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PRESENTACIÓ

La Diputació de Girona ve fomentant la conformació d’una matriu territorial contínua d’espais 
lliures, als efectes de possibilitar el normal funcionament dels sistemes naturals, el desenvolu-
pament de les activitats tradicionals, la millora de l’ús públic i la qualitat de vida de la població 
dels municipis afectats pel desplegament d’infrastructures. Això s’ha vingut fent amb successius 
instruments de referència per al planejament dels usos i des dels treballs que es van derivant en 
base als processos d’Agendes 21 locals.

Amb la disposició d’aquestes eines, i també atenent als diferents planejaments que van sorgint 
des de les administracions competents, convé obtenir un document que atorgui coherència a les 
distintes actuacions que cal desplegar en el territori, quant a ordenació dels usos, qualificació 
del sòl, permeabilització d’infrastructures, potenciació dels fluxos de connectivitat i millora del 
medi. És per això que aquest treball té el seu origen en un conveni signat entre la Diputació de 
Girona i la Universitat de Girona i persegueix possibilitar la connexió multifuncional entre el massís 
del Montseny i els del Montnegre i l’Ardenya a la comarca de la Selva. En l’elaboració d’aquest 
treball, caldrà atendre a les distintes necessitats en connectivitat territorial (social, ecològica i 
paisatgística) amb una especial incidència tot al voltant dels eixos principals (AP-7, A-2 i TGV) de 
comunicació que generen efecte barrera.

1.1 Justificació

La proliferació d’infraestructures lineals i de continus urbanitzats desencadenen processos de 
fragmentació paisatgística, un procés de transformació del territori que suposa el trencament 
d’un hàbitat extens en fragments més petits.  Altrament aquestes infraestructures lineals, princi-
palment, actuen com a barrera  impedint els fluxos biològics així com les relacions ecològiques 
i socials. Per altra banda aquesta transformació territorial incideix també de forma directa en el 
paisatge i molt especialment en la seva qualitat escènica.

Per reduir els efectes ecològics derivats d’aquestes barreres lineals s’han emprat sovint obres 
de drenatge, túnels i altres estructures transversals com viaductes, passos inferiors o superiors. 
L’ús d’aquestes estructures per part de diferents grups faunístics es veu condicionat tant per 
localització com les seves pròpies característiques. 

Moltes de les infraestructures lineals s’han ubicat a la perifèria dels espais naturals protegits fet 
que dificulta greument el manteniment dels fluxos biològics i socials preexistents. Aquest aïlla-
ment pot acabar convertint l’espai natural protegit en un espai isolat de la resta d’espais naturals 
i  amb el pas del temps anar perdent una part de la riquesa biològica que el caracteritzava.

Així doncs per fer front als perniciosos efectes ecològics, socials i paisatgístics derivats de la 
fragmentació que poden provocar les infraestructures lineals ja construïdes, les que s’estan 
construint i les que es troben en fase de planificació, s’ha encarregat des de la Diputació de 
Girona aquest estudi que pretén mitigar aquest efecte barrera al llarg de l’eix d’infraestructures 
(TGV, AP-7 i A2) a partir d’una aproximació a la connectivitat multifuncional (social, ecològica i 
paisatgística) entre els espais naturals protegits del Massís del Montseny, Massís del Montnegre-
Corredor i Massís de l’Ardenya. 

Les propostes i actuacions per a mantenir, millorar o restaurar la connectivitat multifuncional d’un 
territori no responen exclusivament als moviments faunístics, sinó que contemplen també la ves-
sant social i paisatgística, per garantir una millor conservació de la biodiversitat, manteniment dels 
paisatges tradicionals i la qualitat de vida de les persones.

Figura 1: Viaducte sobre la C-35

 Font: elaboració pròpia

1.2. Objectius

Els objectius principals que es deriven del present estudi queden resumits en primer lloc per:

- Determinar les àrees amb més interès connector entre els espais naturals protegits del 
PEIN l’àmbit d’estudi (Montseny, Montnegre-Corredor i Ardenya) tenint en compte les propi-
etats multifuncionals (ecològiques, socials i paisatgístiques) dels connectors partint d’estu-
dis amb objectius i característiques similars i el disseny d’una metodologia pròpia.

I en segon lloc a partir de la superposició i anàlisi de les diferents àrees connectores definides en 
els estudis preexistents i la metodologia proposada:

- Detallar les diferents actuacions de foment per tal de millorar i garantir la connectivitat mul-
tifuncional entre els espais naturals protegits esmentats anteriorment.

1.3 La connectivitat entre espais naturals i la permeabilitat de les infraestructures lineals

Actualment en els nostres paisatges mediterranis es poden observar dos processos oposats que 
tenen greus conseqüències estructurals i de funcionalitat. Aquests processos són, per una ban-
da, la intensificació de l’agricultura i la urbanització, i per l’altra, l’abandonament rural pel desús 
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del territori (Farina, A., 2006). Aquestes dinàmiques es posen de manifest amb una intensa trans-
formació de les cobertes i els usos del sòl, que afecten un seguit d’aspectes humans inherents a 
aquests paisatges, com ara els aprofitaments agrícoles i forestals, així com la resta de l’activitat 
econòmica, la biodiversitat, l’arquitectura i la resta del patrimoni natural i cultural. L’existència de 
grans àrees protegides en el marc d’un territori cada vegada més antropitzat i fragmentat s’ha 
convertit en una eina de conservació força emprada però que no ha arribat a  poder garantir el 
manteniment de la connectivitat dels fluxos ecològics, socials i paisatgístics amb pèrdues sovint 
irreparables pel que fa al nostre patrimoni i la qualitat de vida de les persones.

1.3.1 Fragmentació

La fragmentació és un procés que descriu l’aparició de discontinuïtats en un territori causades 
majoritàriament per les activitats humanes, que comporten una reconversió dels usos i les co-
bertes del sòl. Els hàbitats que formaven una única unitat sense discontinuïtats físiques queden 
separats en fragments petits, aïllats els uns dels altres. La fragmentació pot tenir impactes pro-
funds sobre la morfologia del paisatge i la seva composició biològica i funcionament ecològic. Els 
efectes de la pèrdua d’hàbitat i fragmentació són considerats l’amenaça principal de la pèrdua de 
biodiversitat a escala mundial (Ahern, J., 2006). 

La fragmentació té efectes destacats sobre el comportament del moviment de les espècies entre 
els fragments del paisatge i la matriu que els envolta, cosa que porta a estudiar la connectivitat 
tan estructural (merament lligada a la distància entre fragments) com funcional (lligada al grau de 
permeabilitat de la matriu que pot afavorir el flux d’energia i animals, encara que els fragments 
estiguin a molta distància) dels paisatges fragmentats. 

El terme fragmentació porta explícit un conjunt de paràmetres espacials:

- La superfície total de l’hàbitat en qüestió decreix de manera constant.

- El nombre de tessel·les s’incrementa i després s’estabilitza per acabar disminuint fins arri-
bar a la seva desaparició final. Aquest darrer extrem es materialitza en el cas que es completi 
el procés de fragmentació fins a les seves últimes conseqüències que suposa l’eliminació 
total del hàbitat que s’ha anat fragmentant progressivament.

- El perímetre de les tessel·les augmenta com a conseqüència del creixement del nombre de 
fragments, i després decreix amb la disminució de la superfície.

- La relació superfície/perímetre, que és una mesura de marge, disminueix ràpidament, i fa 
disminuir les zones d’interior.

- Disminució constant de la connectivitat entre els fragments i augment de la dificultat en els 
processos de recolonització.

- L’heterogeneïtat global del paisatge augmenta en els primers estadis i disminueix amb el 
pas del temps.

Figura 2: Procés de fragmentació

 Font: elaboració pròpia

1.3.2 La connectivitat

Per garantir aquesta connectivitat funcional molts dels estudis que s’han realitzat actualment han 
prestat la seva atenció en la localització d’espais connectors i en la gestió de la matriu territorial. El 
manteniment d’una matriu territorial ordenada i coherent amb les necessitats presents és avui dia 
l’única eina per solucionar aquesta manca de connectivitat i mantenir la biodiversitat, mantenir el 
patrimoni cultural i la cohesió social entre municipis veïns (Moilanen, A. i Nieminem, M., 2002).

Els criteris més emprats en la localització d’espais connectors són:

- Biodiversitat: pretén afavorir la mobilitat del major nombre d’espècies.

- Qualitat dels habitats: permetin acollir de manera estable o transitòria el major nombre 
d’espècies.

- Complexitat ecològica: com més complexa és l’estructura ecològica, tant en sentit horit-
zontal com vertical major potencialitat hi ha d’acollir elements i processos ecològics.

- Pertorbació: procurar que els nivells de pertorbació siguin els més baixos possibles (tant 
pel que fa a freqüència com intensitat).

- Continuïtat: Possibilitat de transitar a través dels hàbitats amb menor incidència possible 
de barreres ecològiques.

- Proximitat: com més curta sigui la distància entre espais protegits a connectar més alta la 
probabilitat d’assegurar l’intercanvi d’elements entre ells.

- Importància dels espais fluvials: els espais fluvials han estat reconeguts sempre com a 
ambients molt importants per a la connectivitat ecològica fruit de la seva continuïtat lineal. 
Estableixen una continuïtat sovint de llarg recorregut que s’endinsa en un territori i que per-
met el desplaçament d’espècies associades o de pas. L’estructura arborescent dels espais 
fluvials dóna moltes possibilitats d’accedir a territoris distants.
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L’ Ecologia del Paisatge ha introduït una nova perspectiva a l’estudi de la connectivitat (Wiens, 
J. et al., 2006). Intentant discernir com les característiques i l’estructura d’un paisatge afecten 
als processos que es desenvolupen dins seu. La connectivitat paisatgística s’estudia des de dos 
nivells:

- Estructural:  com les diferents estructures paisatgístiques interaccionen amb l’intercanvi de 
fluxos energètics, ecològics, socials i econòmics. Aquests canvis en l’estructura del paisat-
ge són fàcilment quantificables amb la utilització d’índexs d’ecologia de paisatge.

- Funcional: com flueix la vida i les relacions ecològiques a través del paisatge. Com per 
exemple la supervivència o la reproducció d’una espècie es veu afectada per la configuració 
del paisatge; les dinàmiques depredador/presa, la distribució de nutrients, les pertorbaci-
ons, entre d’altres.

És obvi que l’aïllament crea problemes de difusió dels organismes a través del paisatge, ja que es 
redueix dràsticament la seva capacitat de supervivència si la població la formen un nombre reduït 
d’individus. A la literatura podem trobar tres conceptes importants referents a la minimització de 
l’aïllament entre fragments (Farina, A., 2006): connectància, connectivitat i corredors. 

La connectància o proximitat és el grau de distància física entre els fragments; és una propietat 
estructural del mosaic paisatgístic. Com ja s’ha comentat, la matriu és l’element més connectat 
d’un paisatge, però utilitzem aquest terme per referir-nos també a altres elements del paisatge. 

Figura 3: Grau de connectància (decreixent d’1 a 4 )

            Font: elaboració pròpia

La connectivitat s’utilitza com el concepte que vol il·lustrar el grau en que un determinat territori 
permet o facilita el moviment entre fragments. La determinació i quantificació de la connectivitat 
es pot plantejar de forma molt diversa, així per exemple es pot mesurar la quantitat d’hàbitat fa-
vorable i disponible per a una espècie focal, igual que la grandària i la distància dels fragments. 
Els paisatges amb una connectivitat elevada poden assegurar la supervivència de poblacions 
aïllades, però la connectivitat elevada també afavoreix l’expansió d’espècies bioinvasores, les 
malalties, la propagació del foc o qualsevol altre tipus de pertorbació i una major exposició de 
determinades espècies animals als seus depredadors. Tot i això, es consideren molt superiors els 
beneficis que no pas els riscos vinculats a la connectivitat.

Els corredors, entesos com elements continus i lineals del paisatge permeten el desplaçament 
entre diferents espais naturals, tenen un paper fonamental a l’hora de permetre la interconnexió 
entre els fragments i de reduir l’efecte distància que determina la presència d’un menor nombre 
d’espècies en els fragments més aïllats (Hilty,J., 2006). Els corredors es caracteritzen per cinc fun-
cions. En primer lloc, tenen la funció d’hàbitat; en segon lloc, hi ha la funció de conducció, ja que 
faciliten el desplaçament de fluxos al seu interior; la tercera funció és la de filtre, perquè suposa 
una barrera per a determinades espècies, que és parcial o inexistent per a altres; la quarta funció 
és la de font, en permetre la distribució d’espècies des del corredor cap a la matriu, i, finalment, 
una cinquena funció d’embornal, que fa referència al paper que tenen com a refugi que absorbeix 
espècies procedents de la matriu adjacent (Labaree, J.M., 2000). 

1.3.3 Conceptes relacionats amb la connectivitat

Altres conceptes relacionats amb la connectivitat són la permeabilitat paisatgística que es defineix 
com la qualitat de l’entorn que facilita els moviments ecològics i socials a través seu. Implica la 
disponibilitat de condicions i recursos. L’efecte barrera anteriorment comentat, que és la qualitat 
de l’entorn que dificulta o impedeix els moviments ecològics i socials a través seu. Implica per tant 
una reducció, més o menys dràstica, de la probabilitat que aquests moviments es donin. 

I els punts crítics que són aquells indrets on l’efecte barrera dificulta directament o impossibilita 
els moviments dels fluxos socials i ecològics.
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Figura 4: Sequioa permeabilitzada (Sequoia National Park)

Font: http://www.nps.gov/seki/

En el cas concret del treball “Guia metodològica per a la millora de la connectivitat” realitzat per 
Arvensis per encàrrec de la Diputació de Girona, i document marc per la realització d’estudis de 
Connectivitat funcional que s’inclouen dins del projecte d’Agenda 21 per a la província de Girona, 
la connectivitat s’estudia des de tres vessants:

- Connectivitat ecològica: es pot entendre com la possibilitat (en termes probabilístics) que 
tenen les espècies de desplaçar-se, de manera que puguin establir moviments de dispersió, 
migració o de colonització de nous espais. Per tal que aquests moviments es produeixin, cal 
un medi transmissor, un territori amb unes característiques que el facin permeable.

- Connectivitat paisatgística: es refereix a la continuïtat dels paisatges propis i de qualitat 
d’un municipi, una vall, una regió entre d’altres.

En el conveni europeu del paisatge, celebrat a Florència el 20 d’octubre del 2000, es defineix 
per paisatge qualsevol part del territori tal com la percep la població, el caràcter del qual és 
el resultat de l’acció i la interacció de factors naturals o humans. El Conveni també defineix 
com a gestió dels paisatges  les accions encaminades, des d’una perspectiva de desenvolu-
pament sostenible, a garantir el manteniment regular d’un paisatge, a fi de guiar i harmonitzar 
les transformacions induïdes pels processos socials, econòmics i ambientals.

En la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, 
s’hi  defineix el paisatge com qualsevol part del territori, tal com la col·lectivitat la percep, el 
caràcter de la qual resulta de l’acció de factors naturals o humans i de llurs interrelacions.

- Connectivitat social: es refereix al grau de conservació de les vies de connexió tradicional 
d’un territori (xarxes de camins veïnals, ramaders i lúdics).

1.3.4 Actuacions de foment i restauració de la connectivitat

Les mesures correctores a la fragmentació dels paisatges es centren en la permeabilització d’in-
fraestructures lineals de transport com carreteres i ferrocarrils principalment i en l’acondiciona-
ment d’estructures transversals com:

- Viaductes, túnels i falsos túnels

- Passos d’ús exclusiu per la fauna (superiors i inferiors)

- Acondicionament d’estructures transversals (obres de drenatge)

Figura 5: Exemple d’un ecotunel

 Font: Cost 341
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La incorporació de mesures per a permeabilitzar els nous traçats de carreteres i ferrocarrils ha 
mostrat un important avenç en l’última dècada, essent ja habitual que els projectes incorporin 
passos de fauna o, millor encara, grans viaductes o túnels que permeten mantenir la connexió 
entre els hàbitats del territori afectat. No obstant això, queda una tasca pendent: què fem a les 
zones en les quals les xarxes d’infraestructures de transport ja en funcionament constitueixen 
barreres que fragmenten els hàbitats i interfereixen els fluxos biològics i socials i trenquen també 
la continuïtat paisatgística (Borrell, J., 2000).

Desfragmentar els hàbitats requereix, en primer lloc, identificar amb claredat els punts de conflic-
te. La identificació dels punts o zones crítiques és la base indispensable per al posterior disseny i 
aplicació de mesures que permetin reconnectar els hàbitats, reduir la mortalitat de la fauna, aug-
mentar la seguretat viària, incrementar els fluxos socials i millorar la qualitat del paisatge.

Les mesures de desfragmentació d’hàbitats se centren bàsicament en dos fronts: la construcció 
de noves estructures (passos de fauna, ecoductes, viaductes, etc.) que permetin que la fauna 
creui de manera segura les carreteres i ferrocarrils en funcionament, i la restauració d’hàbitats en 
zones d’interès estratègic per establir la continuïtat entre els espais naturals i garantir la connecti-
vitat ecològica entre ells (Rosell, C. i Velasco, J.M., 1999). Aquestes mesures poden i han de tenir 
també en compte la dimensió social i paisatgística amb la finalitat de millorar la seva eficiència des 
d’un punt de vista de connectivitat multifuncional.

Per al finançament d’aquestes mesures podem comptar amb diferents recursos. El desenvolu-
pament de projectes de conservació per a actuacions de millora de la connectivitat ecològica i 
reducció de la mortalitat per atropellament d’espècies amenaçades pot finançar-se a través del 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), o a través dels fons LIFE+ en el cas de 
projectes demostratius, i tal com s’ha fet anteriorment amb els LIFE Naturalesa. Destaquen, d’al-
tra banda, les actuacions desenvolupades en el marc de projectes de mesures compensatòries 
de nous eixos viaris. Així, els traçats de ferrocarrils de la Línia d’Alta Velocitat han facilitat la cons-
trucció de nous passos de fauna en vies de transport ja existents, situades en les proximitats dels 
traçats de la nova línia, i també diversos projectes d’ampliació o millora de vies, incorporen nous 
passos de fauna i fins i tot grans ecoductes, situats en zones en les quals la connectivitat entre 
espais naturals es veu dificultada per vies actualment en servei (Rosell, C. et al., 2002).  

El desenvolupament regional s’impulsa en les regions desfavorides de la UE financiant Plans, 
Programes i Projectes (PPP) a través dels Fons Estructurals i de Cohesió. L’avaluació dels PPP 
finançats amb fons comunitaris ha de considerar la protecció del medi ambient en totes les inter-
vencions financiades i ha de constar d’un certificat de no afecció als espais naturals contemplats 
en la Xarxa Natura 2000 i considerats en les Directiva 93/43/CEE (Habitats) i la Directiva 79/409/
CEE (Aus).

1.4 Àrea d’estudi

1.4.1 Medi físic

La diversitat del medi físic de la Selva permet distingir tres sectors respecte a les grans unitats 
geogràfiques i paisatgístiques que conformen la comarca: la Serralada Prelitoral, la depressió de 
la Selva i la Serralada Litoral. 

La Serralada Prelitoral, comprèn la major part del massís de les Guilleries i la part més oriental del 
Montseny. La segona unitat correspon a la depressió de la Selva, que es troba encaixada entre 
les serralades Prelitoral i Litoral i es caracteritza per ser un sector predominantment planer però 
amb suaus ondulacions. La darrera unitat és la de la Serralada Litoral, que s’estén des del puig de 
Cadiretes fins a la desembocadura de la Tordera, comprèn la part més occidental de la Costa

Les conques del Ter i de la Tordera corresponen als dos rius principals de la comarca, formen 
altres dos subunitats amb entitat pròpia: el passadís de la Tordera, encaixat entre el Montseny i 
el Montnegre i la vall del Ter.

La comarca de la Selva inclou hàbitats molt variats, que van des dels massissos muntanyosos 
prelitorals com el Montseny, Collsacabra i Guilleries, fins a conreus, zones humides, platges i pe-
nya-segats litorals. Prova d’aquest conjunt heterogeni d’ambients es troba reflectit en els diferents 
paratges naturals protegits.

1.4.2 Els espais naturals protegits

A l’àrea d’estudi es troben tres grans àrees incloses al Pla d’espais d’interès natural i a la Xarxa 
Natura 2000 Montseny, Montnegre-Corredor i Ardenya (veure mapa de situació 1), com també 
trobem altres espais naturals protegits no tant extensos com els Estanys de Sils, la riera de Santa 
Coloma, Riera d’Arbúcies, els turons de Maçanet i Pinya de Rosa que constitueixen espais molt 
fragmentats i aïllats per les urbanitzacions, els polígons industrials i el mateix corredor d’infraes-
tructures (TGV, AP7 i A2).

- Estany de Sils

Aquest espai forma part d’un sistema lacustre extremadament interessant pel fet que s’hi troba 
una flora i una fauna d’ambients aquàtics i higròfils, actualment rars dins del món mediterrani. 
Tot i la seva reduïda extensió actual, es tracta d’una de les poques zones humides interiors de 
Catalunya.

Es reparteix entre tres municipis: Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva i Sils. El paisatge 
dominant són les comunitats riberals en forma de boscos mixtos de verns, freixes, aurons, oms, 
avellaners, etc.; els prats de dall, comunitats de llenties d’aiguaci i herbassars de ciperàcies i 
juncàcies.

Quant a la fauna més interessant destaquen les aus, la meitat de les quals són nidificants. En-
tre d’altres espècies, en destaquen quatre d’ànec que només es localitzen juntes en aquest de 
Catalunya: ànec de collverd, xarxet comú, xarrasclet, i  ànec de cullerot. També ressaltem l’herpe-
tofauna de l’espai, com la tortuga d’aigua o, més rarament, el tritó palmat i el tritó jaspiat.

- Massís de l’Ardenya

El massís de les Cadiretes forma part d’una extensa àrea costanera, amb destacats espais amb 
valors paisatgístics i naturals, que es troba en molt bon estat de conservació. A més de les inte-
ressants espècies que hi són presents cal remarcar l’existència d’un relleu de morfologia granítica 
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molt important que, gràcies a la inaccessibilitat dels penya-segats litorals, n’afavoreix la seva con-
servació. Pertanyen a municipis de Caldes de Malavella, Lloret de Mar, Tossa de Mar i Vidreres. 

El tapís vegetal dominant és la sureda deixant pas en els fondals i els obacs humits a vernedes, 
a avellanoses i a lloredes. Són dignes d’especial esment els pradells d’anuals que es fan en cla-
rianes i replans o els pradells terofítics humits. La fauna és típicament mediterrània i ben estruc-
turada; destaca, per exemple, la presència de l’oreneta cuarogenca i del corb marí emplomallat, 
dues espècies rares i que s’hi estableixen com a reproductores. D’altra banda, el medi marí és 
molt transparent, fet que permet el creixement algal, fins i tot, les comunitats del grapissar i del 
coral·lígen.

- Massís del Montseny

Formant part de la Serralada Prelitoral catalana, el massís del Montseny manté, igual que les 
Guilleries, afinitats amb l’acabament del sistema Transversal. Pertanyen els municipis d’Arbúcies, 
Breda, Riells i Viabrea i Sant Feliu de Buixalleu.

La vegetació mediterrània és representada per l’alzinar i per l’alzinar muntanyenc. Hi són molt 
abundants els boscos caducifolis, com les rouredes seques  o les rouredes humides. També 
tenen especial importància les fagedes per constituir-se en el límit meridional de distribució de 
l’avetosa.

Als fondals, torrents i obacs més humits s’hi estableixen un conjunt d’associacions de caire humit, 
com la freixeneda i la verneda. En totes aquestes comunitats també es repeteixen espècies rares 
a Catalunya, com l’herba de Sant Segimon endèmica d’aquesta zona.

La fauna també esdevé molt especial per les característiques de la vegetació. En aquest cas 
destaquem el talp roig, el pinsà borroner, el llangardaix verd, el tritó pirinenc i una llarga llista de 
fauna invertebrada. Una menció apart mereix el tritó del Montseny, descobert l’any 2005 com a 
nova espècie, és l’únic exemple de vertebrat endèmic del Montseny i de Catalunya, i també l’úni-
ca espècie d’urodel endèmic de l’Estat espanyol.

- Pinya de Rosa

Es tracta d’un espai de recent inclusió al PEIN (2004), fruit de la seva declaració el 2003 com a Pa-
ratge natural d’interès nacional, que constitueix un important refugi per a nombroses espècies de 
la fauna catalana litoral. Pertany majoritàriament  al municipi de Blanes i la resta a Lloret de Mar. 

Pel que fa a la vegetació, l’espai presenta una important arribada d’espècies subespontànies i 
naturalitzades dels jardins botànics propers, tot i que les comunitats naturals són d’elevat interès: 
comunitats de limòniums endèmics, vernedes litorals i boscos afins, així com les suredes i pine-
des mediterrànies de pi blanc i pi pinyer. La fauna ornitològica és un dels trets més singulars de 
l’espai, on destaquen la merla blava i els corbs marins emplomallats, juntament amb la diversitat 
d’espècies d’amfibis. Per últim, la zona marina protegida destaca per les paderies de Posidonia 
oceanica i de Cymodocea nodosa.

- Riera d’Arbúcies

Es tracta d’un dels sistemes humits i riberencs, d’aigües corrents i estancades, faunísticament 
més ric i divers de tot el conjunt Montseny-Montnegre, tot exercint de bon connector biològic 
entre ambdós espais.

Inclou els termes municipals d’Arbúcies, Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu.

L’abundància de peixos representatius de la fauna mediterrània d’origen europeu és notable, així 
com la varietat, des de la truita fins a l’anguila, passant per altres espècies com el barb comú, la 
madrilla o la bagra.

- Riera de Santa Coloma

Constitueix un excel·lent representant de la vegetació aigualosa i de ribera, pròpia dels riberals 
dels cursos d’aigua dolça de la plana de la Selva. Inclou els municipis de Fogars de la Selva, 
Maçanet de la Selva, Maçanes i Riudarenes. L’associació vegetal més destacable és la verneda, 
refugi d’espècies rares com el buixol, el lliri de neu o el marcòlic. A més, també apareixen altres 
comunitats de gran importància als països catalans, com la gatelleda o l’omeda.

- Serres de Montnegre-el Corredor

Les serres de Montnegre-el Corredor presenten una gran importància paisatgística i ecològica 
perquè constitueixen l’acabament de la dorsal humida catalana i estan a la vora de la costa.

Pertanyen íntegrament al municipi de Fogars de la Selva.

La vegetació dominant és l’alzinar litoral i la sureda. En molts casos, la vegetació es veu despla-
çada per les pinedes de pi pinyer i de pi blanc, sobretot als vessants marítims. La gran extensió 
forestal que suposa aquest espai propicia unes poblacions faunístiques molt riques i interessants, 
marcadament mediterrànies.

- Turons de Maçanet

S’estenen a través de Maçanet de la Selva i Riudarenes. Es tracta d’un conjunt de turons granítics 
i de roques eruptives bàsiques, amb un predomini de la vegetació de les sureres i l’alzinar litoral, 
sovint substituïts per bruguerars amb peus de pins i suros. El més interessant, però, són les roure-
des de roure martinenc que es localitzen als obacs i fondals, destacant la roureda de roure africà. 
Pel que fa a la fauna, tot i ser un territori força fragmentat acull animals adaptats als diferents tipus 
de vegetació esmentats.

La connexió entre aquestes àrees naturals protegides és cada cop més difícil, no només com s’ha 
comentat anteriorment entre Estanys de Sils, la riera de Santa Coloma, Riera d’Arbúcies, els tu-
rons de Maçanet i Pinya de Rosa; sinó també entre les grans unitats del seu voltant: el Montseny, 
Montnegre i Corredor i el massís Ardenya-Cadiretes. No obstant, la densa xarxa fluvial fa possible 
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que les infraestructures lineals puguin esdevenir més permeables incorporant actuacions de fo-
ment (obres de drenatge, túnels, falsos túnels, ecotunels, viaductes, pasos de fauna, entre d’al-
tres) i així garantir una connectivitat funcional al voltant d’aquests espais naturals protegits.

El manteniment i la restauració de la connexió ecològica entre els parcs naturals del Montseny i 
el Montnegre-Corredor és un dels reptes ambientals més importants de Catalunya, ja que uneix 
els sistemes prelitoral i litoral, aquest últim molt aïllat per l’acció humana. Però a causa de l’elevat 
nivell d’urbanització al voltant de la C-35, TGV i AP7 les rieres d’Arbúcies i Breda i el rec de Gase-
rans, s’han convertit en el principal flux de connectivitat entre aquests espais.

1.4.3 L’eix d’infraestructures de la Selva

A la comarca de la Selva hi discorren les vies que històricament han menat des del litoral i l’interior 
català cap a la frontera francesa. Prova d’aquest tret és la Via Augusta, eix principal del sistema 
viari de la península quan aquesta formava part de l’imperi romà, que resseguia el litoral mediter-
rani des de Cadis fins a la Jonquera (veure mapa infraestructures 2).

El Pla de Carreteres de Catalunya de 1995 jerarquitza la xarxa viària, segons la funció de les car-
reteres que la configuren, en tres grans categories: bàsica, comarcal i local. 

La xarxa bàsica és la que estructura el trànsit de pas pel territori català i l’intern de llarga distàn-
cia. S’organitza en itineraris que configuren els eixos. Per la Selva hi trobem dos d’aquests eixos: 
el costaner i el transversal. El primer és format per dues vies principals; l’AP-7 i l’A-2. Ambdues 
vies d’alta capacitat juguen un paper important en la fragmentació de la matriu territorial existent 
entre els espais naturals protegits dels massissos del Montseny, Montnegre i Ardenya. Això es 
degut a que aquest tipus de vies disposen de dos, tres o més carrils separats per cadascun dels 
sentits de la marxa amb tanques perimetrals. El segon eix és el que acosta Girona amb Lleida la 
carretera C-25, que jugarà un paper important en la fragmentació de la matriu amb el seu futur 
desdoblament.

Figura 6:  Autopista AP-7 a l’alçada de Maçanet de la Selva

Font: elaboració pròpia

La xarxa comarcal, que és formada per les vies que connecten les capitals de comarca i aquestes 
amb els principals nuclis de població, presenta a la Selva dues carreteres: la C-35 i la C-63. Amb-
dues tenen traçats perpendiculars que es creuen a l’alçada de Vidreres. La C-35 a l’igual que en 
el cas anterior la C-25 pot presentar problemes de fragmentació el seu desdoblament (actualment 
el tram de Vidreres a Sant Feliu de Guixols). 

Finalment, la xarxa local és la formada per les vies de comunicació intracomarcals que són el 
suficientment permeables per no originar problemes greus de fragmentació

El Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026 (PITC) és de preveure que es des-
envolupin pròximament les següents actuacions: la prolongació de l’autopista de la costa (C-32) 
fins a enllaçar amb la GI-681 a Tossa de Mar per millorar els accessos al sud de la Costa Brava i 
el desdoblament de l’Eix Transversal. 

Per altra banda, des del Ministeri de Foment també es proposen actuacions en la xarxa viària de 
la seva titularitat i que tenen repercussió en l’àmbit comarcal. Concretament, estem parlant dels 
projectes de desdoblament de l’A2 i de l’AP7. 

La xarxa ferroviària es troba constituïda per les dues línies que parteixen de Barcelona en direcció 
a Portbou. La línia interior, que prové de Granollers (rodalies 2) i la litoral, que transcorre pel Ma-
resme (rodalies 1). Actualment s’estan desenvolupant les obres del tren d’alta velocitat del tram 
Barcelona-la Jonquera, part del qual transcorre per la comarca de Selva.

1.5 Bases per a les directrius de la connectivitat ecològica de Catalunya

Aquest document elaborat per Josep Maria Mallarach i Josep Germain (2006) a instàncies del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalita de Catalunya insta a l’adaptació de les 
estratègies connectives al caràcter multifuncional (ecològiques, socials, culturals, paisatgístiques, 
lúdiques, etc...) del medi natural porta aparellada la necessitat de conservar o dissenyar elements 
connectius d’una gran varietat, els quals poden anar des dels corredors biològics, pensats per a 
determinades espècies, fins als itineraris de caire paisatgístic, relacionats amb el lleure i propis 
d’ambients urbans, passant pel manteniment de la continuïtat dels ecosistemes fluvials o els grans 
sistemes muntanyencs, o per la creació de passos per superar l’efecte barrera de determinades 
infraestructures o sistemes urbans. Els quals són objecte d’aquest estudi. Aquestes directrius es 
centren en uns àmbits concrets:

- Planejament territorial: l’afavoriment de la connectivitat ecològica i paisatgística és una 
estratègia bàsica per millorar la conservació de la biodiversitat, especialment en territoris 
fragmentats.

- Espais naturals protegits: l’establiment d’espais naturals protegits és la primera mesura 
que s’ha d’adoptar per procurar abastar tots els tipus d’espais on es concentren els princi-
pals valors de patrimoni natural. Aquests espais s’han d’integrar en una xarxa més àmplia, 
que permeti la seva connexió funcional amb la matriu formada per la resta de components 
del medi natural.

- Espècies amenaçades i protegides: la protecció de les espècies amenaçades, hauria de 
tenir el mateix grau de desenvolupament que la d’espais naturals protegits. Les valoracions 
realitzades mostren que s’han aconseguit alguns resultats força positius en l’aplicació de 
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mesures directes per a les espècies amenaçades o protegides (reintroduccions, control 
d’àrees de nidificació, cria en captivitat, etc.), però que existeix una manca d’efectivitat a 
l’hora de conservar els hàbitats dins les seves àrees de distribució, o en les seves rutes mi-
gratòries, llevat d’algunes espècies molt localitzades.

- Xarxa viària i altres infraestructures lineals: Les infraestructures lineals (viàries, ferroviàries, 
elèctriques, hidràuliques, etc.) han estat considerades, a Catalunya, com un dels principals 
responsables de la fragmentació del territori, juntament amb el desenvolupament urbà i 
l’agricultura intensiva, que han provocat una disminució de la connectivitat i de la funcio-
nalitat ecològica en extensos àmbits territorials. En el cas de les espècies de la fauna, les 
infraestructures viàries provoquen la fragmentació dels seus hàbitats, la separació de les 
seves poblacions i la limitació dels seus desplaçaments. 

- Espais fluvials: Pocs espais presenten unes característiques i un funcionament tan favora-
ble al manteniment de la connectivitat i dels fluxos ecològics com els sistemes fluvials, els 
quals són, de fet, una materialització del concepte de connector ecològic. Són fàcilment 
utilitzables en la dispersió o el moviment d’un gran nombre d’espècies, siguin aquàtiques 
o no. 

- Activitat agrària: la funció dels diversos sistemes agraris extensius en la conservació de la 
biodiversitat i en el manteniment dels fluxos ecològics. També es considera necessari donar 
suport a les comunitats agràries perquè puguin continuar desenvolupant aquestes funcions 
i, alhora, limitar aquells aspectes de les pràctiques agràries que puguin repercutir-hi negati-
vament, sense que això disminueixi la viabilitat econòmica de les explotacions agràries. 

- Urbanisme: El desenvolupament urbanístic, quan es realitza sense tenir en compte les 
característiques del medi en què es localitza, acaba esdevenint un dels principals respon-
sables de la fragmentació dels espais naturals, especialment en els àmbits metropolitans, a 
l’entorn de les grans ciutats i també en el sector costaner de Catalunya.
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2.1 Antecedents

Per determinar les àrees amb més interès connector entre els espais naturals protegits del PEIN 
l’àmbit d’estudi (Montseny, Montnegre-Corredor i Ardenya-Cadiretes) s’ha recopilat informació 
metodològica disponible d’estudis com:

- Estudi de les connexions ecològiques a Catalunya, realitzat per ARDA per encàrrec de la 
Direcció General de Medi Natural del DMAH

- Guia metodològica per a la millora de la connectivitat a la demarcació de Girona, elaborat 
per Arvensis per encàrrec de la Diputació de Girona.

- Pla Director de Connectivitat Funcional del Gironès, realitzat per DEPLAN per encàrrec del 
Consell Comarcal del Gironès.

- Estudi de la Connectivitat ecològica a la comarca de la Selva i els estudis de Connectivitat 
Social, Paisatgística i Ecològica (estrets de les Agendes 21) dels municipis de Maçanet de 
la Selva, Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Sils i Vidreres, elaborats per Minuartia, per 
encàrrec del Consell Comarcal de la Selva i Diputació de Girona.

- Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava (Diputació de Girona; Fun-
dació Territori i Paisatge; Associació de Naturalistes de Girona; 2006). CD-Rom publicat per 
la Diputació de Girona i la Fundació Territori i Paisatge.

- Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Província de Girona (Diputació de 
Girona; Fundació Territori i Paisatge; Associació de Naturalistes de Girona; 2007). CD-Rom 
publicat per la Diputació de Girona i la Fundació Territori i Paisatge.

A més d’aquesta metodologia consultada, s’ha elaborat una de nova per avaluar detalladament la 
connectivitat paisatgística (a nivell estructural) i la connectivitat social per complementar la infor-
mació dels estudis anteriors.

De la superposició i anàlisi de les diferents àrees connectores definides en els estudis preexis-
tents i la metodologia proposada, s’ha generat una única proposta on es detallen les diferents 
actuacions de foment per tal de millorar i garantir la connectivitat multifuncional entre els espais 
naturals protegits esmentats anteriorment.

2.2 Metodologia proposada en estudis previs

2.2.1 Estudi de les connexions ecològiques a Catalunya realitzat per ARDA.

El següent estudi és una proposta per establir connexions ecològiques entre els diferents espais 
naturals protegits de Catalunya. És tractaria d’una proposta centrada bàsicament en variables 
ecològiques i deixa de banda altres variables com poden ser les socials i paisatgístiques que 
queden contemplats en altres estudis més recents liderats per la Diputació de Girona on apareix 
el terme de connectivitat funcional, entenent-se com a tal aquella que a més de garantir els fluxos 
ecològics contemplen els energètics, socials i econòmics.

2. METODOLOGIA  Per delimitar aquestes connexions l’estudi consta d’unes variables qualitatives com són:

- Valor: àrees en bon estat de conservació i baix grau d’humanització i reuneixen elements 
d’interès natural i paisatgístic.

- Continuïtat: hàbitats el més similar possible: un major recobriment arbori i arbustiu ofereix re-
fugi per a la majoria d’espècies i canalitza els desplaçaments d’una gran diversitat d’animals.

- Presència de fons de vall i carenes

- Diversitat: diversitat d’hàbitats i gradients

- Zones que actuen com a refugi de fauna

- Fragmentació: evitar elements que en generin

Altres variables de tipus morfològics:

- Distància als espais naturals protegits

- Distància a cursos fluvials i masses d’aigua

- Direccionalitat dels fluxos

- Dimensió del connector

Finalment també es consideren altres variables de caire general com són els elements historico-
culturals, espècies endèmiques, espais d’interès geològic, zones humides, entre d’altres.

El resultat de l’estudi són una sèrie de Mapes a escala 1:50.000 amb fitxes dels àmbits de més 
interès per a la connectivitat ecològica que contenen la delimitació de les zones en concret i una 
breu justificació de la seva inclusió.

2.2.2 Pla Director de Connectivitat Funcional del Gironès

Per a l’elaboració del Pla Director Comarcal de Connectivitat Funcional, la consultora DEPLAN va 
partir de la metodologia utilitzada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i desenvolupada per:

- J. Marull and J.M. Mallarach (2005): A new GIS methodology for assessing and predicting 
landscape and ecological connectivity: applications to the metropolitan area of Barcelona 
(Catalonia Spain), Landscape Urban Plann. 71, pp. 243–262.

- Joan Marull, Joan Pino, Josep Maria Mallarach, María José Cordobilla (2007): A Land Sui-
tability Index for Strategic Environmental Assessment in metropolitan areas. Landscape and 
Urban Planning, Volume 81, 200-212.

L’esmentada metodologia es basa en unes àrees ecològiques funcionals (que són aquelles su-
perfícies que per les seves característiques intrínseques i contextuals s’han de preservar i connec-
tar a través d’una xarxa de connectors que assegurin els fluxos de matèria, energia i informació, 
necessaris per mantenir la seva integritat) i en un model de distància de costos de desplaçament, 
que inclou l’efecte de les barreres antropogèniques, considerant el tipus de barrera, la distància 
a la que es troba i l’ús del sòl afectat.
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Aquesta metodologia utilitza l’Índex de Connectivitat Ecològica, concretament la darrera versió 
d’aquest índex (ICE-III) que ha estat explicada en detall a Marull et al. (2007) i es caracteritza per:

- Aplicar-se per primera vegada a tot el territori de Catalunya, incorporant les diferents regi-
ons biogeogràfiques, a escala del planejament territorial.

- Basar-se en la cartografia d’hàbitats de Catalunya que defineix 292 categories d’hàbitats 
delimitats a escala 1:50.000.

- Millorar substancialment la determinació d’àrees connectores funcionals.

- El rigor estadístic de les correlacions entre els resultats del model i les millors bases de 
dades de camp sobre biodiversitat disponibles per al conjunt de Catalunya, i els resultats 
han estat clarament positius.

A partir de l’anàlisi de la connectivitat actual i tendencial i de l’avaluació de l’impacte de les noves 
barreres previstes sobre el territori, s’han identificat unes zones d’interès per a la conservació i/o 
potenciació de la connectivitat, les quals a la vegada s’han subdividit en:

• Zona crítica: és aquell indret d’interès per a la connectivitat ecològica on es concentren 
els efectes negatius de la pressió urbana i de les infraestructures, fins al punt de limitar-ne 
en gran mesura, o impedir-ne, la funció connectiva. 

• Zona estratègica: és aquell indret d’interès per a la connectivitat ecològica, que té una po-
sició estratègica entre espais d’interès natural (protegits o no) i que per tant es fa necessària 
la seva identificació per evitar que puguin veure compromesa la seva funcionalitat.

Per més informació consultar el web del Consell Comarcal del Gironès:
http://extra.girones.cat/agenda21/placonnect.html

2.2.3 Guia metodològica per a la millora de la connectivitat a la demarcació de Girona elaborat per 
Arvensis per encàrrec de la Diputació de Girona.

L’objectiu d’aquest document és aportar una sèrie d’instruments per a la millora de la connec-
tivitat funcional (social, ecològica i paisatgística) territorial. L’estudi també inclou un  protocol 
d’actuació per aquells espais amb una problemàtica important, una metodologia per a la selecció 
d’aquells espais d’interès connector (a escala 1:250.000) a preservar i gestionar per tal de garantir 
la connectivitat del territori, un recull de totes aquelles accions que es poden desenvolupar en els 
espais seleccionats i uns indicadors que permeten fer un seguiment del desenvolupament i l’èxit 
del procés.

En aquest estudi s’entén la connectivitat en un sentit més ampli. A més de permetre l’adequada 
dispersió de la fauna, també s’ha de millorar l’articulació del territori per a les persones i millorar 
la continuïtat dels paisatges tradicionals identitaris tan estructuralment com funcionalment.

La metodologia emprada en aquest estudi consta tant de paràmetres ecològics (Naturalitat, Rare-
sa, Fragmentació, Permeabilitat, Diversitat), paràmetres socials i paisatgístics (Connectivitat soci-
al, Patrimoni històric, Qualitat agrícola i  Qualitat paisatgística) i finalment de paràmetres de gestió 
(Necessitat i Factibilitat). La definició y càlcul de cadascun d’aquests paràmetres es pot trobar 
detallada en l’esmentat estudi,

“Guia metodològica per a la millora de la connectivitat a la demarcació de Girona, elaborat per 
Arvensis per encàrrec de la Diputació de Girona”
(http://www.ddgi.cat/mediambient/mediamb003.html)

2.2.4 Estudi de la Connectivitat ecològica a la comarca de la Selva i els estudis de Connectivitat 
Social, Paisatgística i Ecològica (extrets de les Agendes 21 dels municipis de Maçanet de la Selva, 
Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Sils i Vidreres).

Aquests estudis realitzats per la consultora Minuartia,  consten d’una anàlisi paisatgística del 
conjunt de la matriu territorial amb l’objectiu de determinar les zones d’interès estratègic per la 
Connectivitat (ZIEC) i, en concret, per als desplaçaments de la fauna sensible a l’efecte barrera. 
Les ZIEC són aquells sectors del territori amb importància estratègica per al manteniment de la 
connectivitat funcional entre la xarxa d’espais naturals protegits de la Selva. Els criteris bàsics per 
a la identificació dels connectors són:

- L’anàlisi cartogràfica mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) i aplicant el mo-
del DISPERSA (Rosell et al. 2003). Les espècies de referència utilitzades en la definició del 
model són els ocells i els mamífers forestals (lagomorfs, carnívors i ungulats). Concretament 
aquests darrers, són els que presenten major sensibilitat a la fragmentació dels seus hàbi-
tats, ja que requereixen importants extensions d’hàbitat per a la conservació a llarg termini 
de les seves poblacions.

Figura 7: Resultat de l’aplicació del  model DISPERSA

Font: Agenda 21 Comarcal de la Selva
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- Contenir hàbitats similars als que es pretén connectar, és a dir de tipus forestal, per una ban-
da, i propis de zones humides (estanys, aiguamolls i associats a la xarxa fluvial), per l’altra.

- Ser suficientment extensos i diversos a nivell paisatgístic per afavorir el major nombre pos-
sible de fluxos biològics de diferents grups taxonòmics.

- Presentar la màxima continuïtat, amb la mínima interferència possible dels usos i activitats 
humanes més intensos (especialment, continus urbanitzats).

- Estar situats en sectors de distància mínima entre els espais a connectar.

També s’han identificat altres elements socioeconòmics que interaccionen amb la funció connec-
tora dels espais identificats com la xarxa de camins ramaders i rurals, rutes turístiques a peu, rutes 
BTT i senders GR i petits canals i sèquies.

Per més informació és pot consultar el document al Consell Comarcal de la Selva i al seu web: 
http://www.selva.cat/agenda21/participacio/connectivitat.php

2.3 Metodologia emprada 

Com s’ha pogut comprovar amb els estudis anteriorment citats els paràmetres ecològics prevalen 
sobre els socials i paisatgístics. Es per aquesta raó que s’ha volgut complementar l’estudi propo-
sant una nova metodologia on s’integren més detalladament els paràmetres socials i paisatgístics 
i compensar d’aquesta manera el biaix que presenten la majoria d’estudis referents a la connec-
tivitat cap els paràmetres ecològics. 

A nivell general (àmbit de l’àrea d’estudi) s’ha treballat a escala 1:85.000, arribant a 1:5.000 pel 
que fa a les propostes d’actuacions proposades. Les bases cartogràfiques que s’han utilitzat són 
les següents:

- Arbres monumentals (DMAH)
- Àrees amb risc d’inundabilitat 10, 50, 100, 500 anys (DMAH – ACA)
- Agrupació de defensa forestal (DMAH)
- Aqüífers protegits (ACA)
- Catàleg del paisatge de les comarques gironines (Observatori del Paisatge)
- Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic (DdGi, ANG)
- Projectes executius de les infrastructures (CILMA, ACESA, ADIF, MF, DPTOP)
- Forests gestionades pel Departament de Medi Ambient (DMAH)
- Hàbitats d’interès natural prioritaris (DMAH)
- Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya (DMAH)
- Ortofotos ICC 1:25.000 i 1:5.000
- Model Digital d’Elevacions a partir de cotes 5 m (ICC)
- Pla de camins del Consell Comarcal de la Selva
- Pla d’espais d’interès natural + NATURA 2000 (DMAH)
- Planejament del no urbanitzable i estudis de connectivitat derivats de les Agendes 21 locals
- Usos i cobertes del sòl 2003 (CREAF)
- Topogràfic ICC 1:10.000 i 1:5.000
- Xarxa de carreteres
- Xarxa de ferrocarril + TAV i Tren Transversal (DMAH i DPTOP)

- Xarxa de gasoducte
- Xarxa hídrica (DMAH)
- Xarxa de línies elèctriques (ICC)
- Xarxa de línies elèctriques de molt alta tensió (DdGI)
- Zones humides (DMAH)

Seguint els tres vessants de la connectivitat multifuncional:

- Connectivitat ecològica: per la caracterització de la connectivitat entesa des del vessant 
ecològica s’ha utilitzat bàsicament la informació generada pels estudis previs a aquest i que 
s’han comentat amb anterioritat (veure mapes 3, 4, i 5).

- Connectivitat paisatgística: a nivell paisatgístic s’ha dissenyat una metodologia basada en 
una aproximació des de l’ecologia del paisatge. Una disciplina que focalitza la seva atenció 
en tres característiques: l’estructura, la funcionalitat i el canvi dels usos i cobertes del sòl 
(veure mapa 6). Les unitats morfològiques i estructurals que composen i configuren el pai-
satge estan relacionades des d’un punt de vista funcional en produir-se entre si intercanvis 
d’energia, de material, d’organismes i d’informació (veure mapa 7). Els canvis i el dinamis-
me presents en la composició estructural i morfològica del paisatge tenen el seu origen en 
la mateixa dinàmica ecològica, evidentment condicionada per l’activitat antròpica.

La caracterització d’elements morfològics fonamentals obre una àmplia gamma de possibili-
tats de valoració quantitativa amb l’objectiu d’analitzar la situació en un determinat moment, 
així com l’avaluació dels canvis al llarg del temps. Hem de diferenciar, però, entre composi-
ció del paisatge (varietat i abundància de fragments d’un paisatge) i configuració del paisat-
ge (distribució espacial dels fragments del paisatge).

Figura 8: Composició i configuració del paisatge

      Font: elaboració pròpia
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Els resultats de l’aplicació de mètodes quantitatius en l’ecologia del paisatge s’agrupen 
en els denominats índexs de paisatge (Botequilha, A. et at., 2006). Aquests índexs aporten 
dades numèriques interessants sobre la composició i la configuració de paisatges i la su-
perfície i la forma dels elements del paisatge. A més, els índexs del paisatge permeten una 
comparació útil i interessant entre diferents configuracions paisatgístiques del mateix territo-
ri en moments temporals diferents i la definició d’escenaris futurs. 

A partir de l’anàlisi d’estudis publicats sobre índexs paisatgístics i d’estudis previs (Varga, 
D. i Vila, J., 2005) amb els índexs més representatius i més útils per cobrir les necessitats de 
gestors i planificadors del territori per comprendre la composició i configuració dels paisat-
ges i en aquest cas concret la permeabilitat de la matriu territorial. 

Aquests índexs han estat:

- Índex de Cohesió: és el grau de disgregació i agregació que presenten els fragments 
d’una classe determinada.

- Índex de Contrast: és una mesura relativa del contrast d’ecotò; prèviament s’han 
d’establir uns pesos entre els diferents tipus de contacte.

- Índex de densitat de vora: calcula els metres de vora per unitat de superfície.

- Índex referent al fragment més gran: l’àrea del fragment més gran.

- Índex de forma: mesura la complexitat de la forma d’un fragment.

- Índex de densitat de fragments: calcula el nombre de fragments de cada classe per 
unitat de superfície.

- Índex de diversitat de Shannon: valora la diversitat (heterogeneïtat) paisatgística a 
partir de la diversitat i la proporció dels fragments de cada classe.

Pel càlcul d’aquests índexs s’ha utilitzat l’opció “Finestra mòbil” (“Moving window”) del pro-
gramari Fragstats (creat l’any 1995 pel Dr. Kevin McGarigal i Barbara Marks, funciona en for-
mat raster i és considerat el programa més complet per realitzar càlculs mètrics www.umass.
edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html) per crear un mapa raster per cadascuna de les 
variables anteriorment detallades a partir del mapa d’unitats paisatgístiques (veure mapa 8). 

Figura 9: Grau d’ordre i desordre d’un paisatge utilitzant la finestra mòbil de Fragstats

Font: elaboració pròpia

- Connectivitat social: la tercera vessant de la connectivitat, la social s’ha analitzar a partir de 
considerar paràmetres ja contemplats en altres estudis com poden ser la xarxa de camins 
ramaders i rurals, arbres monumentals, rutes turístiques a peu, rutes BTT i senders GR i 
petits canals i sèquies (veure mapa 9). 

Altrament s’ha inclòs a l’estudi el patrimoni arquitectònic i arqueològic: la comarca de la Sel-
va és un territori ple d’història, poblat des d’antic per diversos col·lectius humans que han 
deixat, d’una manera o altra, la seva empremta. Es tracta d’un patrimoni ric, extens, divers 
i també reconegut. La comarca aplega 44 elements reconeguts com a béns culturals d’in-
terès nacional de Catalunya, pràcticament tots són monuments. Pel que fa a l’Inventari del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya, la Selva compta amb 930 monuments 
identificats entre edificis, poblacions i elements arquitectònics i 123 jaciments (Departament 
de Cultura, 2004).

El Consell Comarcal de la Selva ha publicat fa pocs anys el darrer volum de la col·lecció El 
patrimoni de la Selva: inventari històric, artístic i arqueològic dels municipis de la comarca, 
que recull, en forma de fitxes, informació de gairebé mil elements diferents.
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Per acabar també s’han inclòs altres aspectes socials relacionats amb els serveis compartits 
a nivell supramunicipal. Com per exemple:

• Les agrupacions de defensa forestal (ADF) i el voluntariat: les agrupacions de defen-
sa forestal són associacions formades per propietaris forestals i pels ajuntaments dels 
municipis que tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. 
Els objectius d’aquestes ADF són elaborar i executar col·lectivament programes de 
vigilància i de prevenció; col·laborar en l’organització, el control i l’execució de les 
mesures dictades; realitzar campanyes de divulgació; sensibilitzar la població; donar 
suport a l’extinció d’incendis, etc.

• Àrees bàsiques de salut (ABS): pel que fa als sectors sanitaris, la comarca queda 
dividida en tres: el de la Selva, el del Maresme i el del Gironès. Cada sector sanitari 
se subdivideix en àrees bàsiques de salut. En resum, són 23 els municipis selvatans 
englobats en el Sector Sanitari de la Selva, en 7 àrees bàsiques de salut diferents. 

• Mobilitat: a la comarca, les dades del període 1996-2001 mostren un increment glo-
bal de la mobilitat obligada (per raó de treball), que actualment equival a uns 61.000 
desplaçaments diaris, dels quals més del 65% són interns (dins la comarca). De totes 
aquestes dades, la més destacable és l’increment més accentuat dels desplaçaments 
a altres comarques, que s’han incrementat en un 47,4%, per sobre dels desplaça-
ments interns, que han estat d’un 16,5%, i dels procedents d’altres comarques, que 
han augmentat en un 26,8%.

Dels nuclis atractors destaquen per sobre de tot Girona on 11 municipis de la Selva hi envien 
els seus primers fluxos, el que representa aproximadament el 30% del total del primer flux. 
La resta de nuclis atractors no aglutinen més de dos municipis, excepte Blanes, que atrau 
gent de Tordera, Malgrat de Mar i Lloret de Mar. Aquestes àrees mantenen una estructura 
molt lligada a les relacions de veïnatge, com són els casos de Blanes-Lloret, Lloret-Tos-
sa, Arbucies-Sant Hilari, Maçanet-Vidreres, Massanes-Hostalric. Conseqüentment, mentre 
Girona es consolida com a principal centre atractor de les comarques Gironines que inclou 
gran part de la Selva interior i la Selva marítima, la comarca continua sense tenir un centre 
aglutinador principal.

Figura 10. Funció municipal 2001

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Agenda 21 Comarcal de la Selva
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3. ESPAIS CONNECTORS

Els diferents espais connectors que es detallen a continuació són un breu extracte dels estudis ante-
riors i dels catàlegs d’espais naturals  encarregats per la Diputació als Naturalistes de Girona (veure 
mapa 10). Per consultar més informació sobre cadascun dels diferents connectors consultar:

- Estudi de les connexions ecològiques a Catalunya, realitzat per ARDA per encàrrec de la 
Direcció General de Medi Natural del DMAH, 2006.

- Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona, elaborat per Arvensis per encàr-
rec de la Diputació de Girona, 2005.

- Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava (Diputació de Girona; 
Fundació Territori i Paisatge; Associació de Naturalistes de Girona; 2006). CD-Rom publicat 
per la Diputació de Girona i la Fundació Territori i Paisatge.

- Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Província de Girona (Diputació de 
Girona; Fundació Territori i Paisatge; Associació de Naturalistes de Girona; 2007). CD-Rom 
publicat per la Diputació de Girona i la Fundació Territori i Paisatge.

3.1 Espais connectors delimitats a partir de l’estudi realitzat per ARDA.

Les principals connexions ecològiques que contempla l’estudi i que s’inclouen en l’àrea d’estudi 
(dins la comarca de la Selva) són:

- Eix de la riera de Santa Coloma (comprèn el conjunt de trams de la riera de Santa Coloma 
així com la sèquia de Sils, Turó de Ca l’Oller, Coma Major, Turó de Sant Pere).

- Estany de Sils-Cadiretes (compren els relleus situats a les estribacions occidentals del 
Massís de les Cadiretes).

- Massís Cadiretes – Serres de Montnegre

Aquest estudi es pot consultar en format paper en les oficines del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge a Barcelona.

3.2 Espais connectors que contempla la diagnosi d’espais connectors de la demarcació de 
Girona.

A continuació es descriuen breument els diferents connectors i la seva localització. Per més in-
formació es pot consultar l’estudi en qüestió disponible al web de la Diputació de Girona que 
anteriorment s’ha esmentat.

- Camps d’Onyar (46)

L’alt valor paisatgístic de l’àrea, unit a la forta pressió urbanística, en fan necessària una gestió 
urgent. A més, un projecte com el d’ampliació de l’Eix Transversal fins la C-65 pot malmetre greu-
ment l’espai, fragmentant una unitat que s’ha mantingut força inalterada. I per la banda oest el 
TGV afectarà moltes de les rieres. En la gestió de l’espai és fonamental tenir en compte la conne-
xió de la plana amb les Gavarres. Prioritat secundària

- Riera de Vallcanera (48)

Aquesta riera és fonamental per a l’estructuració d’una àrea on han proliferat les urbanitzacions 
disperses (Vallcanera Parc, Mallorquines, les Comes, Santa Coloma Residencial, etc), i permet 
connectar l’interior de la Selva amb l’EIN dels Estanys de Sils.

En el seu curs travessa l’AP-7 i el tren convencional, i pròximament també el Tren de Gran Veloci-
tat. Prioritat urgent

Figura 11: Espais connectors proposats de la demarcació de Girona

 Font: Diputació de Girona

 - Riera de Santa Coloma (49)

La riera de Santa Coloma és important per a la connexió entre les Guilleries amb els Estanys

de Sils, la Tordera i el Parc Natural del Montnegre – Corredor.

En el seu tram final circula per un espai amb un gran nombre d’urbanitzacions disperses, a més 
de desembocar just a l’AP-7, travessar la C-25, el tren convencional i, en un futur, el Tren de Gran 
Velocitat. Prioritat urgent
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- Estanys de Sils – Massís de les Cadiretes (50)

Per tal de connectar els Estanys de Sils i els Turons de Maçanet amb el Massís de les Cadiretes, i 
poder travessar totes les infrastructures, cal recórrer als nombrosos torrents i rieres de l’àrea.

Caldria realitzar una gestió integral de la unitat, per planificar els espais no ocupats per les nom-
broses urbanitzacions, i establir mesures d’actuació per al moment de l’ampliació de les diferents 
infrastructures. Prioritat crítica

- Rieres d’Arbúcies i Breda (51)

Les dues rieres són fonamentals per a la connexió fluvial entre el Parc del Montseny i el del 
Montnegre – Corredor. Aquest corredor ecològic és un dels més importants de Catalunya, ja que 
uneix els sistemes pre-litoral i litoral, aquest últim molt aïllat per l’acció humana En el seu tram final 
les dues rieres discorren per un espai fortament urbanizat, i travessen el corredor d’infrastructures 
format per la C-35, el tren convencional i el TGV. L’ocupació del territori present i futura (especi-
alment l’expansió industrial de Sant Feliu de Buixalleu) fa que la Riera d’Arbúcies tingui un paper 
determinant en la connexió. Prioritat crítica

- Ses Alzines (52)

Aquest espai funciona com a corredor entre la Cala Gran de Tossa i l’interior. Té un caràcter fores-
tal, i caldria preservar-lo del creixement urbanístic del municipi. Prioritat urgent

- Canyelles – Cadiretes (53)

Aquest connector serveix per unir diversos espais litorals amb l’interior, i per reduir la fragmen-
tació de l’EIN del Massís de les Cadiretes. La seva principal amenaça és un eventual creixement 
urbanístic que pugui crear una franja edificada impermeable. Prioritat urgent

-  Valldolig – Muntanya de l’Àngel – Cadiretes (54)

La preservació d’aquests espais és fonamental per assegurar un corredor verd entre els nuclis 
dels municipis i les urbanitzacions interiors. La forta pressió urbanística sumada a la possible am-
pliació de l’Autopista del Maresme (C-32) fins la comarca fan necessària una intervenció urgent.  
Prioritat urgent

3.3 Espais connectors delimitats en l’estudi de connectivitat ecològica a la comarca de la 
Selva.

De la mateixa manera que el cas anterior, a continuació es resumeneixen les principals carac-
terístiques dels connectors proposats i la seva localització. Per més informació en detall es pot 
consultar el web anteriorment citat del Consell Comarcal de la Selva.

- Connector dels Camps d’Onyar, Serra de Coguls i connexió amb Estanys de Sils, Massís de les 
Cadiretes i les Gavarres

Els espais naturals protegits que connecta: LIC Riberes del Baix Ter, EIN Volcà de la Crosa, LIC i 
EIN Estanys de Sils – Riera de Santa Coloma i LIC i EIN Massís de les Cadiretes.

A la Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona (Arvensis 2005) s’identifica la 
zona nord del connector, situada a la comarca del Gironès, sota la denominació d’Anella verda 
de Girona, a la que s’atorga la categoria de connector de prioritat crítica. La riera de Vallcanera, 
situada a l’oest de la ZIEC, està considerada connector d’interès i se li atorga la categoria de con-
nector de prioritat urgent. La zona centre i est de la ZIEC és denominada Camps d’Onyar, amb 
prioritat secundària.

El Marc Estratègic per a la Protecció de l’Espai d’Interès de les Gavarres (Consorci de les Gavar-
res 2001) considera gran part del connector com a corredor secundari a recuperar o potenciar.

Al Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la Costa Brava (Associació de Naturalistes 
de Girona 2006) la zona sud del connector es cataloga com a espai d’interès natural, sota la de-
nominació Can Cabanyes.

L’oest de la zona central de la ZIEC està inclosa en diferents dels connectors definits a l’Estudi de 
la connectivitat entre els espais del PEIN i les serralades Litoral i Prelitoral (Associació de Natura-
listes de Girona 1994), concretament als anomenats eix de la riera de Santa Coloma i afluents i 
eix Vallcanera – Caldes.

- Connector fluvial del Reclar 

Espais naturals protegits que connecta:LIC i EIN Massís de les Cadiretes i LIC i EIN Estanys de 
Sils – Riera de Santa Coloma

La Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona (Arvensis 2005) identifica gran part 
de la plana agrícola de Vidreres, per on discorre el tram mitjà i baix del Reclar, com a connector 
de prioritat crítica, amb la denominació Estanys de Sils – Massís de les Cadiretes.

Al Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la Costa Brava (Associació de Naturalistes 
de Girona 2006) es cataloga gran part de la plana agrícola de Vidreres, per on discorre el tram 
mitjà i baix del Reclar, com a espai d’interès natural, sota la denominació Can Cabanyes.

El Reclar forma part dels connectors definits a l’Estudi de la connectivitat entre els espais del PEIN 
i les serralades Litoral i Prelitoral (Associació de Naturalistes de Girona 1994), concretament de 
l’anomenat eix de la riera de Santa Coloma i afluents.

- Connector del Massís de les Cadiretes amb ses Alzines i la Morisca

Espais naturals protegits que connecta: fragments del LIC i EIN Massís de les Cadiretes entre sí i 
amb la resta de la serralada Litoral.
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La Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona (Arvensis 2005) ambdós sectors 
de la ZIEC com a connectors de prioritat urgent, amb les denominacions Ses Alzines i Canyelles 
– Cadiretes.

Al Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la Costa Brava (Associació de Naturalistes 
de Girona 2006) es cataloguen ambdós sectors com a espais d’interès natural. El primer d’ells 
sota la denominació Canyelles – Cala Morisca, i el segon inclòs entre els espais anomenats Ses 
Alzines – Ses Cards i Riera de Tossa.

El document Catàleg d’espais naturals del litoral català (DEPANA 2001) inclou parcialment amb-
dós sectors sota la denominació Massís de les Cadiretes, amb la categoria d’enclaus d’adquisició 
recomanable per a la implementació de mesures actives de conservació.

Figura 12: Espais connectors de la Comarca de la Selva

 Font: Consell Comarcal de la Selva

- Connector de les Serralades Litorals

Espais naturals protegits que connecta: LIC i EIN Massís de les Cadiretes, EIN Pinya de Rosa, LIC 
Riu i Estanys de Tordera (EINs Roureda de Tordera i Estanys de Tordera) i LIC Serres del litoral 
septentrional (EIN Serres de Montnegre – el Corredor).

Aquesta ZIEC coincideix parcialment amb l’espai connector denominat Valldolig – Muntanya de 
l’Àngel – Cadiretes a la Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona (Arvensis 2005), 
considerat de prioritat urgent.

Al Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la Costa Brava (Associació de Naturalistes 
de Girona 2006) la ZIEC es troba inclosa amb diferents denominacions: l’eix vertebrador del con-

nector coincideix amb el denominat connector de la Selva Marítima i amb el connector conca de 
Valldolig, així com amb els espais d’interès Muntanya de l’Àngel – Riera de Passapera i Turó de 
Montell; l’estreta franja est de connexió amb una peça de l’ENP Massís de les Cadiretes coincideix 
amb l’espai d’interès denominat Cala Gran – Costa Marcona – Serra Brava; i la zona de connexió 
amb Pinya de Rosa és denominada espais d’interès Torrent del Sot del Gel - Torrent del Mal Camp 
i Santa Cristina i Fenals.

- Connector fluvial de la Tordera

Espais naturals protegits que connecta: LIC Riu i Estanys de Tordera (EINs Roureda de Tordera i 
Estanys de Tordera), LIC Serres del litoral septentrional (EIN Serres de Montnegre – el Corredor), 
LIC i EIN Estanys de Sils – Riera de Santa Coloma EIN Turons de Maçanet i LIC i EIN Massís del 
Montseny (EIN Riera d’Arbúcies i Parc Natural del Montseny).

A la Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona (Arvensis 2005) s’identifica la riera 
de Breda com a connector fluvial amb prioritat crítica.

El Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge del Parc del Montseny (OTPAT 2007) 
engloba la riera de Breda en l’àrea d’interès per a la connectivitat ecològica entre el Montseny i 
el Montnegre.

El tram de la Tordera situat aigües avall de la confluència amb la riera de Santa Coloma forma 
part dels connectors definits a l’Estudi de la connectivitat entre els espais del PEIN i les serralades 
Litoral i Prelitoral (Associació de Naturalistes de Girona 1994), concretament dels anomenats eix 
de la riera de Santa Coloma i afluents i eix del llindar de Maçanet.

- Connector fluvial de les Rieres de Santa Coloma i Joanet

Espais naturals protegits que connecta: LIC i EIN les Guilleries, LIC i EIN Estanys de Sils – Riera 
de Santa Coloma, EIN Turons de Maçanet i LIC Riu i Estanys de Tordera (EINs Roureda de Tordera 
i Estanys de Tordera).

A la Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona (Arvensis 2005) s’identifica la riera 
de Santa Coloma com a connector fluvial amb prioritat urgent.

La riera de Santa Coloma forma part dels connectors definits a l’Estudi de la connectivitat entre 
els espais del PEIN i les serralades Litoral i Prelitoral (Associació de Naturalistes de Girona 1994), 
concretament de l’anomenat eix de la riera de Santa Coloma i afluents.

- Connector fluvial de la riera d’Arbúcies

Espais naturals protegits que connecta:LIC i EIN les Guilleries, LIC Massís del Montseny (EIN Rie-
ra d’Arbúcies i EIN i Parc Natural Massís del Montseny) i LIC Riu i Estanys de Tordera.

A la Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona (Arvensis 2005) s’identifica la riera 
d’Arbúcies com a connector fluvial amb prioritat crítica.

1:175.0001:175.000
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El Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge del Parc del Montseny (OTPAT 2007) 
considera la riera d’Arbúcies, així com la seva xarxa d’afluents del vessant oriental del Montseny, 
com a àrea d’interès per a la connectivitat ecològica.

- Connector del mosaic agroforestal entre les Rieres de l’Esparra i Santa Coloma i connexió amb 
Estanys de Sils i Turons de Maçanet

Espais naturals protegits que connecta: LIC i EIN les Guilleries, LIC Estanys de Sils – Riera de 
Santa Coloma (EINs Estanys de Sils i Riera de Santa Coloma), EIN Turons de Maçanet i LIC Riu i 
Estanys de Tordera.

Gran part de la ZIEC s’engloba als connectors definits a l’Estudi de la connectivitat entre els 
espais del PEIN i les serralades Litoral i Prelitoral (Associació de Naturalistes de Girona 1994), 
concretament als anomenats eix de la riera de Santa Coloma i afluents, eix del llindar de Maçanet 
i eix estanys de Sils – zona volcànica de Maçanet.

- Connector Montseny – Montnegre (entre les Rieres de Breda i Gualba)

Espais naturals protegits que connecta: LIC i EIN Massís del Montseny (EIN Riera d’Arbúcies i 
Parc Natural del Montseny) i LIC Serres del litoral septentrional (EIN Serres de Montnegre – el 
Corredor)

A la Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona (Arvensis 2005) s’identifica la riera 
de Breda com a connector fluvial amb prioritat crítica.

El Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge del Parc del Montseny (OTPAT 2007) con-
sidera la ZIEC àrea d’interès per a la connectivitat ecològica entre el Montseny i el Montnegre.

3.4 Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava

Per petició de la Diputació de Girona s’ha elaborat un CD amb el catàleg d’espais naturals amb 
potencial connector de la Costa Brava que es pot demanar a la Diputació de Girona. A continua-
ció s’han extrect del catàleg aquells que es troben dins de l’àmbit d’estudi.

- Can Cabanyes

Comprèn els municipis de Caldes de Malavella, Vidreres, Lloret de Mar, Massanet de la Selva i 
Tossa de Mar.

Espai format per petites elevacions granítiques de paisatge dominat per suredes amb presència 
de brolles silicícoles d’estepes i brucs, i pinedes de repoblació de pi pinastre, pi blanc i pi pinyer. 
Són destacables els diversos cursos d’aigua que neixen en aquest espai i passant per la plana 
agrícola de Vidreres acaben desembocant a l’EIN de l’Estany de Sils. Cal destacar la riera de Ca-
banyes que porta aigua durant pràcticament tot l’any. Representa la continuïtat natural del Massís 
de Cadiretes fins a la plana selvatana. 

Figura 13: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Girona

- Puig Nau – Infern d’en Caixa

Pertany al municipi de Tossa de Mar.

Es tracta d’una àrea formada per microgranits. L’espai es caracteritza per la seva tipologia forestal 
arbrada pertanyent al domini de la sureda. També apareixen dues petites zones, una de forestal 
arbustiva de brolles d’estepes i brucs i l’altra de conreus de secà. També presenta diferents care-
nes molt petites que permeten una molt bona visibilitat sobre el paisatge de Tossa. Important per 
allargar i permetre una millor conservació de la façana litoral.

- Ses alzines – ses Cards

Pertany al municipi de Tossa de Mar.

Zona forestal arbrada i arbustiva, amb penya-segats a la linia litoral i platges de còdols. També 
apareixen zones on el prat sec hi és present i, en els petits fondals, s’hi troben algunes espècies 
pròpies del bosc de ribera. Aquest espai ha de garantir la connectiviatt entre la Cala Gran i l’inte-
rior de la zona de Cadiretes.
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- Riera de Tossa

Pertany al municipi de Tossa de Mar.

Espai de naturalesa rocallosa i amb petits penya-segats. Es presenta amb una superfície forestal 
arbrada important dominada per suros amb petites clapes de brolla silicícola d’estepes i brucs. El 
pas de la riera de Tossa per aquest espai és també representatiu ja que en el seu curs apareixen 
els boscos de ribera o en galeria constituits per verns, salzes, freixes, entre d’altres. 

- Canyelles – Cala Morisca

Pertany als municipis de Lloret de Mar i de Tossa de Mar.

Zona forestal i de brolla amb penya-segats a la línia litoral i petits retalls de conreus. Els penya-
segats estan ben conservats a causa del difícil accés i la vegetació que apareix és principalment la 
pineda de pi blanc, després trobaríem la comunitat de pastanaga de mar i fonoll marí. Presència 
d’una petita zona agrícola de gran interès ja que es tracta d’una mostra representativa de zona ru-
ral ofegada per la pressió de les urbanitzacions. Zona no urbanitzada que pot facilitar la connexió 
entre la Cala Gran i les àrees de l’interior de Cadiretes.

- Connector de la Selva Marítima

Pertany als municipis de Blanes, Lloret de Mar, Vidreres, Massanet de la Selva i Tossa de Mar.

Àrea que forma part de la serralada litoral, que separa la selva marítima de la plana selvatana. El 
substrat és granític i els terrenys forestals que van des de les pinedes i suredes litorals fins la rou-
reda de roure martinenc. És important la presència de de diferents cursos d’aigua que provenen 
del massís de Cadiretes i desemboquen al mar o d’altres que neixen en aquest espai i desem-
boquen als Estanys de Sils i en la Tordera. És una zona greument humanitzada en el seu sector 
central pel gran nombre d’urbanitzacions i pistes forestals. Representa el connector forestal entre 
l’EIN de Cadiretes cap a l’interior de la Plana Selvatana i Guilleries i el Montnegre-Corredor.

- Cala Gran – Costa Marcona – Serra Brava

Pertany al municipi de Lloret de Mar.

Zona forestal i de brolla, amb bosc de ribera als fondals, entremig de diverses urbanitzacions. El 
bosc mai és dens i es tracta de suredes en recuperació entre la brolla silicícola. A la zona litoral hi 
ha penya-segats amb pinedes de pi blanc. L’espai comprèn una zona no urbanitzada que pot fer 
de connector entre la Cala Gran i l’interior de Cadiretes.

- Connector Canyelles – Massís de Cadiretes

Pertany als municipis de Lloret de Mar i Tossa de Mar.

Zona forestal i de brolla. El bosc està format per suros, pi blanc i pi pinyer, a vegades amb certa 

densitat, però sovint entremig de la brolla silicícola d’estepes i brucs densa. Aquest espai respon 
a la necessitat de connectar Serra Brava amb el Massís de Cadiretes i evitar el risc de fragmenta-
ció que pateix la banda més meridional del PEIN Massís de Cadiretes.

- Muntanya de l’Àngel – Riera de Passapera

Pertany als municipis de Lloret de Mar i Blanes.

Espai amb substrat granític format per una massa forestal densa de pinedes de repoblació. Als 
fondals i torrenteres més importants es troben boscos de ribera ben constituïts.  Les zones de 
pas cap a Sant Pere del Bosc i cap el Vilar tenen una intensa circulació de cotxes al ser indrets de 
trobades i aplecs. La vessant sud de l’espai l’únic gran espai forestal entre Blanes i Lloret de Mar 
a la segona carena de mar que facilita la  connexió cap a l’interior del massís de Cadiretes. 

- Muntanya del Sot del Gel – Torrent del Mal Camp

Pertany als municipis de Lloret de Mar i Blanes.

Espai amb substrat granític. És una zona encara poc urbanitzada, antigament conreada de secà 
amb la majoria dels camps actualment abandonats. Els torrents es troben amb mal estat i només 
s’observen canyars o bardisses. És l’única zona que pot servir com a connector entre els sectors 
de primera línia litoral i els d’interior (muntanya de l’Àngel i riera de Passapere).

- Turó de Montell

Pertany al municipi de Blanes.

Zona forestal en la seva totalitat, on predominen les alzines i suros amb pins. És un exemple de 
bosc mediterrani ben constituit que evoluciona cap a una massa forestal madura. El punt més 
elevat és el Turó de Montell constituït per un aflorament volcànic de basalt olivínic relacionat amb 
els altres afloraments del sud de la comarca de la Selva i els de la Tordera. La conservació de la 
zona ajudaria a enllaçar el sector sud selvatà de la Serralada Litoral i els cims més enlairats de 
Montbarbat, Montoriol i el sector del Vilar.

- Turó de Sant Joan

Pertany al municipi de Blanes.

Zona formada per granodiorites ocupada per bosc dens, de brolles i prats secs, immersa en ter-
renys antigament cultivats de vinya i d’altres conreus de secà. Actualment, l’àrea es troba pràcti-
cament aïllada enmig de les urbanitzacions veïnes. Connector potencial per la part nord amb els 
boscos que envolten el turó de Santa Bàrbara i els de la cala Sant Francesc.



19

Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís del Montseny, el Massís del Montnegre-Corredor i el Massís de l’Ardenya

ESPAIS CONNECTORS

- Riera de Blanes i torrent de Valldolig

Pertany al municipi de Blanes.

Petita àrea de verneda, bosc de ribera típic dels cursos fluvials a la comarca de la Selva, que ocu-
pa el tram final. A l’inici de la zona, aigües amunt, trobem un bosc mixt i canyissar. Actualment el 
curs ha quedat aïllat enmig de la zona urbana de Blanes. Tot i així té una funció de connector entre 
la zona litoral i la interior, ja que enllaça els dos trams de la carretera GI-682.

- Connector Conca de Valldolig

Pertany als municipis de Blanes i Lloret de Mar.

És un àrea que es caracteritza per la presència de materials granítics i pels seus usos forestals i 
agrícoles. Forestalment es tracta d’un bosc constituït per suros, pins pinyers i alzines. Es troben 
zones de brolla d’estepes i de brucs i petits reductes de camps d’olivera. La zona agrícola és de 
secà conservant els marges arbrats. Aquesta àrea respon a la necessitat de connectar les dife-
rents àrees d’interès i evitar una major degradació de les parts forestals del municipi de Blanes.

- Santa Cristina i Fenals

Pertany als termes municipals de Lloret i Blanes.

Zona boscosa situada sobre els terrenys granodiorítics i formada, sobretot, per pinedes en anti-
gues zones de conreu de vinya. A vegades aquestes pinedes es troben amb alzines joves sense 
gaire sotabosc. Té la possibilitat de ser un connector a banda i banda de la carretera GI-682, per 
la costa d’en Gallina. Si es segueix urbanitzant el litoral quedarà una franja contínua que impedirà 
la connexió entre les àrees interiors i el litoral.

- Boscos de la serra Llarga – Cala Sant Francesc – Santa Cristina

Pertany als municipis de Blanes i Lloret de Mar.

Zona formada per granodiorites, és una àrea d’ús forestal en antigues zones abandonades de 
vinya, on els boscos són ara densos i ben constituïts. Sota la coberta de pi blanc, pi pinyer i pinas-
tre es recupera l’alzinar amb suros. La zona és plena de feixes de pedres, que denoten l’antic ús 
agrícola. L’espai ha de servir com a zona tampó entre les urbanitzacions veïnes i podria realitzar 
la funció de connector a banda i banda de la carretera GI-682, per la costa d’en Gallina.

- Connector Turó de Montell – Tordera

Pertany al municipi de Blanes i Tordera.

Comprèn un espai agrícola continu travessat pel torrent de Can Rabassa i per la GI-600. Els 
cultius que hi creixen són principalment de cereals i en petita proporció de vinya i hortícoles. Al 
sector nord, trobem la clapa forestal més important situada contigua a l’àrea del Turó de Montell 

amb alzines, suros i pins pinyers. La inclusió d’aquesta zona pretén garantir la connexió entre les 
àrees naturals del Turó de Montell i la desembocadura de la Tordera, dues àrees molt freqüenta-
des i amb risc de ser fragmentades per infraestructures.

- Desembocadura de la Tordera

Pertany al municipi de Blanes.

Espai fluvial de curs ample i sorrenc amb boscos de ribera empobrits en bona part i amb restes 
d’aiguamoll litoral. És un espai força degradat on s’expandeixen els canyars i les plantacions d’ar-
bres. La inclusió d’aquest espai no recau tant en la seva funció connectora com la importància del 
potencial ecològic. Presència d’hàbitats inclosos a la Directiva Hàbitats i la importància ornitolò-
gica al trobar-se en una ruta migratòria d’ocells.

3.5 Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines

De la mateixa manera que el catàleg d’espais connector de la Costa Brava la Diputació de Girona 
ha encarregat un catàleg d’espais naturals potencialment connectors que engloba tota la provín-
cia de Girona. El catàleg en format CD es pot demanar a la Diputació de Girona.

- Basses de les Mateues i riera de Malavella

Compren els municipis de Sils, Caldes de Malavella, Vidreres i Llagostera

Espai de relleu suau amb petites ondulacions que enllaça les capçaleres de diferents rieres que 
drenen part del Massís de Cadiretes. Es tracta d’una àrea eminentment forestal amb una important 
presència de conreus. L’espai presenta un interessant conjunt de basses i petits embassaments 
d’aigua d’escorrentia un hàbitat idoni pels amfibis de la zona. Aquest espai presenta un interes-
sant paper connector ja que enllaça els principals hàbitats humits de la Selva amb les capçaleres 
del Massís de les Gavarres i el de Cadiretes.

- Prats de Sant Sebastià – Turons del Veïnat de Baix

Compren el municipi de Caldes de Malavella.

La vegetació dels prats de Sant Sebastià és la pròpia dels prats de dall de gaudínia, hàbitat prote-
git per la Directiva Hàbitats. A les zones parcialment inundades hi trobem el canyissar i el bogar. 
També hi trobem zones forestals arbrades dominades per la pineda de pi pinyoner amb sotabosc 
format per la brolla d’estepes i brucs.  Aquest espai ofereix la possibilitat de connectar l’espai dels 
estanya de Sils amb els aiguamoixos de Sant Sebastià.
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Figura 14: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la DdGi

- Riera de Pins i el Reclar

Compren els municipis de Maçanet de la Selva, Sils i Vidreres

Espai agrícola dominat en gran mesura per plantacions de planifolis, especialment de pollancres 
i plàtans. La resta de sòl agrícola és dominat per conreus de regadiu. L’espai presenta un cert 
interès per el seu paper com a connector entre els estanys de Sils i la zona del Pla de Vidreres i 
l’espai del PEIN del massís de Cadiretes.

- La Creu de la Riera – Bosc de Can Carbó – Marata

Compren els municipis de Maçanet de la Selva, Sils i Massanes.

L’espai és format per dues unitats, la zona de ponent caracteritzada per un relleu irregular i un 
important recobriment forestal, i la zona de llevant pròxima al nucli de Maçanet caracteritzada per 
una plana dominada de conreus. L’espai forma part del conjunt de petits volcans que comple-
menten el conjunt de turons que formen part de l’EIN Turons de Maçanet. A més té un important 
paper com a connector entre aquest EIn, el de la Riera de Santa Coloma i el de l’Estany de Sils.

- Estanys de Riudarenes – La Camparra

Compren el municipi de Riudarenes.

La zona humida de la Camparra presenta una vegetació pròpia d’ambients aquàtics i riberencs 
on destaca la presència de prats humits o dalladors de fromental i gaudínia. La vegetació que 
ressegueix els cursos d’aigua ve dominada per verns, freixes de fulla petita, pollancres, plàtans i 
acàcies. La zona agroforestal és dominada pel bosc mixt de roures amb alzines i suros. L’espai 
encercla el turó de Puigsardina que es troba inclòs al PEIN dels Turons de Maçanet.

- Riera de Santa Coloma

Compren els municipis de Riudarenes i Santa Coloma de Farners.

La vegetació de l’espai ve formada per la verneda amb consolda. Tot i presentar un estat arbori 
dominat pels verns també hi ha freixes de fulla petita, pollancres, plàtans i acàcies. L’espai confi-
gura un connector important ja que enllaça les Guilleries amb la plana selvatana on cal destacar 
l’espai dels Estanys de Sils.

- Boscos d’Argimon i de l’Esparra

Compren els municipis de Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Sant Feliu de Buixalleu i Mas-
sanes.

Extens espai forestal típicament mediterrani compost bàsicament per suredes. L’estrat arbori do-
minant és format pel suro i el sotabosc per galzeran, arboç, bruc boal, entre d’altres. L’espai es 
situa a cavall de la depressió de la Selva i la serralada Prelitoral una zona de transició entre el 
paisatge euro-siberià i el mediterrani i esdevé un connector de primer ordre entre les Guilleries i 
la Plana Selvatana.

- Sèquia de Sils

Compren els municipis de Maçanet de la Selva, Riudarenes i Sils.

La vegetació pròpia de l’espai són els boscos de ribera, malgrat que es troben força alterats. 
Aquesta es formada per espècies com el freixe de fulla petita i el vern. En els trams on el bosc de 
ribera és pràcticament inexistent apareixen mostres de vegetació helofítica. Cal considerar el po-
tencial connector d’aquest espai en situar-se entre dos espais del PEIN afins com són els Estanys 
de Sils i la Riera de Santa Coloma.

- Boscos de Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i de les Serres d’en Pere Bord i del Montgròs

Compren els municipis d’Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i Riudarenes.

La vegetació principal la conforma la sureda. En determinats indrets apareix l’alzinar de terra 
baixa on l’estrat arbustiu i herbaci és format per espècies termòfiles mediterrànies. Espai clau per 
garantir la connectivitat entre les Guilleries i la Plana Selvatana a banda d’esdevenir una zona de 
transició entre el paisatge euro-siberià i el mediterrani.
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ESPAIS CONNECTORS

- Boscos de Mas Altaba, Can Malagarriga i el Pujol

Compren els municipis de Maçanet de la Selva i Vidreres.

L’àrea forestal és dominada per una gran varietat de boscos. D’una banda trobem l’alzinar i la 
sureda; la pineda de pi pinyoner i de pinastre. També trobem indrets on apareix el bosc mixt d’alzi-
nes i roures. L’espai presenta un conjunt de basses i estanyols alimentats pel freàtic de la Tordera. 
L’espai presenta un gran valor connector entre tres espais del PEIN, Montnegre-Corredor, Turons 
de Maçanet i Estanys de Sils.

- Curs mig de la Tordera

Compren els municipis de Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric, Massanes i Maçanet de la Selva.

La vegetació pròpia són els boscos i bosquetons de ribera. Així apareixen diverses comunitats 
com les vernedes, les salzedes, les gatelledes, les alberedes i les omedes. És un espai de gran 
interès ecològic i paisatgístic que actua de connector entre els ambients de la zona litoral selvata-
na i els ambients de muntanya del massís del Montseny.

- Serra de Godall i de l’Esquirol

Compren el municipi de Fogars de la Selva.

Espai barrejat dominat per la sureda, tot i que aquesta es pot trobar barrejada amb pi pinyoner i 
pinastre. També hi ha clapes d’alzinar litoral, rouredes de roure martinenc i pinedes de pi pinyo-
ner. Esdevé la continuació natural del Parc Natural de Montnegre-Corredor i és un espai que actua 
com a connector amb l’espai fluvial del curs mig de la Tordera, enllaçant el massís de Montseny, 
la Serralada Litoral i la plana selvatana.

- Torrent de la Teuleria

Compren els municipis de Massanes.

Espai agrícola dominat en bona part per plantacions de planifolis, especialment pollancres i plà-
tans. L’espai fluvial es troba fortament degradat i hi dominen pollancres i els plàtans com també 
canyars, robínies i esbarzers. L’espai presenta un cert interès per el seu paper com a connector 
entre les masses forestals de Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i de les serres d’en Pere amb la 
Tordera i les serres del Montnegre.

- Barranc de Noalard i torrent de Sant Jacint

Compren els municipis de Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i Hostalric.

Espai agrícola i fluvial format per dues rieres de mida menor separades per un petit turó cobert 
per plantacions d’eucaliptus i coníferes. L’espai fluvial es troba fortament degradat i hi dominen 
els pollancres i els plàtans, com també els canyars i esbarzers. L’espai presenta un cert interès 

pel seu paper com a connector ecològic entre les masses forestals de Sant Feliu de Buixalleu, 
Massanes i de les serres d’en Pere amb la Tordera i les serres del Montnegre. L’espai manté una 
certa funcionalitat ja que permet superar i per tant permeabilitzar la C35 en el nucli d’Hostalric i la 
zona urbana de Can Tià Camps.

- Boscos de Domènec i Pla de Gaserans

Compren els municipis de Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric i Breda.

Espai dominat per dos ambients, un de boscós situat al sector septentrional i un d’agrícola amb 
una important component forestal. Es tracta d’un espai de transició entre la serralada Prelitoral 
i la plana de la Selva. La vegetació dominant la conforma la sureda i antigues explotacions de 
castanyedes. A l’ambient agrícola hi destaquen els conreus herbacis de secà, les plantacions de 
planifolis i les plantacions de coníferes.  Espai de gran valor connector entre els parcs naturals del 
del Montseny i del Montnegre-Corredor.

- Riera de Breda

Compren els municipis de Breda i Riells i Viabrea.

La vegetació pròpia són els boscos i bosquetons de ribera, com les vernedes i les salzedes, es-
sent la primera formació la comunitat vegetal dominant. Al tram final, la verneda ha estat substitu-
ïda per les plantacions de pollancres i plàtans tant pròpia d’aquesta zona. Espai connector entre 
els ambients de la zona litoral selvatana i els ambients de muntanya del massís del Montseny.
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ACTUACIONS PROPOSADES

4. ACTUACIONS DE FOMENT I RESTAURACIÓ PROPOSADES PER GARANTIR LA CON-
NECTIVITAT MULTIFUNCIONAL

S’han elaborat nou fitxes descriptives, una per a cada un dels punts crítics detectats a l’àmbit 
d’estudi, on es detallen la localització, una breu justificació de la seva rellevància com a connector 
multifuncional, descripció de les principals amenaces i un conjunt d’actuacions proposades per 
tal de millorar-ne la connectivitat multifuncional. Igualment aquests punts crítics s’han agrupat en 
funció dels espais naturals que enllacen, formant tres grans sectors (veure mapa 11):

Sector 1.  Massís del Montseny - Massís del Montnegre-Corredor

Punt 1.1 - Riera de Pertegàs

Punt 1.2 - Riera de Gualba

Punt 1.3 - Riera de Breda - Replaix 

Punt 1.4 - Pla de Gaserans 

Punt 1.5 - Riera d’Arbúcies

Sector 2.  Massís del Montseny - Estanys de Sils - Turons de Maçanet - Massís de l’ Ardenya

Punt 2.6   - La Tordera - Riera de Santa Coloma

Punt 2.7   - Torrent de les Portes Negres - Rierot de Martorell

Punt 2.8   - Prat Major

Punt 2.9   - La Torderola

Punt 2.10 - Estanys de Sils

Sector 3 Massís  Montnegre-Corredor - Estanys de la Tordera - Massís de l’ Ardenya

Punt 3.11 - Boscos de Can Malagarriga - Valldemaria
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Punt 1. RIERA DE PERTEGÀS

Localització:

Es situa al nord oest del terme municipal de Sant Celoni, entre els polígons industrials de Pertegàs 
i de Molí de les Planes, els terrenys de Can Pla i les zones residencials del Salicar i les Borrelles. 

L’àrea d’estudi ocupa també el marge dret de la Tordera, l’AP-7 i els contraforts del Montnegre, en 
una zona boscosa coneguda com el turó del Boix, i les urbanitzacions de Can Coll i Vilardell.

Comarca:

Valles Oriental

Municipi:

Sant Celoni

Justificació:

L’àmbit d’estudi es troba fortament condicionat per la presència de la concentració d’infraestruc-
tures del corredor de transport que forma l’eix mediterrani, autopista AP-7 i el TGV, així com d’al-
tres infraestructures viàries de rellevància com ara la carretera C-35, la línia de ferrocarril conven-
cional entre Barcelona – Portbou, i el conjunt de polígons industrials i àrees residencials descrits 
que conformen una barrera física pràcticament impenetrable per la connectivitat transversal entre 
els parcs naturals del Montseny i de Montnegre - Corredor.

Dins aquest context la riera de Pertegàs pren una rellevància significativa dins dels fluxos ecolò-
gics i faunístics, ja que permet la connexió del massís del Montseny amb el corredor fluvial de la 
Tordera.

Es considera que el principal obstacle per la connectivitat és l’autopista AP-7, que en aquest tram 
circula excavada sobre els contraforts del Montnegre, pràcticament damunt la Tordera. 

La justificació d’aquesta actuació també s’emmarca en la necessitat de mantenir i protegir els es-
pais oberts i forestals existents en tot l’entorn de la riera de Pertegàs, ordenar el desenvolupament 
dels polígons industrials així com evitar noves actuacions que suposin una canalització de la riera, 
fet que suposaria la pèrdua de la seva funció com a connector. 

Principals amenaces:

La principal amenaça a la connectivitat és el desenvolupament de noves infraestructures de trans-
port, la millora de la C-35, l’ampliació a tres carrils de l’autopista AP-7, així com els diversos pro-
cessos urbanístic situats a l’entorn de la riera i de la urbanització de Vilardell. 

Es considera d’important rellevància coordinar les actuacions de l’autopista AP-7 amb les de pos-
sibles actuacions de millora de la carretera C-35 i viceversa.

 

Proposta d’actuacions:

Les actuacions proposades són les següents:

− Construcció d’un fals túnel (ecoducte) a l’autopista AP-7: es considera que el principal efecte 
barrera en relació a la connectivitat es produeix per la presència de l’autopista AP-7. Per aquest 
motiu es proposa la construcció d’un ecoducte de 150 metres de longitud situat a l’entorn del  
Turó del Boix, que permeti la connectivitat paisatgística i faunística entre el Montnegre i l’espai 
fluvial de la Tordera.

− Restauració del bosc de ribera de la riera de Pertegàs: la millora de les condicions ambientals 
de la riera ha de permetre millorar la funció de corredor ecològic de la riera. Per aquest motiu es 
proposa la restitució del bosc de galeria a les ribes del tram final de la riera de Pertegàs, alhora 
que afavorir-ne el seu ús social, mitjanant la creació d’un passeig fluvial.

− Protecció dels espais oberts i forestals existents: la pressió urbanística en aquesta zona ha su-
posat la pràctica canalització de les rieres i torrents, anul•lant la dinàmica natural pròpia d’aquests 
espais. L’important paper que encara presenta l’entorn de la riera de Pertegàs dins la connectivitat 
transversal entre el Montseny i el Montnegre, suposa la necessitat de revisar el planejament local 
amb la intenció de preservar els espais no urbanitzats relictes. La protecció d’aquests espais pren 
una major rellevància a l’espai situat a la zona del Pont trencat, que permet creuar la plataforma 
del TGV pel túnel habilitat en aquella zona. 

− Entorn del riu la Tordera: la preservació d’aquest espai és fonamental per assegurar un cor-
redor verd entre els nuclis dels municipis pròxims i també permeten connectar el Massís de les 
Cadiretes amb el Parc del Montnegre - Corredor.

− Implementar mesures de conducció de la fauna a través dels passos existents: la riera de Perte-
gàs al seu pas pel nucli urbà de Sant Celoni, es troba seccionada pel pas de la línia de ferrocarril 
de Barcelona a Portbou, la carretera C-35 i per la carretera vella de Sant Celoni (BV-5114). Amb la 
intenció de facilitar la utilització la fauna d’aquests passos inferiors, es proposa la instal·lació de 
tancaments perimetrals a banda i banda dels l’estrep dels viaductes, així com l’adequació d’una 
banda lateral o corredor elevat dins l’obra que garanteixi un pas sec per a la fauna. Aquest caixó 
haurà de tenir una amplada i alçada adient per tal que es permeti el seu correcte ús i no s’ afecti 
el funcionament hídric de l’obra. 

Sector 1
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Punt 1. RIERA DE PERTEGÀS

Fotografies:

Sector 1

> Simulació de la proposta d’emplaçament d’un ecotunel al turó del Boix.
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Punt 2. RIERA DE GUALBA

Localització:

Es situa entre els termes municipals de Sant Celoni i Gualba, dels quals la Tordera serveix de límit 
de terme municipal, entre el polígon industrial de Gualba de Baix, els terrenys de Can Pla i la zona 
residencial de Casa Max. 

L’àrea d’estudi ocupa també el marge dret de la Tordera, l’AP-7 i els contraforts del Montnegre, en 
una zona boscosa coneguda com el Bosc Gran, així com la riera de Montnegre. 

Comarca:

Vallès Oriental 

Municipis:

Gualba i Sant Celoni

Justificació:

Com en el punt anterior, aquest punt es troba fortament condicionat per la presència de la con-
centració d’infraestructures del corredor de transport que forma l’eix mediterrani, autopista AP-7 i 
el TGV. Igual que en l’anterior punt també s’hi localitzen altres infraestructures lineals de rellevàn-
cia com ara la carretera C-35, la línia de ferrocarril Barcelona – Portbou convencional, un conjunt 
de polígons industrials i àrees residencials que conformen una barrera física important per la 
connectivitat transversal entre els parcs naturals del Montseny i del Montnegre - Corredor.

Dins aquest context la riera de Gualba pren una rellevància significativa dins dels fluxos ecolò-
gics i faunístics, ja que permet la connexió del massís del Montseny amb el corredor fluvial de la 
Tordera.

Es considera que el principal obstacle per la connectivitat és l’autopista AP-7, que en aquest tram 
circula excavada sobre els contraforts del Montnegre, pràcticament damunt la Tordera. 

La situació pròxima de la riera del Montnegre, que desemboca les seves aigües a la Tordera pel 
marge dret, recalca l’important paper pel que fa a la connectivitat transversal d’aquest punt, espe-
cialment entre els dos espais naturals citats. 

La justificació d’aquesta actuació també s’emmarca en la necessitat de mantenir i protegir els es-
pais oberts i forestals existents en tot l’entorn de la riera de Gualba, ordenar el desenvolupament 
dels polígons industrials així com evitar noves actuacions que suposin una canalització de la riera, 
fet que suposaria la pèrdua de la funció connectora d’aquests cursos fluvials. 

Principals amenaces:

La principal amenaça a la connectivitat és el desenvolupament de noves infraestructures viàries i 
de transport, ampliació de l’autopista AP-7, així com el procés urbanístic del polígon industrial de 
Gualba de Baix i noves urbanitzacions.

Igualment que en el punt anterior, es considera important coordina les actuacions de l’autopista 
AP-7 amb les de possibles millores de la carretera C-35 i viseversa.

 

Proposta d’actuacions:

Les actuacions proposades són les següents:

− Construcció d’un fals túnel (ecoducte) a l’autopista AP-7: tal i com s’ha apuntat, es considera 
que la principal barrera per la connectivitat a la zona és l’autopista AP-7, per aquest motiu i amb 
l’objectiu d’afavorir la desfragmentació és proposa la construcció d’un ecoducte de 150 metres a 
l’AP-7 a l’àmbit del  Bosc Gran del Montnegre que permeti la connectivitat paisatgística i faunística 
entre el Montnegre i l’espai fluvial de la Tordera, alhora que la continuïtat dels fluxos fins al parc 
natural del Montseny. 

− Restauració del bosc de ribera de la riera de Gualba: el tram baix de la riera es troba fortament 
alterat per l’ocupació del polígon industrial de Gualba de Baix, que a part de l’ocupació de sòl su-
posa un focus de contaminació important. La recent fase d’ampliació de la superfície del polígon 
ha suposat la reducció de l’espai fluvial, la pèrdua de vegetació i la pràctica canalització del tram 
final. La restauració del bosc de galeria ha de permetre la millora ambiental del tram baix de la 
riera i afavorir les condicions òptimes per tal de millorar-ne la connectivitat multifuncional.

− Ampliació de les obres de drenatge (OD) existents: actualment es localitzen OD a les intersec-
cions de la riera amb l’autopista AP-7, la carretera C-35 i la carretera del polígon de Gualba de 
Baix, que tot i ser obres de drenatge que poden complir la seva funció hídrica, es considera que 
caldria sobredimensionar per tal de millorar la seva funció com a pas inferior multifuncional. Les 
ampliacions proposades són les següents: 

− OD AP-7 riera de Montnegre (situada al PK 105,00): ampliació del 15 m actuals als 50 m de 
longitud.  

− OD C-35 riera de Gualba: ampliació dels 15 m actuals a 50 m de longitud.

− OD carretera polígon de Gualba de Baix: sobredimensionament de l’obra i ampliació de la seva 
secció a 100 metres de longitud

− Protecció dels espais oberts i forestals existents a l’entorn de la riera: el desenvolupament del 
polígon de Gualba de Baix i el corresponent procés d’urbanització ha suposat la creació d’un en-
tramat de carrers que secciona la riera de Gualba per un nou punt. La nova parcel·lació, suposarà 
que una vegada completa l’ocupació, l’espai fluvial de la riera quedarà completament definit per 
una franja contínua en tot el seu tram final fins la Tordera. Per aquest motiu es proposa modificar 
el planejament municipal de Gualba, per tal de protegir els espais oberts i forestals encara no 

Sector 1
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Punt 2. RIERA DE GUALBA Sector 1

urbanitzats a les ribes de la riera, assegurant un major espai per la dinàmica del riu i afavorir els 
fluxos ecològics a través de la riera. A part d’aquest tram final, es considera igualment important, 
la protecció dels terrenys de Can Pla situats al costat nord de la plataforma del TGV, actualment 
ocupats per una matriu agroforestal, per tal de mantenir la seva funció d’embornal cap a la riera.

− Entorn del riu la Tordera: la preservació d’aquest espai és fonamental per assegurar un cor-
redor verd entre els nuclis dels municipis pròxims i també permeten connectar el Massís de les 
Cadiretes amb el Parc del Montnegre-Corredor.

− Implementar mesures de conducció de la fauna a través dels passos existents: per tal de com-
plementar les actuacions proposades a les diferents OD existents en aquest tram de la riera de 
Gualba, es proposa la instal·lació de tancaments perimetrals a banda i banda dels l’estrep dels 
viaductes, així com l’adequació d’una banda lateral o corredor elevat dins l’obra que garanteixi 
un pas sec per a la fauna. Aquest caixó haurà de tenir una amplada i alçada adient per tal que es 
permeti el seu correcte ús i no s’afecti el funcionament hídric de l’obra. 

− Restauració de la terrassa fluvial de la Tordera: l’espai interior del dipòsit fluvial del meandre de 
la Tordera, es considera com un element d’interès natural i connector per la seva situació pròxima 
a la desembocadura del torrent de Can Dansa, per enllaçar amb la proposta d’emplaçament de 
l’ecoducte i per ser un dels punts on la Tordera presenta una major amplitud. Tot i això el bosc de 
ribera i l’espai pròxim presenten un cert grau de degradació, pel que es proposa la restauració de 
l’espai mitjançant la retirada dels elements antròpics i la restitució de la vegetació potencial dels 
diferents ambients.
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Punt 2. RIERA DE GUALBA

Fotografies:

Sector 1

> Simulació 3D de la proposta d’emplaçament de l’ecoducte del Bosc Gran.
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Punt 3. RIERA DE BREDA - REPIAIX

Localització:

Es situa al tram baix de la riera de Repiaix, des de la confluència de la riera de Breda fins als con-
traforts del Montnegre, incloent de nord a sud, el nucli urbà de Viabrea, la plana al•luvial de la 
Tordera i una petita zona agrícola coneguda com el Quintà de Ca l’Oller al tram final de la riera de 
Fuirosos. S’emmarca als termes municipals de Riells i Viabrea i Sant Feliu de Buixalleu al nord i 
de Sant Celoni al sud, esdevenint en diversos trams les mateixes rieres límit de terme.

Comarques:

La Selva i Vallès Oriental

Municipis:

Riells i Viabrea, Sant Celoni i Sant Feliu de Buixalleu

Justificació:

La major part del curs fluvial de la riera de Breda es troba dins el catàleg d’espais naturals de la 
Diputació de Girona, pel bon estat de conservació dels seus hàbitats i per la seva situació estratè-
gica que li dóna un elevat valor connector entre els massissos del Montseny i del Montnegre. Per 
altra banda, l’important ocupació de la plana al·luvial de la Tordera per l’expansió dels usos indus-
trials, a la façana fluvial, i residencial a l’extrem sud-oest del terme municipal de Riells i Viabrea, 
així com la presència de nombroses infraestructures de transport (carretera C-35, autopista AP-7, 
línia de tren convencional Portbou – Barcelona i línia d’alta velocitat) ha suposat la creació d’una 
barrera pràcticament continua, que ha limitat dràsticament els fluxos connectors i ha remarcat 
l’important paper de les rieres i torrents de la zona.

L’elevada antropització de la façana fluvial de la Tordera, ha realçat el paper de les rieres de Breda 
i de Repiaix, on dins aquest context, permeten mantenir un flux ecològic potencial continu a través 
del conjunt dels múltiples obstacles presents, permeten enllaçar amb l’espai fluvial de la Tordera 
i, posteriorment amb les serralades Pre-litorals i Litoral a través de la riera de Fuirosos.

Es considera que el principals obstacles per la connectivitat són l’autopista AP-7 i la pressió ur-
banística a la plana al·luvial de la Tordera i entorn de les rieres, pel que es justifica la realització 
d’actuacions per alliberar espai i potenciar el correcte manteniment d’aquest flux connector nord 
sud entre els citats espais naturals. 

Principals amenaces:s:

La principal amenaça a la connectivitat és la important pressió urbanística de la zona. Pràcti-
cament la totalitat de la façana fluvial de la Tordera es troba ocupada per usos industrials (Sant 
Celoni, la Batllòria, Gualba i Riells i Viabrea) i residencials a l’extrem sud-oest del terme municipal 
de Riells i Viabrea.

Cal destacar també la  presència de múltiples infraestructures viàries i de transport, fet que remar-
ca la necessitat de coordinar les actuacions de l’autopista AP-7 amb les de possibles millores de 
la carretera C-35.

 

Proposta d’actuacions:

Les actuacions contemplades són les següents:

Ampliació de les obres de drenatge (OD) i viaductes existents: es considera que l’actual pas in-
ferior de la via de tren convencional i de la línia d’alta velocitat, així com la OD del camí de Sant 
Jaume a Breda presenten unes dimensions justes per permetre el pas de la fauna pel seu interior. 
A més, la construcció del viaducte de la línia d’alta velocitat sobre la riera de Replaix ha reduït 
l’amplada d’aquesta fet que dificulta el flux connector aigües avall. La resta de OD que es localit-
zen aigües avall, on a més també augmenta la antropització. Els actuals drenatges tot i garantir el 
correcte ús hídric, no asseguren la funció com a pas de fauna, i a més presenten unes condicions 
poc favorables per facilitar el seu ús (abundants desnivells, acumulacions de sediments,...). Les 
ampliacions proposades són les següents: 

− OD GI-552 riera de Repiaix: ampliació del 15 m actuals a 30 m de longitud.  

− OD C-35 riera de Repiaix: ampliació dels 30 m actuals a 45 m de longitud.

− OD AP-7 riera de Fuirosos (aproximadament al PK 102,00): sobredimensionament de l’actual 
obra a 80 metres de longitud.

− Implementar mesures de conducció de la fauna a través dels passos existents: complementàri-
ament a l’actuació anterior, es proposa la instal•lació de tancaments perimetrals a banda i banda 
dels l’estrep dels viaductes, així com l’adequació d’una banda lateral o corredor elevat dins l’obra 
que garanteixi un pas sec per a la fauna. Aquest caixó haurà de tenir una amplada i alçada adient 
per tal que es permeti el seu correcte ús i no s’afecti el funcionament hídric de l’obra. 

− Restauració del bosc de ribera: el tram baix de la riera de Breda es troba fortament alterat per 
l’ocupació de sector industrial de Sant Celoni i Sant Feliu de Boixalleu, canalitzant l’espai fluvial 
i esdevenint una font de contaminació important. L’objectiu de la restauració del bosc de ribera, 
és el de millorar les condicions ambientals dels espais més degradats i afavorir les condicions 
òptimes que permetin la connectivitat ecològica a través de la riera.

Sector 1



− Protecció dels espais oberts i forestals existents a l’entorn de la riera: tal i com ja s’ha apuntat 
dins la justificació, el tram baix de la riera de Breda presenta un estat de conservació molt degra-
dat, amb una forta presència antròpica i l’ocupació de bona part de la terrassa fluvial per usos 
industrials. Per aquest motiu, es considera necessari revisar els planejament local de Sant Celoni 
i de Sant Feliu de Buixalleu ( sòl rústic, polígon 10 parcel•la 85) per tal d’augmentar la protecció 
de la zona situada a l’entorn de la riera i de la Tordera, retornant així a una certa dinàmica natural 
i afavorir els fluxos ecològics.

− Entorn del riu la Tordera: la preservació d’aquest espai és fonamental per assegurar un cor-
redor verd entre els nuclis dels municipis pròxims i també permeten connectar el Massís de les 
Cadiretes amb el Parc del Montnegre. 
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís del Montseny, el Massís del Montnegre-Corredor i el Massís de l’Ardenya

Punt 4. PLA DE GASERANS

Localització:

Es situa a la zona sud oest del pla de Gaserans, entre una zona coneguda com els camps de la 
Talleda i el pla de les Pomeres, a través del sector industrial de Sant Feliu de Buixalleu. L’eix ver-
tebrador del punt és el rec de Gaserans, petit curs fluvial que travessa la zona del pla del mateix 
nom fins avocar les seves aigües a la Tordera. L’àrea d’estudi també inclou la plana al•luvial de la 
Tordera, el Gorg Negre i a l’altra banda de l’autopista AP-7, la riera de Ramió i el regadiu del Mas 
Roure.

Comarca:

La Selva 

Municipis:

Sant Feliu de Buixalleu i Fogars de la Selva

Justificació:

El pla de Gaserans s’inclou dins el catàleg d’espais naturals de la Diputació de Girona, conjun-
tament amb el bosc de Domènec, formant un extens polígon que manté una urbanització poc 
densa, que permet enllaçar amb la plana al·luvial de la Tordera i assegurar un flux connector nord 
sud entre els espais naturals del massís del Montseny i del Montnegre. Igual que en la resta de 
zones descrites per les darreres actuacions d’aquest sector, l’àmbit d’estudi es troba fortament 
condicionat per la presència de la concentració d’infraestructures del corredor de transport que 
forma l’eix mediterrani, autopista AP-7 i el TAV, així com la carretera C-35 i la línia de ferrocarril 
convencional entre Barcelona – Portbou, i el sector industrial de Sant Feliu de Buixalleu que con-
formen una barrera física pels fluxos ecològics, que es troben pràcticament limitats al conjunt de 
rieres i rierols que conformen la xarxa hidrogràfica. En aquest sentit, es justifica la necessitat de 
garantir el bon estat ambiental del rec de Gaserans, un dels múltiples atributs de la Tordera, però 
un dels pocs que permet creuar el total d’infraestructures presents a la zona. El rec de Gaserans i 
el seu entorn presenta un bon estat de conservació en el seu tram inicial, permeten donar al curs 
fluvial una funció d’embornal i de corredor físic potencial per permetre un flux continu fins a la 
Tordera. Tot i això l’expansió del sector industrial de la zona i el corresponent procés urbanitzador 
ha portat a la excavació i canalització del rec al seu tram baix dificultant la connectivitat ecològica 
i agreujant les condicions ambientals.

Per aquest motiu es considera important restituir el curs fluvial del rec, alliberar l’espai comprès a 
l’entorn del tram baix, així com actuar sobre l’autopista AP-7 per tal de potenciar la utilització del 
pla de Gaserans com a connector nord –sud amb el massís del Montnegre.

Principals amenaces:

La principal amenaça a la connectivitat és l’extensió de sòl d’ús industrial,en especial del sector 
industrial de Sant Feliu de Buixalleu, que s’estén des de la C-35 fins a pocs metres de la llera de 
la Tordera. Com a la resta de punts del sector cal apuntar com a una nova amenaça la  presència 
de múltiples infraestructures viàries i de transport, com ara la mateixa carretera C-35  i la impossi-
bilitat de connectar amb el massís del Montnegre a través de l’autopista AP-7.

 

Proposta d’actuacions:

Les actuacions contemplades són les següents:

− Construcció d’un fals túnel (ecoducte) a l’autopista AP-7: Per tal de permetre la connectivitat 
del Montnegre - Corredor amb l’espai fluvial de la Tordera, i alhora potenciar el flux connector a 
través del pla de Gaserans, es proposa la construcció d’un ecoducte de 250 metres a l’AP-7 situat 
a l’àmbit del Quintà (aproximadament al PK 99,000). Aquesta actuació ha de permetre la desfrag-
mentació d’aquesta infraestructura, i per tant afavorir la connectivitat multifuncional, especialment 
paisatgística i faunística però també social. 

− Ampliació de les obres de drenatge (OD) i viaductes existents: es considera que els actuals 
passos inferiors habilitats a la plataforma del tren d’alta velocitat i de la via de tren convencional 
presenten unes dimensions correctes per permetre el pas de la fauna pel seu interior. Aquest 
però, no és el cas de la resta de OD que es localitzen aigües avall, on a més també augmenta la 
pressió antròpica. Les ampliacions proposades són les següents: 

− OD C-35: construcció d’un viaducte de 50 m que substitueixi l’actual mur de contenció i tub de 
2 m de diàmetre.

− Pas inferior sector industrial: ampliació a 30 m de longitud l’actual marc de formigó de 5 metres 

− Protecció dels espais oberts i forestals existents a l’entorn de la riera: tal i com ja s’ha apuntat 
dins la justificació, tot el tram final del rec de Gaserans transcorre a través del sector industrial de 
Sant Feliu de Buixalleu, fet que ha suposat un fort impacte ambiental i una pèrdua important de 
la qualitat ambiental de la zona. Per aquest motiu, es considera necessari revisar el planejament 
local de Sant Feliu de Buixalleu per tal de requalificar els terrenys destinats a usos industrials, pre-
servar els espais no urbanitzats existents, i procedir a la posterior restauració de tota la zona. La 
proposta considera limitar l’ús industrial a la zona més allunyada del curs de la Tordera i assegu-
rar la protecció de l’espai fluvial situat a banda i banda del curs del rec de Gaserans. La proposta 
afecta a 11 parcel·les urbanes situades al terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu (referència 
cadastral):

7504519DG6235S0001YA 7504522DG6235S0001YA 7504524DG6235S0001QA

7504508DG6235S0001EA 7504510DG6235S0001JA 7504525DG6235S0001PA

7504509DG6235S0001SA 7504517DG6235S0001AA 7504526DG6235S0001LA

7504507DG6235S0001JA 7504523DG6235S0001GA 

Sector 1



− Restituir la geomorfologia del tram baix del rec de Gaserans: el traçat de la carretera C-35 ha 
esdevingut el punt d’inici de la canalització de l’actual curs del rec de Gaserans, fet agreujat per 
l’expansió del sector industrial de Sant Feliu de Buixalleu, que ha limitant l’espai fluvial a la míni-
ma expressió, i ha urbanitzat tot l’espai fins a la façana de la Tordera. Aquest procés ha suposat 
la supressió de la funció connectora del rec i l’aïllament del pla de Gaserans cap al sud. Per tal 
de fomentar la connectivitat entre els massissos del Montseny i del Montnegre a través del Pla 
de Gaserans és necessari condicionar i millorar les condicions ambientals del rec de Gaserans, 
i en especial retorna’n espai al curs fluvial per restituir la dinàmica natural. Es proposa restituir la 
geomorfologia del rec de Gaserans assegurant la seva continuïtat aigües avall de la carretera C-
35, així com la restauració de l’espai ocupat pel sector industrial de Sant Feliu de Buixalleu al pla 
de les Pomeres.

− Restauració del bosc de ribera: el tram baix i final del rec de Gaserans es troba fortament alterat 
per l’ocupació de sector industrial de Sant Feliu de Buixalleu. El procés urbanitzador ha suposat 
la total canalització del traçat del rec, la restricció de l’espai fluvial en ambdós marges a la mínima 
expressió i l’aparició d’una font important de contaminació. Aquest fet suposa l’eliminació de la 
funció connectora i ecològica del rec, motiu pel que s’evidencia la necessitat de restituir una franja 
de bosc de ribera paral·lela al curs del rec, que permeti la millora de les condicions ambientals i 
afavoreixi les condicions per permetre la connectivitat ecològica a través del pla de Gaserans.

− Implementar mesures de conducció de la fauna a través dels passos existents: per tal de com-
plementar les actuals OD, es proposa la instal·lació de tancaments perimetrals a banda i banda 
dels l’estrep dels viaductes, així com l’adequació d’una banda lateral o corredor elevat dins l’obra 
que garanteixi un pas sec per a la fauna. Aquest caixó haurà de tenir una amplada i alçada adient 
per tal que es permeti el seu correcte ús i no s’afecti el funcionament hídric de l’obra. 

− Entorn del riu la Tordera: la preservació d’aquest espai és fonamental per assegurar un cor-
redor verd entre els nuclis dels municipis pròxims i també permeten connectar el Massís de les 
Cadiretes amb el Parc del Montnegre-Corredor.
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Simulació 3D de la proposta d’emplaçament de l’ecoducte del Pla de Gaserans.
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís del Montseny, el Massís del Montnegre-Corredor i el Massís de l’Ardenya

Punt 5. RIERA D’ARBÚCIES

Localització:

Es situa al tram baix de la riera d’Arbúcies, al sud del terme municipal d’Hostalric, a la zona com-
presa entre les Brugueres, el Bessó i el sector industrial d’Hostalric. L’àmbit d’aquest punt també 
afecta el marge dret de la Tordera, l’AP-7 i una zona boscosa coneguda com les Llobateres de 
Can Mateu de Fogars de la Selva

Comarca:

La Selva

Municipis:

Fogars de la Selva i Hostalric

Justificació:

La riera d’Arbúcies és un important connector fluvial entre els Espais d’Inerès Natural de les Gui-
lleries, Estanys de la Tordera i el Parc Natural del Montseny. Aquest fet dota a aquest curs fluvial 
d’una importància cabdal dins el paper de la connectivitat regional, especialment destacable 
considerant l’actual situació del seu tram baix on, a igual que els punts anteriors, s’hi concentren 
bona part de les infraestructures lineals que formen el corredor mediterrani de transport (autopista 
AP-7 i el TGV), a més de la carretera C-35, la línia de ferrocarril entre Barcelona i Portbou i una 
sèrie de zones urbanes i industrials d’important magnitud. Òbviament aquest fet suposa un efecte 
barrera important respecta a la connectivitat transversal entre els espais naturals del Montseny i 
del Montnegre – Corredor a través de l’espai fluvial de la Tordera.

Es considera que el principal obstacle per la connectivitat, i principal element pertorbador del flux 
entre aquest dos espais naturals és l’autopista AP-7, essent el punt on es proposa realitzar les 
actuacions de desfragmentació de més rellevància. 

La proximitat dels boscos de la Serra de Can Planes, l’Esquirol i de nombrosos torrents i escòr-
recs dels vessants del Montnegre, zona forestal de grans dimensions on encara hi ha una densitat 
baixa d’urbanització, evidencien la necessitat de protegir aquests indrets, que encara mantenen 
una certa naturalitat. 

Principals amenaces:

La principal amenaça a la connectivitat és el desenvolupament de noves infraestructures viàries i 
de transport, la construcció de l’eix transversal ferroviari i el desenvolupament del sector industrial 
d’Hostalric.

Com en tot el sector crític entre el Montseny i el Montnegre, es d’important rellevància la neces-
sitat de coordinar les actuacions de l’autopista AP-7 amb les de possibles millores de la carretera 
C-35 i viceversa.

Proposta d’actuacions:

Les actuacions contemplades són les següents:

− Construcció d’un fals túnel (ecoducte) a l’autopista AP-7: per tal de permetre la connectivitat del 
Montnegre - Corredor amb l’espai fluvial de la Tordera, i per tant permetre un flux que enllaci amb 
l’espai natural del  Montseny es proposa la construcció d’un ecoducte de 150 metres a l’AP-7, 
situat a l’àmbit del  Bosc Gran del Montnegre. Aquesta actuació ha de permetre la desfragmen-
tació d’aquesta infraestructura en aquest punt, i per tant afavorir la connectivitat multifuncional, 
especialment paisatgística i faunística però també social. 

− Restauració del bosc de ribera: el tram baix de la riera d’Arbúcies es troba fortament alterat per 
l’ocupació de sector industrial d’Hostalric, que suposa una restricció de l’espai fluvial en ambdós 
marges i una font de contaminació important. Aquest fet s’agreuja per la recent construcció de la 
plataforma del TGV i del viaducte que salva el curs de la riera, que ha suposat la pràctica destruc-
ció de les comunitats de ribera en tot el tram final, deixant únicament alguns peus aïllats d’àlber i 
pollancre. El viaducte del TGV construït al pas de la riera d’Arbúcies no presenta cap problema de 
permeabilitat per tant no es proposen cap tipus de mesures d’actuació sobre aquesta infraestruc-
tura.  L’objectiu de la restitució del bosc de ribera, és el de permetre la millora de les condicions 
ambientals, per tal d’afavorir les condicions òptimes que permetin la connectivitat ecològica a 
través de la riera.

− Ampliació de les obres de drenatge (OD) existents: tot i que es considera que les OD existents 
a la carretera C-35, a la carretera del polígon i a la línia de tren convencional presenten dimensi-
ons força òptimes per permetre el pas de la fauna, aquest no és el cas de la OD existent a la via 
romana del sector industrial, on l’actual passera suposa un obstacle a la connectivitat, permeten 
únicament el pas de la làmina d’aigua. Per aquest motiu es proposa l’ampliació de la OD existent, 
de manera que es permeti el flux faunístic a través de tota la secció de la riera. 

− Protecció dels espais oberts i forestals existents a l’entorn de la riera: tal i com ja s’ha apun-
tat dins la justificació, el tram baix de la riera d’Arbúcies presenta un estat de conservació molt 
degradat, amb una forta presència antròpica i l’ocupació de bona part de la terrassa fluvial per 
polígons industrials. Per aquest motiu, es considera necessari revisar els planejaments locals per 
tal de preservar els espais no urbanitzats existents a les riberes, permetent així restablir una certa 
dinàmica natural i afavorir els fluxos ecològics.

− Entorn del riu la Tordera: la preservació d’aquest espai és fonamental per assegurar un cor-
redor verd entre els nuclis dels municipis pròxims i també permeten connectar el Massís de les 
Cadiretes amb el Parc del Montnegre-Corredor.

− Implementar mesures de conducció de la fauna a través dels passos existents: per tal de com-
plementar les actuals OD, es proposa la instal·lació de tancaments perimetrals a banda i banda 
dels l’estrep dels viaductes, així com l’adequació d’una banda lateral o corredor elevat dins l’obra 
que garanteixi un pas sec per a la fauna. Aquest caixó haurà de tenir una amplada i alçada adient 
per tal que es permeti el seu correcte ús i no s’afecti el funcionament hídric de l’obra. 

Sector 1
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> Simulació 3D de la proposta d’emplaçament de l’ecoducte sobre l’AP-7
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís del Montseny, el Massís del Montnegre-Corredor i el Massís de l’Ardenya

Punt 6. LA TORDERA I RIERA DE SANTA COLOMA – PONT AP-7

Localització:

Aquest punt es situa al tram final de la riera de Santa Coloma, des del pont de la C-35 fins al seu 
aiguabarreig amb la Tordera. L’espai es troba comprès entre els termes municipals de Maçanet 
de la Selva, Massanes i Fogars de la Selva, dels quals la mateixa riera serveix sovint de límit de 
terme.

Comarca:

La Selva

Municipi:

Fogars de la Selva, Massanes i Maçanet de la Selva

Justificació:

La riera de Santa Coloma és un connector important que enllaça amb els espais protegits de les 
Guilleries, estanys de Sils, turons de Maçanet i riu i estanys de la Tordera. L’àmbit d’estudi és una 
zona que engloba part dels EINs de la riera de Santa Coloma i turons de Maçanet. 

La zona d’estudi abraça els espais no urbanitzats situats al sud-est de la riera de Santa Coloma 
formada per un mosaic agroforestal característic de la plana selvatana, formada per conreus 
extensius, alzinars, suredes, pinedes de pinastre i pinyer, plantacions de pollancres i plàtans, 
matollars i herbassars.

Al sud de l’àmbit d’estudi engloba els contraforts cap a l’interior de la serralada Litoral, a banda i 
banda de l’autopista AP-7, on la riera de Santa Coloma entra en contacte amb el tram mitjà de la 
Tordera.

La Tordera té un paper estratègic com a connector fluvial entre les serralades Pre-litoral i Litoral, 
així com entre els diversos espais naturals protegits de l’interior de la plana de la Selva. 

Així doncs, la connectivitat en aquest punt presenta un paper vital dins l’escala regional, que tot 
i trobar-se en certa manera garantida presenta certes amenaces per la presència de diverses in-
fraestructures viàries, autopista AP-7 i carretera C-35, que seccionen la riera de Santa Coloma i la 
Tordera dins l’àmbit d’estudi, així com el creixement urbanístic insostenible.

Principals amenaces:

La principal amenaça a la connectivitat és el desenvolupament de noves infraestructures de trans-
port, com el desdoblament de la carretera N-II/A-2, la línia del tren d’alta velocitat i la millora de les 
carreteres C-35 i C-63 i l’ampliació a tres carrils de l’autopista AP-7. 

Altres aspectes negatius són el creixement de les grans urbanitzacions existents al terme muni-
cipal de Maçanet de la Selva (al llarg de la carretera GI-555) així com la regressió del bosc de 
ribera, la contaminació de les aigües de la riera i el deficient estat ecològic de la Tordera a partir 
de Fogars de la Selva.

 

Proposta d’actuacions:

Les actuacions proposades són les següents:

− Manteniment de les magnituds dels viaductes: es considera que els actuals dimensionaments 
dels viaductes de la carretera C-35, en els cas de la riera de Santa Coloma, i de l’autopista AP-7, 
en el cas de la Tordera, garanteixen el seu ús com a passos de fauna i per tant no alteren la fun-
ció connectora dels cursos fluvials. Per aquest motiu cal garantir que les possibles millores o el 
desenvolupament de noves infraestructures mantingui com a mínim les dimensions dels actuals 
viaductes.

− Protecció dels espais oberts i forestals existents a l’entorn de la riera: tot i que la zona d’estudi 
no presenta una forta pressió urbanística, cal controlar el desenvolupament de la zona industrial 
de Massanes i el manteniment de la matriu agroforestal del pla de la Riera.

− Entorn del riu la Tordera: la preservació d’aquest espai és fonamental per assegurar un cor-
redor verd entre els nuclis dels municipis pròxims i també permeten connectar el Massís de les 
Cadiretes amb el Parc del Montseny i de Montnegre-Corredor.

− Retirada d’elements antròpics del viaducte de l’autopista AP-7: l’actual ombra del viaducte AP-
7 s’hi troba una acumulació excessiva  de runes i altres elements de rebuig de la construcció. 
Aquest fet suposa una deficiència en el seu estat i una pèrdua de la qualitat de pas del viaducte a 
la part seca. Per aquest motiu es remarca la necessitat de retirar aquests residus i d’implantar un 
seguiment i control més efectiu per evitar que es continuï utilitzant aquest punt com a abocador 
incontrolat.

Sector 2
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís del Montseny, el Massís del Montnegre-Corredor i el Massís de l’Ardenya

Punt 6. LA TORDERA I RIERA DE SANTA COLOMA – PONT AP-7

Fotografies:
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís del Montseny, el Massís del Montnegre-Corredor i el Massís de l’Ardenya

Punt 7. TORRENT DE LES PORTES NEGRES – RIEROT DE MARTORELL

Localització:

Aquest punt es situa a uns 1.500 metres del darrer punt, a l’est del tram final de la riera de Santa 
Coloma, a una zona eminentment agroforestal coneguda com el Pla de Cal Ros al terme muni-
cipal de Maçanet de la Selva i del Salicar i el Bosc d’en Bancells a Fogars i Tordera al Sud. Cal 
destacar la presència a l’est de la urbanització de Mas Altaba.

Comarques:

La Selva i Maresme

Municipis:

Fogars de la Selva, Maçanet de la Selva i Tordera

Justificació:

L’àmbit d’estudi es troba format per una zona  poblada per un dens matollar acidòfil i algun clap 
de sureda, roureda de roure africà, alzinar, pinedes de pinyer i pinastre i algunes plantacions 
de caducifolis pròxims al curs fluvial de la Tordera. Dins aquest paisatge dominat clarament per 
aquesta matriu agroforestal i amb un valor elevat des d’un punt de vista de la connectivitat, desta-
ca la presència de l’autopista AP-7 com a un clar element distorsionant, que en aquest tram avan-
ça sobre grans terraplens. Una vegada creuada la Tordera, l’autopista presenta un nou gran pas 
inferior a l’altura d’aquest dos petits torrents, construït per permetre el pas de la línia de ferrocarril 
de rodalies C-1. 

Es considera que l’actual viaducte, no presenta unes dimensions prou òptimes per afavorir la con-
nectivitat eclògica, ja que secciona el torrent de les Portes Negres, unint-lo al rierot de Martorell, 
que desapareixen abans del talús de l’autopista i no tornen a aparèixer fins passada la carretera 
de Fogars GI-512. 

Es fonamental la bona permeabilització de l’autopista en el tram comprès per l’anterior i el present 
punt, ja que aquesta zona de la Tordera té un elevat interès, i és adjacent a l’àrea del bosc de 
Buscastells, inclòs en l’Espai d’Interès natural dels Turons de Maçanet.

Principals amenaces:

La principal amenaça a la connectivitat és el desenvolupament de noves infraestructures de trans-
port, com el desdoblament de la carretera N-II/A-2, la línia del tren d’alta velocitat, la millora de les 
carreteres C-35 i GI-512 i l’ampliació a tres carrils de l’autopista AP-7. 

Altres aspectes negatius són el creixement de les grans urbanitzacions existents al terme munici-
pal de Maçanet de la Selva (en especial de Mas Altaba) així com el deficient estat ecològic de la 
Tordera a partir de Fogars de la Selva.

Destacar que bona part de la zona es va trobar afectada per un gran incendi l’any 2003.

 

Proposta d’actuacions:

Les actuacions proposades són les següents:

− Ampliació del viaducte de l’autopista AP-7: es considera que l’actual viaducte habilitat per 
permetre el pas del ferrocarril de rodalies C-1, així com d’una pista forestal, no garanteix el seu 
correcte ús com a connector multifuncional, ja que tot hi permetre la comunicació a banda i ban-
da de l’autopista, secciona els cursos fluvials i canalitza el torrent de les Portes Negres i el rierot 
de Martorell a través d’un tub de diàmetre insuficient per habilitar-lo com a pas de la fauna. Per 
aquest motiu, i recollint la proposta de mesures correctores per a l’AP-7 del CILMA, es proposa 
l’ampliació de l’actual viaducte de l’autopista AP-7 dels 100 als 250 metres de longitud, sobredi-
mensionament que és considera adequat per complir l’objectiu d’assegurar la correcte permea-
bilitat.

− Restituir la geomorfologia del cursos fluvials: l’ampliació del viaducte ha de permetre la retirada 
del material de l’actual terraplè de l’autopista AP-7. Una vegada excavat i retirat tot l’espai de l’om-
bra del viaducte, s’haurà de restituir la geomorfologia del torrent de les Portes Negres i del rierot 
de Martorell, assegurant la seva continuïtat aigües avall de la carretera GI-512.

− Habilitar un pas inferiors per a la fauna a la carretera GI-512: de forma coordinada a l’actuació 
de l’autopista AP-7, es proposa sobredimensionar l’actual drenatge del torrent de les Portes Ne-
gres a la carretera GI-512, construint una nova obra de drenatge de 100 metres de longitud que 
asseguri el correcte funcionament com a pas de fauna. L’objectiu d’aquestes actuacions és el de 
habilitar un nou flux connector nord – sud, aprofitant l’actual zona d’interès per a la connectivitat 
entre la riera de Santa Coloma, Estanys de Sils i espai fluvial de la Tordera.

− Protecció dels espais oberts i forestals existents: tot i que la zona d’estudi no presenta una forta 
pressió urbanística, cal controlar el possible creixement de noves urbanitzacions al terme muni-
cipal de Maçanet de la Selva.

− Entorn del riu la Tordera: la preservació d’aquest espai és fonamental per assegurar un cor-
redor verd entre els nuclis dels municipis pròxims i també permeten connectar el Massís de les 
Cadiretes amb el Parc del Montseny i de Montnegre-Corredor.
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís del Montseny, el Massís del Montnegre-Corredor i el Massís de l’Ardenya

Punt 7. TORRENT DE LES PORTES NEGRES – RIEROT DE MARTORELL

Fotografies:
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís del Montseny, el Massís del Montnegre-Corredor i el Massís de l’Ardenya

Punt 8. PRAT MAJOR

Localització:

Aquest punt es situa al PK 87,500 de l’autopista AP-7, a una zona fonamental agrària i de matollar 
al centre del terme municipal de Maçanet de la Selva. L’àmbit d’estudi es situa al sud del turó 
de Sant Jordi, inclòs al EIN de turons de Maçanet, i s’allarga fins al turó de Puig Marí incloent 
un conjunt d’habitatges unifamiliars tipus masia, l’autopista AP-7 i petits cursos fluvials de règim 
torrencial.

Comarca:

La Selva 

Municipi:

Maçanet de la Selva 

Justificació:

L’àmbit d’estudi es troba format per una zona dominada per matollars acidòfils i algun clap de bosc 
(suredes, alzinars i alguna sèquia amb alineacions de pollancres i àlbers) conjuntament a camps 
de conreu i petites plantacions de planifolis. Dins aquest paisatge, clarament format per aquesta 
matriu agroforestal, destaca la presència de l’autopista AP-7 com a clar element seccionador del 
territori que actua com a una autèntica barrera que impossibilita qualsevol possibilitat de comu-
nicació transversal. Cal destacar que dins el tram en qüestió, pràcticament no hi existeixen obres 
que afavoreixin permeabilitat, exceptuant un pas elevat peatonal. Aquest fet, conjuntament a la 
proximitat de l’EIN dels turons de Maçanet, que queda delimitat pel mateix traçat de l’autopista i 
dels boscos de Mas Altaba, Can Malagarriga i el Pujol catalogats com a espai d’interès natural per 
la Diputació de Girona, justifica la necessitat de realitzar alguna actuació que connecti físicament 
el turó de Sant Jordi, situat al nord de l’autopista, amb la resta del territori. 

Principals amenaces:

La principal amenaça a la connectivitat és la presència de l’autopista AP-7 i el seu desdoblament.  
En el tram l’autopista secciona un espai amb un valor paisatgístic i ambiental elevat, i pràcticament 
no hi existeixen elements que permetin la connectivitat a banda i banda de la infraestructura.

 

Proposta d’actuacions:

Les actuacions proposades són les següents:

− Construcció d’un fals túnel (ecoducte) a l’autopista AP-7: per tal de permetre la connectivitat 
a través de la matriu agroforestal de la zona d’estudi i, a través de l’espai d’interès natural dels 
turons de Maçanet, es proposa la construcció d’un ecoducte de 150 metres a l’AP-7 situat davant 
de Can Prat Major aproximadament al PK 87,500. L’emplaçament d’aquesta obra es justifica per 
la situació de l’autopista, que en aquest tram transcorre a través de talussos en desmunt i per la 
situació pròxima de diverses elevacions del terreny com ara els turons de Sant Jordi (al nord) i 
de Can Xarabau (al sud). La morfologia del relleu ha d’afavorir la integració paisatgística de l’eco-
ducte. S’ha considerat també la falta d’elements que possibilitin la desfragmentació del tram de 
l’autopista comprès entre la riera de Santa Coloma i els estanys de Sils, i en especial a l’entorn 
més adjacent de l’EIN dels turons de Maçanet. 
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís del Montseny, el Massís del Montnegre-Corredor i el Massís de l’Ardenya

Punt 8. PRAT MAJOR

Fotografies:
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> Simulació 3D de la proposta d’emplaçament de l’ecoducte sobre l’AP-7

Vista des del Puig Marí

Vista des del Turó de Sant Jordi
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís del Montseny, el Massís del Montnegre-Corredor i el Massís de l’Ardenya

Punt 9. LA TORDEROLA

Localització:

La Torderola és una riera que neix a la vessant nord-oest del Mont Barbat i, travessant el terme 
municipal de Maçanet de la Selva, s’ajunta amb la Sèquia de Sils abans de descarregar les po-
ques aigües que té a la Riera de Santa Coloma de Farners. L’àmbit d’estudi es situa entre el nucli 
urbà de Maçanet de la Selva, segueix el curs fluvial creuant la urbanització del Molí, fins l’encre-
uament amb la carretera N-II/A-2 just al límit amb el terme municipal de Vidreres.

Comarca:

La Selva 

Municipis:

Maçanet de la Selva, Sils i Vidreres

Justificació:

La Torderola, tot i ser una riera de poca magnitud, pren un paper rellevant dins la connectivitat  
regional per la seva situació estratègica entre diferents espais naturals d’interès natural com ara 
les Guilleries, els estanys de Sils - riera de Santa Coloma,  turons de Maçanet i, enllaçant amb la 
plana agrícola de Vidreres, el Massís de l’Ardenya. 

El tram baix de la Torderola, s’identifica al Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la 
Costa Brava (Associació de Naturalistes de Girona 2006), dins el connector de la Selva marítima 
i dins l’espai d’interès natural de la muntanya de Can Cabanyes. 

Per quest motiu es considera rellevant aplicar les accions correctores necessàries per assegurar 
una bona permeabilització de l’autopista AP-7 i de la carretera N-II/A-2 en aquest punt, i s’eviti 
l’afecció a altres zones com ara el pla de Marata i el Pujol, espais naturals catalogats per la Dipu-
tació de Girona pel seu interès natural i el seu paper dins la connectivitat regional. 

Principals amenaces:

Les principals amenaces sobre la Torderola són els desdoblament de les carreteres N-II i C-35, el 
desdoblament de l’autopista AP-7 i el creixement urbanístic del nucli urbà de Maçanet de la Selva 
i de la urbanització del Molí. 

 

Proposta d’actuacions:

Les actuacions proposades són les següents:

− Ampliació de les obres de drenatge (OD) existents a la carretera C-35: les actuals estructures 
existents a la carretera C-35 sobre la Torderola i la sèquia de Can Cuca es consideren insuficients 
per garantir el seva funció com a connector i pas de fauna. A més a més, s’ha de considerar que 
el funcionament com a pas inferior per la fauna de l’actual pont de la Torderola, es veu agreujat 
per la falta de manteniment i de neteja de la secció del pont. Es proposa l’ampliació de les actuals 
estructures a les següents mesures: 

− OD Torderola: ampliació dels 20 m actuals als 30 m de longitud 

− OD sèquia Can Cuca: ampliació de l’actual marc de 5 m als 10 m de longitud

− Restauració del bosc de ribera de la Torderola: l’actual bosc de ribera de les ribes de la Tordero-
la es troba en força mal estat en alguns trams del curs fluvial situats entre la C-35 i l’encreuament 
amb l’autopista AP-7. Per aquest motiu es proposa la restauració del bosc de galeria i la millorar 
les condicions ambientals, amb la intenció de potenciar la connectivitat en aquest tram. Dins la 
mateixa proposta s’emmarca l’actuació de restauració d’una zona industrial situada entre les OD 
de la C-35 a l’entrada de Maçanet, amb l’objectiu de crear una nova zona verda que serveixi d’en-
llaç entre la Torderola i la sèquia de Can Cuca. 

− Ampliació dels passos inferiors de l’autopista AP-7: amb l’objectiu de coordinar les actuacions 
proposades anteriorment i millorar la permeabilització de la infraestructura viària, es proposa am-
pliar els actuals passos inferiors de l’autopista AP-7. L’actual viaducte de la Torderola, a l’altura de 
la urbanització del Molí, presenta unes condicions pèssimes per tal de possibilitar el seu ús com a 
pas de fauna, ja que la seva secció és insuficient al passar-hi la carretera i trobar-se pràcticament 
sempre inundada. Es proposa l’ampliació de les actuals estructures a les següents mesures: 

− Viaducte Torderola: ampliació als 50 m de longitud 

− OD Can Cuca: ampliació als15 m de longitud

− Aplicació de mesures correctores al desdoblament de la carretera N-II/A-2: les properes obres 
de desdoblament de la carretera N-II/A2 poden suposar l’increment de l’efecte barrera de l’actual 
carretera si no es considera l’execució de mesures correctores per afavorir-ne la permeabilitat. 
Per aquest motiu es recalca la necessitat d’executar les mesures correctores proposades pel 
CILMA, i en especial en relació a aquest punt, la construcció d’un viaducte a la Torderola de 100 
metres de longitud i d’un fals túnel de 150 m a Can Fita 
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís del Montseny, el Massís del Montnegre-Corredor i el Massís de l’Ardenya

Punt 9. LA TORDEROLA

Fotografies:
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís del Montseny, el Massís del Montnegre-Corredor i el Massís de l’Ardenya

Punt 10. ESTANYS DE SILS

Localització:

Els estanys de Sils són un espai inclòs al PEIN i a la Xarxa Natura 2000, situats majoritàriament 
al terme municipal de Sils, encara que amb una petita part a Maçanet de la Selva i Caldes de 
Malavella. Aquest espai correspon, en part, a una mostra representativa de les antigues zones 
humides que constituïren l’important sistema lacunar de la plana selvatana. Cal destacar-ne l’ele-
vat interès paisatgístic, així com la singularitat i el fet de comptar amb una diversitat d’hàbitats, 
comunitats vegetals i animals d’interès molt elevat.

L’àmbit d’estudi queda creuat per l’autopista AP-7, la carretera C-63 i la carretera N-II/A-2, que 
marca el límit del EIN en un tram de gairebé 300 m.

Comarca:

La Selva 

Municipis:

Maçanet de la Selva, Sils i Vidreres 

Justificació:

Considerant l’important aïllament al qual es troba l’espai naturals protegits dels estanys de Sils 
respecte als grans espais naturals propers com ara: el Montseny, els turons de Maçanet i les Gui-
llaries a l’oest, i el Massís de les Cadiretes a l’est, es especialment rellevant l’important paper que 
juguen els nombrosos torrents i rieres que permeten travessar les nombroses infraestructures 
presents a l’àrea.

Aquest fet suposa la necessitat d’aplicar les mesures necessàries per tal de reduir l’efecte barrera 
que provoquen les importants infraestructures viàries del corredor mediterrani (AP-7 i N-II/A2) i 
augmentar-ne la permeabilitat transversal. 

Com a principals connectors fluvials cal destacar el Reclar, que neix al vessant oest del Massís de 
les Cadiretes i vessa les seves aigües als Estanys de Sils, atorgant-li una situació estratègica com a 
connector fluvial entre la serralada Litoral i els espais naturals de l’interior de la comarca, la riera de 
Pins que transcorre entre el Rec Madral i la sèquia de Sils a través del pla de Vidreres i la sèquia de 
Sils que connecta la riera de Santa Coloma amb la riera de Santa Maria en direcció est-oest. 

Principals amenaces:

La principal amenaça a la connectivitat és el desenvolupament de noves infraestructures de trans-
port, com el desdoblament de la carretera N-II/A-2, l’ampliació a tres carrils de l’autopista AP-7, 
així com possibles millores a les carreteres C-35 i C-63.

Un altra amenaça important és l’augment de la superfície urbana al Pla de Vidreres, en especial 
pel creixement del nucli urbà i de la urbanització del Mas Flassià, així com del polígon industrial 
de Vidreres. 

Proposta d’actuacions:

Les actuacions proposades són les següents:

− Ampliació dels passos inferiors i obres de drenatge (OD) existents a l’autopista AP-7: Es consi-
dera que l’actual distribució dels passos inferiors i obres de drenatge existents a l’autopista AP-7, 
limiten molt la connectivitat transversal de la infraestructura en tot el tram dels estanys de Sils, ja 
que tot i presentar fins a 8 passos inferiors, aquests són de dimensions reduïdes, poc sobredi-
mensionats, i per tant no poden garantir la funció com a pas de fauna. Aquest fet és especialment 
evident en el cas dels punts on es creuen els cursos fluvials de major magnitud (Sèquia de Sils, 
Reclar, riera de Pins) que inunden gairebé permanentment la secció útil del drenatge. Per aquest 
motiu es proposa la construcció de viaductes en els punts següents:

− Sèquia de Sils: construcció d’un viaducte de 150 m de longitud que englobi el rec Sorrer

− Reclar: ampliació de l’actual drenatge mitjançant la construcció d’un viaducte de 150 m de 
longitud, que incorpori un pas inferior peatonal 

− Riera de Pins: ampliació de l’actual drenatge mitjançant la construcció d’un viaducte de 50 m 
de longitud

− Manteniment dels passos inferiors existents a l’autopista AP-7: per tal de permetre el correcte 
funcionament de les OD i els passos inferiors existents com a pas de fauna, cal assegurar un 
manteniment periòdic que en garanteixi les òptimes condicions. Cal evitar l’acumulació excessiva 
de sòlids arrossegats (sorres, graves, restes vegetals, escombraries,...) a l’interior dels drenatges 
que en redueixi dràsticament la secció útil, així com de possibles mesures de gestió de la vege-
tació.

− Aplicació de mesures per la protecció de la fauna: En tot l’àmbit d’influència dels estanys de 
Sils es fonamental aplicar mesures específiques per la conducció  i  protecció de la herpetofauna. 
Igualment es considera la implantació d’altres mesures de conducció de la fauna a través dels 
passos existents, com ara tancaments perimetrals a banda i banda de les entrades i la construc-
ció d’una banda lateral o pas elevat dins l’obra que garanteixi un pas sec per a la fauna.

− Aplicació de mesures correctores al desdoblament de la carretera N-II/A-2: les properes obres 
de construcció de la nova carretera N-II/A2 poden suposar l’increment de l’efecte barrera de l’ac-
tual infraestructura si no es consideren mesures correctores per augmentar-ne la permeabilitat. 
Per aquest motiu s’incorporen a la proposta el conjunt d’accions i mesures correctores proposa-
des pel CILMA en relació a aquest punt, que s’apunten a continuació:

− La construcció d’un viaducte al rec Sorrer, que englobi el seu afluent, de 175 m de longitud

− La construcció de dos viaductes al Reclar i la riera de Pins de 26 i 36 m de longitud respecti-
vament

− L’adequació d’un pas inferior al camí de la depuradora de Sils – Vidreres
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís del Montseny, el Massís del Montnegre-Corredor i el Massís de l’Ardenya

Punt 10. ESTANYS DE SILS

Fotografies:
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L’autopista AP-7 al seu pas per Sils

Riera de Pins a Sils

Rec Clar a Sils

Rec Clar a Sils
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Punt 11. BOSCOS DE CAN MALAGARRIGA – VALLDEMARIA

Localització:

Aquest punt es tracta d’una extensa massa forestal a cavall entre les comarques del Maresme i de 
l’interior del sector sud de la comarca de la Selva, paral•lel a la Serralada litoral. A l’àmbit d’estudi 
s’hi inclouen els vessants situats entre Montbarbat, el torrent de Valldemaria, la NII/ A-2, el turó 
d’en Grau, el torrent de Vall-lloparda, Can Malagarriga, el turó de la Dona Morta i l’eix fluvial del 
tram baix de la Tordera.

L’extrem occidental enllaçaria amb part dels espais no urbanitzats situats al sud i oest de la 
Tordera, al terme municipal de Fogars de Tordera. Es tracta d’una zona dominada per boscos 
mixts de sureda i pins, brolla acidòfila i algun conreu extensiu.

Comarques:

La Selva i el Maresme

Municipis:

Maçanet de la Selva, Lloret de Mar, Blanes, Fogars de Tordera i Tordera 

Justificació:

L’àmbit d’estudi es troba en bona part dins del Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic 
de la Costa Brava (Associació de Naturalistes de Girona 2006), catalogat en els espais d’interès 
connector de la Selva Marítima i de l’espai d’interès natural dels Boscos de Mas Altaba, Can Mala-
garriga i el Pujol.

La seva situació es considera estratègica pel seu emplaçament entre diversos espais catalogats 
en el PEIN com ara el massís de les Cadiretes, els estanys i roureda de la Tordera, les serres del 
Montnegre – Corredor i Pinya de Rosa i li atorga un alt valor com a connector al permetre un flux 
nord-est - sud-oest a través de l’espai fluvial de la Tordera.

Per aquest motiu es justifica l’aplicació de mesures que garanteixin una bona permeabilització 
del conjunt d’infraestructures viàries existents en aquest punt, i en especial per la previsió de 
construcció d’un conjunt de noves carreteres com ara el desdoblament de la N-II/A-2, així com la 
prolongació de l’autopista del Maresme (carretera C-32). 

Principals amenaces:

La principal amenaça a la connectivitat és la previsió de desenvolupament de noves infraestructu-
res viàries, i en especial del desdoblament de la carretera N-II/A-2. També cal destacar l’ampliació 
cap al nord-est de l’autopista del Maresme (C-32), que afectaria el sector sud de l’àmbit del punt 
crític.

Una altra amenaça important és a la connectivitat és la important pressió urbanística de la zona, 
on a més cal destacar-hi la previsió de creixement d’algunes urbanitzacions.

Proposta d’actuacions:

Les actuacions proposades són les següents:

− Aplicació de mesures correctores al desdoblament de la carretera N-II/A-2: les properes obres 
de desdoblament de la carretera N-II/A2 poden suposar un augment important de l’efecte bar-
rera de l’actual carretera si no es considera l’execució de mesures correctores per afavorir-ne la 
permeabilitat. L’estat actual del projecte no permet establir mesures concretes d’actuació al no 
conèixer-se el traçat definitiu. Per aquest motiu, per tal de realitzar l’anàlisi de la permeabilitat 
d’aquest punt crític s’han considerat les dues opcions de traçat i les mesures correctores de la 
proposta realitzada pel CILMA. En el citat document es defineixen dues opcions de traçat (opció 1 
Tordera i opció 2 Blanes) amb un conjunt de mesures correctores que es consideren adequades 
per garantir la permeabilitat de la infraestructura i la connectivitat multifuncional. En el plànol de 
detall de l’actuació s’indica per a cada una de les opcions, i considerant el total de les mesures 
correctores de la proposta del CILMA, les bandes que han de permetre assegurar la connectivitat 
paisatgística i faunística a través de la infraestructura. 

− Identificació d’un punt potencial per la connectivitat: la previsió d’implantació de noves infra-
estructures viàries importants a l’àmbit d’estudi no acaba amb la citada carretera NII/A-2, ja que 
també es preveu realitzar la prolongació de la carretera C-32 per la Selva sud. Aquest fet pot 
agreujar l’aïllament dels espais naturals de la zona i dificultar encara més els fluxos a través de 
les Serralades Litorals. La implantació del nou traçat de la NII/A-2 per l’opció 2 Blanes, així com 
la nova carretera C-32, pot afectar especialment el flux a través del connector entra la riera d’en 
Passapera i el delta de la Tordera, pel conjunt d’espais d’interès natural i connector inclosos al 
Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la Costa Brava (Associació de Naturalistes de 
Girona 2006): la muntanya de l’Àngel - riera d’en Passapera, torrent del Sot del Gel - torrent del 
Mal Camp, conca del Valldolig, turó de Montell i el delta de la Tordera. Cal remarcar que aquest 
és un dels últims connectors amb la façana litoral de la Selva sud i la desembocadura de la 
Tordera. En aquest context es defineix en el plànol de detall de l’actuació un punt potencial per la 
connectivitat, situat a l’entorn de Sant Pere del Bosc, per tal de considerar-hi la implantació de les 
mesures correctores convenients per garantir-ne la permeabilitat multifuncional en el cas que es 
desenvolupin les infraestructures citades.

Sector 3
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Fotografies:

Vista de la Vall de Maria des de Montbarbat

Punt 11. BOSCOS DE CAN MALAGARRIGA – VALLDEMARIA Sector 3

Vista de Blanes des de Montbarbat
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TAULA RESUM DE LES PROPOSTES D’ACTUACIONS ENTRE EL MASSÍS DEL MONTSENY, EL MASSÍS DEL MONTNEGRE-CORREDOR I EL MASSÍS DE L’ARDENYA 
 

INFRAESTRUCTURES  
 
 

TERME MUNICIPAL 
 

SECTOR CRÍTIC 

AP-7 A-2 Altres 

PLANEJAMENT RESTAURACIÓ DE 
L’ENTORN 

1.1 

 
 
 
Construcció d’un ecoducte 
de 150 metres situat a 
l’entorn del Turó del Boix 
(UdG) 

  L’important paper que encara 
presenta l’entorn de la riera de 
Pertegàs dins la connectivitat 
transversal entre el Montseny i 
el Montnegre, suposa la 
necessitat de revisar el 
planejament local amb la 
intenció de preservar els 
espais no urbanitzats relictes. 
(UdG) 

 
- Restauració del bosc de 
ribera de la riera de Pertegàs. 
 
- Implementar mesures de 
conducció de la fauna a través 
dels passos existents a la riera 
de Pertegàs al seu pas pel 
nucli urbà de Sant Celoni 
(UdG) 

- Construcció d’un 
ecoducte de 150 metres a 
l’AP-7 a l’àmbit del Bosc 
Gran del Montnegre (UdG) 
 

1.2  
OD AP-7 riera de 
Montnegre: ampliació del 
15 m actuals als 50m de 
longitud. (UdG) 

 

    
 
 
Restauració de la terrassa 
fluvial de la Tordera. (UdG) 

 
 

SANT CELONI 

1.3 
 
OD AP-7 riera de Fuirosos 
ampliació de l’actual obra a 
80 metres (UdG) 

    
Protecció dels espais oberts i 
forestals existents a l’entorn de 
la riera (UdG) 

GUALBA 1.2 

  - OD C-35 riera de 
Gualba: ampliació dels 
15 m actuals a 50 m de 
longitud. 
 
- OD carretera polígon 
de Gualba de Baix: 
ampliació de la seva 
secció a 100 metres de 
longitud (UdG) 

 
Modificar el planejament 
municipal de Gualba, per tal 
de protegir els espais oberts i 
forestals encara no urbanitzats 
a les ribes de la riera, 
assegurant un major espai per 
la dinàmica del riu i afavorir els 
fluxos ecològics a través de la 
riera (UdG) 

 
 
Restauració del bosc de ribera 
de la riera de Gualba: el tram 
baix de la riera es troba 
fortament alterat per 
l’ocupació del polígon 
industrial de Gualba de Baix 
(UdG) 



INFRAESTRUCTURES  
 
 

TERME MUNICIPAL 
 

SECTOR CRÍTIC 

AP-7 A-2 Altres 

PLANEJAMENT RESTAURACIÓ DE 
L’ENTORN 

RIELLS I VIABREA 1.3 

  - OD GI-552 riera de 
Repiaix: ampliació del 
15 m actuals a 30 m de 
longitud. 
 
- OD C-35 riera de 
Repiaix: ampliació dels 
30 m actuals a 45 m de 
longitud (UdG) 

  
Restauració riera de Repiaix  
car la construcció del viaducte 
de la línia d’alta velocitat sobre 
la riera ha reduït l’amplada 
d’aquesta fet que dificulta el 
flux connector aigües avall 
(UdG) 

SANT FELIU DE 
BUIXALLEU 1.4 

   
 
- OD C-35: construcció 
d’un viaducte de 50 m 
que substitueixi l’actual 
mur de contenció i tub 
de 2 m de diàmetre. 
 
- Pas inferior sector 
industrial: ampliació a 
30 m de longitud 
l’actual marc de 
formigó de 5 metres 
(UdG) 

 
 
 
Revisar el planejament local de 
Sant Feliu de Buixalleu per tal 
de requalificar els terrenys 
destinats a usos industrials, 
preservar els espais no 
urbanitzats existents, i procedir 
a la posterior restauració de 
tota la zona (UdG) 

- Restituir la geomorfologia del 
tram baix del rec de Gaserans: 
el traçat de la carretera C-35 
ha esdevingut el punt d’inici 
de la canalització de l’actual 
curs del rec de Gaserans. 
 
- Restauració del bosc de 
ribera: el tram baix i final del 
rec de Gaserans es troba 
fortament alterat per 
l’ocupació de sector industrial 
de Sant Feliu de Buixalleu 
(UdG) 

1.4 
Construcció d’un ecoducte 
de 250 metres a l’AP-7 
situat a l’àmbit del Quintà 
(UdG) 

    

1.5 
Construcció d’un ecoducte 
de 150 metres a l’AP-7, 
situat a l’àmbit del Bosc 
Gran del Montnegre (UdG) 

    

FOGARS DE LA SELVA 

2.6 

 
Manteniment de la 
magnitud del viaducte de 
l’autopista AP-7, en el cas 
de la Tordera (UdG) 

  
Manteniment de la 
magnitud del viaducte 
de la carretera C-35, en 
els cas de la riera de 
Santa Coloma (UdG) 

 - Retirada d’elements 
antròpics del viaducte de 
l’autopista A-P7. 
- Protecció dels espais oberts i 
forestals existents a l’entorn de 
la riera (UdG) 



INFRAESTRUCTURES  
 
 

TERME MUNICIPAL 
 

SECTOR CRÍTIC 

AP-7 A-2 Altres 

PLANEJAMENT RESTAURACIÓ DE 
L’ENTORN 

HOSTALRIC 1.5 

  Ampliació de les obres 
de drenatge (OD) 
existents a la carretera 
C-35, a la carretera del 
polígon i a la línia de 
tren convencional fins a 
la longitud que 
presenta el viaducte 
actual del TGV sobre la 
riera d’Arbúcies (300m.) 
(UdG) 
 

 
 
Revisar el planejament local 
per tal de preservar els espais 
no urbanitzats existents a les 
riberes, permetent així restablir 
una certa dinàmica natural i 
afavorir els fluxos ecològics 
(UdG) 

 
Restauració del bosc de 
ribera: el tram baix de la riera 
d’Arbúcies es troba fortament 
alterat per l’ocupació de sector 
industrial d’Hostalric, que 
suposa una restricció de 
l’espai fluvial en ambdós 
marges i una font de 
contaminació important (UdG) 

2.6 

 
Manteniment de la 
magnitud del viaducte de 
l’autopista AP-7, en el cas 
de la Tordera (UdG) 

  
Manteniment de la 
magnitud del viaducte 
de la carretera C-35, en 
els cas de la riera de 
Santa Coloma (UdG) 

 - Retirada d’elements 
antròpics del viaducte de 
l’autopista AP7. 
 
- Protecció dels espais oberts i 
forestals existents a l’entorn de 
la riera (UdG) 

MAÇANET DE LA 
SELVA 

2.7 

 
 
 
Ampliació de l’actual 
viaducte de l’autopista AP-7 
dels 100 als 250 metres de 
longitud, que és considera 
adequat per complir 
l’objectiu d’assegurar la 
correcte permeabilitat 
(CILMA i UdG) 

  
Habilitar un pas 
inferiors per a la fauna 
a la GI-512: de forma 
coordinada a l’actuació 
de l’autopista AP-7, 
sobredimensionar 
l’actual drenatge del 
torrent de les Portes 
Negres a la carretera 
GI-512, construint una 
nova obra de drenatge 
de 100m de longitud 
que asseguri el 
correcte funcionament 
com a pas de fauna 
(CIILMA i UdG) 
 

 
 
 
 
 
Controlar el possible 
creixement de noves 
urbanitzacions al terme 
municipal de Maçanet de la 
Selva (UdG) 

 
 
 
 
Restituir la geomorfologia del 
torrent de les Portes Negres i 
del rierot de Martorell, 
assegurant la seva continuïtat 
aigües avall de la carretera GI-
512 (UdG) 



INFRAESTRUCTURES  
 
 

TERME MUNICIPAL 
 

SECTOR CRÍTIC 

AP-7 A-2 Altres 

PLANEJAMENT RESTAURACIÓ DE 
L’ENTORN 

2.8 
Construcció d’un ecoducte 
de 150 metres a l’AP-7 
situat davant de Can Prat 
Major (CILMA i UdG) 

    

2.9 

 
Ampliació dels passos 
inferiors de l’autopista AP-7: 
 
− Viaducte Torderola: 
ampliació als 50 m de 
longitud 
 
− OD Can Cuca: ampliació 
als15 m de longitud (UdG) 

 
 
 
Construcció d’un 
viaducte a la Torderola 
de 100 metres de 
longitud i d’un fals túnel 
de 150 m a Can Fita 
(CILMA i UdG). 

Ampliació de les obres 
de drenatge (OD) 
existents a la carretera 
C-35: 
− OD Torderola: 
ampliació dels 20 m 
actuals als 30 m de 
longitud 
− OD sèquia Can 
Cuca: ampliació de 
l’actual marc de 5 m als 
10 m de longitud (UdG) 

  
 
Restauració d’una zona 
industrial situada entre les OD 
de la C-35 a l’entrada de 
Maçanet, amb l’objectiu de 
crear una nova zona verda 
que serveixi d’enllaç entre la 
Torderola i la sèquia de Can 
Cuca (UdG) 

 
SILS 

 
 
 

2.10 

Manteniment dels passos 
inferiors existents a 
l’autopista AP-7: per tal de 
permetre el correcte 
funcionament de les OD i 
els passos inferiors 
existents com a pas de 
fauna (UdG) 

    

VIDRERES 
 
 
 
 

2.10 

 
 
 
Manteniment dels passos 
inferiors existents a 
l’autopista AP-7 (UdG) 
 
 

 
 
− La construcció de tres 
viaductes: un al rec 
Sorrer de 175 m de 
longitud, al Reclar de 26 
m. i el tercer a la riera de 
Pins de 36 m. 

   



INFRAESTRUCTURES  
 
 

TERME MUNICIPAL 
 

SECTOR CRÍTIC 

AP-7 A-2 Altres 

PLANEJAMENT RESTAURACIÓ DE 
L’ENTORN 

Ampliació dels passos 
inferiors i obres de drenatge 
(OD) existents a l’autopista 
AP-7: 
 
− Sèquia de Sils: 
construcció d’un viaducte 
de 150 m de longitud que 
englobi el rec Sorrer 
− Reclar: ampliació de 
l’actual drenatge mitjançant 
la construcció d’un viaducte 
de 150 m. que incorpori un 
pas inferior peatonal. 
 
− Riera de Pins: ampliació 
de l’actual drenatge 
mitjançant la construcció 
d’un viaducte de 50 m 
(CILMA i UdG) 

 
 
− L’adequació d’un pas 
inferior al camí de la 
depuradora de Sils– 
Vidreres (CILMA i UdG) 

BLANES-TORDERA 3.11 

 La implantació del nou 
traçat de la NII/A-2 per 
l’opció Blanes afecta 
especialment el flux a 
través del connector 
entre la riera d’en 
Passapera i el delta de la 
Tordera, tot travessant el 
conjunt d’espais d’interès 
natural i connector 
inclosos al Catàleg 
d’Espais d’Interès Natural 
i Paisatgístic de la Costa 
Brava i comarques 
gironines. Per tant l’opció 
Tordera es presenta com 
millor opció alhora de 
garantir la connexió entre  

 
 
 
 
 
 
Construcció d’un 
viaducte de 600 m a la 
futura implantació de la 
C-32 entre Palafolls i 
Tossa de Mar. 

  



INFRAESTRUCTURES  
 
 

TERME MUNICIPAL 
 

SECTOR CRÍTIC 

AP-7 A-2 Altres 

PLANEJAMENT RESTAURACIÓ DE 
L’ENTORN 

 tots aquests espais 
d’interès natural. A més el 
traçat de l’opció Tordera 
passa pròxim a l’actual N-
II (CILMA i UdG) 

   

LLORET DE MAR 3.11 
  Construcció d’un 

viaducte de 600 m a la 
futura implantació de la 
C-32 entre Palafolls i 
Tossa de Mar. 

  

 




