
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: 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: 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: 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: 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)

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: 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: 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: 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: 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


