
DENOMINACIO
ALZINA DE CAN ROSÉS COORDENADES UTM:

X 419.745  Y 4.595.6

NUM

N08

REFERENCIA CADASTRAL

Patrimoni 
natural

CATÀLEG I  PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ  DEL PATRIMONI  ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC I NATURAL DE RUBI

PROPIETARI

US ACTUAL

Simbòlic

DESCRIPCIÓ GENERAL / VALORACIÓ

Darrera de la casa, a les feixes superiors dels camps es troba aquest exemplar 
centenari d'alzina (Quercus ilex), el més monumental de Rubí, ple de valor 
simbòlic per als seus propietaris. Està envoltant de vegetació molt esclarissada i 
d'altres arbres d'inferior port, així com d'unes quantes unitats de la mateixa 
espècie, segurament filles d'aquest arbre, oferint un conjunt interessant. La soca 
té 3'10 metres de diàmetre.

NOTICIES HISTORIQUES

No es té constància alguna sobre el moment de la seva plantació, encara que els seus propietaris tenen la idea de que té més 
de 300 anys d'antiguitat. Existeixen uns versos de començament del segle XX fets per un amic de la casa que es transcriuen a 
continuació: "A Rubí, una impressió i un record. / Via anant a Sabadell o Terrassa/ Hi ha una casa bella de pagès/ Que el que 
s'hi pot estar un dia/ Molt li pesa el no estar-hi més// De tot lo que es veu a fora/ Lo preferent és l'alzina/ Que hasta son amo 
bo i distrés/ Per gosar de sa sombra s'hi arrima/ / Ja prou sap que ne lo voltant/ no n'hi ha cap més com ella/ que l'aventatgi a 
ésser gran/ ni que la guanyi a ésser vella/ / Per aixó en té tanta ufana,/ però lo que s'estima més,/ és poguer ser la guardiana / 
de la casa d'en Rosés./ / Al notar que dels que passen 
la miren i admiren tant/ de contenta s'embadoca / que es descuida de fer aglans / Veient el motiu de no fruitar / son amo ja li 
perdona la falta / i de prop sols i ben contents / diu tens raó (no n'hi ha d'altra)./ / Rosés, conserva l'alzina, / que sia de la casa 
senyera, / i que la mires sempre, aumentar / sempre, de la mateixa manera. // Això ho prega un bon amic / Que vas conquistar 
un dia / I ell mai prega per ningú / Que no sia de valia./  Firma il·legible / Can Rosés / 28 de març de 1916 "
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OBSERVACIONS

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Bo

INTERÈS 

Botànic.
Simbòlic.

DOCUMENTACIO FOTOGRAFICA

PLANOL DE SITUACIÓ:

ESCALA: 1/4000

LOCALITZACIÓ
Carretera de Terrassa. 08191-RUBÍ
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ENTORN DE PROTECCIÓ

INTERVENCIONS NECESSÀRIES

Senyalització

INTERVENCIONS PROPOSADES

FORMES D'ACTUACIÓ PERMESES

Conservació del paisatge

USOS ADMESOS

NORMATIVA ESPECIFICA

PLANEJAMENT VIGENT

PGO RUBÍ 1986

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL          

Urbà
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

Zona Verda

AFECTACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ EXISTENT NUM INVENTARI GENERALITAT

TIPUS DE BE A PROTEGIR

Arbre

NIVELL DE PROTECCIÓ

Natural i paisatgística

 NUM  INVENTARI PATRIMONI LOCAL

192

CATEGORIA:

BEI-URBANISTICA




