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La vegetació confereix al Montseny una gran importancia científica i pai
satgística. En un petit espai geografic, i a causa de la diversitat de la climato
logia, es troben representades les principals zones fitogeografiques del conti
nent europeu, des de les mediterranies a les boreoalpines. En aquestes 
comunitats tenen una especial significació les especies arbories, components 
basics del paisatge vegetal. En aquest treball, es descriuran els principals 
exemplars d' arbres i arbusts de caracter monumental o de singular distribució 
geografica, que de forma més o menys espontania creixen al Montseny. No es 
descriuran els exemplars arboris interessants d' especies clarament exotiques, 
coníferes principalment, que es troben en repoblacions artificials, pares i jar
dins de la muntanya del Montseny i les rodalies, molts dels quals valuosos 
arboretums, que per la seva importancia mereixerien ser objecte d'un estudi 
monografic. 

Es consideren arbres o arbusts monumentals aquells exemplars que desta
quen per les mides excepcionals, l'edat o l'aspecte curiós. Molts d'aquests 
exemplars tenen un valor historie i simbolic i, per aixo, freqüentment són dis
tingits amb un nom propi, algun de fon;;a popular. Els principals parametres 
que es consideren d'aquests arbres i arbusts, a part de l'edat, difícil de precisar 
en molts casos, són: el volt del canó (perímetre del tronc mesurat a 1,30 m del 
terra), l'al<;;aria i !'amplitud de la seva cap<;;ada. 

També cal destacar els arbres que constitueixen una singularitat botaruca, a 
causa de la seva raresa o per trobar-se en zones límits o allunyades de la seva 
area de distribució natural, i dels quals el Montseny ens ofereix interessants 
exemples. Alguns d'aquests arbres han estat declarats monumentals pel Depar
tament d' Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalu
nya, aplicant el Decret 214/1987, que estableix les bases pera la seva protecció. 
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També els consells comarcals o els ajuntaments poden declarar arbres d'interes 
comarcal o local respectivament, d'acord amb el Decret 47 /1988. 

No és facil, pero, en el cas del Montseny efectuar una selecció d'aquests 
exemplars, tant per !'abundancia d'informació com per la subjectivitat dels 
criteris de distinció. És per aixo que únicament es pretén efectuar la descripció 
de prop de cinquanta arbres i arbusts amb l' objecte que siguin coneguts, i per 
tant estimats i respectats per tots aquells que freqüenten el massís del 
Montseny, reconeixent que aquest llistat pot ser millorat i completat. 

També cal indicar que l'espai geografic considerat, no s'ha limitat a l'area 
estricta del Pare Natural, sinó que s'ha ampliat a l' espai delimitat, al nord, per 
la carretera Seva-Viladrau-Arbúcies, a l'est perla carretera d'Arbúcies-Breda
Sant Celoni, al sud, perla plana vallesana i, a l' oest, perla vall del riu Congost. 

Finalment cal indicar que les mides d'aquests arbres han estat subministrades 
perla Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Per facili
tar-ne la localització, s'han numerat els exemplars més característics i s'adjunta un 
planol de situació. Tanmateix, bastants d' aquests arbres es troben localitzats en el 
mapa complet del Montseny, editat per les Diputacions de Barcelona i Girona. 

Petes aquestes puntualitzacions, es passa a descriure, agrupats per es
pecies, els principals exemplars arboris del Montseny. 

AVET (ABIESALBA) 

Els avets són arbres emblematics del Montseny. A causa de la seva signifi
cació paisatgística han estat freqüentment lloats pels poetes, comen una cone
guda poesia de Guerau de Liost, que és obligat reproduir aquí, que els compara 
poeticament amb una altra especie important al Montseny, el faig: 

Gotic semblant el faig/ Favet 
puj~se~l~vetombn~ 

rígid de fulles/ d~ire fred,, 
car és d/un gotic primitiu. 

Amb son fullatge tremul,, net 
ben altrament el faig somnu/ 
més joguinós que massa dret 
car és d/un gotic renadiu. 

L ~vet és gotic com el faig. 
Són les agulles del bagueny 
on de la llum es trenca el raig. 
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Són les agulles sobiranes 
que/ en les altures del Montsen~ 
del vent concerten les campanes. 

Els avets del Montseny constitueixen a més una singularitat botamca, ja 
que són els més meridionals d' aquesta especie que creixen de forma espontama 
a la Península Iberica. Formen boscos a la vall de Santa Fe i al vessant nord del 
massís del Matagalls, alguns exemplars notables es traben també a prop de les 
Agudes, de forma relicta, estan presents a 1' extrem sud del massís de la Calma. 
Tot i la importancia de les avetoses al Montseny, conegudes a la zona coma 
«avetedes», són pocs els exemplars que destaquen perla seva singularitat. Els 
més coneguts són: 

Avets de Passavets (1). Al paratge de Passavets, a l'obac del Turó Gros, 
prop de la Vall de la Santa Fe del Montseny, es traben els millors exemplars 
d'avets. El peu més destacat, entre els que han estat mesurats, té un volt de 
canó de 3,02 mi una al<;aria de 30 m, fet que el col-loca entre els arbres més alts 
de la muntanya. Tanmateix, superen aquesta mida alguns exemplars d'aquesta 
especie plantats en arboretums montsenyencs, com és el cas de l' A vet de Can 
Casades, a Santa Fe (situat prop de les conegudes sequoies) i que mesura 3,58 m 
de volt de canó i té una al<;aria de 33 m. 

L' Abra.;;ada (2). Es tracta d'un avet i un faig for<;a desenvolupats (tenen una 
al<;aria de 23 m i volts de canó de 1' ordre d'l,5 m), que creixen entortolligats a 
partir d'l m d' al<;aria, presentant tots dos un creixement harmonic. Aquesta 
curiositat botamca és popularment coneguda com 1' Abra<;ada, i es troba al bosc 
de Passavets, junt al camí que puja de la Font del mateix nom al Turó de l'Ho
me. 

PINS {PINUS SP) 

Els pins no solen ocupar superficies importants al Montseny, i es localitzen 
principalment a les zones periferiques de la muntanya. 

Únicament cal destacar per l'extensió les pinedes de pi roig (P. sylvestrís) 
que es traben al marge esquerre de la vall del riu Gurri, sobre la carretera 
Seva-Viladrau, i les pinedes de pi blanc (P. halepensís), amb petites arees de 
pinassa (P. nígra) i pi pinyer (P. pínea) als vessants calcaris de la Calma, sobre 
el riu Congost. Al vessant del Valles i la Selva es traben algunes pinedes de pi 
pinyer (P. pínea) i repoblacions artificials de pinastre (P. pínaster) així com de 
1' exotic pi insigne (P. radiata), molt atacat per la plaga de la processionaria. 
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També cal assenyalar la petita repoblació artificial de pi negre (P. uncinata) 
prop del Turó de l'Home, i que s'ha adaptat bé a la climatologia boreoalpina 
de la zona. 

En aquestes pinedes, pero, es troben pocs exemplars dignes de ser qualifi
cats coma arbres monumentals, entre els quals destaquem: 

Pi d'en Villena (3). Es tracta d'un exemplar de pi pinyer, situat al terme 
municipal de Campins. Per a accedir-hi cal seguir una pista que neix a la dreta 
de la carretera de Sant Celoni i Campins, entre els quilometres 2 i 3. El Pi, que es 
troba rodejat d'alzines, té un volt de canó de 3,11 mi una al<;aria de 23 m. 

GINEBRES I CÁDECS (/UNIPERUSSP.} 

Es troben al Montseny dues especies de ginebres coneguts científicament 
com a funiperus/ J communis (ginebre) i J oxycedrus (cadec o ginebre). El pri
mer d' ells es troba a la major part del Montseny, i té una significació important 
a les zones més elevades del massís, on una varietat de muntanya (funiperus 
communis spp. nana), el ginebró, de forma aplanada i propi de l'alta muntanya, 
és el principal representant arbustiu del paisatge boreoalpí. 

El J oxycedrus, propi de zones de clima mediterrani, es troba al Montseny 
per sota dels 1.000 m; tot i que aquesta especie té un creixement generalment 
arbustiu, existeixen alguns exemplars fon;:a desenvolupats. Els més coneguts 
són: 

Ginebre del Casademunt (4). Es troba al terme del Brull, prop dels edificis 
del Casademunt, que van ser destinats a sanatori i avui propietat de les religio
ses de Jesús i Maria. Té un sorprenent volt de canó de 3,48 m, si bé el tronc és 
buit per dins i presenta un estat vegetatiu molt precari. És sens dubte un dels 
vegetals més vells del massís del Montseny, i s'ha especulat si la seva edat su
pera els 2.000 anys. Aquest exemplar ha estat declarat monumental per l'Ordre 
del DARP (Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca) de 30 d'agost de 
1988. 

Cadec del Boixaus (5). Pertany al terme municipal d' Arbúcies i es troba al 
jardí de la masía del Boixaus. El seu volt del canó és de 2,60 m i encara que 
presenta un aspecte envellit, esta en bon vigor vegetatiu. Va ser declarat mo
numental per l'ordre del DARP de 19 d'abril de 1991. 

Altres ginebres destacats són els que es troben prop de la masía del Pujol, a 
la vall de la riera de Picamena. 
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TEIX (TAXUSA BACCATA) 

Els tebeos poden viure molts anys, per la qual cosa es citen alguns exemplars 
d'aquesta especie fon;a desenvolupats. No obstant abco i a causa que mostren 
preferencia pels sols calcaris, són poc abundants al massís del Montseny, de sols 
majoritariament silicis. Els més coneguts a l'area montsenyenca són: 

Teix de Ca l'Herbolari (6). Esta situat al terme de Viladrau, a la zona en
jardinada que envolta la masia de Ca l'Herbolari i on es troben també diversos 
exemplars monumentals de coníferes exotiques; no es tracta per tant d'un peu 
espontani, pero cal citar-lo per les seves mides. Té un volt de canó de 3,35 m i 
una al<;aria de 12 m, i el seu estat vegetatiu és satisfactori. 

Els diversos teixos espontanis que es troben a la muntanya del Montseny, 
solen estar for<;a castigats pel vent, per la qual cosa molts presenten forma ar
bustiva. Els que tenen més anomenada són: Teixos de la Font del Vilar (7) (al 
massís de la Calma, prop de la Font del Vilar, a l'obaga del Puig Drau); els que 
es troben als vessants del Matagalls, al paratge de la Font d' en Vila (8) i aigües 
amunt del Torrent de Rentadors (9), i es citen diversos exemplars prop de la 
carena que unebc les Agudes i el Turó de l'Home. 

És important indicar que els teixos, a causa de tractar-se d'una especie re
licta, és a dir que en anteriors epoques havia ocupat superficies importants i 
avui en forta regressió, estan protegits per l'Ordre del DARP de 5 de novembre 
de 1984, en que se'n prohibeix la recol-lecció, la tallada i el desarrelament. 

POLLANCRE, ALBER I TREMOL (POPULUSSP.) 

A la muntanya del Montseny hi ha representades les tres especies del gene
re Populus, que creixen espontarues a Catalunya: P. nigra (pollancre), P. alba 
(alber) i P. tremula (tremol). En general són especies de vida no massa llarga, 
per la qual cosa no solen constituir-se en autentics arbres monumentals. El més 
citat com a exemplar notable és el Pollancre de Fogars (10), situat junt al qui
lümetre 12,5 de la carretera de Sant Celoni a Santa Fe, i que té un volt de canó 
de 3,5 mi una al<;aria de 27 m. 

BEDOLL (BETULA ALBA) 

Els bedolls són propis de la vegetació eurosiberiana, i abundants en molts in
drets del Pirineu i en algunes muntanyes humides de l'interior de Catalunya. La 
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seva presencia al Montseny com a especie espontama en el moment actual presen
ta alguns dubtes, tot i que esta reconeguda pels botamcs. L' existencia de toponims 
que fan referencia a aquesta especie (Roca del Be¡;, Font del Be¡;), fa pensar en la 
seva presencia historica. No obstant aixo, i a pesar de !'existencia a la muntanya de 
diversos exemplars adults, tant en jardins com en altres indrets, caldria aclarir 
quines són les possibles zones amb poblacions naturals de l' especie. 

A VELLANER (CORYLUSA VELLANA) 

Aquesta especie no se la pot catalogar com a arbre, ja que mai no presenta 
al¡;aries importants, i sobretot, per la tendencia a formar gran nombre de troncs. 
Alguns exemplars tenen, pero, mides destacables, entre d'altres: 

Avellaner de Can Baladren (11). Es troba junta la Font de Baladren, prop 
de la masia del mateix nom avui en runes. Pertany al terme municipal de Gual
ba, si bé a l' extrem nord, al vessant sud del Turó del Morou. Per a accedir-hi, cal 
seguir la pista que arrenca de la presa del Panta de Santa Fe i travessar l'indret 
de Figueroles. Aquest avellaner, tot ell destacable, presenta un dels troncs de 
gruix més excepcional per aquesta especie, ja que té 1,60 m de volt de soca. 

Avellaners del Sot de la Núvia (12). Es troben sobre la pista que des de 
Santa Fe condueix al Turó de l'Home, a uns 500 m del seu inici. Creixen en un 
terreny de fort pendent i n'hi ha diversos exemplars for¡;a desenvolupats de 
carafterístiques similars. 

FAIG {FAGUSSYLVATJCA) 

Els faigs són, junt amb els avets, els arbres més característics del Montseny, 
i la seva presencia és una clara demostració de la diversitat climatica de la 
muntanya, ja que és una especie propia de la vegetació eurosiberiana, que ne
cessita un elevat grau d'humitat per al seu desenvolupament. Tot i que a la 
Península es troben fagedes més meridionals, entre altres indrets als Ports de 
Tortosa, no tenen l'extensió de la del Montseny, que ocupa unes 3.000 ha. S'es
tén des. dels 700-800 m a les obagues fins a assolir practicament els cims més alts 
de la muntanya. A causa de la seva variabilitat cromatica al llarg de l'any, els 
faigs són un element important del paisatge montsenyenc. 

Són arbres de vida llarga, poden viure fins a 300 anys, i per aixo es troben 
nombrosos arbres monumentals d'aquesta especie. Entre els exemplars que han 
estat mesurats, destaquen els següents: 

76 



Faig del Turó de Ma~aners (13). Situat a uns 400 m de l'inici de la pista que 
uneix el Pla de !'Espinal amb Arbúcies, a un lloc molt visible sobre l' esmentada 
pista. És el faig més gruixut del Montseny, amb un volt de canó de 4,45 m, si bé 
es troba escapc;at i l'alc;aria és tant sols de 13,5 m. 

Faig del Panta Gros (14). Es troba prop de la presa del panta de Santa Fe. 
El seu volt de canó és de 3,75 m, si bé cal considerar que possiblement es tracta 
de dos faigs que han unit els seus troncs. La seva alc;ana és de 23 mi !'amplitud 
de la capc;ada de 21,7 m. 

Faig del Ramis (15). Creix junt a la carretera de Sant Celoni a Santa Fe, en 
el punt quilometric 19,5. El volt de canó és de 3,61 mi l'alc;aria de 30 m. La cap
c;ada presenta un diametre maxim de 27 m, cosa que fa que sigui la més ampla 
del Montseny entre les oficialment mesurades. 

Faig del Crous (16). Pertany a la masía del Crous, a l'indret de Lliors, i 
creix en un lloc de fort pendent, a la riba dreta del torrent del Faig Gros. El volt 
del canó és de 3,6 m, la seva alc;aria 28,5 mi !'amplitud de la capc;ada 24,1 m. 

Faig del Pujol de Muntanya (17). Esta situat a 50 m deis corrals del Pujol 
de Muntanya, sobre de Viladrau, i a una mitja hora de la casa del mateix nom. 

Faig de la Font deis Avellaners (18). Es troba a uns 400 m de la Casa Nova 
de la Sala, prop de la Font deis Avellaners. Entre els mesurats, és l'arbre espon
tani més alt del massís del Montseny, amb una alc;aria de 32 m. 

Faig de Can Figuera (19). És el faig més desenvolupat del massís de la 
Calma, amb 2,74 m de volt de canó. Es troba aillat enmig d'una plana i rodejat 
de vegetació arbustiva, a uns 100 m de la masía de Can Figuera. 

Faig de la Font Bona (20). És un deis exemplars de la ben desenvolupada 
fageda que es troba sobre la Font Bona de Sant Marc;al. Mesura 27 m d' alc;aria i 
2,68 m de volt de canó. És característic d'aquest exemplar i d'altres de la zona 
que presenten moltes arrels superficials que sobresurten del terreny. 

Altres faigs. Per les característiques d' aquesta especie i l' extensió de les fa
gedes al Montseny, són molts els exemplars singulars que es podrien citar. 
Destaquen, entre d'altres, els de la Font de Passavets (21), el Faig del Convent 
(22) al Pla de !'Espinal, el del Pla del Parany (23), al camí de Sant Marc;al a Ma
tagalls o el Faig de la Bandera (24), de dimensions no excepcionals, pero situat 
en un lloc forc;a visible a la carena del Turó de Coll Formic. 
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TELL (TILIA PLATYPHYLLOS) 

Tell de la Font Bona (25). Aquest til·ler es troba al paratge de la Font Bona, 
prop de Sant Mar¡;al, rodejat d'altres til·lers i faigs. El volt de canó és de 2,4 mi, 
tot i que el tronc esta una mica inclinat, té una al¡;aria destacable de 30 m. 

CASTANYER (CASTANEA SA17VA) 

Aquesta especie, originaria dels Balcans i l' Asia Menor, ha estat cultivada 
des de l' antiguitat i avui dia se la troba assilvestrada en una gran part de les 
muntanyes humides i de sol silici de la zona mediterranea i d'una gran part 
d'Europa. Al Montseny el castanyer ocupa una superfície important, princi
palment a les zones obagues, tot i que ha estat for¡;a castigat per dues malures 
fúngiques, la tinta (Phytophtora cambivora/ P. dnnamomi) i, més recentment, 
pel xancre (Cryphonectria [=Endothia] parasítica). 

A causa del creixement vigorós i d'una longevitat molt elevada, existeixen 
nombrosos exemplars monumentals d'aquesta especie. Els més coneguts a 
l'area del Montseny són: 

Castanyer Gros de Can Cuc (26). Aquest arbre extraordinari, creix al terme 
municipal de Canoves i Samalús, al lloc conegut com a Baga d'en Cuc, al 
vessant sud de la Calma. El seu volt de canó és d'll,70 m, cosa que fa que sigui 
l'exemplar arbori més gruixut de Catalunya amb molta diferencia, i un dels més 
gruixuts de l'Estat espanyol. 

L'interior es troba buit, segons sembla a causa d'un incendi ocorregut l'any 
1936, i una prova de la grandaria d'aquest exemplar la dóna el fet que a !'inte
rior de l'arbre havia instal·lat el seu habitatge un carboner, que disposava d'un 
llit, una taula, una cadira i fins i tot una llar de foc. Aquest arbre va ser declarat 
monumental en l'Ordre del DARP de 30 d'agost de 1988. 

Castanyer deis Roters (27). Pertany al terme municipal d' Arbúcies, i creix 
prop de l'antiga masia dels Roters, avui desapareguda. La forma més facil d'ac
cedir a aquest arbre és un camí que parteix d'un revolt de la pista que uneix 
Arbúcies amb Santa Fe. Les seves mides són també de destacar, ja que presenta 
un volt de canó de 9,70 mi el volt de la soca és de 10,20 m. A l'igual que !'ante
rior es troba buit per !'interior, i tot i que ha perdut alguna de les branques 
encara és capa<; de donar una abundant collita de castanyes. 

Castanyers de Can Gat (28). Aquesta notable castanyeda pertany a la finca 
de Can Gat, al terme municipal de Viladrau. Hi ha aproximadament dues 

78 



Castanyer Gros 
de Can Cuc. 
(Foto: ]osep Ma. 
V'ives) 

dotzenes d' exemplars molt desenvolupats, el més gruixut dels quals mesura 
8,05 m de volt de canó. 

El Castanyer de les Quinze Branques (29). Es troba al terme municipal del 
Brull, prop de la masia de la Cortada, a l'indret de la Castanya, i creix enmig 
d'unes feixes de conreu. És un exemplar for~a vigorós i amb la cap~ada molt 
ben desenvolupada, formada per quinze branques. El volt del canó d' algunes 
de les branques arriba a 1,50 mi el volt de la soca és de 9,12 m. 
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Castanyers de la Traüna (30). Es tracta de quatre castanyers de grans di
mensions que es troben junt al camí que condueix a la masia de la Traüna, 
propietat de la Diputació de Barcelona, i habilitada com a escola de la natura. 
Un dels exemplars, amb 26 m d'al~aria, és el castanyer més alt del Montseny, i 
un altre el de cap~ada més ampla, amb un diametre maxim de 25,7 m. Els volts 
de canó dels quatre exemplars són: 7,70, 7,55, 6,35 i 5,82 m. Malauradament 
aquests castanyers estan afectats per la malaltia del xancre, que ja ha malmes 
alguna de les branques. Tots van ser declarats monumentals en l'ordre del 
DARP de 19 d'abril de 1991. 

El Castanyer de les Nou Branques (31). És un dels arbres mítics del 
Montseny, freqüentment lloat pels poetes. Pertany a la masia de la Vila del 
terme municipal de Viladrau. Actualment és troba for~a malmes, ja que ha 
perdut alguna de les branques i té el tronc buit. Abans del seu deteriorament 
presentava un aspecte for~a harmonic, ambles nou branques paral-leles i for
mant una mena de canelobre. El seu volt de canó, mesurat en el punt més estret, 
és de 7,35 m. 

Castanyers de l'Erola (32). És una altra castanyeda notable que es troba 
junt al camí que puja a Sant Segimon des de l' ermita de l'Erola, a uns 500 m 
d'aquesta. Hi ha un centenar d'exemplars molt ben desenvolupats, el més 
gruixut amb 6,80 m de volt de canó. 

Castanyer del Cap de Dinosaurio «la Cuca Fera» (33). Es troba prop de 
l'Hotel Sant Bemat. Té la particularitat que perla disposició i la forma de les 
branques té l'aspecte d'un drac. Afectat per un foc, es troba actualment for~a 
deteriorat i presenta una cap~ada molt pobra. 

Altres castanyers. Es podrien citar molts altres castanyers amb nom propi. 
Recordem-ne alguns que es troben avui morts o molts malmesos com el Cas
tanyer de Can Llobet (34), els Castanyers de Ridaura (35) o els Castanyers del 
Nino (36). 

ALZINA (QUERCUSILEXSSP. ILEX} 

L' alzina és de molt, l' arbre que ocupa la major superficie al massís del 
Montseny, ja que en molts indrets de la muntanya forma un bosc practicament 
continu, des de les zones més baixes fins a uns 1.000 m d' altitud. En temps no 
massa llunyans, aquest bosc va ser objecte d'una explotació intensiva per a la 
producció de carbó vegetal, cosa que fa que en la massa boscosa no abundin els 
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exemplars molt desenvolupats. No obstant aixo, en zones generalment properes 
a masies, se'n traben bastants exemplars amb caracter monumental. Cal tenir en 
compte que les alzines poden viure centenars d'anys, i encara que són de 
creixement lent, poden assolir dimensions importants. Els exemplars més des
tacables que es traben al Montseny són els següents: 

Alzina de Can Tres (37). Es traba a la plana de Vila-rasa, a la dreta de la car
retera que uneix Llinars amb Sant Antoni de Vilamajor; pera arribar a l'alzina cal 
prendre una pista a uns 2 km de la primera d'aquestes poblacions, i localitzar-la 
entre els peus que flanquegen un camí que travessa els camps de conreu. És l' al
zina més gruixuda del Montseny, amb un volt de canó de 3,08 mi un volt de soca 
de 5,40 m, si bé és possible que es tracti de dos peus fusionats. També és de des
tacar la mida de la cap<;ada, amb un diametre maxim de 24 m, l'arbre de més 
amplada de l'area del Montseny entre els arbres d'aquesta especie. 

Alzina del Casademunt (38). Pertany al terme municipal del Brull, i es tra
ba junt a la pista d' accés als edificis de Casademunt, a uns 60 m de la carretera 
asfaltada que neix a l' església del Brull. Té un volt de canó de 3,95 m, si bé és un 
arbre mal format i amb un gros forat al seu tronc. També en aquest indret es 
traben altres alzines remarcables. 

Alzina de La Caseta (39). Es traba a l'indret de la Caseta, a l'esquerra de la 
carretera que uneix Sant Esteve de Palautordera amb Coll Formic, i prop del 
trencall d'accés al poble de Montseny, municipi al qual pertany. Creix en una 
zona molt inclinada, i la cap<;ada, a l'igual que altres exemplars d'alzines, va 
quedar malmesa perles fortes nevades del febrer de 1986. 

Alzina del Bellit (40). Esta situada a uns 100 m de la masía del Bellit, al 
vessant occidental de la Calma. Creix en un marge rodejada de camps de con
reu, cosa que fa que destaqui en el paisatge. Presenta una cap<;ada ben formada 
i un tronc de 3,70 m de volt de canó, en el qual es traben dos forats, un debas
tant gros, que no semblen haver afectat la vitalitat de l'arbre. 

Alzina del Gronxador (41). Es traba prop de la masia de Figarolas, al terme 
municipal de Seva, en un ampli prat en que hi ha diversos exemplars notables 
d'alzines i roures. El nom es deu al fet que una de les branques, avui desapare
guda, es feia servir de gronxador. Destaca la seva amplia cap<;ada de 23 m de 
diametre maxim. 

Alzina del Mataró (42). Situada sobre un marge a la dreta de la pista que 
des del coll de Ravell condueix a Cerdans, i a uns 50 m abans d' arribar a la casa 
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del Mataró. Presenta un tronc molt dret i la seva al<;aria és de 23 m, cosa que fa 
que sigui l'alzina de major al<;aria del massís del Montseny. Aquesta alzina, a 
causa del fort pendent del seu empla<;ament, s' esta desarrelant. 

Alzina de Sant Andreu de la Castanya (43). Es troba a la vora del concor
regut camí que puja de Coll Formic a Matagalls, prop de la masia de Sant An
dreu de la Castanya. Té la singularitat de créixer a una altitud de 1.240 m, que 
no és fücilment assolida per les alzines a la zona del Montseny. Presenta un 
estat vegetatiu molt bo i destaca en el paisatge per trobar-se isolada enmig d'un 
prat. Aquesta alzina és molt coneguda pels excursionistes, ja que és parada 
habitual en les pujades al Matagalls. 

Alzina de Rosquelles (44). Creixia al costat de la carretera d'accés a la Masia 
de Rosquelles, on va viure el poeta Guerau de Liost, al terme municipal de Vila
drau. Malauradament aquesta alzina ha mort recentment, si bé encara es pot 
observar el tronc característic, amb una serie de bonys i forats que fa fücil d' enfi
lar-s'hi, fet que la fa popular entre la mainada del poble. Prop d' aquesta alzina en 
creix una altra de dimensions for<;a destacables i en bon estat vegetatiu. 

Alzina Rodona de l'Estanyol (45). Esta situada en un prat davant de l'anti
ga masia de l'Estanyol, avui seu social del Club de Golf del Muntanya, al terme 

Alzin.a del Bullit. (Foto: Bertomeu Borras) 
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Alzína rodana de lEstanyol. (Foto: fosep Ma. lií'ves) 

municipal del Brull. Presenta un desenvolupament molt harmonic i és for<:;a 
coneguda a la contrada. 

Altres alzines. Al Montseny hi ha moltes altres alzines dignes de ser desta
cades, algunes de les quals es relacionen seguidament. A la part mitjana-alta de 
la muntanya es troben les següents: Alzina de l' Agustí (46) (Tagamanent), Al
zina Rodona del Turó de Sant Elies (47) (Sant Pere de Vilamajor) i Alzina de la 
Sala (48) (Viladrau). A zones de menor al<:;aria es troben: Alzina de l' Aranyó 
(49) (el Brull), l' Alzina de Can Mainou (50), també coneguda com a Alzina 
dreta per la rectitud del seu tronc, que es troba a Sant Esteve de Palautordera, i 
l' Alzina de Can Campeny (51) a Gualba. 

SURERA (QUERCUS SUBER) 

La surera, o més popularment suro, necessita de sols secs i ben airejats, i és 
molt poc tolerant a la cal<:;. Al Montseny forma boscos al vessant oriental, des de 
zones baixes fins a uns 700 m d'al<:;aria. És rellevant d'aquesta especie la pro
tecció que li ofereix la capa de suro, per la qual cosa sol rebrotar amb facilitat 
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després dels incendis, tal com s'ha fet patent en els catastrofics incendis de 
l' estiu de 1994. Els exemplars remarcables són els següents: 

Suro del Corral d'en Parera (52). Esta situat a uns 50 m del corral d'en Pa
rera, al terme municipal de Sant Pere de Vilamajor. Les seves mides són: volt de 
canó de 3,11 m, alc;aria de 18 mi dfümetre maxim de capc;ada de 20 m. 

Suros de Figueroles (53). Es troben al terme municipal de Fogars de 
Montclús, a l'indret de Figueroles, a ponent de la vall de Santa Fe. No es tracta 
d' exemplars gaire desenvolupats, pero tenen la particularitat de créixer a 
1.100 m d'altitud, cosa que no és habitual en aquesta especie, i és excepcional el 
seu contacte directe ambla fageda. 

ROURES (QUERCUS PETRAEI QUERCUSHUMILIS[ =Q. PUBESCENS]} 

L' estatge de les rouredes ocupa un lloc intermedi entre l' alzinar i la fageda. 
Al Montseny, pero, les rouredes no ocupen superficies importants, possiblement 
a causa d'una sobreexplotació a que van estar sotmeses. Si ens referim al roure de 
fulla grossa (Q. pet:raea), propi de zones humides, el bosc més extens és la Rou
reda de Ridaura, amb la carretera de Sant Celoni a Santa Fe que la travessa, i en 
més petita escala es troben rouredes d' aquesta especie a sota de Sant Man;al, a la 
Feixa Llarga, a Mal);aners, a sota el panta de Santa Fe i al solei de Coll Formic. 
Una altra especie de roure, molt poc freqüent, el roure africa (Q. canariensís), es 
troba representat al Montseny a algunes fondalades als voltants de Riells. 

Més significació tenen les rouredes de roure martinenc (Q. humilis), que 
formen hoscos extensos a la zona de Seva-Viladrau, extensió de les rouredes de 
la plana de Vic, situades a les zones baixes de la comarca a causa del fenomen 
de la inversió termica. 

Els roures poden viure molts anys i per aixo se'n troben bastants exemplars 
dignes de ser destacats: 

Roure de Ca n'Hoste (54). Pertany al terme municipal de Breda, i es troba 
junt a un camp de conreu a uns 50 m a l' oest de la carretera de la Batlloria a 
Breda, poc abans de l'entrada al poble. És el roure més gruixut de l'area del 
Montseny, amb un perímetre a 0,5 m de terra de 4,15 m. Fa uns anys aquest 
roure va sofrir forts atacs del banyarriquer del roure (Cerambix cerdo)/ que va 
obligar a tallar una de les seves branques. 

Roure Bonic (55). Es troba a uns 200 mal sud del mas Figarolas, al terme 
municipal de Seva. En el segle XVIII aquest roure va ser objecte d'una disputa 
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de límits entre les parroquies de Seva i el Brull, fet que dóna idea de l' edat d' a
quest arbre. Es tracta d'un magnífic exemplar que té ben guanyat el nom popu
lar; el seu tronc té un volt de canó de 3,80 m i un volt de soca de 4,70 m. Tot i 
que ha perdut una de les branques, possiblement a causa d'un llamp, el seu 
estat vegetatiu és fon;a vigorós. 

Roure de Mas Figarolas (56). A l'igual que !'anterior, es troba al Mas Figa
rolas, en aquest cas a la zona de pastures que es troba davant de l' antiga masia, 
i en la qual com s'ha indicat en parlar de l' Alzina del Gronxador, existeixen 
diversos exemplars notables de roures i alzines. El roure més desenvolupat fa 
3,43 m de volt de canó i 5 m de volt de soca. 

Altres roures. En diversos indrets del Montseny existeixen altres roures 
dignes de ser destacats. Entre aquests el Roure de Can Safont (57) (amb una 
cap<;ada arrodonida de 26 m de diametre) i el de Can Ram (58), tots dos al mu
nicipi de Sant Pere de Vilamajor, el de Can Reverter (59), al terme municipal de 
Sant Celoni, el de l'Hostal (60), darrera l'església de la Garriga, i el de Can Pe
legrí, a Cardedeu. 

ÜMS (ULMUS SP.) 

Al Montseny es troben les dues especies autoctones d' oms. L' orna (Ulmus 
glabra), propi de l'alta muntanya, i l'om (U minar), que creix a la terra baixa. 
Malauradament aquestes especies estan desapareixent del nostre paisatge, a 
causa dels greus atacs d'una malaltia fúngica (Ceratocystis ulmi) coneguda 
coma «grafiosi» o «malura holandesa»; aquest fong el transmeten uns petits 
coleopters de la familia dels escolítids, que excaven característiques galeries 
en forma d'espina de peix, sota l'escor<;a de l'arbre. Tot i aixo encara queda 
algun exemplar d' om destacable, com el que es troba enmig d'uns camps a la 
masia de Figarolas (61) (Seva) o a Fontmartina (62). Alguns oms singulars, 
avui morts, són: l'Om de Vilarmau (Viladrau) o el del Polell (Sant Pere de 
Vilamajor). 

LLORER BORD (PRUNUSLUSITAMCA) 

Aquest arbre, també conegut com a «llorer-cirerer de Portugal» és una de 
les joies de la vegetació montsenyenca, ja que és una especie relicta de la flora 
subtropical que s' estenia per la regió mediterrania. Una especie molt afí és un 
dels actuals components de la Laurisilva, formació típica de la Macaronesia, 
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area botaruca que s' estén per diverses illes de l' Atlantic (Canaries, A<;ores, Ma
deira, Cabo Verde, etc.). Se'l troba també a alguns indrets del nord d' África i del 
sud i oest de la Península Iberica, pero la singularitat botaruca és que en la part 
est de la Península es troba únicament en uns pocs empla<;aments del Montseny 
i les Guilleries. La presencia al Montseny fou citada per diversos botarucs de 
segle passat, i recollida en la Flora de Catalunya de Cadevall. L'autor d'aquest 
article va tenir, als anys 50, l'oportunitat inolvidable d'acompanyar l'il·lustre 
botaruc Pius Font i Quer, en diverses excursions per localitzar exemplars d'a
questa especie al Montseny. 

Estudis recents (Cesar Gutiérrez i Lloren<; Sáez, 1994), han mostrat que a 
part de les conegudes localitzacions d'aquesta especie a la vall del Tordera (Riu
deteix i Sot de les Lloredes), es troba també en quatre fondalades al vessant est 
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del Turó del Morou i en una del vessant oeste de la Calma, i no descarten la 
possibilitat de trobar nous empla¡;aments. 

Tot i que perla seva localització en llocs amagats no esta en perill la seva exis
tencia, resulta obligada la protecció específica d' aquesta especie, avui dia inexistent. 

LLEDONER (CEL17S AUSTRALIS) 

El lledoner prové del Mediterrani Oriental. No obstant aixo, és un arbre 
cultivat des de fa molts anys i que es troba ja incorporat als nostres paisatges, 
freqüentment junt a masies. Pot viure molts anys i presentar dimensions nota
bles. A l'area del Montseny s'hi troben, entre d'altres, els exemplars destacables 
següents: 

Lledoner de Can Garballer (63). Es troba a la urbanització de Can Garballer, 
situada al nord del case urba de Sant Esteve de Palautordera. Creix junt a uns altres 
dos exemplars de la mateixa especie, també for¡;a desenvolupats, i presenta un volt 
de canó de 5,18 m, si bé el tronc esta foradat i el seu estat general és precari. 

Lledoner de Can Felip (64). Esta junta la masia de Can Felip, al quilometre 12 
de la carretera de Sant Esteve de Palautordera a Coll Formic, i pertany al terme 
municipal de Fogars de Montclús. Té un volt de canó de 3,80 i una al¡;ana de 20 m. 

Lledoners de Can Moix (65). Creixen al case urba de Sant Esteve de Palautor
dera, i són visibles des de la carretera que travessa la població. El més gran té un volt 
de canó de 3,68 m, i al seu costat n'hi ha un altre exemplar de for¡;a desenvolupat. 

Borx GREVOL (ILEX AQUJFOLIUM) 

Aquesta especie és generalment arbustiva, si bé se'n troben alguns exem
plars for<;a desenvolupats. És una especie dioica, és a dir, que presenta peus 
mascles i peus femelles. Per l' aspecte decora ti de les fulles i l' abundancia de 
fruits vermells a l'epoca hivemal, es va constituir en un dels símbols de l' oma
ment nadalenc. És per aixo que ha calgut prohibir de forma estricta la recollida 
d'aquesta especie (Ordre del DARP de 28 d'octubre de 1986), ja que l'explotació 
massiva hauria acabat amb les seves poblacions. Cal considerar l'interes eco
logic d' aquesta especie, ja que els grevols són els únics arbres amb fulles i fruits 
a la fageda durant l'hivem, i per aixo proporcionen aixopluc i aliment a la fauna 
a l'epoca que més els necessiten. Són nombrosos els boixs grevols que es poden 
observar al Montseny, alguns de for¡;a notables. 
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Boix grevol del pla de !'Espinal (66). Creix vora la carretera que uneix 
Santa Fe amb Sant Man;al, prop del quilometre 22,5, a l'indret del pla de !'Espi
nal. Té la cap¡;ada de forma canica i el seu tronc és format per tres peus units de 
1,2, 1,3 i 0,9 m, i el volt conjunt de la soca és de 3 m. 

Boix grevol del pla de Morou (67). Es troba a la vall de Santa Fe, a mig 
camí del Turó del Morou. Té unes mides excepcionals, ja que mesura 17 m d'al
<;aria i un volt de soca de 2,6 m. Aquest exemplar va ser declarat monumental 
per l'Ordre del DARP de 19 d'abril de 1991. 

Boixs grevols de Sant Bemat (68). Es troben seguint el camí que, sortint de 
l' ermita de Sant Bemat, puja cap a Matagalls. Aquests boixs grevols, situats en 
un indret on no són freqüents, van ser objecte de protecció per Delmir de Ca
ralt, fundador de l'ermita i l'hotel de Sant Bemat, que avant<;ant-se als temps, 
els va rodejar d'una tanca per evitar la seva destrucció. 

Borxos (BUXUSSEMPERVIRENS} 

Els boixos són una especie clarament arbustiva. Tanmateix, tot i que el seu 
creixement és molt lent, com que poden viure centenars d'anys, en algun cas 
han assolit dimensions dignes de ser destacades. Al Montseny se'n troben dos 
exemplars notables: 

Boix de Can Janet (69). Esta prop de la masía de Can Janet, al costat d'un 
torrent. Aquest boíx, que es troba amagat entre altres arbres, té una al¡;aría de 
10,5 mí un volt de canó de 0,85 m. 

Boix de l'Església de Montseny (70). Es troba al pati de la rectoría de l'es
glésía del poble de Montseny. La seva edat és considerable. És molt estimat perla 
gent del poble i va ser-ho de forma especial pel que fou rector de la població, 
mossen Bonrepaux; també va cridar l' atenció de !'insigne botaruc Dr. Pius Font i 
Quer. Va ser declarat monumental en l'Ordre del DARP de 8 de febrer de 1990. 

PERILLS QUE AMENACEN ELS ARBRES MONUMENTALS 

Són diversos els perills que amenacen els arbres, en general, i les especies 
monumentals, en particular. 

En primer lloc els fenomens meteorologics adversos. Els freds extremats són la 
causa de la mort o el debilitament dels arbres poc adaptats a una determinada 
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zona. Els forts vents poden provocar el desarrelament dels arbres o trencadisses de 
branques, així poden afectar el seu desenvolupament normal. Les nevades, espe
cialment si són de neu humida, poden causar estralls entre les especies poc adap
tades, com el pi pinyer o les alzines, tal com es va fer patent al febrer de 1986. Un 
fenomen que afecta particularment els arbres monumentals, i malauradament de 
forma freqüent, són els llamps. També les fortes sequeres, com la de l' estiu de 1994, 
poden afectar el vigor dels arbres i fins i tot provocar la seva mort. Cal tenir en 
compte que aquestes adversitats climatolügiques no sols causen danys directes a1s 
arbres, sinó que els predisposen a l'atac de determinats parasits. 

Entre les nombroses plagues que afecten els arbres monumentals, cal desta
car alguns insectes perforadors, que tenen preferencia pels arbres envellits. Rou
res i alzines són freqüentment atacats per les larves del banyarriquer (Cerambix 
cerdo), que excaven gruixudes galeries al tronc i a les branques, i les quals són la 
porta d'entrada de diverses podridures de la fusta. Són també importants les 
malures fúngiques, especialment quan afecten les arrels o al tronc dels arbres. Ja 
s'ha fet esment dels danys que fongs específics estan causant als oms i als cas
tanyers, i que han provocat la desaparició de molts arbres d' aquestes especies. 
Són també freqüents les morts d'arbres provocades pel fong polífag (ésa dir, que 
pot afectar diverses especies) Armillaria mellea, que afecta les seves arrels. 

Les accions humanes, a més de les tallades més o menys «involuntaries», 
poden també tenir un efecte negatiu sobre els arbres monumentals. Molts 
exemplars sofreixen !'impacte de diversos tipus de contaminacions de l'aigua o 
l' atmosfera, i no és infreqüent la mort d' arbres a causa de l' acumulació sota seu 
de fems provinents de bestiar estabulat. També, freqüentment, moviments de 
terra o actuacions urbanístiques a l' entorn d' aquests arbres afecten el sistema 
radicular o alteren el regim hídric a que estan acostumats. 

Finalment, cal considerar l' acció del foc. Les fortes mesures de prevenció i 
extinció no han estat suficients pera evitar els incendis que han afectat en di
verses ocasions la zona del Montseny, com és el cas de l'incendi de Seva
Taradell de 1983 o els catastrofics incendis de l'estiu de 1994. Tot i que els bos
cos tenen efica<;os sistemes de regeneració després d'un foc, les perdues d'ar
bres adults, inclosos els monumentals, solen ser irreparables. Un exemple re
cent el tenim amb la perdua de l' Arboi; de Can Prat, exemplar notable 
d'aquesta especie (Arbutus unedo) que creixia vora la riera de Gualba i que va 
morir cremat el 1994. 

MESURES DE PROTECCIÓ 

Els arbres monumentals i singulars, per la seva significació i importancia cien
tífica, són una part del patrimoni natural que cal protegir de forma estricta, ja que, 
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com s'ha indicat anteriorment, estan sotmesos a nombrosos perills que els poden 
malmetre o poden provocar la seva mort. En aquest article s'ha fet referencia a 
diversos arbres morts recentment o en greu estat vegetatiu; també molts toponims 
de la muntanya fan referencia a exemplars arboris avui desapareguts. 

Les figures de protecció que actualment emparen els arbres del Montseny, 
s'indiquen seguidament. 

En primer lloc, a l'igual que qualsevol indret de Ca tal un ya, la tala d' arbres 
esta sotmesa a una autorització previa de la Direcció General del Medí Natural 
de la Generalitat, i en el cas de la zona del Pare Natural, cal a més l'autorització 
de l'organisme gestor. Cal confiar per tant en el bon criteri d'aquestes adminis
tracions, com també en el dels propietaris forestals, per a evitar la tala dels 
exemplars d'arbres dignes de ser conservats. 

També s'ha indicat la protecció total que afecta el teix i el boix grevol, i que 
creiem que a l'area del Montseny s'hauria d' estendre a altres especies arbories 
o arbustives, entre les quals el llorer bord, pero sense oblidar altres especies 
com les moixeres (Sorbus sp.), que a més de no ser massa abundants, la seva 
conservació té importancia a causa dels aliments que subministren a la fauna 
salvatge. 

Per descomptat que la forma més adient de protecció és la que ofereixen els 
decrets de la Generalitat de Ca tal un ya sobre protecció específica d' aquests 
exemplars. Com s'ha indicat, no sols es queden la protecció dels arbres clara
ment monumentals, sinó que en diverses disposicions es donen figures de pro
tecció als arbres d'interes comarcal o local, o fins i tot a les arbredes monumen
tals. Cal que totes les administracions i els propietaris implicats efechiin un 
esfon; en aquest sentit i explotin al maxim les possibilitats que donen aquestes 
disposicions per a la protecció dels arbres, que estableixen a més ajuts per a la 
seva conservació o altres sistemes de protecció. En aquest sentit cal citar que 
l' Ajuntament del Brull en les seves Normes Subsidiaries de Planejament preveu 
com a part del seu patrimoni a protegir cinc arbres o arbredes del municipi (Al
zines de l' Aranyó i de l'Estanyol, Alzina i Roures de Sant Andreu de la Cas
tanya, Castanyer de les Quinze Branques, Ginebró del Casademunt) i que el de 
Canoves i Samalús ha declarat arbres d'interes local les Alzines de Ca l'Es
mandia i de Can Volard. 

Per finalitzar aquest article, recordem alguns paragrafs dels articles publicats 
per Guerau de Liost a La Publídtat el 27 de mar<; de 1929, sota el títol «L'arbre 
confident», i que possiblement fou inspirat per algun dels arbres que s'han descrit. 

«Potser el millar confident a manca d'un home de consell, és un arbre. 
Un arbre és un amic segur. No et falla, sempre el trabes a lloc. No us 
trae~ perque té un llenguatge pera cada amic. No és massa ínacces
sible, alt com és; ni t'imposa, en decantar-se gentilment.» 
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«Pero ell segons com/ és més fort que nosaltres. Ha conegut més dies i 
en coneixera/ si no el tallen/ més que nosaltres. Mort la seva fusta fara 
encara olor i sera útil i amable/ encara ... » 

ARBRES AMB MIDES MÉS DESTACABLES 

Els més gruixuts 

a) Castanyers 
Castanyer Gros de Can Cuc 
Castanyer deis Roters 
Castanyer de Can Gat 
Castanyer de la Traüna 
Castanyer de les Nou Branques 

b) Altres especies 
Lledoner de Can Garbeller 
Faig del Turó de Ma<_;aners 
Roure de Ca n'Hoste 
Alzina de Can Tres 
Alzina del Casademunt 

Elsmésalts 

Faig de la Font deis Avellaners 
A vet de Passavets 
Faig de la Font de Passavets 
Faig del Ramis 
Tell de la Font Bona 

Els de cap9ada més grossa 

Faig del Ramis 
Roure de Can Safont 
Castanyer Traüna 
Faig del Crous 
Alzina de Can Tres 

Volt de canó (m) 

11.70 
9.70 
8.05 
7.70 
7.35 

5.18 
4.45 
4.15 
4.08 
3.85 

Airaría (m) 

32 
30 
30 
30 
30 

Diametre maxim de cap9ada (m) 

27 
26 
25.7 
24.l 
24 
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ALTRES FONTS D'INFORMACIÓ 

Arxiu d'arbres monumentals i singulars de la Direcció General del Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya, confeccionat amb dades subministrades 
per les entitats i les persones següents: Arxiu Depana, Inventario de los árboles 
monumentales de Ja provincia de Girona (ICONA), Martí Boada Junca, Joan 
López Cortijo i Emili Garolera Bohils. 
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