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ÉS DE TOTHOM CONEGUT que a hores d’ara les comarques gironines viuen uns canvis especialment rellevants.

S’hi donen, alhora, un creixement progressiu en matèria urbanística i industrial i un desplegament intensiu

d’infraestructures bàsiques de comunicació.

Els efectes conjunts d’aquesta dinàmica o realitat, però, no haurien d’anar deslligats d’una acurada atenció

envers la naturalesa fràgil d’un territori tan petit però que concentra una diversitat paisatgística tan excep-

cional i reconeguda. Efectivament, el consum excessiu de sòl, especialment acusat a les planes i als fons de

les valls, combinat amb la barrera física que es genera dins els àmbits rústics, està accelerant un procés

d’aïllament infranquejable dels valuosos espais naturals de què disposem.

És per això que en aquestes pàgines s’intenta oferir una visió actualitzada d’alguns coneixements i esforços

que s’estan esmerçant, des de diferents responsabilitats i polítiques, per evitar tant l’esgotament inapropiat

del sòl com la fragmentació irreversible d’aquest nostre petit territori. 

El nostre ànim és suscitar noves consciències i compromisos sobre la necessitat de compatibilitzar aquest

creixement que ineludiblement vivim amb el manteniment d’uns espais físics, coneguts com a connectors,

que resulten essencials tant per al desenvolupament del lleure i de la imprescindible activitat tradicional

com per al manteniment dels valors paisatgístics i el normal funcionament dels sistemes naturals.

Ens hi va, de ben segur, la salut de la mateixa identitat gironina i bona part de la qualitat de vida que,

gràcies precisament al potencial d’aquest paisatge que ens envolta, hem anat assolint.
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L’any 1992, la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro va
suposar un punt d’inflexió en les bases conceptuals sobre el trac-
tament de l’entorn, i va aportar una innovadora visió més consis-
tent amb la teoria ecològica i molt més estratègica que les preexis-
tents, una visió que està servint per generar aproximacions més
sòlides als problemes ambientals, i encara més als de tractament
de l’entorn. El canvi és substancial i, per fer-ho entenedor, estem
passant de la defensa d’espècies emblemàtiques i valors singulars
a tenir cura del conjunt d’elements i processos ecològics, avui con-
cebuda com a planificació estratègica de l’entorn. Aquestes
visions, que sorgeixen als anys 80 i s’enforteixen en l’Estratègia
mundial per a la conservació (UICN, 1980) acaben de consolidar-
se amb l’aprovació i signatura del Conveni de la diversitat biològi-
ca (CNUMAD, 1992).

El sentit de mantenir la diversitat ecològica és el de preservar
un valor patrimonial únic i insubstituïble. La seva conservació té
com un dels reptes més importants el d’establir un sistema d’espais
protegits –entesos com a estructures complexes immerses en
matrius territorials més àmplies i sotmeses a una dinàmica evoluti-
va constant– en una xarxa territorial contínua. Els estudis de con-
nectivitat ecològica es desenvolupen amb l’objectiu de garantir un
cert nivell d’interconnexió entre aquestes àrees d’interès natural.

Abordar aquesta problemàtica a partir de la connectivitat
ecològica permet establir el problema en una dimensió tal que,
sense haver de tenir un coneixement molt exhaustiu dels elements

i processos ecològics, permet superar els plantejaments de
models discrets d’espais protegits i, sobretot, abordar amb con-
sistència la preservació in situ de la biodiversitat, amb el propòsit
d’aturar-ne les pèrdues.

Per tot això, la consideració d’espais connectors, la integració
de les polítiques discretes de conservació de l’entorn en aquelles
d’abast territorial global és, probablement, un dels salts qualitatius
més importants i clau que s’han plantejat en termes de planifica-
ció i ordenació conjunta del territori.

La connectivitat ecològica proveeix d’una visió i una lògica
d’entendre el territori que fins avui no s’havia explorat i, per tant,
dona arguments més complets per emprendre polítiques sosteni-
bles d’ordenació del territori. Les espècies en determinats territoris
avui dia conviuen amb una realitat econòmica i social diferent. Una
realitat que ha transformat el medi profundament, i ho ha fet amb
especial intensitat en els darrers decennis. Això ha comportat can-
vis que tenen repercussió sobre l’entorn i que avui en dia compro-
meten, i cada vegada més, els valors naturals. I avui reconeixem
que, des de la millor comprensió sobre com funciona la natura,
tenim responsabilitat sobre com tractar el nostre entorn per tal de
conservar-lo. Conseqüentment, establir i considerar adequadament
els espais de connexió ecològica entre ells n’augmenta els seus
valors, i a més asseguren la salut de les poblacions implicades.
Però encara més, ens ajuden a planificar i ordenar millor el territori
sobre innovadores bases de comprensió de la natura.

Bases teòriques 
i definició de conceptes 
de la connectivitat 

ecològica
Xavier Mayor



Dossier F

Aquest text, en si mateix, posa de relleu l’interès cada cop més
creixent vers els temes ambientals relacionats amb la planificació i
l’ordenació del territori. També deixa constància que aquests
aspectes són abordables, que enriqueixen plantejaments ante-
riors, que són útils i aplicables. Ens trobem davant d’una nova
aproximació a la comprensió dels territoris i, per tant, davant
l’oportunitat de poder orientar més bé les nostres accions territo-
rials. La connectivitat ecològica, expressió dels processos ecolò-
gics lligats al moviment de les espècies, és un instrument especial-
ment útil per tal d’assegurar la permanència de la diversitat ecolò-
gica sense haver de renunciar al nostre benestar. 

Elements de comprensió
— El moviment: un fet essencial de la vida 
La vida és caracteritza entre altres coses pel moviment. Un movi-

ment que es dóna a través d’un medi, substrat o territori i que es rea-
litza de moltes maneres. El moviment és acció i interacció de les dife-
rents espècies presents en un medi determinat. Un medi on cada
espècie actua segons el seu programa vital bàsic a partir d’una base
genètica i innata, i en alguns casos també a través de la conducta
adquirida. I on es presenta un quasi impredictible ventall de situa-
cions possibles tant d’acció com d’interacció, en multitud de proces-
sos lligats a la probabilitat. Per tant, el moviment d’un conjunt d’espè-
cies té un cert nivell de predictibilitat, però és relativament baix. 

Un fet important és que el moviment, l’acció i la interacció són
canvis en els sistemes i aquests canvis són oportunitats per a les
espècies, les poblacions i els individus. Podem considerar que tota
espècie o població té en el moviment un caràcter biològic intrínsec
que li confereix enormes possibilitats de realitzar el seu cicle vital.
La seva permanència té en el moviment una base important.

Tanmateix, les diferències en el moviment de les espècies és
immens: des d’espècies que mouen les seves poblacions de
manera extremadament lenta a aquelles que les mouen de mane-
ra ràpida; de les que només es mouen petites unitats de distància
a aquelles que recorren llargues distàncies. Totes es mouen, però
la intensitat i freqüència del moviment és molt diversa. Per tant,
avui sabem que garantir el moviment és garantir un procés ecolò-
gic indispensable. També que no és possible ni té sentit dirigir
aquest moviment, que es donarà o no, i que no podem establir ni
com, ni quan, ni de quina manera, ni a quines espècies afectarà.
Sabem que hi és i que és molt important, però ni el podem ni l’hem
de controlar. Qualsevol acció en favor del moviment d’una espècie
pot provocar un perjudici en una altra.

— Els principis essencials 
Els criteris i principis més rellevants que seguidament es

comentaran ens ajuden a entendre i abordar amb solidesa el con-
cepte de connectivitat ecològica (Mayor, 2003). 

Tot i que des d’un inici la preocupació per les espècies i els sis-
temes ecològics se centrà principalment en determinades espècies
i sistemes molt concrets, és de fet obvi que totes les espècies i tots
els ecosistemes són un patrimoni únic i irrepetible, i que en aquest
sentit totes les espècies i les relacions que mantenen amb el medi i
entre elles són igualment importants. Ens podem referir a aquest
principi com a principi d’igualtat de valor d’espècies i sistemes.

Pel que fa a l’ecologia, l’any 1995 el Global Biodiversity
Assessment realitzat pel Programa de les Nacions Unides per al
Medi Ambient (UNEP) va revelar el poc que coneixem sobre la
diversitat biològica als nivells ecosistèmic, d’espècie i genètic
(Heywood, 1995). El document estimava el nombre total d’espè-
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El futur de la tortuga mediterrània, espècie prioritària europea, depèn directament de la permeabilitat de les infraestructures.
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cies, amb una incertesa d’un ordre de magnitud, en 13 milions
d’espècies, de les quals només el 13% han estat descrites científi-
cament, és a dir, aproximadament 1,7 milions. Aquestes espècies
conegudes (vol dir inventariades, no ben bé conegudes), establei-
xen entre elles tota mena de relacions en l’espai i en el temps, rela-
cions que varien d’intensitat, i totes sotmeses a canvis ambientals
constants. I, per si fos poca aquesta complexitat, les espècies
estan en un procés constant de canvi, i d’evolució. 

Per tant, només entenent la complexitat de la natura en
podem extraure idees simples però a l’hora consistents, que ens
permetin projectar accions coherents i ben fonamentades. Ens
podem referir a aquest principi com a principi de la complexitat
intrínseca dels processos vitals.

El que anomenem entorn és un espai comú en què les espè-
cies presents aprofiten les condicions ambientals i els recursos
ecològics i en el qual interactuen directament o indirecta amb una
munió d’espècies de tota mena. Les estructures, i especialment
els processos, en general no hi tenen límits clars. Aquest principi,
doncs, estableix la importància dels gradients ambientals més que
de les fronteres. Ens podem referir a aquest principi com a principi
de l’espai comú i de la inexistència dels límits.

La interacció amb altres espècies i el medi és permanent i obli-
gatòria, i una de les característiques intrínseques dels processos
vitals. Potser no som gaire conscients d’aquest fet, però les activi-
tats de les espècies es basen en la interacció entre elles i entre el
món que les envolta. Ens podem referir a aquest principi com a
principi de la interacció permanent.

Quan parlem de preservar l’entorn, la idea i tendència genera-
litzada és la de pensar a mantenir les coses tal i com estan. En
certa forma, la de congelar el moment. Aquesta visió és del tot
contradictòria amb la realitat. Probablement, res del que es pugui
dir sobre la vida té tanta transcendència com el canvi.  Ens podem
referir a aquest principi com a principi del canvi permanent.

L’espècie humana té una inequívoca naturalesa biològica. Per
tant, potser no sabem prou bé qui som, però si què som en el con-
text de la vida. És fonamental que entenguem que som peces de
l’entorn. Hem d’entendre que hi estem inclosos, que nosaltres, les
nostres activitats i les nostres perspectives en formem part. Sentir-
nos i ser més conscients de la nostra pròpia naturalesa ens posa
davant d’haver de determinar com ens relacionem amb les altres
espècies, com utilitzarem els recursos disponibles, i com tractem
l’entorn. Ens podem referir a aquest principi com a principi d’inte-
gració de l’ésser humà a l’entorn.

Principis teòrics i bases ecològiques 
La connectivitat ecològica és un concepte utilitzat en la disci-

plina de l’ecologia del paisatge (o ecologia territorial) per tal de
descriure l’afectació en els moviments dels diferents organismes

del territori entre els hàbitats que el conformen, generada per la
distribució espacial i la qualitat dels elements que allí s’hi troben
(Merriam, 1984, 1991; Taylor et al., 1993; Forman, 1995). A
escala territorial, la connectivitat ecològica es descriu com el grau
en què el territori facilita o impedeix el moviment a través de fran-
ges de terreny (patches) (Taylor et al., 1993).

Podem definir la connectivitat ecològica com la relació funcio-
nal entre els sistemes ecològics a causa d’una distribució espacial
concreta i els moviments dels organismes en demanda del seu
cicle vital. Podem entendre, doncs, la connectivitat ecològica com
la possibilitat (en termes clarament de probabilitat) que tenen les
espècies de desplaçar-se, de manera que puguin establir movi-
ments de dispersió, migració o de colonització de nous espais, que
els permeti intercanviar informació genètica, i si és el cas, establir-
s’hi en poblacions estables o no. Garantir la connectivitat ecològi-
ca és assegurar la possibilitat que tenen les espècies de des-
plaçar-se (en sentit molt ampli). Per donar-se aquests moviments
d’individus cal un medi transmissor que tingui unes característi-
ques definides que el facin permeable.

— Territoris en continu i territoris en mosaic
En general podem diferenciar dues situacions territorials

quant a la connectivitat ecològica: la de coberta vegetal contínua
i la de coberta discontínua o en mosaic. Quan parlem de coberta
vegetal contínua no ens referim a una uniformitat en la coberta
sinó a una certa continuïtat de les masses vegetals que donen
una percepció contínua, això significa que els canvis de compo-
sició i estructura es presenten en gradients suaus no percepti-
bles sense una anàlisi expressa. Quan parlem de mosaic ens
referim a cobertes vegetals que presenten gradients més acusats
on aparentment ens és més fàcil distingir tipologies de composi-
ció i estructura. De fet només és tracta d’una valoració de per-
cepció, ja que tant una situació com l’altra, en principi, des d’un
punt de vista del valor no són ni millors ni pitjors.

Altra cosa és la importància que tenen les dues situacions
des de la perspectiva de la connectivitat ecològica. En la situa-
ció de continuïtat el desenvolupament de la connectivitat ecolò-
gica apareix com un procés continu i sense entrebancs teòrics,
en certa mesura podríem dir que hi ha facilitat per al moviment.
En un sentit de procés ecològic segurament ens hi podem apro-
ximar així. Tanmateix, per a una espècie determinada pot ser
així o ben diferent.

En una situació de mosaic, el fet que contingui situacions
ambientals de gradient més sobtat fa que les possibilitats de satis-
fer el moviment de les espècies presents no sigui potencialment
tan elevada. Una espècie determinada per fer un desplaçament en
un territori en mosaic sovint ha de creuar diferents ambients i siste-
mes. També en aquest cas el desplaçament dependrà de cada
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espècie, de la seva pauta de comportament, dels seus preferen-
dums, de la capacitat de moviment, etc. 

En qualsevol cas és important remarcar que les situacions en
mosaic es donen a la natura, però especialment en aquells hàbi-
tats on hi ha assentaments humans. L’espècie humana transforma
habitualment els sistemes ecològics on viu, i genera, a partir de
determinar diferents usos de sòl, mosaics més o menys comple-
xos. Cert és que determinades societats humanes no actuen sobre
els territoris que habiten aplicant aquesta pauta, tanmateix la
tendència general ha estat aquesta, i situacions on això no és així
són segurament cada vegada menys comunes.

— La connectivitat ecològica, un succés probable
Abans que res la connectivitat ecològica és un succés proba-

ble. Efectivament, no es pot entendre la connectivitat ecològica
en la seva dimensió si no s’interpreta en termes de probabilitat.
Els moviments de les espècies es donen per molts factors i depe-
nent de les característiques de cada espècie. Per exemple, indi-
vidus del gènere Bombus es mantenen en els seus hàbitats habi-
tuals. Tanmateix, si se’ls desplaça de manera forçada d’aquests
hàbitats tenen tendència a tornar, tot i que hi hagi presumibles
barreres ecològiques enmig del trajecte (Bhattacharya, 2003).
Valorar el conjunt de moviments és tant com valorar les accions
de desplaçament de cada espècie per a un territori determinat.
Aquests desplaçaments no parteixen d’un supòsit de certesa
sinó de probabilitat. 

Entre un excel·lent connector i una barrera quasi impermeable
hi ha infinites situacions possibles, i cada situació afecta de mane-
ra diferent cada espècie. Cal tenir ben present, doncs, que el pro-
cés de desplaçament no és del «tot o res», sinó que és senzilla-
ment més o menys probable . Això afecta la intensitat i la freqüèn-
cia del moviment de les poblacions i dels individus, però difícil-
ment trobarem una situació d’impossibilitat de moviment, tot i que
la probabilitat pugui ser, això sí, molt baixa.

— Espècies i connectivitat ecològica
Per a un ecosistema determinat tenim un nombre d’espècies

que el constitueixen. Aquest nombre és variable, depenent de l’eco-
sistema en qüestió, però poden ser una o vàries desenes, un o uns
quants centenars o algun miler d’espècies. Com a pauta general
totes aquests espècies presenten moviments tant a nivell individual
com a nivell poblacional. I cada espècie es mou considerant la seva
pauta de comportament, el seu programari vital per enfrontar-se als
problemes de la vida: alimentar-se, reproduir-se, guarir-se, descan-
sar, etc. Cadascuna amb les seves habilitats heretades i les seves
capacitats d’aprenentatge. Algunes molt específiques i poc
mal·leables, altres molt poc rígides i adaptables. Unes amb àmplies
capacitats d’aprenentatge, i fins i tot algunes amb capacitat de
transmetre els aprenentatges aconseguits. Altres espècies pràctica-
ment no tenen capacitat per aprendre o la tenen molt baixa. Algu-
nes espècies pràcticament no poden moure els individus un cop
establerts, però són capaces de moure les poblacions.

E Revista de Girona F nm. 241  març - abril  2007 E [175] 59

Efecte barrera acumulat pel corredor d’infraestructures TGV-AP7-A2 al peu de l’Albera i Salines-Bassegoda. 
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A més, d’entre les espècies presents en un ecosistema n’hi ha
que hi són habitualment, en tant que hi tenen l’hàbitat on desen-
volupar millor el seu cicle vital i així assegurar la pervivència de la
seva població. Però també hi ha espècies més ocasionals, com les
que  utilitzen un ecosistema determinat per realitzar una activitat
concreta però no totes les activitats, per exemple satisfer la seves
necessitats tròfiques. També podem trobar espècies que senzilla-
ment estan de pas o explorant noves possibilitats de trobar recur-
sos ecològics o nous espais on establir-se. Pot ser que, fins i tot,
només es tracti d’individus que han estat desplaçats dels territoris
que els són més favorables per altres individus que han guanyat
una disputa territorial. En aquests casos, pot ser que la seva per-
vivència es vegi alterada de manera que estiguin abocats a no
sobreviure com a individus o com a població. Però, alternativa-
ment, també és possible que aconsegueixin mantenir-se en
aquests nous hàbitats i fins i tot establir-hi una població estable.

Algunes espècies estan especialment preparades per al movi-
ment. Tenen òrgans i característiques fisiològiques que els perme-
ten operar millor en el desplaçament actiu o passiu. Així poden
disposar de sensors de llum, químics, de vibració o tenen capaci-
tat visual, d’olfacte, d’orientació o de memòria. L’addició d’estruc-
tures morfològiques específiques de desplaçament (membranes,
potes, ales, aletes, cil·lis, flagells,...) conjuminades o no amb
estructures neurològiques simples o complexes milloren l’eficièn-
cia del desplaçament.

Hi ha espècies que tenen habilitat per fer moviments ràpids i
altres per fer-los lents, o molt lents en determinats casos. Algunes
estan proveïdes de capacitat de moviment actiu i altres estan més
ben adaptades al moviment passiu. Altres només es desplacen
quan es reprodueixen. Ho fan portades pel medi, per l’aire, per
l’aigua. Altres són desplaçades a través d’individus d’altres espè-
cies que tenen millors capacitats de desplaçament actiu, aprofi-
tant que els individus o els seu propàguls han quedat adherits a la
seva superfície o a través d’establir-se en el seu interior, si més no
temporalment. Les possibilitats són immenses i cada espècie té
un o varis recursos per fer-ho. Però encara hi hem d’afegir un ele-
ment addicional: l’atzar, que de sobte pot proveir d’una nova
manera de desplaçament tan inusual com efectiva. 

En definitiva, quan observem un territori i l’analitzem des de la
perspectiva de la connectivitat ecològica ens trobem davant d’un
univers de possibilitats. Un univers impredictible en el seu conjunt
que n’impedeix el control. Aproximacions espècie a espècie són pos-
sibles, tot i que els resultats són limitats. Només són útils per abor-
dar els problemes d’aquella espècie determinada. L’esforç material i
el temps necessari per adquirir aquest coneixement per a una sola
espècie és molt alt. I tot i així no milloraria gaire el coneixement a
causa dels efectes impredictibles de les combinacions i interaccions
que es donin entre elles, i els probables successos aleatoris.

Dimensions de la connectivitat ecològica
El coneixement de la connectivitat ecològica, si més no ara per

ara, no emana directament del sumatori del coneixement de les
espècies presents en un territori determinat. Actualment, estem
lluny de disposar d’aquesta mena de coneixement, tot i que dispo-
sar d’un bon coneixement del funcionament de les espècies impli-
cades seria desitjable i permetria millorar-ne la comprensió.

Una més immediata aproximació a la comprensió del procés
de la connectivitat ecològica és la de considerar tres dimensions
d’un espai o territori: la permeabilitat ecològica, els efectes de
barrera ecològica i el temps.

La permeabilitat ecològica aborda els aspectes positius de
l’entorn en relació amb la connectivitat ecològica. Per tant, ens
dóna una visió en positiu d’un territori des d’aquesta perspectiva.
L’efecte de barrera aborda els aspectes negatius. Per tant, ens dóna
una visió en negatiu d’un territori des de la perspectiva de la con-
nectivitat ecològica. Efectivament tenir una visió de les virtuts positi-
ves i negatives d’un territori en relació amb la connectivitat ens per-
met analitzar-la convenientment, i sense la necessitat de tenir un
coneixement exhaustiu de les espècies, de les seves poblacions,
dels seus moviments i de les seves interaccions. Això ens posa en
un pla del coneixement que permet comprendre el procés i extrau-
re’n conclusions sòlides. Això no significa ni comporta saber com es
mouran o no les espècies, cosa d’altra banda poc interessant a
efectes pràctics, ja que poca cosa ens aportarà per operar en favor
o en contra de la connectivitat ecològica. Quant al temps, es tracta
d’una dimensió menys òbvia però determinant. Els processos que
esdevenen de la dinàmica de les espècies també estan íntimament
relacionats amb els canvis en els sistemes.

— Permeabilitat ecològica
Podem definir la permeabilitat ecològica com la qualitat de

l’entorn que facilita els moviments ecològics a través seu. Implica
la disponibilitat de condicions i recursos que faciliten els movi-
ments d’individus i poblacions. 

La permeabilitat ecològica porta implícita la idea de con-
nectància. Així doncs, els elements que afavoreixen o faciliten la
permeabilitat ecològica són tots aquells que per les característi-
ques ecològiques proveeixen de condicions i recursos necessaris
que permeten contenir la major part de les espècies i desenvolu-
par els corresponents processos ecològics. Ens referim a espais
que representen un cert ventall d’estructures de vegetació, d’esta-
dis successionals, de règim de pertorbacions que permet que
siguin utilitzats com a font de recursos ecològics i condicions
ambientals òptimes o suficients perquè moltes espècies presents
interactuïn i es desplacin a través seu. Pel que ja ha estat comen-
tat, es tracta que es puguin desplaçar potencialment, i no
necessàriament que ho facin. Una situació favorable al moviment
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assegura aquesta capacitat, tot i que no segurament per a totes i
cadascuna de les espècies presents ni tampoc amb la mateixa
intensitat i probabilitat. Igualment ja hem comentat com les dife-
rents espècies tenen requeriments en aquest sentit ben diferents.

De fet qualsevol element o hàbitat d’un territori és un element
de permeabilitat ecològica. Ho és si més no per a certes espècies.
Tanmateix, hi ha hàbitats que permeten acollir potencialment més
espècies que d’altres. Les capacitats dels hàbitats en aquest sentit
estan relacionats tant amb la seva estructura o composició com
amb els nivells de pertorbació als quals estan sotmesos. Així,
espais boscosos, arbustius i herbacis són especialment adients
com a espais de permeabilitat ecològica. El fet que difereixin en
l’estructura vertical fa que aquells més complexos continguin
majors qualitats com a espais ecològicament permeables. Evident-
ment, aquesta generalització té limitacions en les excepcions que
sempre trobem en la natura i que s’han de tenir molt en compte.

En realitat els espais que des de la perspectiva de la perme-
abilitat ecològica tenen menys valor són aquells que estan més
pertorbats. Cal entendre que un dels elements pertorbadors de
primera magnitud per a moltes espècies és l’espècie humana.
Ho és perquè habitualment tendeix a transformar de manera

intensa els hàbitats preexistents per tal d’adequar-los conve-
nientment i per poder establir-s’hi i realitzar les seves activitats
vitals. És en l’origen d’aquestes transformacions que moltes
espècies no troben les condicions ambientals ni els recursos
necessaris per poder viure. L’espècie humana en aquest sentit és
una espècie excloent per a moltes altres, per bé que hi ha espè-
cies per a les quals no és així i troben en els espais antròpics
bons hàbitats on desenvolupar-se. Quant als hàbitats antròpics,
no tots tenen la mateixa capacitat excloent. Les grans ciutats
denses són molt excloents, mentre que els petits enclavaments
ho són molt poc. Els espais de conreu poden actuar com a
espais força permeables, per bé que com més pertorbats (recs,
actuacions agrícoles, transformacions, adobs, biocides, etc.)
menys possibilitats tenen en aquest sentit, en termes generals. 

— Efecte de barrera ecològica
En contraposició a la permeabilitat ecològica d’un territori,

l’efecte de barrera ecològica és la qualitat de l’entorn que dificulta
o impedeix els moviments ecològics a través seu. Implica per tant
una reducció, més o menys dràstica, de la probabilitat que
aquests moviments es donin. 
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Connexió prioritària a Palamós i Vall-llobrega entre els espais naturals de Castell - Cap Roig i les Gavarres. 
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L’efecte de barrera ecològica porta implícita el concepte de
resistència, entesa com a qualsevol causa d’oposició al moviment.
Una oposició al moviment a causa de barreres físiques, químiques
i de percepció desfavorable. Per tant, l’efecte de barrera el podem
entendre com una resistència al moviment de les espècies. 

La reducció de la probabilitat de moviment d’individus i espè-
cies està relacionada estretament amb la modificació dràstica o
important de les condicions ambientals i la disponibilitat de recur-
sos. Per tant, aquells elements del territori que presenten situa-
cions on el canvi de gradient ambiental sigui relativament acusat,
potencialment actuaran com a barrera ecològica. Altre cop cal
puntualitzar que l’efecte de barrera de determinats elements del
territori serà diferent depenent de cada espècie.

Les barreres poden ser simplement físiques, químiques o de per-
cepció. En aquest sentit els factors de pertorbació hi contribueixen. El
fet que l’espècie humana transformi els hàbitats on es desenvolupa
té incidència especial pel que hem comentat anteriorment. D’una
banda genera espais menys amables que actuen com a barrera física
per a moltes espècies, però també actuen elevant els nivells de per-
torbació en forma de contaminació, soroll, turbulències, etc. 

Aquest efecte de barrera té efectes sobre la connectivitat ecològi-
ca especialment quan la seva disposició en un territori genera conti-
nus lineals. Segurament és en aquests casos en els quals ens podem
referir a la fragmentació del territori per efecte de barrera, i són els
casos més rellevants de la disminució de la connectivitat ecològica a
escala territorial. Cal apuntar que no s’ha de confondre la fragmenta-
ció lineal amb la fragmentació que causa l’esquarterament en unitats
petites del mosaic territorial. Aquesta darrera pot tenir efectes en la
connectivitat ecològica però, depenent de la configuració del mosaic,
poden tenir diferents graus d’intensitat, o fins i tot efectes molt poc
importants. Altre cop la biologia de les espècies implicades és la que
determinarà la intensitat d’aquests efectes, i altre cop predir això és
més que difícil. Si més no, i des d’aquesta perspectiva, tenir un
mosaic en peces grans o petites és una altra mena de problema, si és
que l’és. Ens podem preguntar quina seria la mida ideal de peces
d’un mosaic. No existeix tal mida ideal i només es pot relacionar una
mida determinada amb les necessitats d’una espècie o grup, la qual
cosa fa que no es tinguin en compte altres grups. És clar que ideal-
ment es podria definir la grandària ideal d’un mosaic com aquella que
assegura les condicions de pervivència del major nombre d’espècies
presents. La qual cosa ja és prou inconsistent per si mateixa, ja que
les espècies presents hi són precisament per les característiques del
territori en qüestió, és a dir, pel mosaic existent. Això només seria apli-
cable en el cas d’aquelles espècies que estiguessin en regressió a
causa d’alteracions en la fragmentació del mosaic. I en tot cas esti-
rant el fil conductor de l’argument anterior, a la fi tindríem una situació
no de mosaic sinó tendint al continu, i per tant d’hàbitats molt diferen-
ciats o d’absència d’influència antròpica.

És per això que els principals elements de barrera són els sis-
temes urbans i les xarxes viàries. A banda de ser espais molt modi-
ficats respecte de les propietats dels espais circumdants, per la
seva disposició territorial tendeixen a constituir continus, i esta-
bleixen un efecte de barrera que afecta moltes espècies. Aquest
efecte barrera s’ha d’entendre com una disminució, més o menys
important, de la probabilitat que una espècie o un procés ecològic
es pugui donar a través seu. Sovint, quan això passa, parlem
d’aïllament ecològic. Per això, a aquests elements se’ls ha consi-
derat elements territorials bàsicament d’aïllament. Per tant, del
que es tracta és d’evitar els efectes barrera i repermeabilitzar la
matriu territorial. 

— Temps
El temps també és una dimensió bàsica de la connectivitat

ecològica. Ho és en tant que el dinamisme de les espècies també
està íntimament relacionat amb el dinamisme dels sistemes. Les
coses canvien amb el temps, tant com les condicions i recursos
disponibles, i això afecta les decisions i les possibilitats d’acció
dels individus de les poblacions i les espècies. I també hi ha canvis
en el temps associats als ecosistemes mateix. 

Efectivament, en l’observació de qualsevol ecosistema podem
analitzar el que coneixem com a successió ecològica. La successió
ecològica és una propietat emergent dels ecosistemes per la qual
podem observar com, a partir de la dinàmica del medi i de la
mateixa activitat de les espècies que el formen, s’estructuren i es
tornen complexos, especialment en absència de pertorbacions.
Però també ens ajuda a entendre com es simplifiquen. A més,
alguns canvis també es donen a causa de les interaccions amb el
substrat físic que els manté, i així es donen canvis de vegades
ràpids, de vegades lents i, a voltes, molt lents.

És precisament per aquests canvis que cal entendre el funcio-
nament de la natura en termes d’un gran dinamisme i de gran com-
plexitat. Un dinamisme i complexitat que es dóna per si sol i que
escapa a qualsevol control generalitzat. La connectivitat ecològica,
com un procés ecològic que es dóna constantment, està sotmesa a
aquesta dinàmica de canvis temporals intrínsecs a l’activitat ecolò-
gica en un territori determinat. Quan observem o analitzem els
espais en termes de connectivitat ecològica cal reconèixer els
potencials canvis que puguin esdevenir-se amb el temps.

Xavier Mayor i Farguell és doctor en biologia 

i especialista en planificació estratègica de l’entorn.

Aquest article no hauria estat possible sense el suport i la col·laboració de la gent
implicada en l’estudi professional que dirigeixo. En especial Ricard Belmonte, Jordi
Oliver, Anna Torres, Roser Pont i  Júlia Barba. A tots ells, gràcies per tot.
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El passat 15 d’octubre de 2006, el Departament de Medi
Ambient i Habitatge va aprovar les Bases per a les directrius de con-
nectivitat ecològica de Catalunya –que situen Catalunya en una
posició capdavantera a l’Estat espanyol en la matèria– a fi d’incor-
porar aquesta dimensió funcional de la conservació en tots els
àmbits polítics i a totes les escales on pot ser rellevant. Aquest arti-
cle exposa els llargs antecedents i la gestació d’aquest document,
la seva importància i incidència previsible, com s’estructura i quin
és el seu contingut, i acaba justificant la necessitat que les bases
esdevinguin unes Directrius aprovades pel Govern de Catalunya. 

Petita història de les directrius
La necessitat de disposar d’unes directrius que donessin un

marc sòlid de referència se sentia clarament des de la meitat
dels anys noranta, quan es varen començar a aprovar a Cata-
lunya disposicions, plans o programes on ja s’incorporaven, de
forma desigual, els conceptes de connectivitat ecològica.
L’antecedent més significatiu és la Resolució 552/V del nostre
Parlament sobre l’elaboració d’un pla d’àrees de connexió biolò-
gica a Catalunya (1998), la qual instava el Govern a l’adopció
d’unes directrius estratègiques per al manteniment de les con-
nexions ecològiques i paisatgístiques. Aquestes primeres direc-
trius es varen elaborar des de la Direcció General de Medi Natu-
ral del Departament de Medi Ambient, i van seguir un procés de
consultes tècniques, fins assolir una versió apta per ser aprova-

Les directrius 
de connectivitat 

ecològica 
de Catalunya

Josep Maria Mallarach 

El pla de Tapioles constitueix un connector essencial per al
manteniment dels espais naturals de la Garrotxa.
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da, fet que es va ajornar reiteradament, fins que varen quedar
desades en un calaix.

El nou Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 va atribuir a
la Generalitat les competències exclusives en l’establiment i la regu-
lació de les figures de protecció d’espais naturals i de corredors
biològics. El mateix any, el Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge va assumir el repte de les directrius pendents, i a través d’un
taller participatiu amb alts càrrecs del Departament de Medi
Ambient i experts en la matèria, realitzat a la seu del Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa, es va assolir un redactat de les
Bases que van ser aprovades pel Consell Directiu el 15 d’octubre.
La presentació pública es va dur a terme el novembre, en què se’n
va difondre la versió impresa i es posà en domini públic, dins d’una
nova secció del web del Departament de Medi Ambient i Habitatge
dedicada a la connectivitat ecològica que, a més del document de
les Bases, posa per primera vegada a l’accés del públic tots els
documents internacionals més destacats en la matèria.

Estructura de les directrius
El document de Bases aprovat conté 68 directrius, organitza-

des amb criteris sectorials, agrupades en els deu capítols següents:
planejament territorial (4 directrius), espais naturals protegits (3),
espècies amenaçades i protegides (6), xarxa viària i altres infraes-
tructures lineals (10), espais fluvials (8), agricultura (6), urbanisme
(5), ús dels recursos biològics, és a dir, gestió forestal, caça, pesca,
etc. (7), avaluació ambiental (11) i, finalment, un capítol dedicat a
recerca, informació i participació, amb 7 directrius. 

Darrere de les directrius segueixen quatre annexos força
importants: L’annex 1 conté un glossari amb les definicions dels
conceptes clau que empren les directrius. Calia clarificar els con-
ceptes clau perquè al nostre país s’havia produït una gran prolife-
ració terminològica en aquesta matèria que havia donat lloc a més
de dos-cents termes diferents, que confonen més que no pas aju-
den. L’annex 2 conté la relació dels nous instruments que les
directrius proposen desenvolupar. L’annex 3 conté les normes i
plans que les directrius proposen completar, i es presenten de
manera resumida algunes de les implicacions normatives i sobre
el planejament d’aquestes directrius. I, finalment, l’annex 4 pre-
senta un recull dels diferents documents i instruments internacio-
nals i comunitaris relacionats amb la connectivitat ecològica, una
llista d’estudis i informes d’àmbit més local, representatiu de tipus
de treballs realitzats, i un recull de la normativa i dels plans que
tenen incidència sobre la connectivitat ecològica a Catalunya, tant
si són d’àmbit català com estatal.  

Cadascun dels deu àmbits en què s’agrupen les directrius
s’organitza de la mateixa forma: La primera part planteja les carac-
terístiques essencials de la connectivitat ecològica en aquell àmbit
concret. La segona part resumeix les disposicions internacionals i

europees més rellevants que són d’aplicació en matèria de con-
nectivitat ecològica en aquest sector. La tercera part resumeix les
aportacions més importants que han fet els estudis realitzats a
Catalunya, i també les normes o disposicions relatives a aquest
àmbit que ja són d’aplicació. La quarta part conté les directrius,
amb una numeració correlativa, des de l’inici a l’acabament. La
cinquena i darrera part indica quines són les directrius que tenen
més relació amb les que s’acaben d’indicar, atès que moltes vega-
des hi ha vincles entre elles que és bo de tenir en compte.

Incidència de les Bases per a les directrius
Per tal de comprendre l’abast i la incidència potencial que tenen

aquestes directrius, n’hi ha prou indicant que preveuen incorporar
disposicions i mesures en una sèrie de nous instruments, que el
Govern de Catalunya té previst elaborar, concretament cinc lleis, tres
reglaments, set plans, un programa, un catàleg, quatre manuals, a
més de diverses guies i normes tècniques. D’entre els nous plans, el
més important és, segurament, el pla territorial sectorial de connecti-
vitat ecològica. A més d’això, les directrus preveuen incorporar modi-
ficacions en alguns instruments legals que ja existeixen, concreta-
ment cinc lleis, dos decrets  cinc plans i un programa.   

Des de la seva aprovació, les directrius contingudes en aques-
tes Bases són de compliment obligat per al Departament de Medi
Ambient i Habitatge, i per tant incideixen en tots els procediments
administratius on les seves unitats intervenen, com ara les avalua-
cions ambientals de plans, programes i projectes, per als redac-
tors dels quals actuen com a criteris inspiradors.  Respecte als
altres departaments de la Generalitat de Catalunya i la resta
d’administracions públiques de Catalunya, constitueixen unes
recomanacions, i donen orientacions per als instruments que
s’han de desenvolupar.

Finalment, cal remarcar que socialitzen un coneixement sobre
una faceta important de la sostenibilitat ambiental, amb un llenguat-
ge que és útil per als tècnics que han d’elaborar projectes, plans i
programes, i també per als polítics que han de debatre’ls i aprovar-
los. En aquest sentit, la nova secció dedicada a la connectivitat
ecològica, dins el web del Departament de Medi Ambient, serà una
eina molt útil per aplicar i desenvolupar les directrius, atès que ja
ofereix tota la seva informació, internacional i nacional,  organitzada
en els mateixos deu àmbits sectorials que les directrius.

Conclusions
Les Bases de les directrius de connectivitat ecològica de Cata-

lunya són, doncs, un document clar, ambiciós i ben estructurat,
que demostra la voluntat del Departament de Medi Ambient i
Habitatge d’assumir un gran repte: tenir en compte la funcionalitat
de la natura a totes les escales i en tots els processos de decisió
que poden afectar-la de forma significativa. 
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Seria desitjable que fossin sotmeses a un procés de consulta i
de participació pública, començant pels altres departaments del
Govern, per tal de poder assolir un redactat que fos aprovat per
decret i vinculés les decisions que adoptin en el futur totes les
administracions públiques de Catalunya.

Si algú pensa que l’aplicació d’aquestes directrius afegirà
una complicació més als ja prou complexos processos d’elabo-
ració de plans, programes o projectes, se li ha de respondre que
potser és inevitable que sigui així, perquè la civilització que cons-
truïm entre tots també és enormement complexa, i té unes capa-
citats de transformació, i de destrucció, molt poderoses, davant
les quals les respostes simplistes poden ser inútils. Ara bé, inter-
nalitzar una realitat de la natura, com és la seva dimensió funcio-
nal, no pot deixar d’estalviar molts problemes a la nostra socie-
tat, uns problemes que ja tenim i que podrien augmentar encara
més, si se seguís ignorant aquesta realitat, fins a produir unes
complicacions incomparablement més greus, tant per a nosal-
tres com per als innombrables éssers vivents amb els quals com-
partim aquest país, que també són mereixedors de respecte.

Per tant, si la nostra societat vol tenir una actitud responsable i
equitativa envers les generacions futures, si vol ser prudent davant
de les incerteses del futur, com ara les derivades del canvi climàtic,
no li queda cap altra alternativa que adoptar les mesures que cal-
guin per mantenir l’estabilitat ecològica dels ecosistemes, els seus
serveis i funcions, a fi que els prodigiosos mecanismes d’autoregu-
lació, restauració i regeneració de la natura puguin seguir actuant i
mantenir així el nostre país –que és la nostra llar– sa i bell.  

Josep Maria Mallarach i Carrera. és consultor ambiental.
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La successió de falsos túnels i viaductes a la variant de Girona evita el seu efecte barrera. 
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A les comarques gironines es donen dues disfuncions
territorials que cal resoldre amb prou urgència. D’una banda,
l’existència d’àrees enormement protegides però alhora amb un
territori adjacent cada cop més humanitzat, i de l’altra, la creació
de barreres urbanístiques que trenquen les vies de connexió,
socials i paisatgístiques, a través de les quals s’ha articulat tradi-
cionalment el nostre territori.

Així, els factors que amenacen més clarament aquests espais
connectors, essencials per als fluxos que garanteixen el normal
funcionament dels paisatges, de les activitats humanes i dels sis-
temes naturals, són principalment:

— L’existència d’elements lineals que generen barreres. Solen
ser infraestructures terrestres com carreteres, vies de tren o cana-
litzacions artificials d’aigua, per bé que també hi tenen un efecte
afegit les línies elèctriques aèries. Aquestes barreres només poden
ser travessades per la fauna o pels vianants amb un gran risc, i són
sovint altament impermeables.

— L’aparició d’àrees edificades disperses en el territori, espe-
cialment urbanitzacions i polígons industrials. Aquestes àrees no
tan sols acostumen a esdevenir una barrera, sinó que degraden i
banalitzen l’entorn i el que havia estat el paisatge propi d’un lloc.

Aquestes dues problemàtiques acostumen a anar associades,
de manera que urbanitzacions i polígons se solen trobar al voltant
de les grans infraestructures, fet que multiplica encara més l’efecte
barrera que ja generen per si soles.

Cal ser conscients que la protecció de la biodiversitat, el man-
teniment dels paisatges propis i la millora de la qualitat de vida de
les persones passen ineludiblement per garantir el conjunt
d’espais connectors que són necessaris en cada cas.

Justificació 
Les comarques gironines són travessades, de nord a sud, per

un seguit d’infraestructures viàries i ferroviàries paral·leles que
segueixen aproximadament l’antic traçat de la Via Augusta romana.

A hores d’ara aquest corredor d’infraestructures està format
per tres elements: l’autopista AP-7, la nacional A-2 i la via del
ferrocarril entre Barcelona i Portbou. Ben aviat s’hi afegirà la via de
tren d’alta velocitat, que actualment ja es troba en obres avança-
des en alguns trams i que serà la infraestructura més important
que mai hagi travessat les nostres contrades.

L’efecte barrera d’aquestes infraestructures és remarcable
sobretot en el cas del tren d’alta velocitat i l’autopista, essen-
cialment pel fet que van acompanyats de tanques laterals per
impedir el pas d’animals que podrien provocar situacions de
risc. A més, en el moment que es desdobli l’A-2, aquesta infra-
estructura multiplicarà també el seu efecte sobre el territori: tan
sols cal pensar en l’impacte de les 6 tanques que discorreran
conjuntament en paral·lel tot al llarg de la demarcació gironina.
En comparació, la línia de ferrocarril convencional genera un
impacte afegit ben modest.

Estudi de permeabilitat 
del corredor 

d’infraestructures 
(TGV/AP-7/A-2/FERROCARRIL)

Jaume Hidalgo
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La principal problemàtica és l’efecte sinèrgic o acumulatiu que
es dóna entre les quatre vies de comunicació, a causa de la ine-
xistència de mesures correctores conjuntes de permeabilitat. Això
es deu, en primer lloc, a la diferent època d’implantació de cada
infraestructura, però també al fet que fins ara no s’ha tingut en
compte aquesta necessitat de coordinació per part de les diferents
administracions competents.

L’objecte d’aquest estudi és aportar una referència clara que
pugui facilitar una incorporació coherent de mesures correctores
dins el corredor conjunt d’infraestructures, però també en cadas-
cuna d’aquestes, per tal d’optimitzar l’eficàcia de la seva permea-
bilitat. Com a resultat, s’espera una correcta atenuació de l’enor-
me impacte que genera aquest corredor.

Precedents
No s’ha tingut constància en aquesta matèria de cap estudi

previ sobre la totalitat del corredor d’infraestructures. Tot i això, cal
esmentar dos documents de l’Administració que en parlen:

— La declaració d’impacte ambiental (DIA) de la línia d’alta
velocitat, per al tram Llinars del Vallès – frontera francesa, estableix
que es tingui en compte l’efecte sinèrgic del TGV amb altres infra-
estructures lineals, especialment l’autopista AP-7 i el ferrocarril
Barcelona-Figueres, i que es proposin complementàriament millo-
res sobre aquestes. Tot i aquest mandat clar de la DIA, no s’ha pres
cap mena de mesura, i des de l’Administrador d’Infraestructures

Ferroviàries (ADIF) s’indica la impossibilitat d’executar actuacions
de millora sobre les altres infraestructures.

— Més recentment, el mateix Pla director territorial de
l’Empordà indica molt encertadament en l’apartat 6, corresponent
al sistema d’espais oberts, que cal crear passos de fauna sobre les
infraestructures del corredor ja existents en tres trams: entre el
massís de les Salines i el massís de l’Albera, als municipis de Pont
de Molins i Biure, i al nord del riu Fluvià.

Afectació a escala regional 
L’afectació més evident del corredor d’infraestructures a esca-

la de tota la demarcació de Girona és el seu efecte barrera entre
els sistemes litoral, a l’est, i prelitoral i transversal, a l’oest. Aquest
efecte aïlla les unitats naturals que en formen part, i en disminuieix
la biodiversitat.

La taula següent assenyala la ubicació dels principals espais
d’interès natural al voltant del corredor:
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A l’oest del corredor Al mig del corredor A l’est del corredor

Massís de les Salines Massís de l’Albera
Penya-segats de la Muga Cap de Creus
Estany de Banyoles Aiguamolls de l’Alt Empordà
Muntanyes de Rocacorba Massís del Montgrí
Volcà de la Crosa Estany de Sils Massís de les Gavarres
Massís de les Guilleries Turons de Maçanet Massís de les Cadiretes
Massís del Montseny Serres de Montnegre – el Corredor

A Pont 
de Molins,
finalment 

s’ha aconseguit
el viaducte

reforçat 
en comptes

d’un immens
talús.
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Principals àmbits connectors afectats 
Prenent com a referències la «Diagnosi d’espais connectors de

la demarcació de Girona» i altra documentació actualment dispo-
nible, es concreten 10 àmbits principals d’actuació on caldrà tre-
ballar per garantir la connectivitat multifuncional del corredor.
Aquests àmbits es descriuen tot seguit:

1. Massís de les Salines – massís de l’Albera
Aquests dos espais naturals formen l’extrem més oriental dels

Pirineus, contenen un enorme mosaic d’hàbitats (suredes, fage-
des, garrigues...) i tenen un elevadíssim valor històric i social. A
més, s’hi troben espècies protegides i d’elevat interès, com la tor-
tuga mediterrània i l’esparver cendrós.

El TGV, l’AP-7 i l’A-2 separen completament els dos espais, ja
que se situen en paral·lel i a molt poca distància. La connexió es
veu especialment compromesa a la part baixa, on comença el pla,
ja que pràcticament no hi ha viaductes ni túnels.

2. El Llobregat d’Empordà
El Llobregat d’Empordà és un afluent de la Muga, i és més

cabalós que el mateix riu. La seva funció connectora és bàsica a la
comarca, ja que uneix el massís de l’Albera amb la plana empor-
danesa. Després, la Muga permet la connexió amb els Aiguamolls
de l’Alt Empordà i el cap de Creus.

En el seu recorregut de la Jonquera a Biure, el Llobregat circula
paral·lel a l’autopista AP-7, i el TGV el travessa fins a cinc vegades.
A més, part de la seva llera ha sofert una forta degradació.

3. La Muga
El riu Muga és un dels dos principals connectors fluvials que

travessen la comarca de l’Alt Empordà en direcció oest-est. A la
seva capçalera recull fluxos dels espais naturals protegits de l’Alta
Garrotxa, el massís de les Salines i els penya-segats de la Muga.
Després de l’embassament de Boadella ha de superar el TGV,
l’autopista i la nacional, fins a connectar amb el Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Alt Empordà.

4. Anella verda de Figueres
Els darrers anys, el nucli urbà de Figueres –com també alguns

pobles del seu voltant– ha experimentat forts creixements de tipus
residencial i sobretot industrial. A més, està totalment voltat per la
nacional a l’est i per l’autopista i el TGV a l’oest. Cal, per tant, man-
tenir una anella verda tot al seu voltant que serveixi com a corredor
paisatgístic, faunístic i social.

5. El Manol i la riera d’Àlguema
El riu Manol és un dels principals actius naturals de la comarca

de l’Alt Empordà i desenvolupa una important funció de connexió

biològica, en unir l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa amb
les zones humides del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Les llacunes de les reserves integrals dels Aiguamolls s’alimenten
en part de les aigües del Manol. El riu també estructura l’anella
verda de Figueres pel sud.

La riera d’Àlguema també s’ha incorporat en aquest connector,
ja que té una funcionalitat similar a la del Manol. 

6. El Fluvià
El riu Fluvià és un dels corredors lineals més importants de

Catalunya, pel fet que uneix el Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. A
més, té un altíssim valor ecològic intrínsec: és la conca fluvial inter-
na en millor estat del país, l’única sense cap embassament, i s’hi
ha reintroduït la llúdriga amb gran èxit.

El creuament del riu amb el corredor d’infraestructures té lloc
al municipi de Bàscara, el nucli del qual, en el projecte de línia
d’alta velocitat, quedaria completament rodejat entre aquesta i
l’autopista AP-7, la qual cosa hipotecaria greument el seu desen-
volupament futur i la mateixa connectivitat social.

7. Entorns de Vilademuls
El municipi de Vilademuls, el més gran del Pla de l’Estany, té

un paisatge propi dins la comarca, més proper al de l’Alt Empordà.
Aquesta plana agrícola ha mantingut molt bé una fesomia tradicio-
nal, amb masos, petits nuclis habitats i una extensa xarxa de
camins.

El corredor d’infraestructures crea una important barrera entre
les dues bandes del municipi i amb la comarca veïna de l’Alt
Empordà, tot i que cal dir que la línia d’alta velocitat finalment serà
molt permeable en aquest punt. 

8. Anella verda de Girona
L’àrea urbana de Girona és l’espai on més ràpidament s’estan

produint dinàmiques pertorbadores del territori, i on es concentren
la majoria d’infraestructures de la demarcació.

L’anella verda de Girona consistiria en un extens parc periurbà
que abraçaria els municipis de la seva àrea urbana, i seria una
important eina d’ordenació territorial. D’aquesta manera es produi-
ria un necessari increment de l’esponjament urbà, amb la potencia-
ció dels espais lliures intermedis, que haurien de funcionar com
una xarxa. Això hauria d’anar lligat amb la regeneració paisatgística
de la zona, tant en qualitat com en la seva continuïtat.

Els elements fluvials són fonamentals per a l’estructuració
d’aquesta anella. Són bàsicament tres: el Ter, al nord; el Marroc, a
l’oest, que permet travessar l’autopista al municipi de Vilablareix; i
l’Onyar, que tanca l’àrea urbana pel sud.

Més al sud, als termes municipals d’Aiguaviva i Fornells de la
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Selva resulta crucial mantenir la successió d’espais lliures que enca-
ra connecten les Gavarres amb l’interior, per tal de permeabilitzar
conjuntament el corredor d’infraestructures que travessa la zona.

9. Entorn dels EIN de la Selva
A la comarca de la Selva hi ha tres petites àrees naturals inclo-

ses al Pla d’espais d’interès natural i a la Xarxa Natura 2000. Són
l’estany de Sils, la riera de Santa Coloma i els turons de Maçanet.
Constitueixen espais molt fragmentats i aïllats per les urbanitza-
cions, els polígons industrials i el mateix corredor d’infraestructu-
res. Per tant la connexió és difícil, no només entre ells sinó també
amb les grans unitats del seu voltant: el Montseny, les Guilleries i
el massís de les Cadiretes. Sortosament, la densa xarxa fluvial fa
que les infraestructures lineals esdevinguin més permeables.

10. Montseny-Montnegre
El connector ecològic entre els parcs naturals del Montseny i el

Montnegre-Corredor és un dels més importants de Catalunya, ja
que uneix els sistemes prelitoral i litoral, aquest últim molt aïllat
per l’acció humana.

A causa de l’elevat nivell d’urbanització al voltant de la C-35,
les rieres d’Arbúcies i Breda i el rec de Gaserans s’han convertit en
el principal eix de connexió entre aquests espais.

Proposta de permeabilitat
En funció de l’afectació que generen o poden generar ben aviat

les diferents estructures del corredor sobre cadascun dels esmen-
tats àmbits, i també d’acord amb la permeabilitat que ofereixen les
estructures ja actualment existents, presentem una proposta cohe-
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Proposta de permeabilització del corredor d’infraestructures  (TGV / A-2 / ferrocarril) de les  comarques gironines

Actuacions complementàries a les estructures ja existents o aprovades a gener de 2007

Núm. Nom del punt Municipis implicats TGV AP-7 A-2 Ferro-carril

1 Còrrecs del naixement del Llobregat La Jonquera - v v

2 Riu de la Guilla Agullana v v V

3 Còrrec de Bosquerós Capmany V, T v, T v, T

4 Entorns del Ricardell i el Llobregat Biure, Pont de Molins T v, T v, T

5 Entorns de la Muga Pont de Molins, Llers T T T, V

6 Anella verda de Figueres – nord Figueres, Cabanes T T, v T, v

7 El Manol Vilafant, Figueres, el Far d’Empordà v v v

8 Riera d’Àlguema Borrassà, Santa Llogaia d’Àlguema - v

9 El Fluvià Bàscara, Pontós m - -

10 Les Costes Bàscara m T T

11 Riera de Cinyana Vilademuls, Viladasens v v v

12 Riera de la Farga i torrent de Marmanya Sant Julià de Ramis, Cornellà del Terri - v v

13 El Pont Major Girona T

14 El Ter Salt, Sant Gregori - - v

15 El Marroc Vilablareix - v v

16 Anella verda de Girona – sud Aiguaviva, Fornells de la Selva T T T

17 Riera de la Torre Aiguaviva, Fornells de la Selva V, T v v

18 L’Onyar Vilobí d’Onyar, Caldes de Malavella v v v

19 Riera de Vallcanera Sils, Caldes de Malavella v v v

20 El Reclar Sils, Vidreres - v v

21 Riera de Santa Coloma Maçanet de la Selva - v

22 Barranc de Noalard Massanes, Hostalric - v

23 Riera d’Arbúcies i rec de Gaserans Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric - v, T T v

V: viaducte nou; v: viaducte a ampliar; T: fals túnel o ecoducte nou; t: túnel a ampliar; m: modificació de traçat

Aquesta proposta està matisada en document disponible a www.ddgi.cat/mediambient 
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rent de les ampliacions o actuacions complementàries que cal
dur-hi a terme, per tal de garantir el funcionament dels principals
punts connectors que es travessen.

Conclusions 
Els rius, rieres, recs i torrents estructuren de manera fonamen-

tal el territori de les comarques gironines, i han garantit una part
remarcable de la indispensable connectivitat territorial. No obstant
això, els viaductes que s’hi han de desplegar no abasten sempre el
conjunt de fluxos que es donen al medi i, per tant, han de ser
necessàriament complementats amb estructures superiors tipus
túnel o ecoducte.

Pel que fa al TGV, per sort ADIF ha incorporat un bon nombre
de mesures correctores que incrementen molt substancialment la
seva permeabilitat. Queden pendents de solució alguns trams no
menys importants, especialment dins les anelles verdes de Girona
i Figueres, el canvi de traçat a l’entorn del Fluvià i la depressió del
Llobregat d’Empordà.

L’autopista AP-7 resulta actualment una via molt poc permea-
ble, i genera un impacte sincerament sever sobre el territori. Resul-
ta imprescindible aprofitar les obres d’ampliació a un tercer carril
per banda per corregir en força punts, de forma coherent amb allò
executat en el TGV, aquest enorme efecte barrera. 

La nacional A-2 no presenta gaires problemes en el seu estat
actual, però el seu desdoblament en autovia no pot anar deslligat
d’una permeabilitat equivalent a la que es planteja per a l’AP-7. En
aquesta tasca serà fonamental guardar relació amb les mesures
correctores aplicades en les altres infraestructures del corredor, de
manera que es garanteixi la funcionalitat desitjada dels diferents
connectors que globalment s’intercepten.

S’ha demostrat que l’increment de costos que representa la
correcció de l’impacte social i ambiental d’aquestes infraestructu-
res és perfectament assumible per part de les administracions res-
ponsables. D’altra banda, resulta molt més còmode i rendible
incorporar les millores en el moment de construir o ampliar la infra-
estructura que no pas haver-ho de fer una vegada aquesta entra
en funcionament.

En cadascun dels casos la incorporació de mesures correcto-
res ha d’anar vinculada a actuacions complementàries o compen-
satòries de millora de l’entorn i de restauració d’espais naturals,
amb un clar objectiu de reforçar els fluxos que es donen en cada
connector, siguin aquests de naturalesa social, paisatgística o
biològica.

Quant a l’escala de treball, emfatitzem que la planificació de
les infraestructures s’ha de realitzar des d’una visió conscient i glo-
bal, atenent a l’afectació que es produeix al conjunt de la demar-
cació gironina i alhora sense deixar de resoldre convenientment les
problemàtiques de cadascun dels municipis.

Al mateix temps, urgeix desenvolupar un mecanisme de coor-
dinació entre els diferents estaments i administracions responsa-
bles a fi d’assolir una permeabilitat conjunta i eficient del corredor
d’infraestructures.

Es troba a faltar des de fa temps un pla sectorial territorial de
connectivitat de Catalunya, que no només garanteixi la disposició
de les mesures correctores necessàries en les infraestructures que
generen efecte barrera, sinó que sigui coherent amb l’ordenació
sostenible dels usos urbanístics i industrials. El seu resultat hauria
de ser la formació d’una matriu territorial contínua d’espais lliures
que esdevingui plenament funcional, amb tots els avantatges que
se’n derivarien.

Jaume Hidalgo és coordinador 

de Medi Ambient de la Diputació de Girona.

Nota: Aquest article és el resum d’un estudi que es pot consultar íntegrament al

web de la Diputació de Girona, a l’adreça www.ddgi.cat/mediambient.

Ubicació dels principals connectors 
al llarg del corredor d’infraestructures.














