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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 de les 
Guilleries, Massís de les Gavarres i Massís de l’Ardenya a les comarques de la Selva i el Gironès. 
En l’elaboració d’aquest treball, caldrà atendre a les distintes necessitats en connectivitat territori-
al (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 de les Guilleries, Massís de les Ga-
varres 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: Obra de drenatge amb pas de fauna inclòs 

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 pel 
PEIN l’àmbit d’estudi (Guilleries, Gavarres i Ardenya) tenint en compte les propietats mul-
tifuncionals (ecològiques, socials i paisatgístiques) dels connectors partint d’estudis 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. PRESENTACIÓ
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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 
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-



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.

Figura 4: Connectors biològics

 Font: elaboració pròpia

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). 
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met el desplaçament d’espècies associades o de pas. L’estructura arborescent dels espais 
fluvials dóna moltes possibilitats d’accedir a territoris distants.

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
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Figura 5: Sequioa permeabilitzada (Sequoia National Park)

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

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.

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.

Figura 6: Exemple d’un ecotunel

 Font: Cost 341

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).
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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)

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, Pro-
grames i Projectes (PPP) a través dels Fons Estructurals i de Cohesió. L’avaluació dels PPP finan-
çats amb fons comunitaris ha de considerar la protecció del medi ambient en totes les intervencions 
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 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 el Massís de les Guilleries, Massís de les Gavarres i Massís de l’Ardenya (veure 
mapa d’emmarcament geogràfic número 1), com també trobem altres espais naturals protegits 
no tant extensos com els Estanys de Sils, el Volcà de la Crosa i les Muntanyes de Rocacorba 
convertits en veritables reductes molt fragmentats i aïllats per les urbanitzacions, els polígons 
industrials i el mateix corredor d’infraestructures (TGV, AP7 i A2).

- Massís de les Guilleries

És un àrea muntanyosa situada a l’extrem septentrional de la serralada Prelitoral catalana, a cavall 
entre les comarques de la Selva i Osona. Té una extensió al voltant de les12.500 ha. Els municipis 
gironins que en formen part són Osor, Sant Hilari Sacalm, Susqueda, la Cellera i Amer.

El massís és constituït bàsicament per materials granítics i esquistosos. Els punts més enlairats 
els trobem a Sant Gregori (1.094 m), la Guàrdia (1. 129), Sant Benet i la Coma (1.149 m), el Faig 
Verd (1.187 m) i Sant Miquel de Solterra o de les Formigues (1.202 m) punt culminal de les Gui-
lleries. 

Entre els cursos hídrics hi destaquen, a banda del cabalós riu Ter, la riera Major, la riera d’Osor  i 
la riera de Santa Coloma que drena els vessants més meridionals. 

La seva naturalesa boscana i humida ha conferit a les Guilleries una gran tradició com a espai 
d’activitat silvícola. És així com les masses forestals originàries han estat a bastament substituïdes 
per altres on dominen les espècies de creixement ràpid i alta productivitat. 

Aprofitant el pas encaixonat del riu Ter per l’extrem nord de les Guilleries, hom hi ha construït els 
embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral. Aquest sistema de preses, a banda de la seva 
importància en el subministrament d’aigua i en la producció d’energia elèctrica, s’ha convertit en 
un element popularitzador del massís. 

- Massís de les Gavarres

El massís de les Gavarres constitueix, juntament amb el de Begur, l’extrem septentrional de la 
serralada litoral catalana. És un massís de formes arrodonides, que té com a punts més elevats 
els puigs bessons de la Gavarra i d’Arques, amb 533 i 527 metres respectivament. 

Té una extensió propera als 350 quilòmetres quadrats, repartits per una vintena de municipis: 
Calonge, Castell-Platja d’Aro, Corçà, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, la Bisbal 
d’Empordà, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d’Aro, Torrent i Vall-llobrega al Baix 
Empordà, i Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Quart i 
Sant Martí Vell al Gironès.

L’alzinar, presenta actualment una distribució molt inferior a la que potencialment li pertocaria, 
com a resultat de la pressió antròpica. Bona part d’aquests boscos van ser substituïts per afavorir 
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les suredes o per repoblacions de pins.  Les brolles i les pinedes són les comunitats vegetals més 
abundants a les Gavarres. La vegetació de les brolles constituïda bàsicament per arbusts com el 
bruc boal, l’estepa negra i l’estepa borrera, acompanyats de bruc d’escombres, argelaga negra, 
romaní, bruguerola, gatosa i ginesta. Les pinedes presents, de pi pinyer, pi blanc i sobretot pinas-
tre, procedents bàsicament de repoblacions, presenten la mateixa composició de les brolles.

Els espais oberts humanitzats com conreus, prats, herbassars i erms són, en canvi, ambients 
minoritaris, especialment a l’interior del massís, degut a l’abandonament progressiu dels masos i 
de les pràctiques agrícoles i ramaderes. 

- Massís de l’Ardenya

Forma part d’una extensa àrea costanera, amb destacats espais amb valors paisatgístics i na-
turals, que es troba en molt bon estat de conservació. A més de les interessants espècies que 
hi són presents cal remarcar l’existència d’un relleu de morfologia granítica molt important que, 
gràcies a la inaccessibilitat dels penya-segats litorals, n’afavoreix la seva conservació. S’inclouen 
els 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. 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. 

- 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 hi destaquen les aus. Entre d’altres espècies, en destaquen qua-
tre d’ànec que només es localitzen juntes en aquest espai de Catalunya: ànec de collverd, xarxet 
comú, xarrasclet, i  ànec de cullerot. També ressaltem l’herpetofauna de l’espai, com la tortuga 
d’aigua o, més rarament, el tritó palmat i el tritó jaspiat.

- Volcà de la Crosa

L’espai natural del Volcà de la Crosa constitueix un conjunt volcànic únic a Catalunya i a la penín-
sula Ibèrica, format per un cràter d’explosió i materials diversos d’origen volcànic.

La seva superfície total és de 204,7 ha, 113,5 de les quals pertanyen a la comarca de la Selva, dins 
del terme municipal de Vilobí d’Onyar.

El paisatge vegetal que hi trobem és l’alzinar litoral típic, acompanyat per nombrosos roures. 
Bona part de l’espai, però, està reconvertit en terres de conreu, tot i que en temps passats tota la 
part del cràter formava part d’un antic estany.

- Muntanyes de Rocacorba

Les muntanyes de Rocacorba constitueixen l’extrem oriental de l’alineació formada per les serres 
del Corb i de Finestres. Aquest espai està format pel cim de Rocacorba i un conjunt de puigs 
propers isolats, amb una alçada màxima de 994 m; és característica la forma de l’espai amb una 
prolongació septentrional (puig Capell) i una de meridional (Roques Altes). L’espai de Rocacorba 
presenta l’interès de situar-se als límits del sistema Transversal amb les planes del Gironès, reco-
llint una notable diversitat de sistemes naturals d’una regió i de l’altra.

El paisatge de les muntanyes de Rocacorba mostra una destacable diversitat.  L’alzinar amb 
marfull de les terres més baixes cedeix progresivament el lloc a l’alzinar muntanyenc als indrets 
més enlairats. Les obagues i indrets especialment humits, com els vessants septentrionals entre 
el Puig Capell i el Puig de Golany, són el domini dels paisatges centreuropeus: fagedes, bosquets 
caducifolis de fondal, bosc de ribera, etc. La fageda i els boscos humits troben en aquest espai 
una de les seves posicions extremes vers el sud i el mar. 

L’interès faunístic d’aquest espai rau, com el botànic, en la diversitat d’ecosistemes que es deriva 
de la seva situació geogràfica, originant un conjunt de gran interès però poc singular.

La connexió entre aquestes àrees naturals protegides és cada cop més difícil.  No obstant, la 
densa xarxa fluvial fa possible que les infraestructures lineals puguin esdevenir més permeables 
incorporant actuacions de foment (obres de drenatge, túnels, falsos túnels, ecotunels, viaductes, 
pasos de fauna, entre d’altres) i així garantir una connectivitat multifuncional al voltant d’aquests 
espais naturals protegits.

1.4.3 L’eix d’infraestructures de la Selva i el Gironès

A la comarca de la Selva i el Gironès 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 que ja la Via Augusta, eix 
principal del sistema viari de la península quan aquesta formava part de l’imperi romà, que resse-
guia el litoral mediterrani des de Cadis fins a la Jonquera (veure mapa infraestructures número 
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 distància. 
S’organitza en itineraris que configuren els eixos. A la comarca de la Selva i el Gironès hi trobem 
un gran eix format per dues vies principals; l’AP-7 i l’A-2. Ambdues vies d’alta capacitat juguen un 
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paper important en la fragmentació de la matriu territorial existent entre els espais naturals prote-
gits dels massissos del Montseny, Montnegre, Ardenya, Gavarres i Guilleries. 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. Un segon eix és el que acosta Girona amb Lleida la carretera C-
25, que jugarà un paper encara més important en la fragmentació de la matriu amb el seu futur 
desdoblament.

Figura 7:  Eix Tranversal (C-25) i Autopista AP-7 

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 més greus derivats del seu previst 
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. 

La xarxa ferroviària es troba constituïda per les dues línies que parteixen de Barcelona en direcció 
a Portbou (municipis que tenen parada Flaçà, Bordils, Celrà, Girona i Fornells de la Selva). La línia 
interior, que prové de Granollers (rodalies 2) i la litoral, que transcorre pel Maresme (rodalies 1). 
Actualment s’estan desenvolupant les obres del tren d’alta velocitat del tram Barcelona-la Jon-
quera, part del qual transcorre per la comarca de Selva.

Al Gironès la xarxa comarcal quedaria formada al nord-oest de la comarca per la carretera GI-531 
que comunica Girona amb La Vall de Llémena (Sant Gregori, Sant Martí de Llémena i, a través 
d’una carretera local GIV-5313, Canet d’Adri.

Al nord, la carretera GI-633 comunica Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls, aquests es comuniquen 
amb Viladasens per una carretera local (GIV-6234) i amb Sant Julià de Ramis a través de l’A2.

Al nord-est, la carretera C-66 connecta Celrà amb Bordils, Sant Joan de Mollet i Flaçà, i dues car-
reteres locals comuniquen aquesta carretera amb Juià (GIV-6708) i Madremanya (GIV6701).

L’ anella de les Gavarres és la via que circumscriu el massís de les Gavarres i permet comunicar 
la ciutat de Girona amb la Costa Brava central. Consta de tres carreteres: la C-66, de Girona a 
Palafrugell passant per la Bisbal d’Empordà; la C-31, de Palafrugell a Santa Cristina d’Aro passant 
per Palamós i Sant Feliu de Guíxols, i la C-65, de Santa Cristina a Girona passant per Llagostera 
i Cassà de la Selva.

Quart (C-250), Sarrià de Ter (antiga N-IIa), Salt (C-255), Fornells de la Selva (GIP-6631), Vilablareix 
(GIV-5332), Aiguaviva (GI-533) i Bescanó (N-141) són municipis que es troben a la perifèria de 
Girona, connectats radialment per carreteres locals. El Corredor Brugent –Ter constituït per les 
carreteres C-63, N-141e i GI-531 que configuren el tram Amer – Salt.

Per últim, al sud de la comarca la C-65 connecta Llambilles amb Cassà de la Selva i Llagostera, i 
a partir d’aquesta carretera, la C-25 comunica amb Campllong i la GIV-6741 i GIV-6742 amb Sant 
Andreu Salou.

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 estratè-
gia bàsica per millorar la conservació de la biodiversitat, especialment en territoris fragmentats.
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- 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 
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 favorable 
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 (Massís de Guilleries, Massís de les Gavarres i Massís de l’ 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.

- Disseny d’un cinturó verd per a l’àrea urbana de Girona, realitzat per la Universitat de Girona 
per encàrrec de la 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 

2. METODOLOGIA ecològics contemplen els energètics, socials i econòmics.

 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. El document és consultable en el Departament de Medi Am-
bient i Habitatge.

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, 



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 8: Resultat de l’aplicació del  model DISPERSA

Font: Agenda 21 Comarcal de la Selva
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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.

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: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, Ra-
resa, Fragmentació, Permeabilitat, Diversitat), paràmetres socials i paisatgístics (Connectivitat 
social, 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 



Figura 9: Model de malla de cel·les 

Font: estudi cinturó verd (UdG)
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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

2.2.5 Disseny d’un cinturó verd per l’àrea urbana de Girona, elaborat per la Universitat de Girona  
per encàrrec de la Diputació de Girona.

Per tal de dissenyar el Cinturó Verd s’han considerat les tendències territorials existents (infraes-
tructures i urbanització), avaluar l’estat de la xarxa ecològica i analitzar la connectivitat funcional 
de l’Àrea Urbana de Girona. Amb aquest objectiu s’ha aplicat una metodologia d’anàlisi pròpia 
basada en el model de malla de cel·les ideat per Josep Pintó i Xavier Miquel (2006) en els treballs 
del Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona (2006) i de les Comarques Gironines (2008), 
el qual s’ha millorat per tenir en compte les infraestructures de transport, considerades com a 
elements que es constitueixen com a barrera i permeabilitzen l’espai. Així mateix, també s’usa-
ran tècniques auxiliars fonamentades amb l’ús dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), la 
fotointerpretació i el treball de camp. Igualment, es tindran en compte els estudis ja existents per 
comparar resultats i guanyar en coherència pel que fa a les propostes d’actuació. Altres iniciatives 
amb vincles i afectacions sobre l’àmbit territorial del Cinturó Verd, sigui quin sigui el seu objectiu 
i/o propòsit, també seran objecte d’especial atenció.

PINTÓ, J. & MIQUEL, X. «Cartografia de la diversidad paisajística, la fragmentación y la conecti-
vidad de los hábitats en el Camp de Tarragona». Actas del IV Congreso Español de Biogeografía, 
Universidad Complutense de Madrid. 2006.



d’energia, de material, d’organismes i d’informació (veure mapes números 6 i 7). Els can-
vis i el dinamisme 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 10: Composició i configuració del paisatge

Font: elaboració pròpia

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 

12

Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís de les Guilleries, el Massís de les Gavarres i el Massís de l’Ardenya

METODOLOGIA

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 números 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 



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  de 
mesures del paisatge número 8). 

Figura 11: Grau d’ordre i desordre d’un paisatge utilitzant la finestra mòbil de Fragstats

          

Font: elaboració pròpia
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- 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, àrees d’utilitat pública, les àrees de caça, els Plans Tècnics de Millora i 
Gestió Forestal, arbres monumentals, rutes turístiques a peu, rutes BTT i senders GR i petits 
canals i sèquies (veure mapa de patrimoni cultural número 9 ). 

S’ha inclòs a l’estudi el patrimoni arquitectònic i arqueològic(a partir de les dades extretes 
de l’Atles Comarcal del Gironès del 2008 i dades cedides pel Consell Comarcal de la Selva) i 
els sòls d’elevat interès agrícola: per fer el buidatge d’aquesta informació també s’ha utilitzat 
la descripció de les unitats del paisatge del catàleg de les comarques gironines, concreta-
ment les unitats de la Plana de la Selva, Guilleries, l’Ardenya-Cadiretes, Gavarres, Pla de 
Girona i Rocacorba. Informació facilitada per l’Observatori del Paisatge de Catalunya i que 
pròximament es podrà trobar disponible a:

www.catpaisatge.net

Altrament també s’ha considerat  l’Estudi de les Condicions Paisatgístiques de les Comar-
ques de Girona (DPTOP,2003) es defineixen els paisatges d’excel·lència. La idea d’excel-
lència és una mescla de diverses variables que inclouen tant la valoració dels atributs po-
tencials com de les fragilitats. A nivell comarcal, al Gironès s’han definit 28.022 ha ((48,7% 
del territori comarcal) de paisatges d’excel•lència i 4.584 ha (8% del territori comarcal) de 
paisatges d’excel•lència condicionada.

Per acabar també s’han inclòs altres aspectes socials relacionats amb els serveis compartits 
a nivell supramunicipal i que generen una certa dependència més forta entre uns municipis 
que uns altres i que s’han de considerar per valorar la direccionalitat dels fluxos de conne-
xió. Com per exemple:

• Les agrupacions de defensa forestal (ADF) i el voluntariat.

• Àrees bàsiques de salut (ABS)

• Centres d’educació obligatòria

• Mobilitat:  mobilitat obligada 



Collsacabra, les Guilleries, l’illa de Canet i els Aiguamolls del Baix Empordà.

- Gavarres – Cadiretes (43)  Prioritat crítica

La connexió entre els EIN de les Gavarres i el Massís de les Cadiretes es pot realitzar per diversos 
punts entre Llagostera i Castell d’Aro. El principal és un espai situat entre el Puig d’en Moner i 
les Roques Bessones, que formen part del massís de Cadiretes i l’àrea anomenada Costes de 
Penedes, de les Gavarres. El Torrent de la Deu facilita la connexió biològica, però just pel mig el 
connector queda dividit per la C-65 i pel Ridaura.

És un punt d’actuació urgent ja que és un espai que uneix tant ecològicament com paisatgísti-
cament les Gavarres i Cadiretes pel tram on hi ha menys distància entre ells i amb només una 
urbanització “Can Patxot”.

Figura 12: Espais connectors proposats de la demarcació de Girona

 Font: Diputació de Girona

- Anella Verda de Girona (44) Prioritat crítica

L’àrea urbana de Girona és l’espai on més ràpidament s’estan produint dinàmiques pertorbado-
res del territori, i on es concentren la majoria d’infrastructures de la comarca.
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3. ESPAIS CONNECTORS

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

- 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.

- Disseny d’un cinturó verd per a l’àrea urbana de Girona, realitzat per la Universitat de Girona 
per encàrrec de la Diputació de Girona. Setembre 2008.

- Estudi de mesures de repermeabilització ecològica a través de l’eix viari Llagostera-
Palafrugell . Juny 2008

- Estudis previs del Pla d’Anella Verda de Girona. Fase I (Aiguaviva i Vilablareix), realitzat per 
la Copa per encàrrec del Consell Comarcal del Gironès. En procés.

-Estudis previs del Pla d’Anella Verda de Girona. Fase II (Fornells de la Selva, Llambilles i 
Quart), realitzat per la Copa per encàrrec del Consell Comarcal del Gironès. En procés.

- Estudis ambientals del Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona. En procés.

3.1 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.

- El Ter (38) Prioritat secundària

El riu Ter, amb una longitud de 195 km, és juntament amb el Llobregat, el riu de més recorregut de 
la xarxa hidrogràfica Pirineus-Mediterrània. Neix a Ull de Ter (Setcases) a uns 2400 m, i després de 
transcórrer per les comarques del Ripollès, Osona, la Selva, Gironès i Baix Empordà, desemboca 
a Torroella de Montgrí.

La conca del Ter representa la majoria de paisatges i ambients naturals d’Europa. La seva flora i 
fauna es situen entre les més riques de l’àmbit europeu i mediterrani, on es conserven nombro-
sos hàbitats naturals qualificats com a prioritaris per les directives de protecció europees. Con-
necta els següents EINs: Capçalera del Ter i del Freser, Serra de Cavallera, Obagues de la Vall 
de Rigard, Montesquiu, Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt, Savassona, 
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L’Anella Verda de Girona consistiria en un extens parc periurbà que abraçaria els municipis de 
l’àrea urbana, i seria una important eina d’ordenació territorial.

D’aquesta manera es produiria un necessari increment de l’esponjament urbà, amb la potenci-
ació dels espais lliures intermedis, que haurien de funcionar com una xarxa. Això hauria d’anar 
lligat amb la regeneració paisatgística, tant en qualitat com amb la seva continuïtat.

L’Anella Verda, que hauria de ser útil tant per a la fauna com per a la mobilitat (a peu o en bicicleta) 
de les persones, també disminuiria l’efecte barrera de les infrastructures.

- Pla de Celrà (45) Prioritat urgent

Es tracta d’una unitat paisatgística vinculada a la conca fluvial del Ter, al peu del Massís de les 
Gavarres. Malgrat els creixements urbanístics i industrials de Celrà i Bordils, ha mantingut la seva 
fesomia agrícola tradicional.

El desviament de la C-66, en la connexió Medinyà – Celrà i la variant de Bordils, fa perillar greu-
ment la unitat. Un traçat allunyat de l’actual, més proper a Juià, no sols trencaria per la meitat 
aquest paisatge, sinó que provocaria dinàmiques de creixement en els municipis que en provo-
carien el colmatament.

- Camps d’Onyar (46) Prioritat secundària

Es tracta d’una zona agrícola en el quadrat que formen els municipis de Cassà, Riudellots, Cal-
des de Malavella i Llagostera. L’àrea s’estructura a partir d’un gran nombre de recs i rieres, i s’ha 
mantingut força al marge de la proliferació d’urbanitzacions i polígons industrials.

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.

- Rocacorba – Àrea urbana de Girona (47) Prioritat secundària

Es tracta d’un eix de connexió entre les Muntanyes de Rocacorba i el Massís de les Gavarres, pel 
nord de la ciutat de Girona.

Fins a l’AP-7 aquest connector es troba assegurat. Tot i això, a partir d’aquest punt la situació és 
complexa, pels creixements urbanístics de Girona i Sarrià de Ter, el desdoblament de l’autopista i 
els canvis a la C-255 en el tram del congost del Ter.

- Riera de Vallcanera (48) Prioritat urgent

La riera de Vallcanera, inclosa gairebé tota al PEIN, neix al sud de Santa Coloma de Farners i 
desemboca als Estanys de Sils.

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, el tren convencional i pròximament també el Tren de Gran Velocitat.

- Estanys de Sils – Massís de les Cadiretes (50) Prioritat crítica

Els espais naturals protegits dels Turons de Maçanet i els Estanys de Sils estan fortament aïllats, 
entre ells i amb els grans espais naturals propers: el Montseny i les Guilleries a l’oest, i el Massís 
de les Cadiretes a l’est.

Aquest aïllament és degut a la presència d’un gran nombre d’urbanitzacions disperses i de les 
nombroses infrastructures lineals, que en aquest punt no discorren paral•leles sinó que se sepa-
ren alguns quilòmetres. El pas del TGV i l’ampliació de la C-35 agreujaran encara més aquesta 
situació.

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. 

3.2 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.



Figura 13: Espais connectors de la Comarca de la Selva

               Font: Consell Comarcal de la Selva

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

Per petició de la Diputació de Girona s’ha elaborat un CD amb el catàleg d’espais naturals amb 
potencial connector que engloba tota la província de Girona. Una còpia d’aquest catàleg en for-
mat CD es pot demanar a la Diputació de Girona.

Els espais naturals connectors que es troben dins de l’àmbit d’estudi (Guilleries, Gavarres i Arde-
nya) són:

- Plans Al·luvials del Garrumbert, El Terri, El Revardit, El Remença, El Riudellots i El Matamors 
(108)

Malgrat que el seu estat de conservació aquest espai es troba dins el catàleg per diferents motius 
de gran importància. En primer lloc, cal senyalar el fet que l’espai actua com a connector ecològic 
estratègicament molt important, ja que enllaça el riu Terri (i per extensió, el Ter) amb els sistemes 
naturals situats en els extrems de la comarca del Pla de L’Estany i les Gavarres; en segon lloc 
per albergar paratges i indrets de gran valor ecològic, geològic i en alguns casos hidrogeològic; 
i en tercer lloc, per la funció de zona tampó que aquest espai desenvolupa ja que ha d’impedir 
l’establiment de continus urbans derivats del creixement de Porqueres, de Cornellà de Terri i de 
les urbanitzacions pròximes a la variant C-66, i protegir una zona també sotmesa a un important 
risc d’inundació.
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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 Ter

El connector fluvial del Ter està format pel llit fluvial, les ribes i les riberes del propi riu, així com 
dels seus principals afluents a la comarca, concretament el riu Brugent i la riera d’Osor.També 
s’han integrat al connector les rieres Major i de Llémena.

Com a eix vertebrador del nord-est de Catalunya i amb els seus aproximadament 195 km de 
longitud, el Ter i els seus afluents esdevenen importants connectors ecològics entre els Pirineus, 
les serralades Transversal, Pre-litoral i Litoral, i les depressions central i empordanesa per on dis-
corren.

La zona oest del connector es caracteritza per la seva orografia abrupta, tot formant imponents 
cingleres. Aigües avall del Pasteral, el Ter rep els seus principals afluents selvatans i s’endinsa a 
la plana agrícola de la Cellera de Ter, Anglès i Bonmatí. Cal destacar que la vall del riu Brugent 
i posteriorment la del Ter, aigües avall de la seva confluència, constitueixen l’eix vertebrador del 
carrilet, sender supramunicipal que forma part dels Grans Camins de l’Aigua i via de comunicació 
entre Olot i Girona, amb un important ús social i turístic.

- Connector Fluvial de l’Onyar i de la riera de Gotarra

El connector inclou el llit fluvial, les ribes i les riberes de l’Onyar, així com un dels seus principals 
afluents a la comarca, la riera de Gotarra, que descendeix del Massís de les Cadiretes.

La situació estratègica de la zona pel que fa a la connectivitat ecològica de la Selva amb els ENP 
de les comarques veïnes es deu principalment a la interconnexió amb la xarxa fluvial tributària per 
la dreta de l’Onyar, que drena els vessants sud-oest del massís de les Gavarres (riu Bugantó i riera 
de Verneda) i nord-oest del massís de les Cadiretes (rieres de Gotarra i de Benaula).

Al sud-est de Vilobí, l’Onyar és creuat per una part important de la xarxa viària de la comarca, com 
són l’AP-7/E-15, la N-II/A-2, l’eix transversal (C-25) i el ferrocarril convencional. Les obres del Tren 
d’Alta Velocitat (TAV) hi estan força avançades i properament també s’hi construirà l’eix transver-
sal ferroviari.

També s’hi localitzen nuclis de desenvolupament industrial i econòmic importants, com l’Aeroport 
Girona – Costa Brava, que serà properament ampliat, i la recent construcció d’un Centre Integral 
de Mercaderies (CIM).

Per la seva banda, l’Onyar és l’eix vertebrador de l’anomenat sender de l’Onyar, sender supramu-
nicipal que forma part dels Grans Camins de l’Aigua.



- Zona Volcànica del Gironès (115)

El motiu d’inclusió d’aquest espai al catàleg respon l’interès geològic i en concret a les diferents 
mostres de vulcanisme. De fet aquest espai és essencial per poder comprendre la formació del 
relleu a Catalunya i el vulcanisme de l’Empordà, la Selva i la Garrotxa. Tanmateix l’espai també 
alberga importants valors biològics, com són les diverses poblacions de ratpenats, espècies de 
flora rares a Catalunya i hàbitats d’interès comunitari, alguns d’ells prioritaris. A més, aquest espai 
també permet garantir la permeabilitat ecològica entre els espais de l’EIN de Rocacorba i el Puig 
de la Banya del Boc i, a la vegada entre aquests i el riu Ter.

- Tram Baix de la Llémena (116)

El principal motiu d’inclusió d’aquesta zona al catàleg respon principalment en el fet que es tracta 
d’una zona de gran interès ecològic i paisatgístic, a més de presentar un molt bon estat de con-
servació i ser una zona molt emblemàtica de les comarques gironines. Tanmateix l’espai actua 
com a connector ecològic entre els diferents espais d’interès natural situats a la Garrotxa i els 
presents en aquesta zona del Gironès.

- Muntanya de Sant Grau i Serrat de La Malesa (117)

Es tracta d’un espai forestal força deshabitat i poc freqüentat, de manera que actua en gran me-
sura de reserva faunística per la comarca del Gironès. Tanmateix l’espai també és interessant per 
la important diversitat de masses forestal i sobretot per l’extensió que ocupen les suredes i els 
alzinars. Finalment cal tenir en compte la presència d’espècies vegetals i animals rares al conjunt 
de Catalunya.

Figura 14: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines

                          Font: elaboració pròpia a partir de dades de la DdGi
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- Muntanyes de Rocacorba (110)

El motiu d’inclusió d’aquest espai al catàleg respon al fet de ser una extensió natural de gran inte-
rès ecològic de l’EIN de Rocacorba, que va ser delimitat seguint un criteri de cota topogràfica i no 
de riquesa biològica. A més, cal esmentar que la inaccessibilitat, la densitat del paisatge forestal, 
la bona conservació dels cursos fluvials i l’important despoblament, ha permès la presència d’una 
fauna rica i variada, a banda de la presència d’hàbitats d’interès comunitari com els alzinars.

- Muntanya Dels Sants Metges (111)

Un dels principals motius per incloure aquest espai al catàleg és el bon estat de conservació dels 
seus boscos, especialment els alzinars, les pinedes de pi pinyoner del vessant meridional i el 
bosc de castanyers i alzines del vessant septentrional.

A més, aquest conjunt esdevé un enclavament territorial clau per mantenir la connectivitat entre 
els espais del PEIN de les Gavarres, l’Estany de Banyoles i les Muntanyes de Rocacorba. El fet 
que Sant Julià es localitzi en un corredor de comunicació entre la plana empordanesa, el sistema 
Mediterrani septentrional litoral (Gavarres) i la Serralada Transversal ha provocat que d’una banda 
s’hi hagin construït grans infraestructures de comunicació viària i de l’altra que esdevingui un terri-
tori clau pel manteniment de la connectivitat ecològica entre aquestes grans unitats fisiogràfiques. 
En aquest sentit doncs, els eixos fluvials del riu Ter i el riu Terri, i la zona de la Garriga-Montaspre-
torrent de Riudellots i la Muntanya dels Sants Metges esdevenen els grans eixos per mantenir una 
certa qualitat ecològica en aquesta zona situada al nord de la ciutat de Girona.

D’altra banda, aquesta zona abasta els cingles de la part sud del congost, que esdevenen un hà-
bitat molt interessant sobretot pel que fa als rapinyaires i la vegetació rupícola que hi alberga.

- Plans Al·luvials del Tram Mig del Riu Ter (112)

El riu Ter desenvolupa un paper vertebrador de bona part dels ecosistemes de les comarques 
gironines i estructura bona part de la connectivitat entre els diferents espais del PEIN entre el baix 
Empordà, el Gironès i el Pla de l’Estany. Per altra banda, la zona acull comunitats de ribera molt 
riques, tant des del punt de vista botànic com faunístic, amb zones humides que són importants 
per a la conservació d’espècies de fauna i de la flora, ja que inclouen espècies de fauna de l’an-
nex 2 de la Llei 3/1988, de Protecció dels animals; hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva 
Hàbitats; i mostren una comunitat forestal de ribera ben estructurada, amb genotips propis de la 
zona, així com una elevada diversitat biològica i representativitat.

- Riera de Xuclà (114)

La incorporació d’aquesta riera al catàleg respon a la necessitat d’incloure un espai de gran valor 
ecològic on hi ha un mosaic idoni per la presència de certes espècies de gran interès així com la 
presència d’hàbitats d’interès comunitaris i d’espècies protegides. Alhora aquesta riera connecta la 
zona volcànica del gironès amb el Ter de manera que s’apropa el conjunt a l’EIN de les Gavarres.
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- Serres de Vilanna i Masrocs (118)

L’espai conforma una important massa forestal i com a tal, esdevé una important reserva faunísti-
ca per a la comarca del Gironès, a més d’albergar bones mostres de sureda, que juntament amb 
els alzinars, esdevenen hàbitats d’interès comunitari, i també espècies de fauna protegida i de 
flora rara i vulnerable a nivell de Catalunya.

- Capçalera de L’Onyar (119)

Es tracta de l’espai agroforestal més gran i més ben conservat de la Selva. A més, l’espai actua de 
transició entre la plana selvatana i els estreps meridionals de les Guilleries. Malgrat que l’espai es 
troba bastant humanitzat encara presenta una notable diversitat florística, amb rouredes i verne-
des prou ben conservades i un sotabosc format per plantes de caràcter eurosiberià que conviuen 
amb d’altres típicament mediterrànies. A més, els nombrosos camps d’avellaners presents doten 
aquesta àrea d’un caràcter singular i atípic a nivell de comarques gironines.

El manteniment de la qualitat dels cursos d’aigua que alimenten l’Onyar esdevé clau per a les 
funcions ecològiques d’aquest riu, el quals, juntament amb la riera de Gotarra, esdevenen el 
corredor ecològic més important entre la serralada transversal i els massissos de Gavarres i de 
l’Ardenya.

- Pla de Ca n‘Arbres i de Sant Bartomeu (120)

El principal motiu d’inclusió d’aquest espai al catàleg es deu principalment a que forma part del 
conjunt vulcanològic de la Crosa. A més cal destacar-ne la importància que té des d’un punt de 
vista hidrològic i també pels valors agrícoles i paisatgístics que alberga. L’espai s’hauria d’incor-
porar, per homogeneïtat, a l’EIN del Volcà de la Crosa.

- Santa Maria de Vilademany – Mas Serra (121)

El principal motiu per incloure l’espai al catàleg és la seva funció com a àrea d’amortiment, ja que 
permet mantenir una important zona lliure entre l’àrea urbana de Girona i aquesta zona del Pla de 
la Selva, la qual s’ha anat omplint de diverses construccions, usos industrials i de serveis lligats al 
corredor d’infraestructures viàries principal fins esdevenir un espai amb un alt risc de degradació 
ambiental i paisatgística.

A més a més l’àrea té un paper modest com a connector ecològic ja que presenta la riera de la 
Torre, que conjuntament amb la riera de Gibert, permeten superar el corredor d’infraestructures.

Finalment, cal mencionar que l’espai conté hàbitats d’interès comunitari, a més d’esdevenir una 
àrea de caça i refugi per diverses espècies de fauna de manera que també forma part de l’impor-
tant mosaic d’ambients que sustenta la fauna d’aquesta zona de les comarques gironines.

- Plans Al·luvials de L’Onyar (122)

Tot i presentar una vegetació de ribera malmesa, estreta i poc desenvolupada,l’espai presenta un 
important potencial natural per a la restauració. A més, aquest espai riberenc presenta una funció 
especial com a connector ecològic, ja que facilita el pas de la fauna a través de la plana selvatana, 
superant diverses infraestructures viàries (C-25, autopista AP-7, carretera nacional A-2, TAV, etc.) 
amb un trànsit elevadíssim. Finalment, cal també esmentar com a motiu, la fragilitat dels sistemes 
naturals que alberga i la presència d’hàbitats d’interès comunitari.

- Zona de Pre-Parc de Les Gavarres (123)

L’espai no presenta valors naturals remarcables sinó que la seva inclusió al catàleg respon bàsi-
cament a motius estratègics ja que funcionalment presenta dos aspectes que cal tenir en compte. 
D’una banda, desenvolupa la funció d’amortiment davant els possibles impactes generats del 
continu urbà que formen els nuclis de Girona, Quart, Llambilles i Cassà de la Selva i de l’altra, 
perquè inclou una llarga franja que permet connectar, a través de la riera del Corb i la riera de 
Bugantó, les Gavarres i l’espai fluvial format per l’Onyar i la riera de Gotarra.

- Torrent de Bagastrà (124)

Tot i presentar una vegetació de ribera malmesa, estreta i poc desenvolupada, l’espai presenta 
un important potencial natural per la restauració. A més, aquest espai riberenc funciona com a 
connector ecològic de primer ordre ja que facilita el pas de la fauna a través de la plana selvatana, 
superant diverses infraestructures de comunicació amb un índex de trànsit molt elevat.

- Plans de Benaula, Esclet i Sant Andreu de Salou (125)

L’espai s’ha definit, principalment, per l’interès i la biodiversitat present, així com també per la 
presència d’hàbitats d’interès comunitari rars i poc freqüents a Catalunya i, pel seu rol com a 
connector ecològic a escala regional entre les Gavarres, la Plana de la Selva i les Guilleries. Entre 
aquests destaquen les rouredes de roure africà o els prats de dall.

De manera concreta, cal ressaltar que la funcionalitat ecològica d’aquest territori ve en gran part 
definida per les rieres que drenen des de les Gavarres cap a la riera de Gotarra i l’Onyar, les quals 
resten complementades pels conreus i els boscos-illa presents.

De fet tota aquesta àrea ha estat delimitada pel Marc Estratègic de les Gavarres com un connector 
prioritari, aspecte que també que reflectit en els planejaments de Cassà i Llagostera, els quals 
designen la zona com de connexió ecològica i paisatgística territorial.

- Pla de Penedès (126)

L’espai s’ha delimitat perquè, des del punt de vista natural forma part de l’espai del PEIN de les 
Gavarres. A més, garantir la conservació d’aquest sector implica també millorar la conservació de 
l’espai protegit de l’EIN de les Gavarres, ja que es redueix la longitud de perímetre d’aquest i per 
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tant, es garanteix una millor protecció de les espècies d’interior d’hàbitat.

- Basses de Les Mateues i Riera de Malavella (127)

L’espai representa una prolongació natural de la massa boscosa del Massís de l’Ardenya estre-
tament lligada a la dinàmica de moltes espècies. En aquest sentit, cal fer especial esment a les 
poblacions d’amfibis que aprofiten la xarxa de basses presents en aquest espai com a un nexe 
d’unió entre el massís de Cadiretes i els dos conjunts hidrogràfics pertanyents a dues conques 
diferents i que drenen el Pla de la Selva. Aquestes són, al nord el conjunt format per la Riera de 
Gotarra i l’Onyar, pertanyents a la conca del Ter; i al sud, el conjunt format per la Riera de Santa 
Coloma i els Estanys de Sils, pertanyents a la conca de la Tordera.

Tanmateix, aquest espai presenta un important paper com a connector ecològic ja que enllaça 
els principals hàbitats humits de la Selva amb les capçaleres del Massís de les Gavarres i el de 
Cadiretes i per tant, segons les Bases per les Directrius de la Connectivitat a Catalunya, esdevé 
un espai imprescindible en la xarxa d’espais d’interés natural. De fet, tant és així que fins i tot el 
planejament local de Caldes de Malavella en preveu la seva inclusió dins del PEIN.

- Prats de Sant Sebastià – Turons del Veïnat de Baix (128)

Un dels principals motius per incloure aquest espai al catàleg és que esdevé la millor mostra dels 
darrers prats de dall de les terres baixes gironines, hàbitat cada vegada més escàs i rar al conjunt 
de Catalunya.

A aquest motiu cal també afegir-hi que l’espai inclou hàbitats i espècies animals i vegetals de gran 
interès i de gran valor ecològic per la raresa i fragilitat d’algunes espècies, a més d’oferir la possi-
bilitat de connectar l’espai dels estanys de Sils amb els aiguamoixos de Sant Sebastià.

- Riera de Pins i El Rec Clar (129)

L’espai presenta un cert interès per el seu paper com a connector ecològic entre els estanys de 
Sils i la zona del Pla de Vidreres i l’espai del PEIN del massís de Cadiretes. Per tant, amb aquest 
espai, junt amb els altres dos, es garanteix conservar un gradient d’ambients naturals molt im-
portant i representatiu de la plana selvatana, la qual es troba sotmesa a una forta pressió urbana. 
L’espai a més presenta una funcionalitat elevada ja que permet superar l’A2 i l’AP7.

- La Creu de la Riera-Bosc de Can Carbó-Marata (130)

L’espai forma part del conjunt de petits turons granítics o de roques eruptives bàsiques que com-
plementen el conjunt de turons que formen part de l’EIN Turons de Maçanet. A més també, cal 
esmentar d’una banda la presència d’hàbitats d’interès comunitari i de comunitats de distribució 
molt restringida i de gran interès a Catalunya, com ara la roureda de roure africà i de l’altra, l’inte-
rès geològic dels cons volcànics. Finalment, cal esmentar que aquest espai completa la delimita-
ció que es va fer del PEIN per l’espai dels Turons de Maçanet, a més de jugar 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 (131)

Els motius per incloure aquest espai dins el catàleg són varis i destaca principalment la presència 
d’hàbitats d’interès comunitari, molts dels quals són prioritaris; per la presència de diverses es-
pècies protegides i de gran interès ecològic; per la funció de corredor biològic, l’espai encercla el 
turó de Puigsardina, unitat inclosa al PEIN dels Turons de Maçanet; i per la presència de prats de 
dall, hàbitat cada vegada més escàs i rar a les terres baixes de Catalunya.

- Riera de Santa Coloma (132)

Es tracta d’un espai fluvial amb verneda (Alno-Padion), hàbitat inclòs en la Directiva Hàbitats com 
a hàbitat d’interès comunitari prioritari i que esdevé la continuïtat de l’espai del PEIN de la Riera 
de Santa Coloma. Tanmateix, cal esmentar que l’espai configura un corredor faunístic important i 
funcional en aquesta part de la comarca, 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 (133)

L’espai es situa a cavall de la depressió de la Selva i la serralada Prelitoral i per tant, es tracta 
d’una zona de transició entre el paisatge euro-siberià i el mediterrani, a banda d’esdevenir un 
connector de primer ordre entre les Guilleries i la Plana Selvatana. La confluència d’ambients pro-
voca la presència de diverses espècies vegetals interessants i poc comunes a la terra baixa com 
el lliri rosa de Sant Bru (Simethis mattiazi), el qual a Catalunya es troba exclusivament a la Selva 
o el bruguerar de bruc vermell (Erica cinerea), propi de la zona atlàntica europea. A més, l’espai 
també presenta importants valors geològics únics a Catalunya i mostres d’hàbitats d’interès co-
munitari amb un bon estat de conservació, com també hàbitats considerats de prioritaris a la UE 
i diverses espècies de fauna protegides i/o escasses a Catalunya.

Finalment, cal també esmentar que l’espai presenta importants valors arquitectònics, arqueolò-
gics, culturals i espirituals, i alhora que una part dels boscos són de propietat pública.

- Sèquia de Sils (134)

Entre els principals valors cal destacar, entre altres hàbitats d’interès comunitari, la presència de la 
verneda (Alno-Padion), comunitat amb categoria de prioritari, segons la Directiva Hàbitats i l’exis-
tència de poblaments faunístics de gran interès com les dues tortugues d’aigua dolça autòctones 
de Catalunya. Per últim cal també considerar que aquest espai actua com a corredor biològic de 
primer, 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 (135)



Vall de Solius (66)

Vilar d’Aro-Bosc d’en Provençal (67)

Vall de Cubells-Les Bateries (68)

Connector Bosc d’en Provençal-Massís de Cadiretes (69)

Les Comes-Mascanada (70)

Les Penyes-Monticalvari-Punta Brava i Mirador dels Frares (71)

Pla de Sant Llorenç (72)

Can Cabanyes (73)

Figura 15: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Girona
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Els motius principals d’inclusió de l’espai a la xarxa són el bon estat de conservació de la sureda 
i la presència de verneda, hàbitat d’interès comunitari amb la categoria de prioritari. Comple-
ten aquestes raons, la presència d’espècies animals que presenten unes poblacions escasses a 
Catalunya, com són els rapinyaires.

Tanmateix el fet que l’espai es situí a cavall de la depressió de la Selva i la serralada Pre-Litoral 
condiciona que aquest sigui clau per mantenir la connectivitat ecològica entre les Guilleries i la 
Plana Selvatana, a banda també d’esdevenir una zona de transició entre el paisatge euro-siberià 
i el mediterrani. Aquesta confluència d’ambients a més també provoca la presència de diverses 
espècies vegetals interessants a la terra baixa, com el marcòlic vermell (Lilium martagon) o la 
consolda menor (Symphytum tuberosum).

- Torrent de La Teuleria (139)

L’espai presenta un cert interès per el seu paper com a connector ecològic entre les masses fo-
restals de Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i de les serres d’en Pere amb la Tordera i les serres 
del Montnegre. En aquest sentit també, cal esmentar l’espai manté una certa funcionalitat ja que 
permet superar i per tant permeabilitzar la C35, la zona industrial del Pla de Can Marquès i la via 
del tren.

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

De la mateixa manera que el catàleg d’espais connector de les comarques gironines, la Diputació 
de Girona ha encarregat un catàleg d’espais naturals potencialment connectors per la Costa Bra-
va. El catàleg en format CD es pot demanartambé a la Diputació de Girona.

Aquest segon catàleg inclou els espais naturals litorals de dimensions molt reduïdes pròpiament 
de la Costa Brava. Aquests espais es troben fora de la influencia de l’eix d’infraestructures tot i 
que juguen un paper molt important a l’hora de connectar l’ambient marí amb la plana i munta-
nya. A continuació s’enumeren els espais connectors més pròxims i rellevants per el nostre àmbit 
d’estudi:

El Pla-Conca del Tinar-Sant Nazari (57)

Els Vilars (58)

Connector El Treumal-Les Gavarres (59)

Riera de Fenals-Riera de Can Carboner (60)

Bell Lloc-Torrent de Canyet-Torrent de la Coma (61)

La Modeguera (62)

El Riudaura (63)

Pedralta-Roca Tosa (64)

Connector Gavarres-Cadiretes (65)



Figura 16: Zones estratègiques per a la connectivitat a la comarca del Gironès

Font: Consell Comarcal del Gironès
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3.5 Pla de Connectiviat Comarcal del Gironès

A partir de la identificació i classificació dels hàbitats dels Gironès en àrees ecològiques funcio-
nals, de la identificació de les barreres i dels elements de permeabilitat s’ha realitzat un primer 
càlcul de l’Índex de Connectivitat Ecològica absolut a la comarca del Gironès.

- J. Marull and J.M. Mallarach (2005): A new GIS methodology for assessing and predicting lands-
cape 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 Malla-
rach, María José Cordobilla (2007): A Land Suitability Index for Strategic Environmental Asses-
sment in metropolitan areas. Landscape and Urban Planning, Volume 81, 200-212. 

Aquest anàlisi previ ha permès identificar uns sectors crítics, a escala comarcal, per a la connec-
tivitat ecològica en l’actualitat:

- L’ecosistema fluvial del Ter i els seus principals tributaris han de ser analitzats en deteniment, 
especialment al seu pas pels termes que tenen més barreres.

- Respecte l’eix de fragmentació principal: una part dels termes d’Aiguaviva i Fornells, possible 
connector restaurable en direcció EW, al nord de l’aeroport.

- També el sector comprès entre els nuclis de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis, i algun punt al 
NE del nucli de Sant Julià de Ramis.

- Respecte els eixos de fragmentació secundaris: sectors compresos entre els nuclis de Sarrià de 
Ter, Celrà, Bordils i Sant Joan de Mollet.

- Sectors entre els diversos nuclis del terme de Llagostera.

- Sector comprès entre els nuclis de Salt i Bescanó, i tram de la vall del Ter a l’oest de Bescanó.

L’anàlisi també permet identificar les zones estratègiques  de la comarca del Gironès:

Zona 1: Les Gavarres i la plana de l’Empordà

Zona 2: Les Gavarres i les muntanyes de Rocacorba

Zona 3: Les muntanyes de Rocacorba i la Plana de la Selva

Zona 4: Les Gavarres i la zona del volcà de la Crosa

Zona 5: Les Gavarres i la plana de la Selva

Zona 6: Les Gavarres i el massís de Cadiretes



3.6 Disseny d’un cinturó verd per a l’àrea urbana de Girona

Defineix 6 sectors principals on el manteniment de la connectivitat, ja sigui a l’interior del Cinturó 
Verd mateix, com entre el Cinturó Verd i els grans espais naturals amb els que està en contacte, 
és un aspecte bàsic pel manteniment de la funcionalitat ecològica, paisatgística i social de tot el 
sistema. Aquests sectors són els següents:

- El riu Ter, des de la plana fluvial de Celrà fins a Bescanó.

- L’extrem boscós de la Serralada Transversal, des del Montaspre (Sant Julià de Ramis i Palou de 
Revardit) fins a Bescanó, amb connexions amb l’anterior sector per la Riera d’en Xuncla i el Riu 
Llémena, ambdós Natura 2000, entre altres cursos fluvials.

- El quadrant est de les muntanyes de Bescanó i la plana de Vilablareix.

-El corredor primari sud entre el Volcà de la Crosa i el Massís de les Gavarres, passant pels camps 
d’Onyar.

- El riu Onyar des de Fornells de la Selva fins a la Crosa de Sant Dalmai, enllaçant amb el sector 
anterior pels dos extrems.

- L’extrem occidental del Massís de les Gavarres, des de Palol d’Onyar (Quart) fins a la muntanya 
de Sant Julià, passat el congost del Ter.

Figura 17: Zones pel manteniment de la connectivitat del cinturó verd

Font: Diputació de Girona
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3.7 Estudis ambientals del Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona

A continuació es descriuen aquests eixos i s’identifiquen els principals punts febles que presenten:

- L’eix fluvial del Ter. Es tracta de l’eix fluvial més important de la comarca. Té una direcció est-
oest i es tracta de l’element que ha estructurat de manera més clara el nord del Gironès. Permet 
la connexió i l’intercanvi ecològic entre dos espais naturals de gran valor ecològic, com són les 
Gavarres i el conjunt de Rocacorba - Muntanyes de Bescanó. 

- L’eix del Puig d’en Fuselles - les Gavarres - Massís de Cadiretes. Per la similitud de tipus d’hàbi-
tats i cobertes del sòl, aquest eix terrestre és el que garanteix millor la connectivitat entre els es-
pais naturals situats al nord-est i sud-est de la comarca. Posa en contacte les terres més interiors 
de la Costa Brava centre amb la primera i segona línia del litoral de la Costa Brava sud. 

- La vall de la Llémena. Es tracta d’un eix fluvial definit pel riu de la Llémena. Per la seva orienta-
ció sudest-nordest, i per la seva situació, permet mantenir les connexions ecològiques entre els 
espais d’interès natural del Gironès i els de la Garrotxa. 

Altrament, aquest curs és també el que permet mantenir, junt amb l’eix Rocacorba - Muntanyes 
de Bescanó, els processos ecològics entre tots els elements que conformen la zona volcànica de 
la Llémena, i connectar aquests amb el riu Ter. 

- L’eix Muntanyes de Rocacorba - Muntanyes de Bescanó - Volcà de la Crossa. Eix terrestre situat 
a l’oest de la comarca, amb orientació nord-sud. Posa en contacte les terres altes de la Serralada 
Transversal (Rocacorba) amb les serres de menys alçada d’aquesta mateixa unitat orogràfica. 
L’interès d’aquest eix rau, també, en que la seva funcionalitat va més enllà dels límits comarcals: 
al sud i est cap a la Selva i al nord cap al Pla de l’Estany i la Garrotxa.

- L’eix de les rieres de la Verneda – Cagarella - Gotarra. Eix fluvial i terrestre que ren la direcció 
oest-est. Es tracta d’un eix que abasta les diferents rieres que baixen de les Gavarres i travessen 
la plana de Llagostera i de Cassà de la Selva, fins desembocar al l’Onyar. 

- L’eix fluvial de l’Onyar. Es tracta d’un eix de direcció nord-sud de gran importància estratègica en 
el manteniment de la connectivitat a la comarca, ja que travessa la zona més altament urbanitzada 
i humanitzada.

- L’eix fluvial de la riera del Corb - Bugantó. Fa referència a un petit eix situat a la banda de lle-
vant de la comarca, que baixa de les Gavarres i desemboca a l’Onyar. Si bé aquest curs permet 
superar la barrera física que suposa la C-65, cal esmentar que travessa el Pla d’Onyar, on les 
construccions i les diverses infraestructures estan convertint aquesta àrea agrícola en una zona 
cada vegada més urbana. Per tant, és en aquest context que aquest espai té gran valor, ja que 
acabarà per ser l’única via que permetrà una certa connectivitat en una matriu cada vegada més 
impermeable.

- L’eix de les Gavarres - massís de Cadiretes. Fa referència a l’eix terrestre que permet enllaçar 
físicament els espais del PEIN de les Gavarres i del massís de Cadiretes. Es tracta d’un eix amb 
uns usos del sòl molt similars als dels espais protegits, i per tant, per afinitat ja assegura una certa 
connectivitat. 

- L’eix del Terri. Es tracta del connector natural entre l’estany de Banyoles i el Ter. La funcionalitat 
del Terri com a connector té continuïtat cap al nord, al Pla de l’Estany.
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manarien la disposició d’un espai connector continu entre els dos extrems (Sureda d’en Barella i 
Bosc d’en Tapioles).

Els elements fragmentadors principals d’aquest espai connector es situen adjacents a la carretera 
a la zona central de l’espai connector. Aquests elements inclouen el càmping Ridaura i diverses 
naus industrials. Els elements lineals que afecten l’espai es disposen al llarg de la vall d’Aro i són 
les carreteres C-65 i C-35 principalment. 

Figura 18: Espai connector Gavarres-Cadiretes

Font: Diputació de Girona

3.8 Estudi de mesures de repermeabilització ecològica a través de l’eix viari Llagostera-
Palafrugell 

Aquest estudi pretén analitzar la problemàtica existent en termes de connectivitat ecològica entre 
els espais PEIN i Xarxa Natura 2000 de les Gavarres i Muntanyes de Begur, Castell-Cap Roig i 
Massís de Cadiretes. Així l’estudi pretén valorar el potencial fragmentador de l’eix viari situat entre 
els termes municipals de Llagostera i Palafrugell, proposar mesures per a la millora de la perme-
abilitat ecològica i, si s’escau, determinar les mesures addicionals necessàries per assegurar la 
funció connectora del territori en qüestió. En l’àmbit d’estudi d’aquest treball es poden distingir 3 
connectors:

- Espai Connector Gavarres-Cadiretes Oriental

L’espai connector permet la connectivitat ecològica entre els espais del PEIN de “Les Gavarres” 
i la zona oriental del “Massís de les Cadiretes”. Es disposa per un dels únics indrets entre Platja 
d’Aro i Santa Cristina d’Aro amb certa continuïtat ecològica i amb un grau d’alteració antròpica 
menys important. Concretament, l’espai connector uniria les Gavarres per la zona de les Teules i 
Cal Manel, seguint per la zona adjacent al torrent de Canyet i enllaçaria amb el Massís de Cadire-
tes per la zona de Bufaganyes i de la Roca Tosa. Són elements de connexió favorables la presèn-
cia del riu Ridaura i els seus afluents.

Els elements amb efecte de barrera que limiten l’espai connector són els nuclis urbans de Santa 
Cristina d’Aro, Castell d’Aro i Sant Feliu de Guíxols i les urbanitzacions de La Roca de Malvet, les 
Teules, el Masnou, el Mas Trempat, la Casa Nova i Vilafargues així com els càmpings de la zona i 
altres edificacions disperses.

- Espai Connector Gavarres- Cadiretes Central

La seva situació, a l’oest del nucli de Santa Cristina i del Golf Costa Brava, permet una certa 
connectivitat ecològica entre les zones centrals de Les Gavarres (Puig d’en Ponç) i el Massís de 
Cadiretes (Roca del Sol). Així l’espai connector estaria format per les rieres i torrents i els seus 
espais adjacents que

desemboquen al riu Ridaura (rieres de Solius, del Vilar, del Mar de Sants i de Dalmau.) des de Les 
Gavarres i del Massís de Cadiretes així com de la zona agrícola-forestal que es situa al voltant de 
la carretera C-31.

Els elements fragmentadors i que limiten l’amplada del connector són el nucli urbà de Santa 
Cristina d’Aro, les urbanització de la Roca de Malvet i Bell-lloc i edificacions disperses vàries com 
el Mas Maiensa, el Mas de la Barraca, Can Veguer, Ca’n Oliu, Can Dalmau, Can Preses, el Club 
de Golf Costa Brava o el Club Hípic de Santa Cristina Horse. Els elements lineals que intercepta 
l’espai connector són les carreteres C-65, GI-6611 i GI-6613.

- Espai Connector Gavarres-Cadiretes Occidental

En termes de permeabilitat ecològica, la proximitat dels dos espais protegits la unió entre ells 
d’una zona amb una permeabilitat ecològica força elevada i l’extensa xarxa fluvial existent reco-
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3.9 Anella Verda de Girona

L’Anella Verda de Girona té l’objectiu d’unir i preservar els diferents espais naturals que envolten 
la Regió Metropolitana de Girona, consolidant així les àrees d’interès connector formades prin-
cipalment per les grans masses forestals i boscos de ribera. Aquest espai garantirà la connexió 
ecològica entre els espais naturals de l’EIN de la Crosa de Sant Dalmai, l’EIN Rocacorba i l’EIN 
Gavarres. És un treball promogut per la Diputació de Girona i el Consell Comarcal i elaborat per 
la Copa.

L’Anella Verda de Girona pretén configurar un sistema d’espais lliures d’especial protecció, ja 
siguin de caràcter forestal, fluvial o agrícola, i d’ús lúdic, que garanteixin:

 - La connexió ecològica dels espais naturals d’interès fixats pel PEIN: Volcà de la Crosa,  
 Muntanyes de Rocacorba i les Gavarres.

 - La potenciació de les activitats agroforestals tradicionals.

 - La definició d’un itinerari de passeig, observació, oci i lleure.

 - La regeneració dels espais fluvials d’interès com a connectors ecològics.

 - I la permeabilització de les infraestructures viàries.

La metodologia de treball per la confecció d’aquest Pla Especial d’ Anella Verda és dividir la Regió 
Metropolitana de Girona en sectors. Cadascun d’aquests sectors constarà  dels següents docu-
ments:

 - Document 1: Memòria descriptiva

 - Document 2: Normes urbanístiques

 - Document 3: Pla de Gestió i desenvolupament

 - Document 4. Informe Ambiental

 - Document 5: Pla d’etapes i avaluació econòmica

 - Document 6. Pla de participació

S’han iniciat els estudis (els documents que s’han pogut consultar són encara provisionals, man-
ca la seva aprovació definitiva) per la creació del Pla Especial de la part sud de l’Anella Verda 
concretament dos sectors:

 - Els municipis d’ Aiguaviva i Vilablareix.

 - Els municipis de Fornells de la Selva, Llambilles i Quart.
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4. ACTUACIONS DE FOMENT I RESTAURACIÓ PROPOSADES PER GARANTIR LA                       
CONNECTIVITAT MULTIFUNCIONAL

S’han delimitat 7 grans sectors que garanteixen la connectivitat multifuncional entre el Massís de 
les Guilleries, el Massís de les Gavarres i el Massís de l’Ardenya. De cadascun d’aquests sectors 
s’han elaborat fitxes descriptives pels punts crítics detectats dins de cada sector de l’àmbit d’estu-
di. En aquestes fitxes 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 propo-
sades per tal de millorar-ne la connectivitat multifuncional. Igualment s’ha elaborat una cartografia 
de l’estat de com quedarien els fluxos connectors en el cas de no implementar les actuacions que 
es proposen en aquest estudi (veure mapa de sectors crítics número 11):

- Sector 1. Eix Estanys Riudarenes-Prat de Sant Sebastià-Turons del Veïnat de Baix

- Sector 2. Eix Gavarres-Massís de Cadiretes

- Sector 3. Plans al·luvials de l’Onyar

- Sector 4. Eix riera de la Torre-Onyar-riera Bugantó

- Sector 5. Eix Brugent-Ter

- Sector 6. Zona volcànica del Gironès-Gavarres

- Sector 7. Muntanyes de Rocacorba-Gavarres
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EIX: ESTANYS RIUDARENES - PRAT DE SANT SEBASTIÀ - TURONS DEL VEÏNAT DE BAIX

Localització:

Es situa entre els termes municipals de Riudarenes, Sils i Caldes de Malavella. Serveix de límit la 
urbanització de Vallcanera Parc (Sils) al nord-oest i la urbanització el Llac del Cigne (Caldes de 
Malavella) al nord-est. L’àrea queda tancada al sud-oest per l’urbanització de les Mallorquines 
(Sils) i la urbanització Malavella Parc (Caldes de Malavella) al sud-est. 

Ocupa  la riera de Vallcanera que creua el sector de nord-oest a sud i la riera de Santa Maria que 
el creu de nord-est a sud molt a prop de la Sèquia de Sils, ambdues rieres formen partdel sector 
nord de l’espai natural protegit dels Estanys de Sils.

Comarca:

La Selva.

Municipi:

Riudarenes, Sils i Caldes de Malavella.

Justificació:

L’àmbit d’estudi es troba fortament condicionat per la presència de la concentració d’infraes-
tructures del corredor de transport que forma l’eix mediterrani, autopista AP-7 i el TGV, així com 
d’altres infraestructures viàries de rellevància com ara la línia de ferrocarril convencional entre 
Barcelona – Portbou, i el conjunt de polígons industrials i àrees residencials descrits que confor-
men una barrera física pràcticament impenetrable per la connectivitat entesa des d’una aproxima-
ció multifuncional (ecològica, social i paisatgística).

La situació pròxima d’aquest sector a l’ espai d’interès protegit dels Estanys de Sils i més concre-
tament  la riera de Vallcanera i la riera de Santa Maria li otorga un paper estratègic clau per garan-
tir la transversalitat dels fluxos ecològics i faunístics. En concret ha de permetre la connexió entre 
els parcs naturals del Montseny i del Montnegre – Corredor a més dels espais d’interès natural 
protegits de l’Ardenya, Gavarres i Guilleries.

La justificació d’aquesta actuació també s’emmarca en la necessitat de mantenir i protegir els nombro-
sos recs, torrents, rieres i  el mosaic agroforestal existent en tot l’entorn dels Estanys de Sils i que es tro-
ben inclosos dins del gran connector dels Camps d’Onyar, Serra de Còguls i connexió amb els Estanys 
de Sils, Massís de les Cadiretes i les Gavarres (connector establert en el Pla de Connectivitat Comarcal 
de la Selva). Aquests espais es troben en bona part fragmentats per les infraestructures de l’AP-7 i la 
línia de ferrocarril en la zona central. A més la futura construcció del TAV i A-2 envolten l’espai natural 
d’oest a est respectivament, esdevenint uns espais isolat respecte la resta d’espais naturals protegits 
del seu entorn. Per tant ordenar el desenvolupament d’actuacions de permeabilització en aquestes 4 
infraestructures i la regulació del creixement de les urbanitzacions properes a aquest sector suposaria 
la millora de la funció connectora dels Estanys de Sils respecte la resta de l’entorn natural.

Principals amenaces:

La principal amenaça a la connectivitat de la zona és el desenvolupament de noves infraestructu-
res viàries i de transport, com són els desdoblaments de les carreteres AP-7 i NII/A2, el traçat del 
TAV i la línia de ferrocarril convencional.

Un altre element destacable són les nombroses urbanitzacions, de NW a SE: Vallcanera Parc, 
les Comes, el Mas Boada, el Llac del Cigne, Can Solà Gros, Aigües Bones, les Mallorquines, i 
Malavella Parc que es troben en aquest sector. Esdevé una amenaça la previsió de creixement 
d’algunes de les urbanitzacions com és el cas de Malavella Parc al terme municipal de Caldes de 
Malavella. No menys important és l’amenaça que juguen i poden arribar a jugar els nuclis urbans 
i polígons industrials dels municipis de Riudellots de la Selva, Caldes de Malavella i Sils alhora de 
garantir els fluxos connectors entre els espais naturals protegits.

Cal considerar també l’impacte que pot causar el traçat de la línia elèctrica de molt alta tensió 
(MAT), pendent encara de concretar i que previsiblement passarà per aquest sector de la comar-
ca sobre la connectivitat d’aquest sector.

 

Proposta d’actuacions:

Les actuacions proposades per aquest sector són:

- Actuacions adreçades a millorar la permeabilitat del TAV:

1. Construcció d’un ecoducte “Serramagra” (35 m.) i restauració paisatgística. La correcta inte-
gració paisatgística de l’ecoducte amb el seu entorn  ha de permetre millorar i garantir la funció 
de connexió dels espais naturals del sistema pre-litoral i transversal (Montseny y Guilleries) amb 
els espais de la plana fortament aïllats, com els Estanys de Sils i els Turons de Maçanet. 

2. Construcció d’un marc (15x3) al Torrent de Can Figueres i restauració paisatgística dels talus-
sos  i entorn. La importància de permeabilitzar aquest punt és perquè el torrent de Can Figueres 
travessa el TAV i desemboca a la riera de Vallcanera, afavorint un flux connector transversal.

3. Construcció d’un viaducte (38 m.) i volta (8,5 x 5) de la riera de Vallcanera. Aquesta riera té 
una importància connectora ja que forma part de l’EIN dels Estanys de Sils i a més és un dels 
corredors faunístics més importants de la zona. El seu interès recau en la conservació de la fauna 
herpetològica (destacant la presencia de tortuga d’estany (Emys orbicularis), i altres espècies 
com (Hyla meridionalis), (Bufo calamita), (Triturus marmeratus i Triturus helveticus), el (Lacerta 
viridis), etc. Totes aquestes espècies es troben protegides per la Directiva Hàbitats i el Conveni 
de Berna.

Finalment remarcar que la millora de les condicions ambientals de la riera que 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 inicial fins a (Mallorquines) de la riera de Vallacanera.

Sector 1
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4. Construcció d’un pas de fauna en volta (8 x 4,4) a prop de la urbanització de Vallcanera i acon-
dicionament i revegetació dels voltants de l’estructura. 

En aquest punt el TAV i l’AP7 transcorren paral·leles a pocs metres de distància l’una de l’altra, 
per aquest motiu aquesta actuació ha d’anar acompanyada de la construcció d’un pas de fauna 
(avui dia inexistent) a la mateixa alçada i amb les mateixes dimensions que el del TAV a l’AP-7 per 
garantir la connexió ecològica i paisatgística d’est-oest i l’ús social ja que connectarà l’urbanitza-
ció de Vallcanera amb Can Boada.

- Actuacions adreçades a millorar la permeabilitat de l’AP7:

1. Tot i que l’estudi informatiu proposa la construcció d’un pas inferior de 18 m i un marc de 15 m 
al pas de l’AP-7 per la riera de Vallcanera és considera insuficient aquestes actuacions per garantir 
la permeabilitat d’aquesta riera que té una remarcable importància connectora tal i com s’ha es-
mentat anteriorment. Per tant és proposa garantir com a mínim  l’amplada del viaducte de la riera 
de Vallcanera al pas del TAV amb la construcció d’un viaducte de 50 m. Que afavorirà també en 
aqust cas un ús social d’aquesta riera.   

2. Acondicionament dels dos marcs existents entre Can Muntaner i Can Metlla que complemen-
ten el viaducte anterior i permeten la connectivitat social entre les urbanitzacions de Mallorquines 
i la Barceloneta. 

3. Construcció d’un viaducte a la riera de Belladona de 50 m que ha de tenir coherència amb les 
actuacions proposades al TAV en aquest sector concret (viaducte de Vallcanera TAV) i no pas el 
marc de 15 m. que proposa l’estudi informatiu.

4. Construcció d’un pas de fauna en volta 8 x 4,4 m al sector Vallcanera que com s’ha comentat 
anteriorment aniria en consonància amb el pas de fauna existent a la mateixa alçada al TAV.

- Actuacions adreçades a millorar la permeabilitat de l’A2:

Les actuacions de permeabilització que s’estan duent a terme actualment a l’A2 presenten una 
manca de permeabilitat transversal considerable, arribant a trencar-se tota mena de flux connec-
tor entre els espais naturals del sistema pre-litoral i transversal (Montseny y Guilleries) i sistema 
litoral (Ardenya-Cadiretes).

1. Es proposa la construcció d’un viaducte de 500 metres a la Sèquia de Sils lloc on conflueixen 
les rieres de Vallcanera i Santa Maria incloses al PEIN dels Estanys de Sils. Aquest és un sector 
d’extrema importància per garantir la connectivitat dins i fora de l’espai natural protegit. Tot i la 
proposta d’un únic viaducte de 500 m actualment les actuacions que s’estan executant són:

Un Marc 5 x 2 m, un Marc 12 x 5 m, un Viaducte 50 m, una OD Tub 2 m, una OD Tub 2 m, un Via-
ducte 34 m, una OD tub D 1,80 m, un Marc 7 x 5 m.

La preservació de l’entorn d’aquest espai fluvial és fonamental per assegurar un corredor verd entre 
els nuclis dels municipis pròxims i també permet connectar els diferents espais naturals protegits.

 2. A l’alçada de Can Terrides es proposa la construcció d’un marc de 5 metres en comptes de 
l’OD de 1,8 m. que proposa l’estudi de foment.

3. Construcció d’un marc de 15 m. als voltants del Bosc d’en Perpinyà en comptes de l’OD de 1,8 
m. que proposa l’estudi de foment.

4. Construcció d’un ecotúnel de 200 m. a Can Carbó que amb coherència amb el viaducte de la 
riera de Vallcanera del TAV, el viaducte de la Belladona de l’AP7 i els dos passos de fauna en volta 
del TAV i AP7 han de garantir el flux connector transversal entre Montseny i Guilleries i Ardenya i 
Gavarres.

5. Construcció d’un marc de 5 m. a “La Belladona II” i substituir l’OD tub d’1,8 m.

6. Construcció d’un ecotúnel de 50 m. “Belladona“ i ampliar l’ecotúnel de 20 metres proposats 
per l’estudi de foment.

7. Construcció d’un marc de 5 m. a “La Belladona I” i subtituit l’OD tub d’1,8 m.

Aquestes tres últimes actuacions com en el cas de la construcció de l’ecotúnel de Can Carbó 
garanteixen la coherència de permeabilització entre les diferents infraestructures (TAV, AP7 i A2) 
per garantir el flux connector transversal entre el sistema Pre-litoral  i el litoral.

- Altres actuacions adreçades a millorar la permeabilitat d’aquest sector:

Caldria contemplar mesures de permeabilització possiblement un fals túnel en la carretera C-63, 
entre Can Falquers i Can Pastrells. A la carretera GIV-5514 tot i no presentar cap problema de per-
meabilitat si s’haurien d’ampliar les actuacions de permeabilització existents entre Can Torrelles 
i Can Ribes.

A la línia de ferrocarril convencional per garantir la coherència amb les actuacions proposades al 
TAV, AP7 i A2 s’han de permeabilitzar les estructures existents al pas per la riera de Vallcanera, 
Torrent d’en Ginferrer i riera de Santa Maria.

Garantir el caràcter agrari i forestal dels espais compresos entre el TAV i l’AP7 concretament des 
del nord de Mallorquines fins la urbanització de Vallcanera Parc. I els espais compresos entre 
l’AP7 i A2 especialment el sector localitzat entre la Barceloneta i Can Boada. Cal controlar l’expan-
sió del conjunt d’urbanitzacions properes a aquests espais. 
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Fotografies:

Riera de Vallcanera al seu per l’AP-7
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Riera de Vallcanera a l’altura del TAV Riera de Belladona al seu per l’AP-7
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ESPAI CONNECTOR GAVARRES - CADIRETES ORIENTAL

Municipi: Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro. 

Punt d’actuació: Molí d’en Ramón i Mas Sant Josep.

Justificació: Fragmentació per efecte barrera. 

Al punt d’actuació, els principals elements fragmentadors i que limiten l’espai connector són la 
carretera C-31, la depuradora, el Mas de Sant Josep, el càmping de Sant Josep, el càmping de 
Castell d’Aro, el Molí d’en Ramon i la Torre del molí dels Frares. L’efecte fragmentador de la car-
retera és elevat ja que en aquest tram la via té una amplada superior als 12 m i els dos sentits es 
troben segregats per una mitjana impermeable.

 

Propostes d’actuació:

La importància d’aquest espai ve determinada pel fet que es tracta de l’únic àmbit entre Platja 
d’Aro i Santa Cristina d’Aro amb certa continuïtat de vegetació ben estructurada als dos costats 
de la carretera C-31.

La classificació com a Sòl Urbanitzable per part del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Santa Cristina d’Aro, del sector comprès entre el càmping de Mas Sant Josep i la carretera GI-
662 limita dràsticament l’amplada d’aquest espai connector i redueix de manera determinant la 
potencial permeabilitat ecològica que presenta.

Respecte a aquestes mesures prèvies es convenient plantejar una revisió de l’ordenació urbanís-
tica de la zona per tal de permeabilitzar ecològicament una franja del territori que assegurés la 
connectivitat ecològica nord –sud. Cal valorar la possibilitat de construir-hi un ecoducte (50 a 100 
metres) a nivell de la desembocadura del Torrent d’en Canyet al riu Ridaura per sobre d’aquest i la 
carretera C-31 per facilitar la connectivitat ecològica entre els espais de les Gavarres i Cadiretes.

L’espai no urbanitzable ha d’actuar com espai lliure de separació urbà entre els nuclis de Santa 
Cristina d’Aro i Castell d’Aro. Aquest separador urbà pot tenir les funcions de parc periurbà. A més 
la zona podria anar relligada amb una xarxa de senders i camins que unissin els quatre elements 
principals (PEIN de Gavarres i Cadiretes i nuclis urbans de Santa Cristina i Castell d’Aro).

Una altra mesura més concreta en relació a l’efecte fragmentador de la C-31 és l’augment de la 
llum del pas inferior en el creuament del torrent provinent de la Roca Tosa (Massís de Cadiretes) 
amb la C-31 i la seva confluència amb el riu Ridaura.

Sector 2

Les mesures contemplades en aquest sector queden àmpliament detallades en l’estudi de “Me-
sures de repermeabilització ecològica a través de l’eix viari Llagostera-Palafrugell (Girona)” re-
alitzat per encàrrec de la Diputació de Girona per l’Estudi Xavier Major. A continuació és fa una 
breu descripció de les mesures de repermeabilització més destacades. L’estudi estableix tres 
possibles connectors:

ESPAI CONNECTOR GAVARRES - CADIRETES CENTRAL

Municipi: Santa Cristina D’Aro.

Punt d’actuació: Molí d’en Reixac.

Justificació: Fragmentació per efecte barrera. 

En aquest punt els principals elements fragmentadors són principalment les carreteres C-65 i C-
250. A més hi trobem altres edificacions disperses com el Mas de la Barraca, Mas Maiensa i el 
Club de Golf Costa Brava. Cal considerar també l’efecte de barrera a causa de la proximitat de 
les carreteres GI-6611 i GI-6613. L’efecte fragmentador de la carretera C-65 és elevat ja que en 
aquest tram la via té una amplada superior als 12 m i els dos sentits es troben segregats per una 
mitjana impermeable.

. 

Propostes d’actuació:

Construcció de passos inferiors amb caixons circulars o rectangulars, tot aprofitant la sobreeleva-
ció de la via respecte els terrenys adjacents. Aquests passos es podrien situar propers a l’encre-
uament de la C-65 amb la carretera GI-6611 en direcció a Solius. 

Construcció d’un ecoducte a nivell del bosc d’en Balcà, d’una amplada superior a 100 m (per 
assegurar-ne l’eficiència) que aniria acompanyat de la revegetació de la zona i de la restitució del 
teixit boscós dels dos costats de la carretera i fins a les forest que es troben a les zones de les 
Gavarres al nord i de les Cadiretes al sud.

Aquestes mesures per tant haurien d’anar acompanyada de mesures de permeabilització ge-
nerals, sobretot a la zona compresa entre les dues carreteres, com ara la revegetació parcial de 
parcel.les conreades (tal i com ja hem indicat, inclosa la possible reversió de determinats espais 
de conreu de disposició estratègica) o el desplaçament d’elements fragmentadors (p.ex. la zona 
de pícnic o les diverses edificacions que es disposen properes que alliberarien l’espai on ara es 
disposen).

A la carretera GI-662, que discorre al nord paral•lela a la C-65 al disposar d’un carril per sentit 
fa que es puguin aplicar mesures de millor configuració ecològica de la vora i, a ser possible de 
millorar la permeabilitat d’entorn, per exemple incrementant la vegetació adjacent a la carretera 
que enllaci amb les masses boscoses situades en un segon pla.

.
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ESPAI CONNECTOR GAVARRES - CADIRETES OCCIDENTAL. Subsector 3.1.

Municipi: Santa Cristina D’Aro i Llagostera.

Punt d’actuació: Bosc d’en Tapioles.

Justificació: Fragmentació per efecte barrera. 

A nivell del punt d’actuació del Bosc d’en Tapioles l’element fragmentador principal és la carretera 
C-65, ja que en aquest tram la via té una amplada superior als 12 m i els dos sentits es troben 
segregats per una mitjana impermeable.

 

Propostes d’actuació:

Aquest espai connector és clau per unir els dos espais PEIN i XN 2000 de Les Gavarres i el Massís 
de Cadiretes. En primer lloc, en aquest punt la distància entre els dos espais d’interès natural és 
menor si la comparem amb els altres punts analitzats. I en segon lloc els espais adjacents a la 
carretera presenten una coberta vegetal continua i relativament poc pertorbada que pot  assegu-
rar la connectivitat ecològica. 

Les mesures han d’incloure d’una banda la vegetació dels espais actualment conreats eixamplant 
així l’espai connector i de l’altra limitant el futur desenvolupament urbanístic de la zona per tal 
d’evitar l’augment de l’efecte barrera.

Construcció d’un ecoducte (100 m.) a la zona del Bosc d’en Tapioles, concretament al punt on 
la riera de Salenys desemboca al riu Ridaura. Tot i la proximitat de les masses boscoses a la 
carretera, cal prendre mesures de permeabilització general de la zona (revegetació de parcel.les 
conreades o millora de l’estat ecològic de les peces boscoses actuals). La construcció de l’eco-
ducte es podria associar al creuament del sender de gran recorregut (GR-92) atorgant-li un valor 
de connectivitat social afegit.

Sector 2

ESPAI CONNECTOR GAVARRES - CADIRETES OCCIDENTAL. Subsector 3.2.

Municipi: Santa Cristina D’Aro i Llagostera.

Punt d’actuació: Sureda d’en Barella.

Justificació: Fragmentació per efecte barrera. 

A nivell del punt d’actuació de la Sureda d’en Barella l’element fragmentador principal és la carre-
tera C-65 a més del nus viari que suposa la unió de les carreteres C-35 i C-65. L’efecte fragmen-
tador de la carretera és elevat ja que en aquest tram la via té una amplada superior als 12 m i els 
dos sentits es troben segregats per una mitjana impermeable.

. 

Propostes d’actuació:

Eixamplament del pas inferior del vial de la C-35 que es situa més al nord, així com mesures de 
permeabilització general de la zona. D’aquesta manera i considerant que el vial sud es disposa 
en un aqüeducte s’assegura la continuïtat ecològica.

En segon lloc, es proposa la construcció d’un fals túnel (100 m) a la mateixa zona de la Sureda 
d’en Barella en el tram situat més a l’est, on la distància entre els dos vials és menor. 

El desenvolupament d’aquesta mesura afecta el traçat del camí de l’antic Carrilet que uneix Girona 
i Sant Feliu de Guíxols que es podria associar a la mesura per tal de atorgar-li una funcionalitat de 
connectivitat social.

30
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PLANS AL·LUVIALS DE L’ONYAR

Localització:

El límit sud d’aquest sector correspon al Pitch & Putt de Franciac Golf i el límit nord es situa a Mas 
Monell. L’element principal d’aquesta  àrea és el riu Onyar que discorre d’est a oest dins l’àmbit 
d’estudi. Totes les infraestructures principals de comunicació LAV, C-25, AP-7, A2 i ferrocarril són 
travessades pel riu Onyar. La riera de Riudevila, Rec de Banyacans i Torrent de Badastrà flueixen 
paral·lelament a l’Onyar.

Aquest sector forma part del connector sud del cinturó verd de l’àrea urbana de Girona i de l’espai 
natural del Pla de Franciac que representa un espai agroforestal ben equilibrat..

Comarques:

La Selva.

Municipis:

Vilobí d’Onyar, Riudellots de la Selva i Caldes de Malavella.

Justificació:

L’Onyar, pren un paper rellevant dins la connectivitat regional per la seva situació estratègica 
entre diferents espais naturals d’interès natural com ara les Guilleries, el Volcà de la Crosa, tot 
enllaçant amb les Gavarres. A la Selva el riu gaudeix d’una amplada de llera destacada, amb una 
permeabilitat important i un bosc de ribera semi-continu. Cal remarcar la negativa afectació a la 
connectivitat que representen el pas de les principals carreteres com l’autopista AP-7, l’eix trans-
versal (C-25) i la N-II, totes elles amb un IMD molt elevat. Així com també la presència de nuclis 
urbans propers al riu com són Vilobi d’Onyar i Riudellots de la Selva que repercuteixen alhora en 
la qualitat del seu bosc de ribera on s’alternen zones de bona i baixa qualitat.

El paper estratègic de l’Onyar en aquest sector sud del cinturó verd es complementa amb el 
conjunt de rieres, torrents i recs molt propers a ell i que flueixen paral•lelament fins que acaben 
desembocant-hi. A més, és l´únic espai amb una veritable capacitat connectora en l’àmbit sud de 
l’àrea urbana de Girona ja que aquesta zona es troba fortament antropitzada.

L’estudi de connectivitat funcional de les Gavarres amb els Espais d’interès Natural de

L’Onyar és un sector d’especial importància per la connectivitat entre el massís i els EINs que 
l’envolten. L’eix fluvial de l’Onyar actua de columna vertebradora de la connexió est-oest i permet 
a través de les rieres de Bugantó i de la Torre la connectivitat entre la zona de les Gavarres-Onyar 
i Onyar-Volcà de la Crosa, respectivament.

Principals amenaces:

La principal amenaça per garantir  la connectivitat ve donada per la manca d’obres de permea-
bilització i la poca coherència entre les poques obres existents en les diferents infraestructures 
viàries i de transport que travessen l’àrea d’estudi. Una de les principals amenaces es troba a la 
desembocadura de la riera de Bagastrà amb l’Onyar, ja que és també la confluència entre el pas 
de la LAV, l’autopista A-7 i l’Eix Transversal, fet que suposa la degradació del bosc de ribera i di-
ficulta la connexió ecològica cap a l’Onyar. El mateix succeeix amb la riera de Riudevila i el Rec 
de Banyacans.

 

Proposta d’actuacions:

Les actuacions proposades per aquest sector són:

- Actuacions adreçades a millorar la permeabilitat deTAV:

1. Construcció d’un viaducto “Bagastrà” sobre la C-25 de L = 152,5 m.

2. Construcció de 3 voltes de 4 x 6 m

3. Construcció d’un viaducto “Onyar” de 105,27 m.

4. Construcció d’una volta de 7x9 m i dues voltes de 7,5 x 11 m.

Les actuacions propostes van encaminades a garantir la permeabilitat del riu Onyar i de les se-
ves rieres adjacents. L’ecosistema fluvial de l’Onyar ha estat identificat com d’especial connector 
entre Les Guilleries, la Plana i Les Gavarres. Al llarg de la seva conca hi ha importants poblacions 
d’ungulats que cal protegir i garantir el seu potencial pas a través d’aquestes obres.

La longitud de les actuacions proposades garanteixen el manteniment de la connectivitat terrestre 
a més dels ecosistemes aquàtics.

Aquestes actuacions han d’anar acompanyades de la restauració del bosc de ribera: especial-
ment als punts on intercepten amb les infraestructures lineals per mantenir un bosc de ribera con-
tinu ver les discontinuïtats existents. La millora de les condicions ambientals dels espais fluvials 
més degradats afavoriran la millora de la connectivitat ecològica a través de la riera.

- Actuacions adreçades a millorar la permeabilitat de C-25:

Les actuacions que es proposen per aquesta via són de repermeabilització, ja que les obres de 
permeabilitat existents no mantenen cap tipus de coherència amb les actualment contruïdes o que 
es troben en procés de construcció. Aprofitant el futur desdoblament de la C-25 es proposa:

Sector 3
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís de les Guilleries, el Massís de les Gavarres i el Massís de l’Ardenya

PLANS AL·LUVIALS DE L’ONYAR Sector 3

1. L’ampliació del viaducte del torrent de Bagastrà a 100 m.

2. L’ampliació del viaducte de l’Onyar a 100 m.

3. L’ampliació de les obres de drenatge de la riera de Riudevila i la riera de Banyacans per voltes 
de 7,5 x 11 m.

Conseqüentment aquestes ampliacions mantindran una coherència amb les ja existents de la 
LAV i  les que es proposen per l’AP-7 i A-2. També és proposa la conservació dels espais oberts i 
forestals existents a l’entorn de la riera i la restauració d’aquesta.

- Actuacions adreçades a millorar la permeabilitat de AP-7:

Juntament amb la C-25 l’autopista AP-7 és la infraestrura lineal que pitjor mesures de permeabi-
lització presenta per aquest sector. Les actuacions que es proposen van amb concordança amb 
les anteriorment ja esmentades.

1. L’ampliació del viaducte del torrent de Bagastrà a 100 m.

2. L’ampliació del viaducte de l’Onyar a 100 m.

3. L’ampliació de les obres de drenatge de la riera de Riudevila i la riera de Banyacans per voltes 
de 7,5 x 11 m.

A més de la construcció d’aquestes obres s’ha de restaurar el bosc de ribera especialment al del 
torrent de Bagastrà i riu Onyar per tal d’afavorir les condicions òptimes que permetin els flux fau-
nístic a través de tota la secció de la riera.

- Actuacions adreçades a millorar la permeabilitat de AP-2:

Tot i fer un any des de la finalització de les obres d’aquest tram, les mesures de permeabilització 
no han mantingut la coherència esperada respecte el que es contemplava en els estudis infor-
matius de les futures infraestructures a projectar (LAV, AP-7 i C-25).  Per tant les actuacions de 
repermeabilització són.

1. Garantir els 100 m. d’amplada del viaducte de l’Onyar amb consonància als 105 m. de viaducte 
construïts per la LAV i els 100 m proposats per les futures ampliacions de AP-7 i C-25.

2. Ampliar l’obre de drenatge actual sobre la riera de Banyacans per una volta de 7,5 x 11 m. i 
mantenir el viaducte existent de 25 m sobre la riera de Riudevila.

- Altres actuacions adreçades a millorar la permeabilitat d’aquest sector:

Fora d’aquest corredor d’infraestructures cal repermeabilitzar el tram del ferrocarril convencional 
al pas pel rec de l’Agulla, riu Onyar i rec de Riudevila. A la C-25 al pas pel rec de l’Agulla i riera de 

Campllong a prop de Can Pou. I en últim lloc a la C-65 quan el riu Bugantó travessa aquesta via 
entre Can Güell i Mas Sureda. Aquestes actuacions no són prioritàries ja que es tracten de vies 
d’una única calçada molt més permeable que la LAV, A-2 i AP-7. No obstant s’haurien de conside-
rar i anar integrant aquestes actuacions de repermeabilització per acabar de  donar coherència a 
tot el conjunt d’entramat de vies de comunicació i transport d’aquest sector sud de l’àrea urbana 
de Girona.

Alhora de plantejar la revisió de l’ordenació urbanística de la zona per tal de conservar aquesta 
franja d’espai connector que forma part del cinturó verd de l’àrea urbana de Girona fora de pos-
sibles pressions urbanístiques o altres tipus d’infraestructures.

Al tractar-se d’un corredor clarament fluvial altres actuacions a realitzar és la millora de la qualitat 
de les aigües,  assegurar el cabal mínim ecològic, plantacions d’espècies de ribera autòctones i 
retirada d’al·lòctones. Actuacions encaminades a potenciar la diversitat estructural del corredor 
fluvial i dels diferents hàbitats presents.

Riu Onyar al seu pas pel TAV
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís de les Guilleries, el Massís de les Gavarres i el Massís de l’Ardenya

PLANS AL·LUVIALS DE L’ONYAR Sector 3

Viaducte sobre el torrent del Bagastrà i C-25 Viaducte sobre el rio Onyar

Mostra de la incoherència entres les actuacions de permeabilització del TAV i l’AP-7







35

Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís de les Guilleries, el Massís de les Gavarres i el Massís de l’Ardenya

EIS: RIERA DE LA TORRE - ONYAR - RIERA BUGANTÓ

Localització:

La part sud d’aquest sector queda ben delimitada per l’aeroport de Girona-Costa Brava i el Polí-
gon industrial de Girona Sud i Riudellots de la Selva. La part nord de l’àmbit d’estudi arriba fins al 
Polígon industrial de Vilablareix, el nucli urbà d’Aiguaviva, el nucli urbà de Fornells de la Selva i el 
seu polígon industrial.

Com es pot comprovar enmig d’aquest conjunt de nuclis urbans i polígons industrials queda una 
petita franja per on discorren el rec del Regàs, riera de la Torre, riera d’en Vinyes i torrent de Can 
Garrofa en direcció est-oest i que acaben desembocant al riu Onyar. Aquesta franja tot i formar 
part del cinturó verd de l’àrea urbana de Girona ubicant-se en la part central d’aquest és creuada 
per l’eix d’infraestructures AP-7, TAV i A-2 fet que dificulta encara més el paper connector d’aquest 
sector si no s’acompanya d’actuacions de permeabilització coherents amb les necessitats de 
l’espai i la resta d’infraestructures

Comarca:

Gironès.

Municipis:

Aiguaviva i Fornells de la Selva.

Justificació:

L’estudi del “Sistema de Protecció Territorial (SPT) de les comarques de la Selva, el Gironès, el 
Pla de l’Estany i la Garrotxa” encarregat pel DPTOP defineix una xarxa d’ Espais d’Interès que 
esdevenen peces claus a l’hora d’estudiar les connexions ecològiques i paisatgístiques. 

En aquest sector trobem l’EIN de la Crosa-Plana d’en Ca n’Abres, un espai principalment agrícola 
i de gran qualitat paisatgística. Els conreus es situen sobre un subsòl de naturalesa volcànica, 
format pels piroclasts que expulsà el volcà de la Crosa. Es considera que l’espai es podria incor-
porar, per homogeneïtat, a l’EIN del Volcà de la Crosa. 

També es troba l’eix fluvial de la riera del Corb – Bugantó, que inclou un petit eix situat a la banda 
de llevant de la comarca, que baixa de les Gavarres i desemboca a l’Onyar. Acabarà sent l’única 
via que permetrà una certa connectivitat en una matriu cada vegada més impermeable.

Les característiques de la riera de la Torre, rec del Regàs, riera de Can Vinyes i torrent de Can 
Garrofa així com la seva localització en el territori les converteixen en un eix de

connectivitat principal entre les Guilleries, la Plana i Les Gavarres juntament amb el riu Onyar. 

Tot i ser un espai clarament agrícola també es troben petites masses boscoses com el Bosc d’en 
Ros, Bosc de Can Freser, Bosc d’en Mollera, Bosc d’en Corretger, Bosc de Can Daniel, Bosc de 
l’Abadia, Bosc d’en Massot, entre d’altres. Aquestes masses boscoses ajuden a garantir la conti-
nuïtat dels processos ecològics bàsics.

Principals amenaces:

És un sector fortament antropitzat com ja s’ha comentat anteriorment. L’aeroport de Girona-Costa 
Brava i la seva ampliació; el ritme constant de creixement dels polígons industrials d’Aiguaviva, 
Vilablareix, Fornells de la Selva, Riudellots de la Selva i Girona Sud i l’eix d’infraestructures AP-
7, TAV i A-2 amb la manca d’actuacions  permeabilitzadores exerceixen una forta pressió sobre 
aquest espai cada cop més gran.

Vist l’important paper connector que té d’aquest sector i la forta pressió a la que es troba sotmès, 
fa que aquesta àrea esdevingui una de les prioritaris a l’hora d’executar les mesures permeabilit-
zadores que a continuació es presenten.

Proposta d’actuacions:

Les actuacions proposades per aquest sector són:

- Actuacions adreçades a millorar la permeabilitat de AP-7:

1.Construcció d’un fals túnel de L=50 a l’alçada de Mas Vinyotes.

2. Construcció de 7 arcs de 15 metres a la riera de la Torre vers l’obra de drenatge proposada per 
Foment de 16 m.

3. Construcció d’un segon fals túnel a Can Daniel de L=100.

4. Substituir les dues OD de 2 metres de diàmetres proposades per Foment a la riera d’en Vinyes 
i a Can Vinyes per OD + Marc 15 x var. M.

5. Construcció d’un viaducte de L=50 m. al torrent de Can Garrofa.

6. En la part més al nord d’aquest sector es proposa la creació d’un marc + PF de 12x2 m. en 
comptes de 5xvar m. que proposa foment.

- Actuacions adreçades a millorar la permeabilitat de TAV:

1. Marc de 9,4 x 4 m a la riera del Regàs.

2. Fals túnel de L=100 m. a Mas Vinyotes.

3. Construcció de 3 voltes de 12,2 x 4 m. a la riera de la Torre i no pas d’una que proposa Foment.

4. Construcció d’un marc de 2x2 m als Camps de Can Figueres.

5. Fals túnel L=20 m a Mas Gelats.

6. Marc de 8 x 5,3 m als Camps de Can Massot.

7. Viaducte de L=340 m a la riera de Can Gibert i el camí vell a Fornells.

Sector 4
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís de les Guilleries, el Massís de les Gavarres i el Massís de l’Ardenya

EIS: RIERA DE LA TORRE - ONYAR - RIERA BUGANTÓ Sector 4

- Actuacions adreçades a millorar la permeabilitat de AP-2:

Les mesures de permeabilització executades en aquest tram no han mantingut la coherència es-
perada respecte el que es contemplava en els estudis informatius de les futures infraestructures 
a projectar (TAV, AP-7).  Per tant les actuacions de repermeabilització són.

1. Viaducte de 30 m a la riera de la Torre i no pas l’actual Obra de drenatge que actualment trenca 
tota mena de flux connector d’aquesta riera.

2. Fals túnel L= 70 m en consonància amb l’Anella Verda de Girona.

3. Construcció de lòbuls a l’enllaç A2/AP7 soterrats i falsos túnels als dos braços.

4. Viaducte L= 140 m connexió A2/AP7 sota el TAV.

5. Viaducte L = 70 m al rec de Can Gibert en comptes de l’obra de drenatge que proposa Fo-
ment.

6. Viaducte de L= 50 m al torrent de Can Garrofa.

7. Construcció d’una obre de drenatge marc 10 x var m a Can Garrofa i no pas de 2 m com pro-
posa Foment.

L’execució d’aquest conjunt d’actuacions proposades per aquest sector, dotarien de coherència 
a tot el conjunt d’entramat de vies de comunicació i transport, nuclis urbans i polígons industrials 
que envolten aquest sector sud de l’àrea urbana de Girona.

A més, d’aquesta manera es garanteix l’eix de connectivitat principal entre les Guilleries, la Plana 
i Les Gavarres a través de l’eix fluvial de la riera del Corb – Bugantó.

Pel que es refereix a la coherència de les actuacions de permeabilització entre les principals infra-
estructures destacar el sector del fals túnel de Mas Vinyotes, riera de la Torre i fals túnel de Can 
Daniel a l’AP7 que presenten una perfecta concordança amb les actuacions de la riera de la Torre 
i Camps de Can Figueres a el TAV i amb el viaducte de la riera de la Torre sobre l’A2.

El sector més nord de la riera de Can Vinyes, viaducte de Can Garrofa a l’AP7 presenta una cohe-
rència perfecta amb el fals túnel de Mas Gelat i el viaducte de Can Gibert a el TAV i entre el fals túnel 
de l’Anella Verda de Girona, el viaducte de connexió A2/AP7 i el viaducte de Can Garrofa a l’A2.

- Altres actuacions adreçades a millorar la permeabilitat d’aquest sector:

Garantir la permeabilitat de GIV-5343 al pas de la riera d’en Vinyes i riera de la Torre.

Ampliar les mesures de permeabilització a la C-63 especialment en el tram de les Mines del Sant 
Pare i Sant Martí Sapresa als termes municipals d’Anglès i Brunyola.

Permeabilitzar la GI-534 i GI-533 al tram del PEIN del Volcà de la Crosa.

El pas del ferrocarril convencional per la riera de la Torre, el rec del Regàs, Cal Gravat i rec de la 
Font d’en Massot presenten un problema a l’hora de garantir la continuïtat dels fluxos connectors, 

i per tant es proposen actuacions de repermeabilització coherents amb la resta d’infraestructures 
anteriorment esmentades.

A la C-65 en el punt que creua la Riera de Corb i el riu Bugantó s’han d’ampliar les mesures de 
permeabilització existents.

Concentrar la superfície destinada a espais lliures del sector residencial i industrial SUD9 (Mas 
Vinyotes) als voltants de la riera de la Torre.

Aproximar el traçat del gasoducte al traçat de l’AP-7.

Com en el cas del connector del riu Onyar, aquest sector, al tractar-se d’un corredor clarament flu-
vial, existeixn tot un conjunt d’altres actuacions a realitzar vinculades a la restitució de la vegetació 
potencial dels diferents ambients.

Protecció dels espais oberts i forestals existents a l’entorn de les rieres tal i com ja s’ha apuntat 
aquest tram presenta un estat de conservació molt degradat, amb una forta presència antròpica. 
Garantir la continuïtat dels processos ecològics essencials tot incorporant en la planificació i or-
denació del territori  els espais amb un interès connector.

Riera de la Torre
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EIS: RIERA DE LA TORRE - ONYAR - RIERA BUGANTÓ Sector 4

Riu Onyar al seu pas per Riudellots

Riera de la Torre Riu Onyar al pas de l’A2

Riera del Corb
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís de les Guilleries, el Massís de les Gavarres i el Massís de l’Ardenya

EIX: BRUGENT - TER

Localització:

El tram comprès entre Amer i Salt del corredor Brugent - Ter, format per les carreteres C-63 de La 
Vall d’en Bas a Lloret de Mar i N-141e d’ Anglès a Salt.

El tram de la carretera C-63 discorre per la comarca La Selva i travessa els municipis Amer, La 
Cellera de Ter i Anglès. El tram de la carretera N-141e discorre per les comarques La Selva i 
Gironès i travessa els municipis Anglès, Bescanó i Salt. La carretera transcorre per l’interior de 
Bescanó i Salt i per l’exterior d’Anglès.

Pel que fa el tram objecte de l’estudi, la carretera N-141e està ubicada paral•lelament al riu Ter en 
el seu recorregut entre Bonmatí, Bescanó, Sant Gregori i Salt. 

Justificació:

En aquest sector es recullen les principals actuacions per millorar les proposades a l’estudi infor-
matiu de Condicionament del corredor Brugent -Ter.

L’àrea es troba delimitada per diferents espais del PEIN i de la Xarxa Natura. En primer lloc, els 
EINs de Muntanyes Rocacorba i del Puig de la Banya del Boc, al nord de l’àrea d’estudi. Al nord-
oest es situa també el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG). A l’oest de la 
zona d’estudi es troba els EINs de les Guilleries i del Collsacabra, mentre que a l’oest es troba 
l’EIN de les Gavarres. Tots aquests es troben incorporats dins la Xarxa Natura 2000. 

Un altre dels espais de l’àrea d’estudi incorporats recentment a la Xarxa Natura 2000 és l’ano-
menat Riberes del Baix Ter, el qual abasta tot el tram del riu i la vegetació de ribera associada en 
recorregut de la carretera projectada. Els corredors biològics principals són de tipus fluvials (valls 
del Ter i del Brugent), tot i que el manteniment d’una xarxa d’espais lliures que exerceixin un pa-
per connector entre els diferents espais del PEIN i de la Xarxa Natura 2000 resulta essencial per 
garantir la connectivitat a gran escala d’aquest sector.

És per això que la connexió entre aquests espais parteix de la bona permeabilització del corredor 
Ter-Brugent que ha de garantir la transversalitat dels fluxos ecològics, socials i paisatgístics del 
conjunt d’espais Xarxa Natura 2000 esmentats anteriorment. 

Proposta d’actuacions:

En el tram de Bescanó es proposa la creació del túnel de Vilanna (L= 670 m.) a prop del Torrent 
de Ca l’Aulineta, que garanteix la permeabilitat nord-sud entre els espais naturals de Muntanyes 
Rocacorba i del Puig de la Banya del Boc i el Viaducte Ter-Oest (L = 560 m.) al Pla de Vilanna que 
garanteix la potencia la funció de connector fluvial del Ter. 

A partir de les dades disponibles sobre atropellament d’ungulats, en aquest tram no hi ha cap 
punt crític per, per tant, en principi no és necessari la creació de passos de fauna. Tanmateix, es 
recomana fer un estudi acurat de la connectivitat en aquest tram per si és necessari la col·locació 
de passos de fauna i determinar-hi el punt exacte.

En el tram de Sant Gregori s’aconsella la creació del túnel de Can Som (L = 770 m.) i el fals túnel 
(L = 140 m.) per garantir la continuïtat paisatgística de les Muntanyes de Sant Grau i la connexió 
cap als Turons dels Cavalls i de Can Viades. A més es proposa la construcció d’un gran viaducte 
del Ter Est (L=900 m.) garantint d’aquesta manera la connectivitat al llarg de la Plana del Ter, i 
transversalment entre les Muntanyes de Sant Grau i el Puig d’en Rigau.

El traçat final que enllaçaria amb la futura A2 i AP7 al pas per Salt, es proposa de desviar-lo en 
direcció al polígon industrial. Això és deu al potent efecte barrera que aquest polígon exerceix 
actualment i per tant, la construcció de la nova via a prop d’aquest no modificarà greument la 
connectivitat encara existent en aquest sector.

Sector 5

Al·legacions sobre l’estudi informatiu del Corredor Ter-Brugent
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Propostes d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre el Massís de les Guilleries, el Massís de les Gavarres i el Massís de l’Ardenya

ZONA VOLCÀNICA DEL GIRONÈS - GAVARRES

Localització:

La part sud occidental d’aquest sector queda delimitada per les Deveses de Salt i Santa Eugènia 
i pel nucli urbà de Vila-roja a la part més oriental. La part nord es situa  al nucli de Cartellà, el Pla 
dels Vinyers a Sarrià de Ter i les muntanyes de Can Ribes.

Un tret característic i a l’hora estratègic per garantir la connectivitat dins l’àrea urbana de Girona 
és en primer lloc que el riu Ter creui de sud-oest a nord-est aquest sector. En segon lloc que al 
llarg del riu Ter hi desenvoquen els rius Llémena, el Güell (canalitzat) i l’Onyar, aquest darrer a 
prop de l’Illa del Ter.

Comarca:

Gironès

Municipi:

Sant Gregori, Salt, Girona i Sarrià.

Justificació:

L’eix fluvial del Ter es tracta de l’eix fluvial més important de la comarca que té una direcció est-
oest. Permet la connexió i l’intercanvi ecològic entre dos espais naturals de gran valor ecològic, 
com són les Gavarres i el conjunt de Rocacorba – Muntanyes de Bescanó. A més, aquest eix tam-
bé permet connectar els espais naturals de la comarca amb els de les comarques veïnes: el Baix 
Empordà i la Selva. Altrament, cal indicar que aquest espai és també refugi i indret de reproducció 
per moltes espècies (especialment la llúdriga) i altre tipus d’amfibis i ocells.

Altres torrents com el de Bullidors que travessa des de el Serrat de Fargell al nord el Pla de la Jue-
ria i el Pla de Talaià al sud, creuant l’AP-7 i GI-531 fins al riu Ter en el Pont de Fontajau. Per tant és 
un connector fluvial a conservar i protegir ja que la pressió dels nuclis urbans adjacents al torrent 
podríen reduir l’ampla d’aquesta riera.

El rec de Can Murtra i la riera d’en Xunclà també flueixen de nord a sud pels serrats de Can lledó 
i Turó d’en Guilana fins arribar al polígon Industrial del Pla d’en Xunclà.

Finalment la importància a protegir de la possible pressió urbanística les Deveses de Salt i Santa 
Eugènia que potencien el paper connector del Ter en aquest tram.

Principals amenaces:

Les principals amenaces que posen en perill la funcionalitat d’aquest connector natural són la 
presència d’infraestructures i la qualitat del mateix ecosistema (qualitat de les aigües i bosc de 
ribera discontinu i poc estructurat). Entre els impactes més importants trobem el pas de l’auto-
pista AP-7 passant dels 4 carrils actual a 8, les carreteres N-IIb,  C-66 i en el cas concret del TAV 

en aquest sector no presenta cap tipus d’impacte perquè es troba soterrat mitjançant tres túnels 
(Girona Sur de 1350 m; Estació de Girona 550 m i Sarrià de Ter 4680 m). La presència de petites 
infraestructures al mig del curs que alteren fortament el caràcter de l’ecosistema (rescloses, sè-
quies, guals, etc.); la presència de polígons industrials, sobretot entre els nuclis de Salt, Girona 
i Sant Gregori estrenyen el llit del riu i artificialitzen les seves vores. A més la forta pressió urba-
nística viscuda els darrers anys en el municipi de Sant Gregori i el barri de Domeny ha provocat 
l’ocupació de sòl de la plana agrícola afavorint el desenvolupament d’un continu urbà-industrial 
entre Sant Gregori-Domeny-Talaià.

 

Proposta d’actuacions:

En aquest sector l’eix ferroviari AP-7 i A2 discorren en paral•lel, passant dels 4 carrils actuals 
d’AP-7 a tenir 8 carrils totals. El TAV al trobar-se soterrat no necessitarà de cap tipus d’actuació 
permeabilitzadora.

Així doncs, les actuacions proposades per aquest sector són:

- Actuacions adreçades a millorar la permeabilitat del corredor AP-7/A2:

1, Construcció del viaducte del Ter de L= 1000 m. en comptes dels 700 m proposats per Foment. 
La preservació de l’entorn d’aquest espai fluvial que és fonamental per assegurar un corredor 
verd entre els nuclis dels municipis pròxims i també permet connectar els diferents espais naturals 
protegits a través d’una xarxa de camins existents.

2. En el pas del Torrent de Bullidors i fruit de la importància anteriorment esmentada al mante-
niment de fluxos ecològics i socials es proposa la construcció d’un marc + PF de 15 x 4 m en 
comptes de l’obra de drenatge de 2 m. S’ha de millorar les condicions ambientals de la riera que 
han de permetre millorar la funció de corredor ecològic del torrent.

3. Al Pla de Dalt es proposa la construcció d’un altre marc + PF de 15 x 4 m amb l’objectiu de ga-
rantir els fluxos  socials entre Taialà i Sant Feliu de Domeny ja que aquesta zona queda envoltada 
per la GIV-531, GIV-5312 i AP-7.

4. Construcció de dos marcs de 15 x 4 m a les rieres de Bullidors i Can Murtra, en comptes dels 
dos marcs de 5 x var m proposats per foment. Aquests marcs han de facilitar el la connectivitat 
social i facilitar les comunicacions entre la urbanització Taialà-Germans Sàbat i el nucli urbà de 
Taialà. Aquestes dues rieres s’uneixen al sector nord de la urbanització Taialà-Germans Sàbat i 
flueixen fins arribar al Ter en el Pont de la Barca. El tram que discorre per la urbanització es troba 
fortament antropitzat dificultant tot tipus de flux faunístic. 

5. Construcció d’un fals túnel a Can Corbera de 250 m que garanteix així la continuïtat forestal  
entre la Costa de Can Mengol-Costa Bruta i Puig d’en Roca al pas per l’AP-7.

6. Construcció de dos viaductes, un de L= 260 m a la riera d’en Xunclà i un altre de L= 150 m al 
rec d’en Guilana que es troba soterrat el seu últim tram abans de creuar la N-II. En canvi la riera 

Sector 6
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d’en Xunclà desemboca directament al Ter en les Deveses dels Salesian, únicament s’hauria de 
millorar el pas per la N-II. En aquest últim tram de la riera d’en Xunclà s’han de realitzar actuaci-
ons encaminades a potenciar la diversitat estructural del corredor fluvial i dels diferents hàbitats 
presents.

- Altres actuacions adreçades a millorar la permeabilitat d’aquest sector:

Construcció de dos falsos túnels de 100 m cadascun al llarg de la variant (N-II) entre la Muntanya 
d’en Massolet-Campdorà i Muntanya de Sant Miquel – Muntanya de les Mines.

Garantir la permeabilitat del Torrent dels Bullidors al pas per la GI-531 amb la construcció d’un 
marc de 14 x 4 m amb consonància amb el del corredor AP-7/A2.

Construcció d’un fals túnel passat el Pont de l’Aigua a la C-255 i ferrocarril per facilitar la connec-
tivitat est-oest. Punt estràtegic per connectar el sector amb les Gavarres.

Revisió de l’ordenació urbanística de la zona concretament el barri de Can Torras i el Polígon In-
dustrial del Pla d’en Xunclà per garantir un espai connector que permeti la connexió amb el Ter.

Pas de l’AP-7 i la GI-531

Pas de l’AP-7 i la GI-531Pla de Talaià. En segon terme l’AP-7.
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Localització:

Aquest darrer sector té el límit nord entre els nuclis urbans de Riudellots de la Creu, Medinyà i Vall-
llobera en sentit est-oest respectivament. El límit sud arriba fins a Sarrià de Ter, el Turó del Puig i 
Celrà. És una zona fortament fragmentada per les urbanitzacions de Sant Julià de Ramis (Club 
de Golf Girona, Montagut, el Camp de les Comes entre d’altres), els polígons industrials de Sarrià 
de Ter i Celrà, i les infraestructures lineals com el corredor AP-7/A2, NII i NIIa, C-66, TAV, C-255 i la 
línia de ferrocarril convencional. 

És per això que els possibles fluxos connectors entre els espais naturals protegits de les Mun-
tanyes de Rocacorba i el Massís de les Gavarres són el torrent de la Rasa, el Terri i la Ribera de 
Farga que flueixen d’est a oest. El continu forestal present al sector més occidental entre el Puig 
Blanc, Muntalegre, Serrat del Pi, Montaspre, Turó de l’Illa i Turó del Majordom es troba amenaçat 
per les obres actuals del TAV i el futur corredor AP-7/A2. Un altre continu forestal que actualment 
es troba fragmentat per la C-66, N-II i el ferrocarril convencional impedint qualsevol tipus de con-
nexió és la Muntanya dels Sants Metges i Turó del Puig amb la Muntanya del Congost i la Munta-
nya de Can Ribes.

Comarques:

Gironès i Pla de l’Estany.

Municipis:

Sant Julià de Ramis, Palol de Revardit, Cornellà de Terri i Girona.

Justificació:

L’espai natural del Puig d’en Guillana és un espai forestal,  l’interès del qual es centra en l’aflora-
ment geològic excepcional que presenta, i que es considera que hauria de tenir la consideració 
de geòtop al Catàleg de zones d’interès geològic de Catalunya, del DMAH. 

L’eix del Terri es tracta d’un connector natural entre l’estany de Banyoles i el Ter. És un dels pocs 
rius del nord del Gironès que presenta aigua tot l’any, encara que la seva funcionalitat es veu 
afectada per l’estat ecològic del riu, degut a la contaminació de les aigües, la rectificació del seu 
curs, l’ocupació de les ribes per polígons industrials i les activitats extractives. 

Finalment l’eix fluvial del Ter com s’ha comentat en el sector anterior es tracta de l’eix fluvial més 
important de la comarca que té una direcció est-oest. Permet la connexió i l’intercanvi ecològic 
entre dos espais naturals de gran valor ecològic, com són les Gavarres i el conjunt de Rocacorba 
– Muntanyes de Bescanó

Principals amenaces:

La principal amenaça a la connectivitat de la zona és el desenvolupament de noves infraestructu-
res viàries i de transport, com són el corredor AP-7/A2 que passaria de 4 a 8 carrils, el traçat de la 
TAV, el desdoblament de la C-66 entre Medinyà i Bordils i la línia de ferrocarril convencional. 

Els lòbuls de conexió entre l’AP-7, N-II i C-66 que es troben prop de l’entrada del congost del Ter 
dificultant la permeabilitat a l’entrada d’aquest.

Cal considerar també l’impacte sobre la connectivitat del traçat de la línia elèctrica de molt alta 
tensió (MAT), pendent encara de concretar i que previsiblement passarà per aquest sector.

Un altre fet a destacar són les urbanitzacions difoses pel municipi de Sant Julià i que s’han fet 
esment amb anterioritat amb especial èmfasi a l’urbanització Club de Golf Girona. Les pedreres 
de la Garriga i de Ca l’Omedes.

 

Proposta d’actuacions:

Les actuacions proposades per aquest sector són:

- Actuacions adreçades a millorar la permeabilitat de TAV:

Aquest tram presenta unes actuacions de permeabilització molt integradores amb l’entorn forestal 
i ajuden a mantenir aquesta continuïtat al llard del seu traçat per aquest sector. No obstant s’hauri-
en d’ampliar algunes obres de drenatge per acabar de permeabilitzar correctament l’espai.

1. Es proposa la construcció d’un túnel a prop de la urbanització de Montagut de L= 475 m que a 
més de garantir aquesta continuïtat paisatgística tindrà un ús social per comunicar l’urbanització 
amb el nucli urbà de Sant Julià de Ramis.

2. Construcció d’un marc de 10 x 2,5 en comptes del marc 4 x 2,5 proposat per Foment al torrent 
de la Rasa. Aquesta riera té un paper molt important com a corredor social, ja que l’Ajuntament de 
Sant Julià de Ramis fa dos anys que executa un projecte de recuperació i restauració d’aquesta 
riera, tot i que encara falta l’últim tram fins arribar a la desembocadura del Ter on abans queda 
soterrada per poder creuar la N-II.

3. Construcció d’un viaducte de 287 m sobre la C-66/C-150.

4. Construcció d’un marc de 6 x 3 m al torrent de la Ribera .

5. Construcció d’un túnel de L= 757 m al sector de Montaspre per mantenir la continuïtat paisat-
gística i evitar l’impacte sobre les formes del relleu.

6. Construcció d’un viaducte de L= 164 m al torrent de Riudellot.

7. Construcció d’un túnel L= 640 m a Sant Andreu (el Quintà).

8. Construcció d’un viaducte de L= 127 m al torrent de Marmany.

Sector 7
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Aquests túnel i viaductes arriben a proporcionar una gran permeabilitat i continuïtat de les masses 
boscoses tot facilitant la circulació de fluxos ecològics i socials. No obstant el corredor AP-7/A2 
que s’ubicarà més o menys paral·lelament al TAV amb 8 carrils presenta grans deficiències a ni-
vell de permeabilització. La manca d’actuacions coherents amb les obres existents del TAV pot 
acabar amb la pèrdua de funcionalitat d’aquestes.

 

- Actuacions adreçades a millorar la permeabilitat del corredor AP-7/A-2:

1. Construcció d’un marc + PF de 12 x 2,5 m al torrent de la Rasa i no pas de 5 x var m com pro-
posa Foment.

2. Construcció d’un fals túnel de L= 200 m a prop de la urbanització de Montagut (incorporat al 
POUM de Sant Julià de Ramis 2007) que ha de permetre la connexió urbana i social de la zona 
urbana de Sant Julià amb l’urbanització de Montagut.

3. Construcció d’un marc de 7 x 2,5 vers l’obra de drenatge de 2 m proposada per Foment a la 
zona de Costa Roja.

4. Construcció d’un fals túnel a la zona de Costa Roja de L= 200m. La construcció d’aquest fals 
túnel té un paper estratègic per mantenir la coherència permeabilitzadora amb la resta d’actuaci-
ons proposades per a les diferents infraestructures lineals.

5. Construcció d’un viaducte de L= 500 m al Terri vers els 345 que proposa Foment.

Com s’ha esmentat l’eix del Terri es tracta del connector natural entre l’estany de Banyoles i el Ter. 
Altres actuacions a realitzar és la millora de la qualitat de les aigües,  assegurar el cabal mínim 
ecològic, plantacions d’espècies de ribera autòctones i retirada d’al·lòctones. Actuacions encami-
nades a potenciar la diversitat estructural del corredor fluvial i dels diferents hàbitats presents.

Una de les opcions per recuperar la funcionalitat del Terri seria redactar un Pla integral de recupe-
ració del riu, a partir dels estudis previs encarregats pel Departament de Medi Ambient l’any 2001. 
La funcionalitat del Terri com a connector té continuïtat cap al nord, al Pla de l’Estany.

6. Construcció d’un altre viaducte de L= 600 m a la riera de Farga molt a prop de la seva desem-
bocadura a la Plana del Ter i no pas dos viaductes de 45 m que proposa Foment. Cal garantir una 
permeabilitat elevada al tractar-se de l’eix fluvial més important de la província.

- Altres actuacions adreçades a millorar la permeabilitat d’aquest sector:

Construcció d’un viaducte de 100 m al torrent de Riudellots a l’alçada de Riudellots de la Creu-
Montalegre.

Construcció d’un fals túnel de L= 200 m entre la C-66 i el ferrocarril convencional per connectar la 
Muntanya dels Sants Metges amb la Muntanya de Can Ribes. Aquesta actuació ha d’anar acom-

panya amb la protecció com a sòl no urbanitzable d’interès connector del sector de la Farinera.

Construcció d’un fals túnel a la N-IIa a l’alçada de Can Terlena per facilitar la connectivitat entre la 
Muntanya dels Metges i el Turó del Majordom.

Repermeabilització dels viaductes de la N-IIa i NII al pas del Terri per mantenir la coherència amb 
els 600 m respecte l’AP-7/A-2.

Construcció de 2 falsos túnels a la NII al Pla de Mas Font i N-IIa a Cal Sereno del Pla.
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Connexió Muntanyes dels Sants Metges amb Muntanya del Can Ribes

Obres de construcció del TAV a l’altura de la urbanització Montagut (Sant Julià de Ramis) Urbanització Montagut a Sant Julià de Ramis

Proposta de construcció d’un túnel de l’AP-7 i l’A2 a la urbanització Montagut
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