
 

 

Estany de Poma 
 
Codi: 28 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
8,24 ha. L’Escala. 
 

Delimitació: 
 
Espai situat al nucli urbà de Riells (urbanització de l’Escala), concretament dins 
el càmping Maite. L’àrea comprèn l’estany i la zona circumdant que queda entre 
l’estany i les àrees ja construïdes.  

 

Caracterització de l’espai: 
 
Actualment, aquest espai representa l’últim estany ubicat al peu del Massís del 
Montgrí. L’estructura càrstica del Montgrí permet la presència de nombrosos 
sorgències d’aigua dolça, que en el cas de l’Escala han format aquest estany, a 
part de les diferents fonts ubicades al Club Nàutic o a la Platja de Riells. 
L’element arbrat dominant és el pollancre (Populus nigra), tot i que la presència 
del càmping ha provocat la plantació de moltes espècies exòtiques, com ho 
demostren les diferents espècies de salzes com el desmai (Salix babylonica). 
També destaca el cranc de riu americà i, sobretot a l’hivern, diferents espècies 
d’ànecs entre les que cal subratllar, per nombre, l’ànec coll verd (Anas 
platyrhynchos). 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Malgrat l’alt grau d’artificialització al que es veu sotmès, aquest espai esdevé per 
peculiaritat i singularitat l’únic estany d’aigua dolça situat al Montgrí (cal 
recordar que l’Escala i, més concretament Riells, es troben ubicats en una de les 



 

 

escames del Montgrí). Per tant, com a zona humida que és i l’actualús, es 
recomana la seva recuperació i adequació com a espai verd.  

 
Qualificació urbanística: 
 
L’Escala 

 
• Sòl urbà constitutiu de l’àmbit d’un Pla Especial de Millora Urbana. 

 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 

 

Com a aspectes negatius cal ressaltar l’elevat grau d’artificialització que pateix 
aquesta àrea, palès en el nombrós grup d’espècies vegetals al�lòctones presents. 
Cal considerar que actualment aquest espai queda completament privatitzat pel 
càmping, que es troba al seu interior, impedint el seu ús i accés públic. Aquest  
fet cal considerar-lo del tot negatiu pel que fa a les funcions socials que pot 
desenvolupar.  

A més, és del tot denunciable que aquesta zona humida resti sense cap 
reconeixement municipal, com hauria de tenir una zona d’aquestes 
característiques.  

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Es recomana la seva recuperació com a zona verda o parc públic, tot i que no 
pugui desenvolupar un paper molt més interessant del que suposa una zona 
verda normal. Per tant, s’opta per canviar l’ús actual que té per un ús més 
públic, amb arranjament dels diferents espais per tal que hi pugui conviure un ús 
més social, amb un ús naturalístic (observació d’aus, estudis hidrogeològics, 
etc.).  

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 

 

a) Assegurar la qualificació urbanística de l’àrea com a espai lliure, i garantir 
el seu accés i ús públic, acondicionant-lo a l’efecte. 
 

b) Les actuals determinacions urbanístiques contingudes al Pla General 
d’ordenació urbana de l’Escala que permeten, mitjançant la prèvia 
redacció i aprovació d’un Pla Especial de millora urbana, la implantació 
dels usos residencials, hoteler, comercial, oficines, usos privats i d’esbarjo 
i aparcaments en aquest indret, són manifestament incompatibles amb 
l’adequada preservació dels seus valors naturals. Caldria instar la 
corresponent modificació puntual del planejament a fi i efecte d’afectar 
l’àrea a equipaments, parc o zona verda, i espais lliures. 
 

c) Una fórmula que garantiria la recuperació per a l’ús públic i general 
d’aquesta àrea seria l’adquisició del sòl per part de l’ajuntament de 
l’Escala, així com l’adopció de les mesures adequades per a la preservació 
i foment dels seus valors naturals. 



 

 

 
d) Cal la inclusió al Catàleg de Patrimoni Natural del municipi d’aquesta zona 

humida. 
 

e) Hauria d’incloure’s l’àrea a l’Inventari de Zones Humides. 
 

f) Podria plantejar-se per part de l’administració local un projecte ambiental 
per la recuperació d’aquesta zona humida, la renaturalització de l’espai, la 
seva adequada gestió i el foment de l’ús social, l’accés i el coneixement 
públic, amb suport d’alguna fundació ambiental i de l’Agència Catalana de 
l’Aigua o el Departament de Medi Ambient. 

 

 

 


