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Localització

Municipi: Besalú

Punt d’actuació: Besalú 1

Hàbitats

Els hàbitats majoritaris al voltant del punt d’actuació són els Llits i marges de rius, o

vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa i els Conreus herbacis extensius

de secà. També s’hi poden trobar, en proporcions similars i situats més a l’oest Àrees

urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada que correspon al municipi de

Besalú, Pedreres, explotacions d'àrids i runam per la presència de la pedrera de La

Bruguera i finalment Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

que es diposen per tot el Pla de Can Garriga. També és destacable la presència de zones

arbòries de Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.) i arbustives de

Bruguerars amb dominància o abundància de bruc d'escombres (Erica scoparia),

silicícoles, dels sòls profunds i poc secs de terra baixa (i de l'estatge montà) que es

disposen al nord de la masia de Can Bellsolà.

Estat actual

En aquest indret les obres d’ampliació de la via N-260 requereixen una gran quantitat de

sòl ja que coincideix amb la disposició dels vials d’accés i sortida des del sector de la

Racolta de Besalú a la N-260.

Limitacions

A més de la pròpia via N-260 i dels vials d’accés i sortida del nucli urbà de Besalú i de

connexió viària amb la carretera C-66, el ventall de mesures de repermeabilització

possibles es veuen limitades, del costat oest, per la proximitat del nucli urbà de Besalú.

En la part central la limitació ve donada per les edificacions de Can Bellsolà mentre que

del costat est prové de la nova via de connexió entre la N-260 i la C-66 i la presència de

la pedrera de Can Bellsolà.

Potencialitats

La proximitat entre la vegetació associada al riu Fluvià d’una banda de la carretera i de

l’altra, les masses boscoses i arbustives que es situen al voltant de Can Bellsolà i que

s’estenen al nord i a l’est faciliten la connectivitat ecològica i les possibles mesures de

repermeabilització.

S’assoliria la connexió ecològica entre la Zona Volcànica de la Garrotxa i el riu Fluvià i a

través d’aquest amb els Aiguamolls de l’Empordà.

Les mesures reforçarien l’estructura ecològica associada al curs del riu Fluvià i es

potenciaria el paper del riu Fluvià com a connector ecològic fluvial. Caldria buscar la

connexió amb el riu on aquest s’acosta més al viari.

Es podria associar, a la proposta de mesures de repermeabilització, la necessitat de

restaurar la pedrera pròxima i a establir mesures concretes per a reduir l’impacte de la

carretera al nucli urbà de Besalú.

Propostes

En aquest punt la disposició propera de Besalú i la xarxa de vials que connecten la N-260

amb el nucli urbà i amb la C-66 limiten enormement qualsevol mesura de

repermeabilització de gran envergadura. A més la disposició de Can Bellsolà tampoc ho

afavoreix. Per aquest motiu és prioritzen mesures menors per la millora de la

connectivitat ecològica.

Així doncs es proposa la implantació de passos inferiors, en format d’arc de constitució

àmplia, ben configurats i altament permeables. La implantació d’aquests passos es veu

facilitada per la disposició elevada de la carretera en aquests punt (imatge 2). Les

mesures permetrien connectar les masses boscoses del costat nord de la carretera

(imatge 1) del marge nord amb la vegetació associada al riu Fluvià i que es situa molt

proper (imatge). Així mateix es proposa addicionalment una permeabilització de les vores

via una revegetació en els trams que hi han de donar accés per minimitzar l’impacte

visual i sonor de la carretera.

Així mateix, i tot i que es situa fora dels objectius principals d’aquest treball, cal que es

consideri la possibilitat d’ordenar el sector comprés entre el nucli urbà i la nova via A-26

(Camp de l’Estany) acumular els espais lliures del sector en el costat oriental del mateix.

Això permetria apaivagar els impactes ambientals associats a la nova carretera. Aquesta

zona, que es disposaria entre la Riera de Capellada i l’antiga N-260 estaria comunicada

amb el nou pas inferior proposat i per tant es podria estendre de l’altre costat de la

carretera.
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Localització

Municipi: Maià de Montcal

Punt d’actuació: Maià 1

Hàbitats

Al marge nord de la carretera N-260 s’hi troben Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis)

amb sotabosc de brolles calcícoles, de les contrades mediterrànies mentre que al costat

sud de la via s’hi toben Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q.

x cerrioides, Q. pubescens).

Estat actual

La vegetació a les dues bandes de la carretera N-260 es força important, es troba ben

estructurada ecològicament i es disposa fins a ran de carretera. Pel punt d’actuació hi

transcorre un afluent del riu Fluvià que oresenta una vegetació associada rellevant i amb

bona estructuració. En alguns punts la carretera talla el terreny formant uns talussos

considerables.

Limitacions

Aquest punt d’actuació no presenta limitacions importants. Només destaquen algunes

edificacions com el Sunyer o Can Traver o la situació d’una zona de gran moviments de

terra del costat sud de la carretera. Tots aquest elements poden limitar mínimament els

efectes del connector ecològic.

D’altra banda la importància de les masses vegetals del costat sud de la carretera no és

tant important com les que es disposen de la banda nord.

Potencialitats

L’estructuració ecològica de la vegetació a ambdues bandes de la carretera és bona. A

més es disposa pràcticament adjacent a la carretera i en un tram superior als 150 m

d’amplada.

La disposició del relleu pot afavorir la implantació de mesures en tant que es presenta

una interrupció sobtada del terreny (talussos).

El pas inferior per on discorre el torrent de Can Sunyer, afluent del riu Fluvià es considera

d’amplada i llum molt acceptable i la vegetació que s’hi presenta ho fa de forma

complexa i ben estructurada (veure imatge 2).

Les mesures permetrien reforçar en general la vegetació que es localitza a la vall de riu

Fluvià i que es escassa per l’elevada ocupació del sòl per a conrear.

Propostes

En aquest punt es proposa la implantació d’un pas superior en forma fals túnel de no

menys de 100 m d’amplada per tal d’assegurar l’eficiència de la mesura i mantenir la

connectivitat ecològica entre els boscos de Can Traver i de Can Puigjasser.

La implantació d’aquesta mesura de repermeabilització es veuria facilitada pel relleu que

es presenta en el punt d’actuació que relativament accidentat. Inclús si fos possible es

podria rebaixar la carretera aprofitant el canvi de rasant d’aquesta (veure imatges 1 i 3),

per tal de facilitar la disposició de l’ecoducte a una certa alçada.

Eix connector Terraprim d’Empordà

Maià 1

1

2

3

1

2

3

Prioritat d’actuació: alta (Execució a curt termini)

2



Localització

Municipi: Maià de Montcal

Punt d’actuació: Maià 2

Hàbitats

Del costat sud de la carretera N-260 s’hi localitzen Àrees urbanitzades, amb claps

importants de vegetació natural mentre que del costat nord s’hi pot localitzar zones de

Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. x cerrioides, Q.

pubescens).

Estat actual

La vegetació es presenta ben estructurada a ambdues bandes de la carretera. L’ampliació

de l’actual via de carril per sentit a doble carril per sentit comportarà la pertorbació de la

vegetació que es situa immediatament adjacent a la carretera.

Limitacions

Les limitacions principals són les que minimitzen l’amplada de la zona vegetada a les

dues bandes de la carretera i a la urbanització del Mas Llorenç i altres edificacions

disperses. També una zona denudada que es situa al flanc sud de la carretera al costat

occidental.

Potencialitats

Permetria connectar ecològicament els espais de l’Alta Garrotxa i el Riu Fluvià a través

d’una massa boscosa continuades de la Costa de Can Traver, el Bosc de Can Safont i a

recolzat pel Rec de la Deu d’en Coromines il a seva vegetació de ribera associada.

La bona estructuració de la vegetació al voltant de la carretera facilita la implantació de

mesures per la repermeabilització.

L’amplada que pren els sectors de vegetació enfrontats es prou important (uns 300m)

Permetria la continuïtat arbòria del Bosc d’en Safont.

El relleu que es presenta en el punt, amb un cert desnivell afavoreix el pas superior.

El Rec de la Deu d’en Coromines creu la carretera en el mateix punt.

Propostes

Es proposa un pas superior en forma de fals túnel de no menys 100 m d’amplada com a

mínim per tal d’assegurar l'eficiència de la mesura. La implantació d’aquesta mesura de

repermeabilització es veuria facilitada pel relleu que es presenta en el punt d’actuació.

També sempre i quan es considerés oportú es podria rebaixar la disposició de la carretera

per ajudar a implantar la mesura.

En segon lloc es proposa l’ampliació del pas inferior que correspon al creuament del curs

fluvial del Rec de la Deu d’en Coromines amb la carretera. D’aquesta manera es potencia

la continuïtat dels processos ecològics propis d’aquests ecosistemes i s’evita així la

interrupció de les seves característiques ecològiques.

L’ampliació de la carretera podria suposar la supressió de part de la massa arbòria

adjacent que actua com a pantalla acústica i visual. Aquesta mesura contribuiria a

garantir una certa circulació longitudinal de vora de la carretera.
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Localització

Municipi: Maià de Montcal

Punt d’actuació: Maià 3

Hàbitats

Les Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles, de les

contrades mediterrànies es disposen en continuitat a banda i banda de la carretera N-

260. Al voltant es disposen zones de Conreus herbacis extensius de regadiu o de

contrades molt plujoses.

Estat actual

En aquest punt d’actuació la carretera N-260 sobrepassa la riera de Maià i la riera de

Segueró. La vegetació que es presenta és densa i ben estructurada i es disposa

resseguint els dos cursos fluvial.

Limitacions

Tot i que la vegetació és continua en els dos costats de la carretera aquesta es veu

fortament limitada en amplada per certes edificacions que es presenten en el punt com

poden ser Can Marifont, Can Riera, Can Janassa o Cal Jet i les edificacions properes.

També ve limitada per la disposició de camps de conreu que es situen entre aquestes.

A més, la carretera GIV-5235 es disposa entre els dos cursos fluvials i en la mateixa

direcció que aquests (nord-sud) i, per tant, actua com a un element separador lineal

continu entre el nucli urbà de Maià de Montcal i la carretera N-260.

Potencialitats

El naixement de la Riera de Maià es situa en la zona de les Enrocades, pròxima a l’espai

natural protegit de l’Alta Garrotxa mentre que la riera de Segueró ho fa en aquest

mateix.

Es disposa una franja de vegetació boscosa continua associada a aquests dos cursos

fluvials al llarg de tot el seu recorregut fins a la seva desembocadura al Riu Fluvià.

La disposició de la carretera, elevada respecte els espais adjacents afavoreix la

implantació de passos inferiors.

A causa de les nombroses edificacions que es situen a la zona les mesures podrien també

prendre una funcionalitat social.

Propostes

En aquest cas es proposen mesures d’eixamplament dels passos inferiors actuals.

En el cas de la riera de Maià es proposa disposar uns passos en arc d’una altura suficient

per assegurar una permeabilitat ecològica elevada. L’estat actual de pas inferior és molt

limitat, més si es considera la localització de Can Marifont que estreny el pas de la riera

en aquest punt. Així

A més es proposen mesures per a eixamplar la franja de vegetació actual i que en certs

punts es limita a un corredor arbrat. En aquest cas milloraria la permeabilitat ecològica

en aquest punt la reversió a espais biodiversos de determinats camps de conreu,

embolcallats total o parcialment per aquests espais més rics en biodiversitat, per exemple

cap a una estructura de tipus boscosa. Això donaria amplada al l’àmbit connector

millorant.-ne les prestacions. Seria especialment interessant que aquesta reversió es

produís en els camps que es situen entre Cal Notari i Can Jani i els que es disposen al

voltant de Can Riera, Cal Jet i Can Janassa.
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Localització

Municipi: Maià de Montcal

Punt d’actuació: Maià 4

Hàbitats

Al punt d’actuació hi predominen les Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc

de màquies o garrigues formant una massa boscosa prou important (veure imatge 1).

Estat actual

La vegetació ben estructurada es disposa al llarg de la N-260 durant un quilòmetre de

manera continua. En el tram que es situa més a l’est la vegetació es troba en un estat de

major degradació per les elevades pendents que es localitzen.

Limitacions

La principal limitació en aquest punt es l’aillament parcial del Bosc de Can Sanot i de Can

Janassa de la massa vegetal principal que es disposa més a l’est. Tot i així es podrien

prendre les mesures de repermeabilització oportunes per a que aquesta zona actuï com a

contrafort de l’eix connector principal.

Potencialitats

El Bosc de Can Sanot de la banda sud i el Bosc de Can Janassa de la banda nord es

disposen encarats al llarg d’un quilòmetre de la carretera N-260.

Els elements antròpics al llarg d’aquesta distància són pràcticament inexistents.

La massa arbòria formada pels dos boscos es troba propera a d’altres masses vegetals

importants, i notablement a l’eix connector ecològic definit en aquest treball de Terraprim

d’Empordà.

La reversió d’alguns camps de conreu, sobretot a la banda nord potenciaria enormement

el connector ecològic.

La localització d’un tal·lus important en el sector est del punt d’actuació pot afavorir la

implantació de certes mesures de repermeabilització.

Propostes

Així, i donades les bones qualitats de la permeabilitat ecològica de vora de la carretera,

per a aquest punt es proposa la implantació d’un pas superior en forma de fals túnel i

d’una amplada mínima de 100 m per assegurar la seva eficiència. Aquest es disposaria

aprofitant el desnivell en la zona que dona accés a l’àrea de Pedrinyà (veure imatge 3), ja

que, seguint en direcció est, es fa més dificultosa la connexió per la presència de la

carretera antiga (veure imatge 2). En tot cas cal valorar el menor efecte fragmentador

d’aquest via. També afavoriria la implantació de la mesura de repermeabilització si es

rebaixés la plataforma de la via.
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Localització

Municipi: Cabanelles

Punt d’actuació: Cabanelles 1

Hàbitats

Al punt d’actuació s’hi troben principalment Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb

sotabosc de màquies o garrigues.

Estat actual

Al voltant de la carretera l’estat de la vegetació és en general satisfactori. Alguns dels

trams es troben però amb una menor densitat de vegetació.

Els tal·lusos són en algun indret molt importants tot i que es troben mitjanament

vegetats.

Limitacions

A més del pas de la carretera N-260, pel punt d’actuació es disposa el camí d’accés al

Mas de la Costa de Pedrinyà i el Mas Nou.

Potencialitats

L’estat poc pertorbat de la vegetació adjacent a la carretera, la continuïtat forestal que es

presenta, així com la poca presència antròpica proporcionen bones aptituds per a la

implantació de mesures de repermeabilització.

Així mateix faciliten la implantació de mesures la disposició del Rec de Ca’n Avellana i la

vegetació de ribera associada.

Es considera aquest punt com a molt important i estratègic per a la seva connexió

ecològica a la xarxa d’espais protegits de Catalunya, donades les característiques de

continuïtat ecològica de l’espai Terraprim d’Empordà, que permet la connectivitat

ecològica entre l’Alta Garrtoxa i el Riu Fluvià a través de la Serra de la Creu i dels boscos

de Mas Terrats, Can Farigola, Can Planes i de Can Teixidor.

El Rec de Ca’n Avellana presenta en l’actualitat una vegetació de ribera ufanosa. Al seu

creuament amb la via N-260 la llum de pas és prou important.

Propostes

Donada la importància del punt d’actuació, es proposa una gran mesura de

permeabilització de la carretera.

En primer lloc, i aprofitant el desnivell de la zona, es proposa la construcció d’un fals

túnel, d’una amplada mínima de 100m, a la zona immediatament adjacent aprofitant el

desnivell i la zona de vegetació pertorbada.

S’ha de considerar que per la correcta implantació de la mesura caldrà superar la

disposició del vial d’accés a les edificacions properes, situat al nord de la via. En tractar-

se d’un vial de menor intensitat viària cal assegurar el manteniment de la permeabilitat

ecològica de vora del mateix.

En qualsevol cas fora molt interessant, aprofitant el desdoblament de la via, aproximar

dit vial a la N-260 traçant una trajectòria paral·lela, i incloure’l en les mesures de

repermeabilització proposades en aquest punt.

La mesura de repermeabilització també podria suposar una millora en la connectivitat

social en tant que per damunt de l’ecoducte es podria disposar el camí que actualment

queda segregat per la pròpia via.
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Localització

Municipi: Cabanelles

Punt d’actuació: Cabanelles 2

Hàbitats

Al punt d’actuació s’hi troben principalment Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb

sotabosc de màquies o garrigues.

Estat actual

Al voltant de la carretera l’estat de la vegetació és en general satisfactori. Alguns dels

trams es troben però amb una densitat de vegetació menor i en zones de pendent més

elevada que provoquen certs estats d’erosió.

Limitacions

A més del pas de la carretera N-260, pel punt d’actuació es disposa el camí d’accés al

Mas de la Costa de Pedrinyà i el Mas Nou.

Potencialitats

En una situació similar i propera al punt considerat en la anterior fitxa, es mantenen les

aptituds del punt d’actuació per a considerar-lo com a una ubicació immillorable per a la

implantació de mesures importants per a la repermeabilització de la carretera N-260.

Aquestes aptitud són l’estat poc pertorbat de la vegetació adjacent a la carretera, la

continuïtat forestal que es presenta i la poca presència antròpica.

A més la disposició de la carretera, tallant el relleu produeix una formació de marges alts.

Els Boscos de Can Cargol asseguren la continuïtat ecològica de l’espai Terraprim

d’Empordà, entre els espais naturals protegits de l’Alta Garrtoxa i del Riu. L’espai

Terraprim d’Empordà es considera com a eix molt important i estratègic per a la connexió

ecològica a la xarxa d’espais protegits de Catalunya.

Propostes

La proposta per aquest eix connector en relació a la carretera és la construcció d’un

ecoducte, en format de plataforma superior, per a connectar el Bosc de Can Cargol, que

es troba actualment segregat, d’una amplada no inferior als 100 m.

Aquesta mesura aniria acompanyada de la revegetació de la zona i de la restitució del

teixit boscós dels dos costats de la carretera.

En la construcció de la mesura s’ha de considerar que caldrà superar la disposició del vial

d’accés a les edificacions properes, situat al nord de la via. En tractar-se d’un vial de

menor intensitat viària cal assegurar el manteniment de la permeabilitat ecològica de

vora del mateix, a fi i efecte d’augmentar la eficiència de les mesures proposades i reduir

la dificultat en la seva implantació.
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Localització

Municipi: Cabanelles

Punt d’actuació: Cabanelles 3

Hàbitats

Al punt d’actuació s’hi troben principalment Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb

sotabosc de màquies o garrigues que formen una masa boscosa que es disposa direcció

nord-sud.

Estat actual

Actualment la carretera N-260 supera la zona de Can Gommar mitjançant un viaducte

d’una longitud aproximada de 300m. La vegetació arbòria és ufanosa i es disposa

continua des de l’espai natural de l’Alta Garrotxa a través dels Boscos de Sant Martí, de

Can Ribera, del Puig, de Can Fàbrega i de Can Gommar, de Can Vilar, Can Bellcaire i de

Can Noguera fins a l’espai natural protegit del Riu Fluvià formant un eix connector de

gran importància per la connectivitat ecològica entre aquests espais naturals protegits.

Limitacions

L’eix connector queda interromput en certa manera per la ubicació cèntrica de Can

Gommar i de Sant Romà i d’altres edificacions (granges) properes que es disposen en

orientació est-oest de manera que intercepten la orientació natural del connector (nord-

sud).

Potencialitats

La proximitat entre la vegetació i la carretera i que s’estenen en continuïtat al nord i al

sud de la carretera faciliten la connectivitat ecològica i les possibles mesures de

repermeabilització.

Es contribuiria a la connexió ecològica entre la Zona Volcànica de la Garrotxa i el riu

Fluvià per un zona boscosa densa i continua que travessaria gran part de la plana de la

Garrotxa i de l’Alt Empordà.

L’amplitud que pren la massa arbòria en tot l’eix connector és rellevant.

La disposició sobre-elevada de la carretera respecte els espais adjacents afavoreixen la

implantació de passos inferiors.

Propostes

En aquest cas i vist la preexistència d’un viaducte per on es disposa actualment la N-260

i que es situa en la posició més central té una l’amplitud important per tal de facilitar

processos ecològics a través seu. Tanmateix, l’espais adjacents a banda i banda del

viaducte presenten activitat antròpica. Aprofitant la elevació de la via al costat nord , a

causa de la configuració del viaducte, cal establir passos en arc per sota, tot i que

d’alçada moderada.

Així mateix, des d’una perspectiva ecològica hi ha espais de conreu inclosos en l’àmbit de

connectivitat ecològica. Idealment, alguns d’aquest espais, especialment els camps de

conreu que es disposen adjacents de Can Gommar, que donades les característiques

boscoses del connector podrien revertir en espais biodiversos de manera que el

reforcessin. En tot cas, en la disposició actual tampoc no suposen una penyora molt

important, ates el caràcter agroforestal general de la zona.

No obstant caldria prendre mesures de repermeabilització addicionals en els sectors

situats en els extrems i evitar així la intercepció per part de les edificacions.

Una altra mesura de repermeabilització interessant seria l’ampliació de la llum de pas de

la riera de Sant Jaume ja que presenta una configuració ecològica força interessant.

Eix connector Terraprim d’Empordà

Cabanelles 3

1

2

1

2

Prioritat d’actuació: moderada (Execució a mig termini)
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Localització

Municipi: Cabanelles

Punt d’actuació: Cabanelles 4

Hàbitats

L’hàbitat majoritari són les Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de

màquies o garrigues tot i que també s’hi localitzen Conreus herbacis extensius de secà.

Estat actual

Aquest punt es situa proper al viaducte de Can Gommar. De mateixa manera que el punt

anterior, la vegetació arbòria en aquest indret es presenta ben estructurada i pren una

amplada que, en un context agro-forestal, es pot considerar com a important. De nou a

través del Bosc de Can Gommar, la vegetació es presenta continua des de la zona de

l’Alta Garrotxa i a través dels Boscos de Sant Martí, de Can Ribera, del Puig, de Can

Fàbrega i de Can Gommar, del costat nord de la carretera i de Can Vilar, Can Bellcaire i

de Can Noguera del costat sud fins a l’espai natural protegit del Riu Fluvià formant un eix

connector de gran importància per la connectivitat ecològica entre aquests espais

protegits.

Limitacions

L’eix connector queda afectat per la ubicació del vial d’accés a Can Gommar i per la

presència de Can Barraca.

Tot i que es presenta un cert desnivell no és prou accentuat per la implantació de passos

superiors (veure imatge 3) per la qual cosa caldria rebaixar la cota de la carretera per tal

de poder-ne establir un pas superior, que relligui les continues masses boscoses que

l’envolten.

Potencialitats

Les potencialitats d’aquest punt s’assemblen en gran part i a causa de la proximitat a les

característiques del punt d’actuació anterior (Cabanelles 3).

La proximitat entre la vegetació i la carretera, i que s’estenen en continuïtat al nord i al

sud de la carretera, faciliten la connectivitat ecològica i les possibles mesures de

repermeabilització (veure imatge 1).

Es contribueix a la connexió ecològica entre la Zona Volcànica de la Garrotxa i el riu

Fluvià per un zona boscosa densa i continua que travessaria gran part de la plana de la

Garrotxa i de l’Alt Empordà.

L’amplitud que pren la massa arbòria en tot l’eix connector és rellevant.

Propostes

En aquest punt es proposa la implantació de tipus de mesures de repermeabilització

superiors a la carretera. En el tram comprès entre la carretera GIP-5211 i el vial d’accés a

Can Gommar, la mesura adequada és rebaixar la carretera i disposar una plataforma de

continuïtat superior.

En aquest sentit i considerant les nombroses edificacions i els camins que es situen

properes al punt d’actuació, la mesura podria aportar a la vegada una millora en la

connectivitat social (veure imatge 2).

Eix connector Terraprim d’Empordà

Cabanelles 4
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3

Prioritat d’actuació: alta (Execució a curt termini)
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Localització

Municipi: Cabanelles

Punt d’actuació: Cabanelles 5

Hàbitats

El punt es disposa principalment en una zona ocupada per Boscos mixts d'alzina (Quercus

ilex) i pins (Pinus spp.). Tot i així també es detecten Freixenedes de Fraxinus

angustifolia, de terra baixa i zones de Conreus herbacis extensius de secà.

Estat actual

En aquest punt d’actuació, la carretera es disposa elevada sobre els terrenys del voltant.

La vegetació arbòria hi destacada i es distribueix seguint la traça que marca la Riera

d’Àlguema.

Limitacions

Les limitacions en quant a la connectivitat ecològica es centren en la situació de les

edificacions de Can Rajoler i del Casot que restringeixen l’amplada de l’espai connector.

Potencialitats

L’estat poc pertorbat de la vegetació adjacent a la carretera i la continuïtat forestal que

presenta proporcionen unes característiques que faciliten la implantació de mesures de

repermeabilització.

Així mateix faciliten la implantació de mesures la localització de la Riera d’Àlguema i del

Rec de la Pugiula que presenten una vegetació ben estructurada (veure imatge 2).

La Riera d’Àlguema i la seva posterior desembocadura al riu Manol permeten la

connectivitat ecològica entre les zones properes a l’Alta Garrtoxa i els Aiguamolls de

l’Empordà a través de la plana empordanesa en un sentit paral·lel a la via d’estudi.

El viaducte per on es disposa la la Riera d’Àlguema (pont del Casot) presenta una llum

àmplia i és força permeable.

Propostes

Aprofitant que l’estat del viaducte és l’adequat i que l’eix connector es suporta molt bé

pel pas de la riera d’Àlguema es proposen una sèrie de passos inferiors, que prendrien

forma d’arc. Aquest passo en arc es disposarien facilitats per la situació elevada de la

carretera respecte els terrenys adjacents (veure imatges 1 i 3).

Tanmateix seria aconsellable revertir la situació dels camps de conreu més adjacents que

es disposen entre Can Rajoler, el Casot i la carretera per a incrementar l’extensió de la

vegetació i potenciar així l’eix connector.

Eix connector Terraprim d’Empordà

Cabanelles 5
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Prioritat d’actuació: moderada (Execució a mig termini)
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Localització

Municipi: Vilanant

Punt d’actuació: Vilanant 1

Hàbitats

En aquest punt d’actuació s’hi localitzen en gran part Conreus herbacis extensius de secà

(imatge 3) encara que també s’hi localitzen al marge sud de la carretera N-260 zones de

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles, de terra baixa

(veure imatge 1).

Estat actual

En aquest punt es disposen majoritàriament espais conreats, principalment camps de

conreu de secà, banda i banda de la N-260 tot i que s’intercalen certes masses arbòries

(veure imatge2). La vegetació arbòria es troba ben estructurada però és escassa. Només

es presenten algunes masses del costat sud en la zona anomenada la Tribana. Es tracta,

doncs, d’un enclavament que funciona a nivell de permeabilitat ecològica com un

“stepping stone”.

Limitacions

La falta d’espais biodiversos ben estructurats, la distància entre el punt i les masses

vegetals continues més importants, i la proximitat de nombroses edificacions i

concretament a la urbanització de Mas Pau limiten substancialment el sentit d’aplicar

possibles mesures a prendre per a la repermeabilització.

Potencialitats

Aquest emplaçament es situa entre els nuclis de Navata i Vilafant. Tot i que no és un

punt de tanta importància des d’una perspectiva ecològica com els que es situen en l’eix

connector de Terraprim d’Empordà, si que posseeix algunes característiques que el fan

apte com a element discontinu de connexió ecològica.

D’altra banda el punt es situa en un àmbit de major densitat de població i de pertorbació

antròpica.

Propostes

En aquest sentit, les mesures proposades han de resoldre l’objectiu d’assegurar la

connectivitat ecològica entre uns espais d’interès natural, a través d’assegurar

determinats elements esparsos del territori amb qualitats per acomplir la funció

connectora.

Es proposa, doncs, que a l’hora de desdoblar la via es consideri la possibilitat de rebaixar

la plataforma de la carretera de manera que es vegi facilitada la implantació d’un

ecoducte en format de plataforma superior.

Aquesta plataforma es podria situar propers a l’encreuament de la carretera de Taravaus.

Aquesta mesura hauria d’anar acompanyada de mesures de permeabilització generals,

sobretot a la zona compresa al voltant de la carretera, com ara la revegetació parcial de

parcel·les conreades, inclosa la possible reversió de determinats espais de conreu de

disposició estratègica.

La mesura podria millorar en certa manera la connectivitat social ja que es disposa en

una zona de major densitat poblacional (p.ex. Nucli de Navata, Urbanització Mas Pau,

Vilanant, etc.).

Eix connector Garrotxa d’Empordà

Vilanant 1
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Prioritat d’actuació: baixa (Execució a llarg termini)
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Localització

Municipi: Avinyonet de Puigventós

Punt d’actuació: Avinyonet 1

Hàbitats

En aquest punt d’actuació, la carrterera N-260 creua amb el riu Manol. L’hàbitat

majoritari correspon a Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació

llenyosa densa. Al seu voltant es situen zones de Conreus herbacis extensius de secà.

Estat actual

En aquest punt la zona altament permeable des d’un put de vista ecològic es concentra a

l’àmbit del riu Manol i alguns dels seus espais adjacents. El punt d’actuació es situaria en

el pont d’Avinyonet en el moment que la carretera N-260 creua el riu Manol.

Limitacions

Les limitacions que es presenten en aquest punt són bàsicament derivades de la major

presència antròpica de la zona. Així a la zona es presenten elements fragmentadors tals

com urbanitzacions, zones d’activitats econòmiques i nombroses edificacions disperses a

més de les zones conreades.

Just al costat del pont on la carretera supera el riu Manol s’hi troba una activitat,

aparentment industrial, que altera considerablement l’evolució natural dels espais de

ribera (veure imatge 3).

A la cara sud del pont del riu Manol es detecta una major freqüentació antròpica de

l’espai (veure imatge 2).

Potencialitats

El riu Manol constitueix una zona permeable continua constituïda per una vegetació de

ribera que es disposa des del seu naixement a les faldes de la zona de l’Alta Garrotxa fins

als Aiguamolls de l’Empordà. Per tant és un element principal de la continuïtat ecològica

aprofitant la disposició lineal i vertebral d’un espai fluvial.

La proximitat de l’espai inclòs al Catàleg de Zones Humides de Catalunya dels Estanyols

del Mas Margall.

Propostes

Les propostes per aquest punt van encaminades a preservar i potenciar el curs fluvial i la

vegetació de ribera que s’hi associa de les pertorbacions d’origen antròpic que el poden

afectar.

En aquest sentit caldria prendre mesures encarades a mantenir la permeabilització de

vores existents. Així caldria delimitar el curs fluvial i preservar-lo d’activitats periurbanes

pertorbadores com poden ser els horts urbans, l’abocament incontrolat o de la

freqüentació excessiva entre d’altres. També caldria limitar la freqüentació antròpica de la

zona i reordenar la disposició dels camins.

Eix connector Garrotxa d’Empordà

Avinyonet 1
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Prioritat d’actuació: alta (Execució a curt termini)
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Localització

Municipi: Figueres

Punt d’actuació: Figueres 1

Hàbitats

L’hàbitat predominant en aquest punt són els prats de Llistonars (prats secs de

Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa tot i qeu també hi són

presents els Conreus herbacis intensius: sobretot cereals i farratges i els Fenassars (prats

de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium lucidum (espunyidella

blanca),... xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa muntanya

mediterrània.

Estat actual

Es tracta d’un àmbit força pertorbat, amb estadis successionals relativament primerencs.

En aquest punt d’actuació es preveu a més del desdoblament de la N-260 l’ampliació de

l’autopista AP-7 i el pas de la línia de ferrocarril d’alta velocitat i que caldrà considerar a

l’hora de prendre mesures per la repermeabilització de la via.

En tot cas, es preveu que la nova autovia A-26 es disposi en gran part paral·lela al traçat

actual de l’autopista per després prendre direcció oest passat el Castell de Sant Ferran de

Figueres.

Limitacions

Les limitacions en aquest punt es centren principalment en l’efecte pertorbador

multiplicat que suposa el pas de varies vies de comunicació en paral·lel.

Potencialitats

Tot i ser un espais pertorbat, les possibles millores tant per evolució successional com

per la regeneració activa són importants.

La proximitat de l’espai natural protegit per la Xarxa Natura 2000 de la Garriga

d’Empordà.

La continuïtat vegetal que presenta la zona i que s’estén fins al nord del nucli urbà de

Figueres sumat a la presència d’un Bé cultural d'interès nacional (BCIN) i element

catalogat com a Monument Històric –Artístic pel Ministeri de Cultura de l’estat espanyol

com és el Castell de Sant Ferran de Figueres.

L’ús lúdic-esportiu-cultural de la zona.

Propostes

En primer lloc s’ha d’esmentar que les mesures que es proposen són en aquest punt molt

orientatives ja que estaran molt subjectes a la trajectòria que prengui finalment la via.

No obstant i donada la importància del punt s’avancen algunes mesures de

repermeabilització potencials que caldria considerar en el projecte constructiu.

En aquest punt es pot abordar una solució mixta per millorar les possibilitats de connexió

ecològica i la connexió social considerant l’ús actual de la zona i la proximitat amb els

nuclis urbans.

Aquesta solució consistiria en disposar un vial superior, en format d’ecoducte d’una

amplada considerable i condicionar aquest des d’una perspectiva ecològica. Això significa

fer la plataforma superior ample i disposar vegetació autòctona així com un camí adaptat

al pas sobretot de vianants però també de bicicletes, o a cavall.

D’aquesta manera, a més de contribuir lleugerament amb les funcions de connectivitat

ecològica entre els espais situats a banda i banda de la carretera, es facilitaria, sobretot,

un punt d’accés peatonal de major qualitat paisatgística a l’espai de la Garriga d’Empordà

per a la població de Figueres. Encara més si tenim en compte que des d’una perspectiva

social, la adjacència del Castell de Sant Ferran fa que, per les seves característiques,

sigui bo que se’l proveeixi d’un entorn de major qualitat i un accés de major

reconeixement social.

Una altra mesura complementària a la adequació del pas superior consistiria en la

ordenació de l’espai comprès entre el punt d’actuació i el nucli urbà de Figueres per a la

creació d’un parc periurbà de caire natural. Aquesta mesura reforçaria encara més la

funcionalitat social, paisatgística i ecològica de la proposta d’actuació.

Les mesures de permeabilització en aquesta zona haurien d’anar acompanyades de

mesures similars en el traçat de l’AVE que es disposa a l’oest.

Eix connector Garrotxa d’Empordà

Figueres 1
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Prioritat d’actuació: moderada (Execució a mig termini)
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Localització

Municipi: Vilabertran

Punt d’actuació: Vilabertran 1

Hàbitats

L’hàbitat predominant en aquest punt són els Conreus herbacis intensius: sobretot

cereals i farratges, tot i que també s’hi pot localitzar, en menor importància zones de

Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres planifolis

de sòls humits.

Estat actual

El traçat previst de la nova A-26, en aquest punt aprofitaria el traçat actual de la N-II. La

carretera supera el Camí de Caboques mitjançant un pont. Es tracta d’un espai agrari

entre nuclis urbans. Les característiques de parcel·les de mida relativament petita amb

elements separador de caire biodivers li confereixen certes propietats d’interès.

Tanmateix, pot tenir més inetrès des de la perspectiva de la connectivitat social i

paisatgística.

Limitacions

La disposició enfrontada tant del nucli urbà de Figueres com el de Vilabertran no faciliten

la implantació de mesures de repermeabilització importants. Per això les mesures de

repermeabilització han d’anar destinades a prioritzar la connectivitat social entre els dos

nuclis.

Potencialitats

En aquest punt el Camí de Caboques uneix els nuclis de Vilabertran i Figueres i supera la

N-II amb un pas inferior no asfaltat.

La proximitat entre els nuclis de Vilabertran i Figueres és de 1,3 km aproximadament.

El camí presenta una amplada suficient i certs elements arboris al llarg del seu traçat.

Adjacent a l’àmbit hi ha un element fluvial que cal considerar (riera de Galligants)

La disposició elevada de la carretera afavoreix la implantació de passos inferiors.

Propostes

En aquest punt es proposa potenciar sobretot la connectivitat social prenent mesures que

poden afavorir una certa permeabilització ecològica de la zona.

Es proposen dues mesures de repermeabilització diferents. En primer lloc, eixamplar el

pas inferior per on es disposa el camí de les Caboques (imatge1), molt limitat en l’estat

actual, i en segon lloc disposar una sèrie de passos inferiors amb forma d’arc pel tram

situat més al nord aprofitant el desnivell de la carretera (veure imatge 3).

Així es proposa potenciar els la vegetació de les vores el camí, espeicialment a la vora de

la riera de les Caboques com a via de comunicació entre els municipis de Vilabertran i

Figueres (imatge 2).

En aquest sentit s’han de prendre mesures per reduir els impactes visuals i acústics de la

carretera mitjançant la revegetació amb espècies pròpies de la zona al llarg del traçat i

sobretot en el punt de creuament dels dos vials.

Així mateix, caldria preveure que aquest recorregut tingués continuïtat, un cop en els

nuclis urbans, per tal de que enllacessin amb els principals pols d’atracció de mobilitat.

Eix connector La Muga

Vilabertran 1
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Prioritat d’actuació: baixa (Execució a llarg termini)
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Localització

Municipi: Peralada

Punt d’actuació: Peralada 1

Hàbitats

L’hàbitat que s’hi localitza en major importància són els Llits i marges de rius, o vores

d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa. Això és així per què en aquest indret la

carretera N-260 creu el riu Muga. A les zones situades al voltant dels marges del riu s’hi

localitzen zones de Conreus herbacis intensius: sobretot cereals i farratges.

Estat actual

En aquest punt la zona altament permeable des d’un put de vista ecològic es concentra a

la llera del riu Muga i alguns dels seus espais adjacents després de la desembocadura de

les aigües provinents del riu Llobregat.

El punt d’actuació es situaria en el creuament de la Muga i la carretera N-260 i la via de

ferrocarril de Barcelona a Portbou.

Limitacions

Les limitacions que es presenten en aquest punt són bàsicament derivades del terreny

més planer que es presenta que el fa propici per a l’activitat agrícola. Les zones amb una

vegetació menys pertorbada es situen aleshores seguint el cursos fluvials.

També es destaca la presència de la línia de ferrocarril que uneix Barcelona i Portbou i

que duplica l’efecte fragmentador de la carretera.

En tot cas l’adequació de la llum dels ponts o viaductes és limitant i la situació dels espais

implicats és força degradada, a més de tenir una alçada limitada. Això s’ageix el fet que

en aquest estat la freqüentació antròpica de la zona és alta (veure imatges 1 i 3).

Potencialitats

La Muga i el riu Llobregat tenen el seu naixement en les zones altes de les Salines i de

les Basses de l’Albera. El Llobregat desemboca a la Muga poc abans d’aquest punt

d’actuació mentre que la Muga desemboca al mar després de transcórrer pels Aiguamolls

de l’Empordà.

Els dos cursos fluvials mantenen una certa vegetació associada al llarg de tot el seu

recorregut que els permet actuar com a un bon connector ecològic fluvial (imatge 2).

Es tracta de connectors ecològics representats pels cursos fluvials de la Muga i el

Llobregat són pràcticament els únics que permeten connectar ecològicament els espais

naturals protegits de les Salines i de les Basses de l’Albera amb els Aiguamolls de

l’Empordà.

L’amplada que pren la llera del riu i la vegetació de ribera associada en el creuament de

la carretera amb la carretera N-260 és considerable (120m).

Propostes

Considerant tant les limitacions com les potencialitats que presenta el punt d’actuació, es

proposa preservar i potenciar el curs fluvial de la Muga i la vegetació associada en la zona

on aquesta creua amb la carretera N-260. Aquestes mesures haurien d’anar

acompanyades de actuacions similars al voltant del curs fluvial en aquest punt.

Idealment, convindria replantejar aquestes estructures tipus pont i viaducte i refer-les

amb aquestes característiques de millor alçada i millor llum.

Així mateix es considera necessari ampliar la llum del viaducte per a dotar-lo de la

permeabilitat ecològica necessària i requerida per a un eix connector d’aquesta

importància.

Eix connector La Muga
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Prioritat d’actuació: alta (Execució a curt termini)
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Localització

Municipi: Pedret i Marzà

Punt d’actuació: Pedret 1

Hàbitats

L’hàbitat majoritari són els Conreus extensius de secà. També es poden trobar petites

porcions de Matollars de tomaní (Lavandula stoechas), silicícoles, de sòls secs de terra

baixa i que no són continues si que es localitzen a banda i banda de la carretera.

Estat actual

La carretera N-260 en aquest separa la seva trajectòria de la línea de ferrocarril que des

de Figueres discorrien paral·leles (imatge 2)

Aquest punt d’actuació coincideix amb la disposició de l’eix connector del Rec del

Cagarrell.

Es tracta, doncs, d’un enclavament que funciona a nivell de permeabilitat ecològica com

un “stepping stone”.

Limitacions

Els principals elements fragmentadors d’aquest eix són el Club de Golf de Peralada,

l’urbanització del Mas Sarget, situada adjacent, la carretera N-260, la línia de ferrocarril

que uneix Figueres i Portbou i la pedrera que es situa al Mas Blanc.

La falta d’espais biodiversos ben estructurats, la distància entre el punt i les masses

vegetals continues més importants limiten substancialment el sentit d’aplicar possibles

mesures a prendre per a la repermeabilització.

Potencialitats

L’eix connector del Rec del Cagarrell permet unir ecològicament els espais “L’Albera” i

“Aiguamolls de l’Alt Empordà” a través de l’espai fluvial i les zones adjacents del Rec del

Cagarrell.

Tot i les limitacions, la permeabilitat ecològica és elevada i es manté continua gràcies a la

vegetació arbustiva associada al Rec del Cagarrell i que enllaça amb la vegetació més

pròpia de les zones humides del litoral i que es situen ja a l’espai protegit dels

“Aiguamolls de l’Alt Empordà”.

La proximitat entre la via N-260 i la línia de ferrocarril abans de la segregació de la seva

trajectòria.

Propostes

El punt d’actuació es considera estratègic per la connectivitat ecològica entre els espais

de “L’Albera” i “Aiguamolls de l’Alt Empordà”. La construcció d’un pas superior ens

permet abordar una solució mixta que millori les possibilitats de connexió ecològica i

especialment les socials, generant un ambient vinculat al pas de les persones més ric

amb elements naturals. Conseqüentment, que actuï com a connector viari i com a

connector ecològic i social.

Aquesta solució consistiria en eixamplar la plataforma del vial superior cap a l’est (imatge

1) i condicionar aquest eixamplament des d’una perspectiva ecològica. Això significa fer

la plataforma superior més ample per un dels costats i disposar vegetació autòctona així

com el camí peatonal (ara un pas relativament ample per vianants però pavimentada i

sense cap element natural).

D’aquesta manera, a més de contribuir lamb les funcions de connectivitat ecològica entre

els espais situats a banda i banda de la carretera, es facilitaria, sobretot. un punt de

creuament superior.

Per tant, aquesta mena d’actuacions presenten avantatges de tipus paisatgístic, en

relacionar una infraestructura lineal amb elements infraestructural de millor configuració

ecològica amb implicacions socials.

Per a aquest punt també es proposa ampliar el pas del curs fluvial (Rec del Cagarrell) per

a que s’hi pugui desenvolupar la vegetació de ribera que porta associada. Aquesta

mesura s’hauria de fer extensiva, per a assegurar la seva eficiència al creuament del curs

fluvial amb la línia de ferrocarril.

Fora bo que en els espais agrícoles adjacents es potenciessin els espais intersticials per

tal de millorar-ne la permeabilitat ecològica (imatge 3).
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Localització

Municipi: Vilajuïga

Punt d’actuació: Vilajuïga 1

Hàbitats

Al voltant immediat de la carretera s’hi troben conreus de Vinyes. També es destacable la

presència de Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa i en molt menor

importància Matollars de tomaní (Lavandula stoechas), silicícoles, de sòls secs de terra

baixa.

Estat actual

En aquest punt la vegetació predominant és de caràcter arbustiu (imatge 2). Les

parcel·les ocupades pel conreu de la vinya es situen properes a la carretera. La topografia

en aquest s’eleva i la carretera talla el terreny formant talussos considerables (imatge 1).

L’espai natural protegit del Cap de Creus es disposa del costat sud-est de la carretera.

Al voltant de la carretera, i tot i que no es distribueix en una densitat elevada l’estat de la

vegetació és en general apreciable, més si es considera les possibilitats que aquests

espais s’estructurin a partir de processos successionals.

Limitacions

Pel punt d’actuació es disposa un vial amb entrada i sortida a la N-260 d’una longitud

aproximada de 650m.

La situació de la Pedrera Nova.

La pròpia situació del nucli urbà del Veïnat de Dalt de Vilajuïga.

Potencialitats

L’estat poc pertorbat de la vegetació adjacent a la carretera i la continuïtat vegetal que es

presenta proporcionen unes característiques que afavoreixen la implantació de mesures

de repermeabilització.

La complexitat ecològica dels espais biodiversos vinculats és baixa, i pot millorar per

efectes de la successió ecològica.

La proximitat entre els espais naturals protegits de L’Albera i el Cap de Creus doten al

punt d’actuació una gran importància estratègica, des del punt de vista de la

connectivitat ecològica, tot i que la proximitat al nucli urbà en limiten les possibles

mesures a prendre.

Propostes

Donada la importància del punt d’actuació, es proposa una mesura de permeabilització de

la carretera important, la construcció d’un fals túnel, d’una amplada mínima de 100 m, a

la zona compresa entre el Castell de Quermanço i la Pedrera Nova aprofitant el desnivell

i els tal·lusos preexistents (imatge 3).

Tanmateix, en la zona situada més al nord també hi seria factible la implantació d’una

plataforma superior (ecoducte).

Així mateix es considera necessari la permeabilització de les vores mitjançant processos

de revegetació amb espècies pròpies de la zona.

Eix connector de l’Albera-Cap de Creus
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Localització

Municipi: Vilajuïga

Punt d’actuació: Vilajuïga 2

Hàbitats

Al marge sud de la carretera hi dominen els Matollars (estepars i brolles) silicícoles de

terra baixa mentre que al marge nord s’hi combinen els Matollars de tomaní (Lavandula

stoechas), silicícoles, de sòls secs de terra baixa i el conreu de Vinyes.

Estat actual

En aquest punt la vegetació predominant és de caràcter arbustiu tot i que es presenta en

baixa densitat. La carretera es disposa enclotada entre la Baga d’en Ferran i el pic del

Montperdut. A les vores de la carretera es presenten talussos considerables.

Limitacions

Pel punt d’actuació es disposa un vial d’accés a la Pedrera Nova.

L’alta activitat de neteja forestal recent dels boscos adjacents a la carretera (imatge 3),

que disminueix la potencialitat connectora per manca de complexitat ecològica. En tot cas

caldria incentivar la regeneració natural d’aquests boscos.

Potencialitats

La vegetació adjacent a la carretera, tot i la seva baixa densitat presenta un estat poc

pertorbat, tot i resultar dels efectes de pertorbacions anteriors (imatge 1). Això li

confereix propietats per tal de desenvolupar-se millorant la densitat i l’estructura vertical.

El relleu més important facilita les mesures de repermeabilització a prendre.

La contigüitat entre els espais naturals protegits de L’Albera i el Cap de Creus doten al

punt d’actuació d’una gran importància estratègica, des del punt de vista de la

connectivitat ecològica.

Propostes

Donada la importància del punt d’actuació, es proposa com a mesura de permeabilització

de la carretera la construcció d’un fals túnel, o plataforma de continuïtat ecològica d’una

amplada mínima de 100 m, a la zona anomenada Les Omaneres.

Es pretén aprofitar el desnivell i els talussos preexistents (imatge 2). A més caldria

prendre mesures per a permeabilitzar les vores amb la revegetació dels espais més

pertorbats i la reversió dels relativament petits i escassos camps de conreu pròxims per a

donar potencia a l’eix connector.

Eix connector de l’Albera-Cap de Creus
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Localització

Municipi:Llançà

Punt d’actuació: Llançà 1

Hàbitats

Del marge sud de la carretera N-260 hi predominen els Matollars (estepars i brolles)

silicícoles de terra baixa mentre que al marge nord s’hi troben Matollars de tomaní

(Lavandula stoechas), silicícoles, de sòls secs de terra baixa i Alocars, de les rieres i

rambles de les contrades marítimes.

Estat actual

En aquest punt d’actuació la carretera N-260 creua la confluència dels cursos fluvials del

Rec del Llop, el Còrrec d’en Palomeres i la Riera de Valleta i ho fa a través d’un petit pas

inferior que constreny l’àmbit fluvial.

L’estat de la vegetació és en general apreciable, més si es considera les possibilitats que

aquests espais s’estructurin a partir de processos successionals.

Limitacions

Les limitacions en aquest punt són mínimes. No es troben edificacions properes ni altres

elements que puguin pertorbar la connectivitat ecològica. No obstant els possibles efectes

limitants poden tenir origen a les dues pedreres que es troben pròximes (Pedrera Nova i

Llançà SA).

Potencialitats

La vegetació adjacent a la carretera, tot i la seva baixa densitat presenta un estat poc

pertorbat. A més la continuïtat vegetal que es presenta en ambdós costats proporcionen

unes característiques que afavoreixen la implantació de mesures de repermeabilització.

Tanmateix, la complexitat ecològica dels espais biodiversos vinculats és baixa, i pot

millorar per efectes de la successió ecològica.

El relleu facilita les mesures de repermeabilització a prendre.

La proximitat entre els espais naturals protegits de L’Albera i el Cap de Creus doten al

punt d’actuació d’una gran importància estratègica, des del punt de vista de la

connectivitat ecològica.

Propostes

Com a punt d’alta importància estratègica per a la connectivitat ecològica entre els espais

de l’Albera i del Cap de Creu seria recomanable, per tal de repermeabilitzar la carretera

N-260, la disposició d’un fals túnel d’una amplada no inferior als 100 m i procurant

maximitzar-la per tal d’unir els espais de la Baga del Montperdut i de Clarà. No obstant la

situació de la riera de Valleta en dificulta la construcció, que en tot cas l’hauria de

respectar.

També, es proposa així ampliar el pas inferior de la riera de la Valleta, que actualment és

molt limitat, amb la construcció d’un viaducte de major amplada per tal d’augmentar el

grau de permeabilitat ecològica del pas.

Addicionalment caldria prendre mesures de permeabilització de vores per reforçar el

paper clau de la riera de Valleta en la connectivitat ecològica.

Eix connector de l’Albera-Cap de Creus
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Localització

Municipi: Llançà

Punt d’actuació: Llançà 2

Hàbitats

Al marge sud de la carretera N-260 s’hi disposen principalement Matollars (estepars i

brolles) silicícoles de terra baixa. Del marge nord s’hi troben Matollars de tomaní

(Lavandula stoechas), silicícoles, de sòls secs de terra baixa, Alocars, de les rieres i

rambles de les contrades marítimes i testimonialment Llistonars (prats secs de

Brachypodium retusum), i pradells terofítics silicícoles, mediterranis.

Estat actual

En aquest punt la carretera N-260, la línia de ferrocarril i el vial d’accés a la pedrera es

disposen molt pròxims.

La vegetació és de poca complexitat, a excepció feta d’algunes masses boscoses de petita

grandària. Els elements arbustius són majoritaris i els arboris ocasionals.

La baixa complexitat té relació amb pertorbacions preexistents, mentre que els espais

boscosos són relictes de la vegetació anterior a aquestes. Aparentment les possibilitats de

millora són importants.

Limitacions

Les principals limitacions del punt d’actuació són per la presencia de nombroses vies de

comunicació i per la situació de la pedrera de Llançà. Així a més de la carretera N-260 es

disposen el vial que dona accés a la pedrera de Llançà i la via de ferrocarril que uneix

Barcelona amb Portbou.

La situació actual de la pedrera limita la eficiència de les mesures de repermeabilització

que es puguin prendre. L’eficiència de les mesures també es podria veure molt minvada o

reduïda al mínim si es produís una ampliació de la pedrera vers el sud. Tanmateix, la

restauració prescriptiva de la pedrera pot contribuir a augmentar el potencial com a

connector.

Potencialitats

La complexitat ecològica dels espais biodiversos vinculats és baixa, resultat d’efectes de

pertorbacions anteriors. Això li confereix propietats per tal de desenvolupar-se millorant

la densitat i l’estructura vertical per efectes de la successió ecològica (imatge 1 i 3).

Tot i que el punt presenta nombroses vies de comunicació que intercepten l’eix connector

aquestes es disposen properes entre elles.

Propostes

Tot i no ser un punt d’alta prioritat per a la connectivitat ecològica entre els espais de

l’Albera i del Cap de Creu la implantació de mesures importants per repermeabilitzar la

carretera N-260 i la línia de ferrocarril millorarien la permeabilitat ecològica de la zona.

Es considera la implantació d’un fals túnel, a nivell del Molí, aprofitant que la via de tren

ja es disposa per un túnel, i que hauria d’anar lligat a, com a mínim, el manteniment dels

actuals límits de la cantera i a ser possible la seva restauració total (imatge 2).

Addicionalment es considera molt important la revegetació de la plana situada a l’oest de

la pedrera per tal de reforçar l’eix connector en aquest punt.

Eix connector de l’Albera-Cap de Creus
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