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La connectivitat

Ecològica: garantir la connexió entre els 
espais naturals per mantenir la biodiversitat

Paisatgística: mantenir una xarxa contínua 
de paisatges identitaris (no “banalitzats”)

Social: garantir el pas de les persones a 
peu o en bicicleta i mantenir els elements 
patrimonials



La connectivitat a Catalunya

Espais naturals protegits que no formen una xarxa

Manca de planificació global de la connectivitat

Poca tradició de permeabilització d’infrastructures i 
implantació de sistemes poc eficaços

Només existeixen experiències aïllades a petita escala



Documents elaborats (2004-06)

Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona

Guia metodològica per a l’elaboració d’estudis de
connectivitat

Estudi de permeabilitat del corredor d’infrastructures



Diagnosi. Metodologia

Consulta de bibliografia

Entrevistes

Matriu territorial mitjançant sistemes d’informació 
geogràfica



Diagnosi. Identificació d’espais

Detectats 55 espais a tota la demarcació

Per tipus
Connectors fluvials
Espais connectors
Unitats funcionals

Per prioritat
Prioritat crítica
Prioritat urgent
Prioritat secundària



Plànol d’impactes



Plànol d’oportunitats



Diagnosi. Resultats



Exemple de fitxa de connector

Rieres d’Arbúcies i Breda
Dades generals
Connector fluvial
Impactes per creixements urbanístics i infrastructures
Prioritat crítica

Descripció
Les rieres d’Arbúcies (inclosa al PEIN) i de Breda neixen al Montseny i són afluents de la Tordera.

Justificació
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 (especialment l’expansió 
industrial de Sant Feliu de Buixalleu) fa que la Riera d'Arbúcies tingui un paper determinant en la connexió.

Municipis implicats
Arbúcies, Breda, Sant Feliu de Buixalleu i Riells i Viabrea

Comentaris
Cal afegir que per una efectiva connexió dels dos Parcs caldria superar a més la barrera de l’AP-7, al sud de la 
Tordera, tot i que ja dins la demarcació de Barcelona.



Diagnosi. Principals problemàtiques

Efecte barrera de les infrastructures lineals, especialment 
del corredor (TGV / AP-7 / A-2 / ferrocarril) que travessa 
tota la demarcació

Continuïtat urbana al voltant de les principals 
infrastructures i en els fons de vall

Manca de connexió entre les peces dels espais naturals

Degradació dels espais fluvials




