troba al costat mateix de la carretera, 
just abans de la masia Can Colomer. 
Coordenades UTM: N: 4603914  E: 416815 
Superfície: 70 m2

Alçada:  330 m.
Qual.Urbanística: sòl urbà o urbanitzable

Interès
Exemplar de pi pinyer de dimensions importants i ben 
format. 
Valors a protegir // Vulnerabilitat
L’arbre. // Actuacions als marges de la carretera i al 
talús on es troba el pi pinyer.
L’espai
A marge de la carretera, l’arbre només disposa d’un 
talús amb vegetació herbàcia  per desenvolupar les 
seves arrels.  
L’exemplar té una capçada molt equilibrada d’uns 15 m 
de diàmetre. El seu perímetre a 1,30 m és de 280 cm. I 
la seva alçada aproximada és de 18 m.
Aquest pi forma part del paisatge d’aquesta carretera 
des de fa molts anys.
Usos actuals
Ornamental.
Estat de conservació
Bo

Actuacions proposades
Esbrossar el marge del talús per facilitar la visió de 
l’arbre.
Tallar les branques trencades i baixes per la seguretat 
del vial.
Catalogar i senyalitzar com a arbre d’interès local.

natura local



nom: Font de la Misèria
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

fitxa arranjament

BF01

identificació

Situació geogràfica
Font ubicada al tram mig del Torrent de Can Amat 
(marge dret).  Entre els Plans de Can Bogunyà i els 
Plans de Can amat de la Muntanya.
Accessos
A la carretera de Terrassa a Rellinars, passat 
Monrepos, trobem una hípica. Agafem la pista i seguim 
sempre per la central sentit nord. Voregem  tancats 
d’hortes al costat esquerra i bosquet i camps al dret. 
Més endavant una cadena talla la pista. Un indicador 
ens assenyala la font al costat del torrent.
Coordenades UTM: N: 4604685 E: 416534
Superfície: 100 m2

Alçada:  358 m.  
Qual.Urbanística: D5-f

Interès
Font amb bassa en entorn agrícola.
Valors a protegir //Vulnerabilitat
Font i entorn. // Pèrdua dels usos agrícoles. Degradació 
i colmatació de la bassa. Bardissa o abandó de l’espai. 
Trànsit motoritzat.
L’espai
En un marge del torrent, la font sota un talús de dipòsits 
al•luvials quaternaris es troba a l’ombra d’una figuera. 
Saücs i heura envolten la bassa. Al seu davant, racons 
de camp de cereals i marges del torrent de fins 10 m. 
d’alçada.
Usos actuals
Font. Trànsit de lleure (bici, passeig a cavall,...)
Estat de conservació
Bo.Seguir amb les tasques de manteniment i neteja.

Actuacions proposades
Afavorir entrada i sortida de petits mamífers i amfibis.
Possible revegetació del marge interior de la bassa.

natura local



nom: Font de Montserrat
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

fitxa arranjament

BF02

identificació

Situació geogràfica
Al sud-est del municipi, entre els camps de Can Torrella 
i Can Cintet, neix un torrent que poc més avall s’afegirà 
al Torrent de la Grípia. Al seu costat dret, aigües avall, 
una mina dona lloc a la font de Montserrat.
Accessos
Agafem el camí dels Monjos a l’alçada de Can Torrella 
sentit sud. Uns 400 m. aprox. més endavant un altre 
camí a mà esquerra ens porta a una petita elevació on 
observem direcció sud, el naixement de dos torrents (un 
a cada costat). Girem de baixada cap el torrent de la 
nostra esquerra direcció un grupet de robinies. Sota 
d’aquestes, a la llera del torrent es troba la font.  
Coordenades UTM: N: 4600574 E: 420849
Superfície: rebuda de 16 m2

Alçada:  233 m.  
Qual.Urbanística: D4-f

Interès
Font i entorn frescal i humit.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Font i ambient fontinal associat. // Abandó. Invasió per 
vegetació exòtica.
L’espai
Font en estat d’abandó en un punt de torrent on una 
surgència lateral aporta aigua neta al tram. Cues de 
cavall i carexs aïllats, juntament amb esbarzers, 
dominen l’estrat arbustiu a la llera. Roures i àlbers 
esparsos conviuen ara amb moreres de paper i robinies 
que, de mica en mica, colonitzen el torrent. 
Usos actuals
Horts propers. Pas.
Estat de conservació
Baix. 

Actuacions proposades
Millorar accessos. 
Arranjar la font i l’entorn proper.
Gestió de la vegetació del torrent en trams propers a la 
font.
Revegetació torrent al tram de la font.

natura local



nom: Torrent Betzuca. Tram Can Coniller
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

BH01

identificació

Situació geogràfica
SE del terme municipal de Terrassa, al límit amb 
Sabadell. El torrent creua la plana agrícola entre les 
finques de Can Badiella i Can Coniller. El límit nord és 
la N-150 i el Sud la C-58. 
Accessos
Per Can Coniller. De la carretera N-150 a Sabadell, al 
costat de TMESA (Transports Metropolitans Egara SA) 
agafem el camí vell de Sant Quirze del Vallès a St. Julià 
d'Atura , en sentit sud fins arribar a Can Coniller. 
Podem veure el paisatge agro-forestal al costat Oest. 
Coordenades UTM: N: 4599896 E: 421680
Superfície: aprox. 2,54 Ha.
Alçada:  180 m.  
Qual.Urbanística: D4-f

Interès
Complementarietat d’ambient agrícola, geologia, torrent 
humit i formacions vegetals d’interès.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Paisatgístics. L’habitat. // El canvi de la gestió agrícola 
pot afectar al conjunt de l’espai.
L’espai
Bonica estampa del paisatge de la plana agrícola 
vallessana. Relleus ondulats amb camps de cereals i 
fruiters de secà. El torrent de la Betzuca creua l’espai 
direcció N-S, aportant diversitat d’ambients. Bardisses 
amb roser silvestre, esbarzer, aritjol i arç blanc;  a la 
llera i marges del torrent, diferents bosquines de roure 
cerrioides, albers, alzines i algun om espars; als llindars 
de camp i parts altes de la terrassa,  pinedes mixtes de 
pi blanc i pi pinyer;  parets de sediments quaternaris de 
fins a 8 m. d’alt. Aquesta diversitat d’ambients, genera 
un hàbitat amb elevat interès pel que fa a la conservació 
de la diversitat biològica, alhora que compleix amb la 
funció clau de corredor natural.
Usos actuals: Agrícola.
Estat de conservació: Mig-Bo.

Actuacions proposades
Disseny d’un recorregut per descobrir l’espai.
Apropar el visitant als diferents bosquines existents.
Plafó explicatiu dels valors de l’habitat agro-forestal.
Replantar talussos de torrent amb vegetació autòctona.

natura local



nom: Torrent Betzuca. Tram Can Bonvilar
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

BH02

identificació

Situació geogràfica
Torrent a l’est del municipi de Terrassa. Orientació nord-
sud. Tram comprès entre Ca n’Arnella i els plans del 
Conill (via ferrocarrils).
Accessos
Múltiples accessos. Pel Camí de St. Quirze a 
Matadepera o per la carretera de Terrassa a Castellar. 
El camí que porta de Mossèn Oms a Can Bonvilar, 
creua el torrent i poc després trobem el Centre 
d'Interpretació Ambiental Bonvilar, on es proposen 
recorreguts per la zona del torrent. 
Coordenades UTM:  Pont part alta N: 4604055 E: 
420505 . Pla Figueres per baix N:4602431 E:420935
Superfície: --
Alçada:  359-279 m.    Qual. Urbanística: D4-f

Interès
Tram de torrent a la zona agrícola acompanyat de 
massa forestal continua. 
Valors a protegir / Vulnerabilitat
Torrent feréstec. Bosc acompanyant. // Degradació de la 
massa boscosa per una gestió forestal inadequada. Risc 
d'incendis.
L’espai
L’amplada de la franja de bosc acompanyant als dos 
marges del torrent, fa que aquest presenti un bon estat 
de conservació. Els bosc de pineda mitxa ocupa tota la 
depressió. L’erosió sobre materials al•luvials 
quaternaris, genera sovint uns marges amb alçades de 
vora els 15 m. Els meandres i antigues terrasses 
diversifiquen la morfologia del torrent.  Tot i que la llera 
amb còdols, de manera general, dificulta l’establiment 
de vegetació de ribera, la seva situació enfonsada i poc 
assolellada proporciona un ambient feréstec i frescal 
amb alzines, roures, bardisses i elements aïllats d’oms, 
avellaners, salzes i pollancres.
Usos actuals
Lleure a alguns trams.
Estat de conservació
Bo

Actuacions proposades
Gestió forestal encaminada a afavorir alzinar i roureda. 
Gestió forestal per assegurar una bona prevenció 
d’incendis. 
Preveure plantacions de bosc de ribera als racons més 
humits per evitar la dominància de la bardissa.

natura local



nom: Plana de Can Canya
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

BH03

identificació

Situació geogràfica
Plans agrícoles a l’est de la ciutat de Terrassa. A l’est 
del torrent de la Betzuca, entre la línia de ferrocarrils i la 
N-150.
Accessos
Sortint de la ciutat pel barri de Torre-sana. Agafem el 
camí ral de Terrassa a Sabadell i en creuar el torrent de 
la Betzuca, prenem el camí vell a Sant Quirze del 
Vallès. Sentit sud, passant per dalt d’una suau 
ondulació ens acosta als plans de Can Canya. 
Coordenades UTM: N: 4601759  E: 421551  
Superfície: aprox. 33 Ha.
Alçada:  277 m.  
Qual.Urbanística: D4-a

Interès
Paisatge agrícola. Diversitat hàbitats (ambients i 
ecotons). Connector verd N-S.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Paisatgístics. Usos del sòl.//
Pèrdua d’usos agrícola-ramaders. Homogeinització de 
l’espai. 
L’espai
Zona agrícola, amb bones vistes sobre el Vallès. 
Envoltada per torrents i boscos als costats est i oest. La 
plana presenta diversitat d’usos agrícoles. Camps de 
farratge alternats amb cereals, es combinen amb 
guarets pasturats. Als marges dels camps i camins, 
plantacions d’ametllers i oliveres afegeixen encant a 
l’espai. Sota els arbres, a la primavera, la florida de les 
plantes ruderals de marge estimula els sentits.
Usos actuals
Agrícola-ramaders. Passeig. Golf.
Estat de conservació
Mig-Bo.

Actuacions proposades
Potenciar el manteniment de l’espai agrícola. 
Afavorir l’explotació amb línia d’ajuts, etc.
Arranjament tram camí proper a la masia.
Regular l’ús d’elements que generin sensació de 
degradació. Tanques, plàstics, dipòsits, etc. Ajuts per 
evitar impacte visual.
Donar a conèixer la morfologia i usos de la plana 
agrícola. Plafons divulgatius. Visuals.
Afavorir l’establiment de bardissa i altra vegetació als 
marges de camps. 

natura local



nom: Plana de Can Badiella
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

BH04

identificació

Situació geogràfica
Extrem sud-est del municipi. Entre els torrents de la 
Gripia i la Betzuca.
Accessos
Per la N-150, just davant l’Hospital, creua aquesta 
carretera el Camí Vell de Sant Quirze a Matadepera. El 
seguim en direcció sud i passem per Can Sues a mà 
dreta. Poc després podrem veure el mas de Can 
Badiella al costat esquerra, lleugerament per sota el 
nivell del camí. 
Coordenades UTM: N: 4600287 E: 421584  
Superfície: aprox. 19,5 Ha.
Alçada:  232 m.  
Qual.Urbanística: D4-a

Interès
Paisatge agrícola que sumat a Can Coniller fan una 
unitat considerable.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Usos agrícoles del sòl. Connector biològic N-S. // 
Abandó. Canvi d’usos. 
L’espai
Espai agrícola amb cultius de cereals diversos (ordi, blat 
i civada). Trobem trames i fileres amb fruiters de secà 
de caire residual. Vora la masia, una singular alzina 
surera manifesta símptomes de senescència. Al costat 
oest del camí de carena, trobem un bosquet de planifolis 
en recuperació. Interessant brolla de romaní i estepa 
blanca.
Usos actuals
Agrícola. Senderisme. Passeig.
Estat de conservació
Bo-Mig

Actuacions proposades
Diversificar els cultius fomentant la presència dels 
fruiters de secà.
Gestionar el bosc del sector oest de la carena.
Plafons interpretatius vora el Camí Vell de Sant Quirze a 
Matadepera.

natura local



nom: Fondalada de Can Perdut
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

BH05

identificació

Situació geogràfica
Sector est de la ciutat. A l’est de la masia dels Bellots. 
Tram mig de l’últim afluent del Torrent de la Grípia.
Accessos
Pel camí dels Monjos. Passat el desviament per baixar 
als Bellots,  prenem direcció sud a Can Sabater del 
Torrent. Passat el segon barranquet que baixa al 
torrent, agafem el camí a mà esquerra que baixa sentit 
est. En arribar al barranc principal, ens fa girar cap el 
nord.
Coordenades UTM: N: 4600133 E: 420954   
Superfície: --
Alçada:  223 m.  
Qual.Urbanística: D4-f

Interès
Diversitat d’hàbitats propers. Proximitat a la ciutat. Fàcil 
accés.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Petit ambient frescal de riera. Vegetació i sòl. // 
Establiment d’horta i campament marginal.
L’espai
Racó ombrívol i frescal, al fons de Can Perdut. Retalls 
de vegetació de ribera amb àlbers, avellaners, rebrots 
d’oms i bardisses. Tot això envoltat d’ambients diferents 
com erms i guarets per una banda i proximitat d’una 
petita pineda de pi pinyer. 
Usos actuals
Ocupació i horta.
Estat de conservació
Baix per usos agrícoles marginals a la llera del torrent.

Actuacions proposades
Eliminar les zones d’horta. Potenciar vegetació arbòria 
de ribera.
Dotar l’espai d'ús pedagògic. Possible àrea de lleure o 
descans.

natura local



nom: Zona Agro-forestal als Plans de Ca n'Arnella
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

BH06

identificació

Situació geogràfica
Costat nord-est del terme. Al límit de la zona agrícola 
de Terrassa i la zona forestal de Castellar. Limitat al 
nord per la Carena del Collet Tudoner.
Accessos
Sortint de Torre de Mossèn Homs, pel camí ral de 
Terrassa a Castellar del Vallès. Just després de creuar 
el torrent de la Betzuca, sortim de l’àmbit forestal del 
torrent i entrem a una zona de camps de cereals. Al 
nord veurem Ca n’Arnella.
Coordenades UTM: N: 4604961 E: 420482 
Superfície: aprox. 28 Ha. 
Alçada:  368 m.  
Qual.Urbanística: D4-a

Interès
Espai agrícola. Valor Paisatgístic.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Paisatge agrícola. // Risc d'abandó.
L’espai
Camps de conreu de cereal  envoltats per pineda amb 
alzina. Al costat oest, limita amb el bosc també mixt de 
pi i alzina del torrent de la Betzuca. Els camps es troben 
a les terrasses al•luvials de fins 8 m.  d’alçada sobre la 
llera seca de còdols del torrent.
Usos actuals
Passeig pel torrent i senderisme pel camí ral a Castellar.
Estat de conservació
Bo. 

Actuacions proposades
Seguir amb la gestió forestal del bosc al torrent de la 
Betzuca.

natura local



nom: Capçalera del Torrent Cançoner
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

fitxa arranjament

BH07

identificació

Situació geogràfica
Quan la Serra del Troncó arriba a la Plana Agrícola, 
enmig dels camps de conreu de Can Bogunyà, el relleu 
genera el torrent Cançoner que porta les aigües de pluja 
fins la Riera de Palau.  
Accessos
A la carretera de Rellinars, abans de Can Colomer, 
prenem la pista de Can Bogunyà. Passem entre camps 
de conreu de secà i pel costat d’una fàbrica de 
prefabricats de formigó. Seguim per la pista sentit nord i 
quan arribem a l’alçada de Can Carbonell, sentit est, 
veiem les capçades de pins del torrent Cançoner.
Coordenades UTM: N: 4604931   E: 416943
Superfície: --
Alçada:  380 m.  
Qual.Urbanística: D5-f

Interès
Masses d’Oms de rebrot de 10 m. d’alçada i exemplars 
aïllats de Pi Pinastre.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Els elements vegetals. // Abandó i invasió per bardisses. 
L’espai
Espai petit per entendre la geomorfologia dels torrents 
del Vallès.  Conca de recepció de camps agrícoles dels 
voltants. Olla amb parets de sediments a la capçalera i 
posterior desguàs cap a riera de major ordre de Palau. 
Als marges del torrent, el bosc dominant és de pi blanc 
madur amb esquitxos d’alzines, oms i pi pinaster. 
Espai tranquil i molt proper a la ciutat. Fàcil accés.
Usos actuals
Cap
Estat de conservació
Mig.

Actuacions proposades
Arranjar i senyalitzar l’accés.  
Neteja parcial d’esbarzers i canyes del fons del torrent.
Emfatitzar oms i pins pinaster. Neteja i esporga de la 
massa forestal.
Punts de repòs al sotabosc. Àrea d’estada

natura local



nom: Torrent de la Font del Pigot
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

BH08

identificació

Situació geogràfica
A la Carena del Troncó i l’Obaga de Can Amat, neixen 
els petits torrents que conflueixen formant el Torrent 
Mitger de Can Amat, entre els plans de Can Bogunya i 
Can Amat de la Muntanya. Al límit entre la Plana 
Agrícola i la Serralada Pre-litoral.
Accessos
A la carretera de Terrassa a Rellinars, passat 
Monrepos, trobem una hípica. Agafem la pista i seguim 
sempre per la central sentit nord. Voregem  tancats 
d’horta al costat esquerra i bosquet i camps al dret. Més 
endavant una cadena talla la pista. Un indicador ens 
assenyala la font de la Misèria al costat del torrent. De 
la font, seguim torrent amunt pel corriol i a la primera 
unió de torrents, agafem el de l’esquerra (cara amunt). 
Coordenades UTM:  Part baixa N: 4604761  E:416466. 
Part alta: N: 4605146  E: 416183
Alçada:  362-391 m.      Qual.Urbanística: D5-f

Interès
Tram de torrent amb vegetació arbòria primigènia.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Bosquet de planifolis del torrent. // Vegetació invasora 
(canyes, lonicera). Horts marginals a les terrasses 
pròximes. Degradació del torrent per tales, 
desbrossades agressives. Pressió urbanística dels 
voltants.
L’espai
Prats amb fenàs, gatoses i restes d’antics ametllers que 
fan de mirador sobre el torrent aparentment verge. Al 
fons, àlbers, alzines i algun roure cobreixen la llera del 
torrent com en temps passats quan els pins encara no 
havien arribat. Arbres morts i altres coberts per heures 
augmenten els nínxols ecològics de l’espai. 
Usos actuals
Cap.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Possible control de la vegetació invasora.
Condicionar un recorregut circular partint de la font de la 
Misèria. Objectiu didàctic per donar a conèixer diferents 
ambients: torrent, conreus i camps abandonats.

natura local



nom: Plans agrícoles de Ca n'Amat
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

BH09

identificació

Situació geogràfica
Acaballes de la Serra del Troncó cap la Plana Agrícola. 
Falca agrícola entre la Serralada Central i la Serra Pre-
litoral, situada entre el Torrent de Gaià i el Mitger de Ca 
n'Amat.
Accessos
Per la carretera de Terrassa a Rellinars, passat el 
trencador a l’esquerra de can Cardús de les Orioles, Pla 
de Merà. Espai agrícola a ambdós costats de la 
carretera fins arribar a l’entrada amb alzines de Ca 
n'Amat.
Coordenades UTM: N: 4604451  E:415865 
Superfície: aprox. 35 Ha.
Alçada:  365 m.  
Qual. Urbanística: D5-er,a

Interès
Espai agrícola al límit meridional de la Serralada Pre-
litoral.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Paisatgístic. Usos del sòl. // Pressió urbanística, 
infrastructures. Abandó d’activitat agrària.
L’espai
Plana que dona continuïtat a la trama agrícola del nord 
de la ciutat, des els Plans de Bon Aire fins Can Font de 
Gaià. Fa de transició entre el periurbà degradat i la 
Serralada Pre-litoral. Els camps de cereals amb línies 
esparses d’oliveres i les muntanyes de l’obac al darrera 
generen un paisatge contrastat.
Usos actuals
Agrícola. Lleure (bici, moto, passeig a cavall,...)
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Evitar canvi d’usos. 

natura local



nom: Bosquet de Can Viver de Torrebonica
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

fitxa arranjament

BI01

identificació

Situació geogràfica
A la zona est del nucli urbà, entre el baixador de 
Torrebonica i el sanatori de Torrebonica.
Accessos
Pel camí vell que va des de Terrassa a Sabadell just a 
l’alçada del baixador de Can viver de Torrebonica.
Coordenades UTM: N: 4602102  E: 420862
Superfície: bosquet d’unes 8 Ha. entre l’estació de la 
Renfe de Torrebonica i l'entrada de la finca.
Alçada:  284 m.  
Qual.Urbanística: Sistema equipaments / D4

Interès
Aquest espai te una gran potencialitat com a lloc 
d’esbarjo i estada degut a les seves condicions 
especials de vegetació, accessibilitat  i proximitat a la 
ciutat.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
L’entorn natural, les clarianes i camins existents. // 
L’abandó d’aquesta zona pot dificultar l’ús com a zona 
d’esbarjo a curt termini. 
L’espai
Bosquet de Pi blanc adult i alt amb sotabosc d’alzines, 
que envolta l’estació de Torrebonica. Una característica 
important de l’espai és la presència de clarianes amb 
gramínies entre els peus d’arbres i arbusts. També es 
interessant la presencia d’alguns roures i d’una fauna 
ornitològica important.
Usos actuals
Lleure i paisatge. Es possible que es pasturin les 
clarianes.
Estat de conservació
Bo. Petits abocaments de runes i escombraries. Seguir 
amb les tasques de manteniment. 

Actuacions proposades
Proposta de realització d’un petit parc periurbà forestal 
amb circuits, senders i zones d’estada.

natura local



nom: Pla de les Figueres
sector: PLANA AGRÍCOLA

descripció millores

BI02

identificació

Situació geogràfica
Espai localitzat als meandres que fa el torrent de la 
Betzuca per sobre la via del tren entre el Camp de 
l’Estació i els Plans del Conill. 
Accessos
Del baixador de Torrebonica, agafem el camí de St. 
Quirze a Matadepera, direcció la Torre de Mossèn 
Homs. Creuem la via del tren per sobre el pont i 140 mts 
després, a mà dreta, trobem un camí tancat amb una 
cadena que baixa al torrent de la Betzuca. Trobem els 
Plans al costat de la llera anant aigües amunt.
Coordenades UTM: N: 4602467  E: 420899
Superfície: 1.34 Ha.
Alçada:  285 m.  
Qual.Urbanística: D4-f

Interès
Espai accessible i amable. Zona d'estada i passeig.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
L’entorn. El prat. // Possible degradació de la vegetació 
herbàcia  per excessiva pressió. Erosió de les zones 
vegetades per us de lleure agressiu.  
L’espai
La llera del Torrent de la Betzuca, al seu pas per sota els 
Plans del Conill, pren una amplada considerable, fruit 
d’antics meandres no funcionals. Al seu lloc, un bosc de 
pins amb sotabosc d’alzinar i clarianes d’herba generen 
un espai agradable on hi passeja la gent els caps de 
setmana. Al costat oest d’aquest bosc, el marge d’una 
antiga paret fluvial, ara revegetada, tanca l’espai. A la 
part alta, la pineda, ara amb una brolla i llistó, ens fa de 
límit amb el camí de Sant Quirze a Matadepera.
Usos actuals
Esbarjo, passeig.
Estat de conservació
Bo. Seguir amb les tasques de manteniment. 

Actuacions proposades
Cap.

natura local



nom: Alzina de Can Poal
sector: SERRALADA CENTRAL VALLESANA

descripció millores

CV01

identificació

Situació 
100 m. al sud de la masia de Can Poal.
Accessos
Passant per sota la A-18.  Camí Ral de Terrassa a 
Ullastrell. Abans d'arribar a dalt el coll, agafem el 
desviament a la dreta direcció Can Poal.
Coordenades UTM: N: 4600799 E: 416318
Alçada:  330 m.  
Superfície: radi protecció: 12,5 m + 5 m seguretat = 962 
m2 

Qual.Urbanística: D1-er

Interès
Singularitat de l’arbre.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
L’arbre i la seva superfície de projecció. // Un canvi 
d’usos que afavoreixi la compactació de l’espai o canvis 
significatius del relleu proper que afectin la zona de 
projecció.
L’espai
Arbre de capçada regular de 25 m. de diàmetre. 
Perímetre de tronc de 4 m.. i 18 m. d’alçada.  Ubicada  a 
l’extrem d’un bosquet de pi blanc amb peus joves 
d’alzines i roures, sense presència de vegetació 
arbustiva.  Entorn agrícola extensiu de secà en abandó. 
Presència d’erms amb oliveres, ametllers i alguna figuera 
residual.
Usos actuals
Pastura.
Estat de conservació
Bo. 

Actuacions proposades
Retirar ciment de coll d’arbre.
Evitar que els pins envaeixin el seu espaia aeri. (poda 
esporàdica)
Seguiment de la resposta de l’arbre a la pastura sota la 
seva projecció. 
Recuperar l’entorn agrícola. Cereals de secà, oliveres i 
ametllers.

natura local



nom: Albareda del torrent de la Betzuca
sector: SERRALADA CENTRAL VALLESANA

descripció millores

fitxa arranjement

CV02

identificació

Situació geogràfica
Extrem sud-est del terme municipal. Tram final del 
torrent de la Betzuca on arriba el Torrent de la Grípia i 
fan de divisòria entre Terrassa i Sant Quirze.
Accessos
Agafem el Cami Vell de Terrassa a Sant Quirze, sentit 
sud, quan creua la N-150. Passem per sota la A-18 pel 
torrent de la Gripia i girem direcció est. Pugem paral•lels 
a la A-18 fins dalt una carena i en tornar a baixar, 
arribem al torrent de la Betzuca. Aigües avall on 
s’uneixen Gripia amb Betzuca, trobem la màxima 
representació de l’albereda.
Coordenades UTM: N: 4599230 E: 421895 
Superfície: --
Alçada:  192 m.  
Qual.Urbanística: D4-f

Interès
Vegetació i ambient de Ribera 
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Bosc d’àlbers i tota la zona humida d’influència. // Excés 
de bardissa i lianes invasores. 
L’espai
Tram del torrent amb una població d’Àlbers, alternada 
amb grupets de pollancres, plàtans d’ombra, alzines i 
pins aïllats.  Ambient frescal amb ombres. A les clarianes 
abunden les lianes i la bardissa. Com a sotabosc trobem 
roser silvestre, arç blanc entre d’altres i heura cobrint el 
terra. Arbres morts i troncs caiguts incrementen la 
diversitat de nínxols de l’espai. 
Usos actuals
Passeig per camins del voltant.
Estat de conservació
Bo - Mig.

Actuacions proposades
Replantar amb vegetació associada a l’entorn.
Control de les lianes invasores i excés de bardissa.
Afavorir zones d’accés per dins el torrent.
Crear un espai interpretatiu del medi.

natura local



nom: Roures i Alzines a Can Font de Gaià
sector: SERRALADA CENTRAL VALLESANA

descripció millores

CV03

identificació

Situació geogràfica
Al nord-oest del municipi, zona de transició entre la part 
baixa de la Serralada Pre-Litoral i la Serralada Central 
Vallesana. Es troba dins traçats de torrents secundaris 
envoltant la plana de Can Font de Gaià. 
Accessos
Al sortir de Terrassa per la carretera de Rellinars, 
després de passar el desviament a mà esquerra de 
l’urbanització de Can Gonteres, Km. 2, en trobem un 
altre que ens porta a Can Font, tambè a mà esquerra. 
L’agafem i un cop travessada la llera del Gaià, just 
abans d’entrar dins la finca de Can Font, una pista a mà 
dreta ens fa passar pel primer sector d’arbres. Seguim 
la pista i en arribar a una placeta erosionada. Trobem 
una pista a mà esquerra tancada per una cadena. 
Seguim i després d’un giravolt tancat a la dreta, baixem 
al torrent. D’aquí per la llera aigües avall trobarem el 
segon grup d’arbres i la font de Can Font. 
Coordnades UTM:  Sector 1: N: 4604228 E: 415287  /  
Sector 2: N: 4603983   E:414934
Superfície: --
Alçada:  350 m.        Qual. Urbanística: D5-f

Interès
Conjunt d’arbres planifolis de més de 20 m. d’alçada.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Els arbres i el torrent de la font de Gaià. // Erosió al 
sector 1. Risc d'incendis. 
L’espai
Al torrent del darrera la masia de Can Font de Gaià, s’hi 
refugien alzines i roures de gran port. Formen petits 
grupets en eixamplaments de la llera, generant espais 
relativament  accessibles i ombrívols.
Usos actuals
Font.
Estat de conservació
Mig al sector 1. Bo al 2. 

Actuacions proposades
Estudi de problemes d’assentament als arbres del 
sector 1.
Al sector 2:
Indicació de l’accés.
Possible inici d’itinerari cap el torrent de la Teula.
Plafó explicatiu de “L’alzinar” a les placetes sota els 
grans arbres.
Mobiliari d’estada sota els arbres.

natura local



nom: Vessant Cremat a la Serra de Galliners
sector: SERRALADA CENTRAL VALLESANA

descripció millores

CV04

identificació

Situació geogràfica
A l’extrem sud del municipi, la Serralada Central baixa 
per deixar pas a la Riera de Rubí. Creuada la riera, 
torna a agafar alçada  formant la Serra de Galliners.
Accessos
Per la carretera de Rubí a Terrassa, a les Fonts, 
prenem direcció Can Ribes o Ca n’Amat de les Farines. 
Passem per sota la masia i baixem al Barranc dels 
Àlbers. Un cop creuat, seguim per la pista aigües amunt 
fins arribar a la carena de la Serra de Galliners.
Coordenades UTM: Coll Galliners N: 4597946      E: 
421325 
Superfície: aprox. 83 Ha.
Alçada:  291 m.  
Qual. Urbanística: D4-fp

Interès
Vistes sobre la comarca. Diversitat de comunitats 
vegetals. Diferents estadis de successió.  
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Albareda del barranc. Codolars i petites basses 
properes a la gravera.  Garriga de la part alta. // Erosió. 
Vanalització de l’espai.  Risc d' incendis. Increment de 
pistes o eixamplament dels camins existents. 
Freqüentació festes juvenils.
L’espai
Amplia zona cremada l'any 1994. Ofereix diverses 
alternatives d’accés.  El barranc dels âlbers, creua pel 
mig, amb una mostra d’aquests arbres. A la part alta, 
arribem al coll de la Serra de Galliners, on trobem retalls 
de garriga amb pistacia. A tota la superfície domina una 
brolla densa, tot i que trobem sectors endarrerits amb 
molta gatosa, estepes i romaní i d’altres més avançats 
amb gran recobriment de pins joves. A les parts més 
fresques, proliferen els rebrots de roure.  Vora la 
gravera, sota algun pollancre hi trobem basses 
temporals amb exemplars de jonc comú on de ben 
segur a la primavera s’hi reprodueixen els amfibis.
Usos actuals
Senderisme. Cotxes tot terreny.
Estat de conservació
Mig.

Actuacions proposades
Creació d’un mirador a l’extrem sud del municipi a la 
Carena de Galliners.
Gestió forestal de la regeneració del bosc de pi blanc.
Control de l’accés i trànsit de vehicles per pistes. 

natura local



nom: Alzina de Can Colomer
sector: SERRALADA CENTRAL VALLESANA

descripció millores

CV05

identificació

Situació geogràfica
A tocar del límit nord del casc urbà. Sortint per la 
carretera de Terrassa a Rellinars.  
Accessos
Per la carretera de Terrassa a Rellinars prop del Km. 
1,5. Uns 150 m. després de passar per sota un gran pi 
pinyer i just abans de la masia Can Colomer trobem un 
camí a mà esquerra. A  l’entrada del camí trobem un 
sender a mà esquerra que va cap al torrent i als camps 
de conreu, l’alzina ja es pot veure. Prop de la zona 
esportiva del barri de Poblenou
Coordenades UTM: N: 4603930  E: 416737 
Superfície: 500 m2

Alçada:  330 m.  
Qual. Urbanística: sòl urbà o urbanitzable.

Interès
Alzina de mides excepcionals.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
L’arbre i l’entorn. // Incendis. Canvis d’ús del sòl
L’espai
L’alzina es troba al costat d’uns horts i prop dels pas del 
torrent que travessa la carretera.  Just per sota de la 
carretera de Rellinars, l’alzina de gran diàmetre queda 
enclotada i amagada per altres arbres. Els camps de 
conreu i el pas de l’aigua han facilitat el seu creixement.
Sense tenir una capçada excepcional, 15 m. de diàmetre 
i uns 14 m. d’alçada, els seus 350 cm. de perímetre 
normal no son gens comuns.
Usos actuals
Ombreja les casetes dels horts.
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Millorar les tanques i les construccions dels horts.
Alliberar l’arbre de filferros i cordills.
Catalogar i senyalitzar com a arbre d’interès local.
Neteja forestal de les zones properes a l’arbre

natura local



nom: Font Freda de Can Missert
sector: SERRALADA CENTRAL VALLESANA

descripció millores

fitxa arranjament

CF01

identificació

Situació
Aigües avall pel Torrent del Salt, al seu costat esquerra, 
dins una petita fondalada, en mig de camps de conreu 
de secà. Abans de creuar la massa  boscosa de Can 
Costa.
Accessos
Passant per sobre la A-18, agafem el camí asfaltat que 
porta a la gravera de Can Costa. Seguirem paral•lels al 
Torrent del Salt. A la nostra esquerra un gran pollancre, 
ens indica el punt on entrar al camp i creuar el torrent. 
Vorejarem el camp superior direcció S-E i a pocs 
metres un corriol entre la vegetació ens acompanya fins 
la plaça on es troba la font.
Coordenades UTM:  N: 4600523   E: 414881 
Superfície: rebuda de font: 150 m2.
Alçada:  252 m. 
Qual. Urbanística: D1-f

Interès
Conjunció de vegetació i geologia en ambient humit.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Entorn immediat de la font. Hàbitat del torrentet fins al 
Torrent del Salt.// Excés d’afluència incontrolada o poc 
dirigida pot generar erosió. La invasió excessiva per 
esbarzers anul•la la diversitat vegetal a aquests 
ambients humits.
L’espai
Acollidor i frescal racó a l’ombra de roures i alzines. La 
font es troba al peu d’una paret de conglomerats 
miocènics poc cimentats. Al seu costat, un degotall ara 
sec, ha deixat les concrecions calcàries.
Elevada presència de rastres de fauna (teixó, geneta, 
senglar...). La vegetació ocupa densament tot el torrent. 
Destacant les orquídies piramidals als herbassars amb 
fenàs de marge vora els camps; petits grups de prunus 
sp. i àlbers. Saücs i esbarzers s’escampen pel torrent. A 
les parts altes, roures i alzines resten damunt marges de 
sediments, al límit dels camps de conreu. 
Usos actuals
Visitar la font.
Estat de conservació
Bo. Elevada presència de bardissa al barranquet i 
canyar al torrent del Salt. Erosió a l’entorn immediat de 
la font.

Actuacions proposades
Afavorir el desguàs de la font.
Senyalitzar inici corriol, per evitar entrar per dalt els 
roures.
Impedir colonització d'arbusts als prats de l’entrada del 
corriol, per afavorir les orquídies.
Trencar el pollancre caigut sobre el corriol.

natura local



nom: Plans Agrícoles a Can Font de Gaià
sector: SERRALADA CENTRAL VALLESANA

descripció millores

CH01

identificació

Situació geogràfica
Plans emplaçats al nord-oest del municipi, zona de 
transició entre la part baixa de la Serralada Pre-Litoral i 
la Serralada Central Vallesana. Espai d’inflexió on 
també aprofita per passar el Torrent de Gaià.
Accessos
Al sortir de Terrassa per la carretera de Rellinars, 
després de passar el desviament a mà esquerra de 
l’urbanització de Can Gonteres, Km. 2, en trobem un 
altre que ens porta a Can Font de Gaià, tambè a mà 
esquerra. L’agafem i ens endinsem al sector dels Plans. 
Coordenades UTM: N: 4604006 E: 415017
Superfície: aprox. 27 Ha.
Alçada:  350 m.  
Qual. Urbanística: D5-a

Interès
Diversitat paisatgística. Ús rural del sòl. Hàbitats i 
ecotons que es generen.
Valors a protegir // Vulnerabilitat
Usos del sòl // Pressió urbanística. Canvi d’usos o 
abandó de l'activitat agrícola.
L’espai
Clar exemple de mosaic agrícola amb cultius de cereals, 
farratges, fruiters de secà, intercalats amb franges de 
bosc i de bardissa entre camps. Aquesta diversitat 
genera riquesa biològica. Alhora s’estableix com una 
peça clau en el cinturó verd perimetral de la ciutat que fa 
de transició entre aquesta i l'entorn forestal.
Usos actuals
Agrícola. 
Estat de conservació
Bo.

Actuacions proposades
Indicar possibles recorreguts.
Definir i condicionar un mirador, a la carretera de Can 
Gonteres que expliqui la geografia i usos del sòl 
d’aquest espai. (veure foto panoràmica)
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