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1. Antecedents 

L’empresa Red Eléctrica de España, S.A., està estudiant la implantació de la 
línia elèctrica aèria a 400 kV d’entrada i sortida a la subestació de 
Riudarenes des de la línia Sentmenat-Vic-Bescanó (en construcció), com a 
nou tram de la xarxa de transport, recollida en la última edició de la Revisió 
2005-2011 de la “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-
2011”, aprovada pel Consell de Ministres el març de 2006.  

 

Aquesta línia substituirà la denominada Bescanó-Riudarenes, proposada en 
la primera edició de la Planificació. Segons l’empresa elèctrica, la futura línia 
de 400 kV de Riudarenes amb enllaç a la línia Sentmenat-Vic-Bescanó, té 
com a objectiu reforçar la xarxa elèctrica per a garantir el subministrament 
d’energia al tren d’alta velocitat (TAV). Amb aquest fi, l’Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) té previst implantar una subestació 
d’alimentació a la plataforma del tren a Riudarenes, que subministri energia 
al tram del tren entre Barcelona i Girona. 

 

El present estudi és un recull dels elements naturals i patrimonials d’interès 
que es troben en el traçat previst en el document comprensiu redactat per 
Red Eléctrica de España per a poder realitzar l’avaluació d’impacte 
ambiental, segons l’establert en el Real Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 
de juny, d’avaluació d’impacte ambiental. 

 

2. Objectius 

Aquest estudi té com a objectiu determinar els valors naturals, paisatgístics 
i patrimonials que es troben en la zona on es proposa implantar la línia 
elèctrica d’alta tensió (400 kV) d’entada i sortida a la subestació de 
Riudarenes des de la nova línia Sentmenat-Vic-Bescanó de Red Eléctrica de 
Espanya, S.A. 
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3. Descripció del medi  

Medi físic 

Àmbit territorial 

La comarca de la Selva es troba al sud de la província de Girona, envoltada 
al sud per la Serra de la Selva Marítima, l’Ardenya i el mar Mediterrani, al 
nord pel Massís de Collsacabra, al nord-oest pel Massís de les Guilleries, a 
l’oest pel Massís del Montseny i a l’est per la depressió de la Selva, limitant 
amb la comarca del Gironès. 

El traçat previst de la línia afecta de manera directa als termes municipals 
de Riudarenes i Santa Coloma de Farners, tot i que hi ha altres municipis 
adjacents que també es veuran afectats en menor mesura com són Sant 
Hilari Sacalm, Sils i Osor. L’àmbit d’estudi es situa entre dues unitats 
topogràfiques, la depressió de la Selva i el massís de les Guilleries. El pic 
més alt d’aquest massís és Sant Miquel de Solterra amb 1.202 metres 
d’alçada, però compta amb altres serres com la del Corb o la del Gall amb 
pics com el de Goteres de 925 m. 

Climatologia 

La comarca de la Selva es troba situada prou al nord per rebre les 
influències de les pertorbacions de les latituds mitjanes, però fora de l’àrea 
d’influència directa de vents com la tramuntana. La comarca presenta un 
relleu divers, amb les planes que segueixen l’Onyar i la riera de Santa 
Coloma, i l’orografia de muntanya mitjana de les Guilleries i la serra de la 
Selva Marítima i l’Ardenya. L’àmbit d’estudi pròpiament dit, es troba dins 
l’àmbit de les Guilleries, determinant un clima humit i plujós rar en les 
terres baixes properes a la Mediterrània. 

 

El clima general de la depressió de la Selva és mediterrani de tendència 
humida, caracteritzat per una precipitació mitjana relativament elevada, un 
curt període àrid estival i absència de mesos hivernals (mitjanes inferiors 
als 5º C), tot i que per efecte de la continentalitat les mínims absolutes 
poden ser particularment baixes. 

 

La pluviositat és superior sempre als 750 mm anuals i, sovint, fins i tot, 
superior als 800 mm, juntament amb una presència habitual de nebulositat. 
La distribució de la precipitació és també molt més homogènia al llarg de 
l’any, tot i que s’observen clarament dos màxims, a la primavera i a la 
tardor.  
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Pel que fa a les temperatures, en conjunt són suaus, amb estius no massa 
càlids i hiverns no massa freds. Això és així, però, només si tenim en 
compte les temperatures mitjanes, ja que a la depressió de la Selva, en 
tractar-se d’una cubeta tancada i separada del mar per la serralada litoral, 
es produeix un cert fenomen de continentalitat, especialment a l'hivern com 
a conseqüència de les inversions tèrmiques (a l’estiu, la intensitat de les 
marinades fa que l’efecte regulador del mar arribi pràcticament arreu). 
Aquesta continentalitat es tradueix en una accentuació de les temperatures 
mínimes i en la presència més o menys habitual de boires, sobretot a les 
cubetes més deprimides com la de Sils.  

 

Els vents dominants són de S, SE i N. Els vents forts (ràfegues superiors als 
90 km/h) són normalment del N (32,1%) i del NE (28,5%). 

El tram protegit de la riera de Santa Coloma passa entre turons, per la qual 
cosa es fan notables les particularitats microclimàtiques lligades als fons de 
vall: humitat elevada, inversió tèrmica més acusada i presència de boires 
més freqüent. 

 

L’aeroport de Girona, situat al terme municipal de Vilobí d’Onyar, compta 
amb sèries completes de precipitació i temperatures des de 1968. El conjunt 
d’aquestes dades reflecteixen clarament les característiques climàtiques de 
la depressió de la Selva. 

 

Dades climàtiques 

Precipitació mitjana anual 808,9 mm 

Temperatura mitjana anual 13,8º C 

Humitat relativa mitjana 68,4% 

Vents dominants S, SE i N 

Règim pluviomètric P, T, H, E 

Nivositat mitjana 2,3 dies/any 

Mitjana de dies amb glaçades 40 

Període de glaçades novembre-abril 

Insolació mitjana anual 2.281 hores 

Geologia 

Context geològic 

La depressió de la Selva és una petita conca tectònica localitzada entre les 
depressions del Vallès-Penedès i de l'Empordà, en la part nord-oriental de la 
serralada dels Catalànids. Té una extensió de 200 km2 i una alçada mitjana 
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de 150 metres. Es pot considerar una continuació de la fossa del Vallès-
Penedès, de la qual queda, no obstant clarament separada per la serra de 
Clarà. Morfològicament, constitueix una unitat tancada i ben definida, tant 
des del punt de vista geogràfic com geològic. Es tracta d’una depressió del 
basament paleozoic. 

 

En l’estructura d’aquesta depressió, de forma quasi quadrangular, es 
distingeixen tant les fractures de direcció NE-SW paral·leles a les falles 
principals de les fosses del Vallès-Penedès com els sistemes de fractures 
d’orientació bàsicament NW-SE, que es poden considerar més 
característiques de la depressió de l'Empordà.  

 

El aportaments de la conca són el producte de l’erosió dels seus marges el 
quals presenten litologies diferents. En conseqüència, els sediments de 
reompliment de la depressió tindran característiques diferents segons la 
seva  procedència. 

 

La zona de les Guilleries, en canvi, té materials molt antics, de l’era 
primària, i es componen de llicorelles amb granits, esquists i gneis, aquests 
últims únics en tota la Serralada Pre-litoral. 

Vulcanisme i sismicitat 

Existeixen un conjunt de manifestacions volcàniques, sobretot colades 
basàltiques molt erosionades i algunes xemeneies desmantellades d’entre 7 
i 5 milions d’anys d’antiguitat a la zona. Les colades són les de Can Barrot, 
Can Tort, al coll d’en Patllari i a Cant Montmal de Baix i de Dalt. Les 
xemeneies es troben al puig de l’Esparra, a Montcorb, el Puigsardina i Can 
Sala. A més, en altres punts al nord de l’Esparra trobem altres petits 
afloraments relacionats amb aquests. 

 

També en relació amb aquest sistema volcànic hi ha diverses 
manifestacions hidrotermals com les de Caldes de Malavella i Santa Coloma 
de Farners, que en alguns casos poden provocar silicificacions locals de les 
roques. 

 

Pel que fa a sismicitat, com es observar en el mapa de Sismicitat de 
Catalunya en els anys 1977-1997, els sismes produïts a la comarca de la 
Selva són de magnitud inferior a 3. Tal i com s’ha esmentat, hi ha hagut un 
alt grau d’activitat volcànica i sísmica a la zona, que encara es manté 
actualment amb la surgència d’aigües tant termals com no termals. 

Afloraments geològics d’interès 

El recorregut de la riera de Santa Coloma travessa fonamentalment els 
materials granítics del sòcol hercinià (granodiorites i leucogranits), tot i que 
el fons de la vall és reblert per materials sedimentaris recents: terrasses 
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al·luvials de la riera mateixa i materials al·luvials actuals (llims, sorres i 
rierencs) que es localitzen al fons del llit del riu. 

 

Pel que fa al Puigsardina, en la base del qual es preveu situar la subestació, 
el Turó d’en Patllari i el puig de l’Esparra, formen part d’un bloc 
relativament enlairat en el qual dominen els processos erosius. Per aquest 
motiu, no s’hi troben pràcticament materials sedimentaris de rebliment de 
la fossa i, en canvi, hi afloren clarament el sòcol hercinià i els materials 
efusius volcànics del pliocè.  

 

El materials volcànics, datats entre 7 i 5 milions d’anys, afloren a la 
superfície a través de xemeneies que es poden reconèixer encara ara per la 
seva forma cònica, més o menys regular i enlairada uns 50 metres respecte 
del relleu veí. La distribució dels materials i afloraments és 
predominantment constituït per basalts olivínics. La part basal acull, però, 
afloraments de leucogranits de gra gruixut i, a les rodalies, es troben 
arcoses pliocèniques, amb recobriments parcials de materials sedimentaris 
al·luvials recents. 

 

Pel que fa a la direcció d’escolament de les colades basàltiques trobades en 
l’àmbit d’estudi, és difícil de determinar. Aquestes, però, són desplaçades 
damunt d’un relleu ondulat i amb hàbit de solidificació fonamentalment 
prismàtic. Les diferents fases eruptives devien produir-se intercalades amb 
llargs períodes d’inactivitat, com ho prova la presència de paleosòls i de 
dipòsits al·luvials (llims i argiles vermells) entre les diferents colades. 

 

Finalment, les torrenteres i els fons de vall es troben parcialment reblerts 
per materials de dipòsit recent de gra fi o mitjà (sorres i llims). 

Geomorfologia 

 

La zona està dividida en dos unitats geomorfològiques, la plana de la Selva i 
el sud del massís de les Guilleries. La subestació de Riudarenes s’ubica 
sobre la primera, igual com el primer tram del recorregut previst de la línia, 
que s’endinsa després progressivament al massís de les Guilleries. 

En l’àrea d’estudi situada a la plana de la Selva destaquen els petits turons 
com el Puigsardina que s’eleven a 130 metres i els camps de conreu i 
aiguamolls solcats per la riera de Santa Coloma. Aquesta circula resseguint 
la falla que separa el blocs enlairats de les Guilleries dels blocs enfonsats 
del Pla de la Selva, emmarcada pel Puigsardina i els estreps guillerics de 
l'Esparra. Aquest sector correspon al curs baix de la riera i aquesta flueix 
realitzant alguns meandres, damunt dels relleus plans corresponents a les 
terrasses fluvials. 

 

L’àrea del massís de les Guilleries afectat pel pas de la línia entre 
Riudarenes i la línia Sentmenat-Vic-Bescanó, està format per un seguit 
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d’elevacions entre els 400 i els 800 metres d’alçada, destacant un seguit de 
serres i roquissars interessants com la Serra del Corb, la Serra del Bagissot 
i el Rocar de Santa Coloma de Farners, on es troba el Castell de Farners. 

Hidrologia 

Hidrologia superficial 

L’àrea estudiada està travessada per un gran nombre de rieres, torrents i 
sots, tots ells afluents del riu Tordera. Els més importants i que seran 
afectats d’alguna manera o altra per la construcció de la nova línia són la 
riera de Santa Coloma (espai inclòs al PEIN), la riera de Castanyet, el 
torrent de Vilarràs, el sot de Penjacans i el sot de les Corbes. 

Altres rieres i zones humides molt properes a la ubicació de la línia són el 
riu de l’Esplet, l’Esplet petit, la riera de l’Esparra i la zona de la Camparra a 
Riudarenes, tots quatre hàbitats molt importants per amfibis i rèptils; el sot 
de la Mina, la sèquia de Sils i l’Estany de Sils, els dos últims inclosos també 
en el PEIN i la Xarxa Natura 2000. 

El curs d’aigua més important que travessa la zona d’estudi és la riera de 
Santa Coloma, de la qual, una part del tram mitjà i baix estan inclosos en el 
PEIN, i el curs mitjà-alt és considerat àrea crítica per aus i quiròpters.  

En general, tant la riera de Santa Coloma com la majoria dels seus afluents 
presenten un règim hidrològic clarament mediterrani, amb un màxim de 
cabal de la tardor a la primavera i un fort estiatge que provoca el seu 
assecament en nombrosos punts. En el cas de la riera de Santa Coloma, 
aquest arriba a ser complet a causa de l’acumulació de sediments. La única 
excepció és la sèquia de Sils que, globalment, porta aigua tot l’any, tot i 
que a l’estiu en molta menor quantitat. 

Pel que fa a la zona del Puigsardina, no existeix cap curs d’aigua 
permanent, tot i que la riera de Santa Coloma hi passa molt propera. Al 
sud-est del turó s’hi troba un petit canal de desguàs enmig dels terrenys 
agrícoles propers.  

Aigües subterrànies 

En l’àrea que avarca l’àmbit d’estudi, cal considerar els aqüífers en 
materials quaternaris, en materials pliocènics i en materials volcànics.  

 

Aqüífer quaternari: la conca de l’aqüífer quaternari que afecta l’àmbit 
d’estudi és la vall de Santa Coloma. La delimitació d’aquest aqüífer 
coincideix naturalment amb la línia de separació de les aigües superficials 
corresponents a la conca de la riera de Santa Coloma, i la circulació de les 
aigües dintre de l’aqüífer al·luvial segueix la direcció de la vall. 
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L’aqüífer quaternari està constituït per al·luvions arenoargilosos dipositats 
pels cursos d’aigua. En la vall de la riera de Santa Coloma, els al·luvions són 
molt més grollers, ja que procedeixen especialment de la descomposició del 
relleu granític i apareixen en forma de sorres més o menys grolleres i 
graves. Quant a les capes superficials, generalment estan constituïdes per 
llims arenosos. 

En general, l’aqüífer quaternari es considera un aqüífer lliure encara que en 
certes zones es troba sota una capa llimosa de diversos metres d’espessor. 

 

Aqüífer pliocè: l’aqüífer pliocè està constituït per arcoses, argiles, sorres i 
conglomerats. Existeixen tres zones en les quals els aqüífers són artesians, 
atesa la baixa cota topogràfica: la vall de Santa Coloma i els seus afluents, 
la riera de Vallcanera; la vall de l'Onyar, aigües avall de Riudellots, i la vall 
al NW de Caldes de Malavella. 

Sembla ser que el límit de les conques de superfície (Onyar i riera de Santa 
Coloma) coincideix sensiblement amb la línia de partició de les aigües dels 
aqüífers profunds.  

 

Aqüífer en materials volcànics: l’aqüífer detectat a la zona del 
Puigsardina i a la zona central de Riudarenes (Esparra, Turó d’en Fesa i d’en 
Patllari) és productiu o de primer ordre degut a la permeabilitat alta, i es 
troba en roques fisurades d’origen volcànic, majoritàriament laves. 

Edafologia 

Un primer aspecte a remarcar en l’anàlisi de sòls de la zona són les 
característiques àcides de la majoria de les roques del sòcol (granits i 
granodiorites). Els sediments pliocènics i quaternaris i sobretot els materials 
volcànics són, en general, neutres o lleugerament bàsics. Tot i així, en 
trobar-nos en una zona particularment plujosa, es produeixen processos de 
rentat que accentuen el caràcter àcid i subsidiàriament oligotròfic de la 
majoria dels sòls. En síntesi, les unitats edàfiques més importants que hom 
pot  trobar a la zona són les següents: 

 

a) Sòls desenvolupats sobre materials del sòcol 

 

Damunt dels materials granítics del sòcol hercinià es desenvolupen d’una 
banda, alfisòls (Hàploxeralf typic + ultic), sòls profunds amb acumulació 
d’argiles, seu de boscos esponerosos de roures o suros. Se’n troben a la 
part basal del turó de Puigsardina, damunt de granodiorites i leucogranits. 
D’altra banda, es desenvolupen entisòls (Alfic Dystric Xerorthent) quan 
l’horitzó argilós desapareix per efecte de l’erosió i són ocupats normalment 
per brolles arbrades. Es troben també materials granítics de l’hercinià on es 
desenvolupen xerorthents, xerochrepts i localment xeralfs a tota la meitat 
oest dels municipis de Riudarenes i Santa Coloma de Farners on dominen 
les suredes, les castanyedes, les plantacions de coníferes i les brolles. 
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b) Sòls desenvolupats sobre materials volcànics 

 

En general, s’hi localitzen inceptisòls, de tipus xerorthent, poc profunds i 
pedregosos, i xerochrept, més profunds i generalment ocupats per boscos 
d’alzines o roures. 

 

Els Xerorthent, fonamentalment pedregosos i poc gruixuts, acullen brolles i 
prats secs i dominen clarament a les parts culminals dels turons d’en 
Patllari, turó de Can Fesa i turó de Puigsardina. Les parts basals i centrals 
d’aquests turons es veuen ocupades per Xerochrepts, sòls més gruixuts 
sobre terreny volcànics que acullen alzinars. 

 

c) Sòls desenvolupats sobre materials sedimentaris pliocènics 

 

En general es tracta de sòls de tipus xerolls, força profunds, ocupats per 
conreus o per boscos de roures. 

 

d) Sòls de les zones al·luvials 

 

Als indrets més o menys sotmesos periòdicament a la dinàmica hidrològica i 
a les inundacions es desenvolupen sòls joves, en general entisòls, amb 
perfil poc diferenciat i ocupats per boscos de riberes i formacions 
aigualoses. 

 

e) Sòls dels cursos fluvials 

 

Aquest tipus de sòls s’assenten damunt de dipòsits sedimentaris recents, 
sotmesos encara a la dinàmica fluvial. Per aquesta raó, una característica 
serà fonamental és la seva inestabilitat. Així, es pot dir fins i tot que, de fet, 
no es troben sòls realment constituïts, llevat dels marges més externs i 
estables, on dominen els fluvisòls, materials d’assentament de boscos de 
ribera i de boscos caducifolis mixtos. És el cas dels sòls de la Riera de Santa 
Coloma i els seus afluents. 

Valors naturals 

Flora 

La flora de la zona d’estudi ve representada per espècies mediterrànies, en 
les zones més seques, i espècies centreeuropees, que es troben a la zona 
degut a la gran quantitat de precipitació i l’alta humitat que hi ha.  
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Els hàbitats principals de l’àrea són suredes amb sotabosc de brolla, 
castanyedes i, alzinars i carrascars, considerats els tres hàbitats d’interès 
comunitari; pinedes de pinastre (Pinus pinaster) i pi pinyer (Pinus pinea) 
amb sotabosc de brolles o bosquines; rouredes (de Quercus humilis i 
Quercus x cerrioides) sovint amb alzines; rouredes de roure sessiliflor 
(Quercus petraea) de vegades amb altres caducifolis (Betula pendula...); 
bruguerars dominats pel bruc boal (Erica arborea) en sòls secs; matollars 
(estepars i brolles); i diverses plantacions (coníferes, eucaliptus, pollancres, 
plàtans i altres planifolis de sòls humits). 

 

Entre totes aquestes, es troba una comunitat forestal atlàntica d’àrea 
reduïda, composada per roure africà (Quercus canariensis) i roure valencià 
(Quercus faginea) del Carici-Quercetum canariensis. Aquesta roureda a 
Catalunya només es troba en unes poques localitats de la Garrotxa, el 
Vallès Oriental i la Selva, i en aquesta última comarca també amb una 
distribució molt puntual. Aquesta comunitat està classificada com una 
superfície forestal d’àrea reduïda segons el document III del PEIN (apartat 
C.3) i com a hàbitat d’interès comunitari no prioritari per la Directiva 
Hàbitats. En aquestes zones més humides s’hi troba el grèvol (Ilex 
aquifolium), espècie protegida a Catalunya per l’Ordre de 5 de novembre de 
1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a 
Catalunya.  

 

Una altra comunitat inclosa com a hàbitat d’interès comunitari no prioritari 
és la sureda, que es troba bàsicament al nord de la zona d’estudi, entre la 
Serra d’en Bagissot i la Castanyeda del Puig, essent aquesta una àrea 
d’interès herpetològic pel que fa als ofidis (Santi Ramos, com. pers.). 
També, tal i com indica el seu nom s’hi troben les castanyedes, HIC no 
prioritari, al nord de la zona d’estudi, on aniria l’enllaç amb la línia 
Sentmenat-Vic-Bescanó. 

 

Dins els hàbitats d’interès comunitari prioritari a l’annex I de la Directiva 
92/43/CEE trobem les vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-padion) 
que creixen en gairebé totes les rieres, torrents i sots dels municipis de 
Riudarenes i Santa Coloma de Farners. És important preservar aquests 
boscos ja que serveixen d’element protector contra fortes avingudes i són 
hàbitats molt fèrtils i bons per a les aus, arribant a ser els hàbitats amb més 
diversitat d’aus d’Europa, amfibis i serps d’aigua, alhora que les seves arrels 
serveixen de refugi a les cries de les diferents espècies de peixos. 

Fauna  

Les característiques generals del poblament faunístic són d’alta diversitat, 
afavorida precisament pel fet de barrejar-se elements de la fauna 
centreeuropea i mediterrània. Aquesta diversitat es reflecteix en el nombre 
d’espècies localitzades a la zona, elevat en relació amb altres zones de 
Catalunya. 
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Es troben a la zona d’estudi 12 espècies d’amfibis, la major part amb 
distribució molt puntual a la zona, trobant-se majoritàriament en basses 
permanents i temporals com les de la zona de la Camparra i de l’Esparra. 
Aquestes són el gripau comú (Bufo bufo), la granota pintada (Discoglossus 
pictus), el gripauet de punts (Pelodytes punctatus), la granota verda 
(Pelophylax perezi), la granota roja (Rana temporaria), la salamandra 
(Salamandra salamandra) i el tritó palmat (Lissotriton helveticus). Cinc 
espècies es troben protegides per la Directiva Hàbitats (92/43/CEE) i són el 
tòtil (Alytes obstetricans), el gripau corredor (Bufo calamita), la reineta 
(Hyla meridionalis), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes) i el tritó verd 
(Triturus marmoratus); i totes, excepte Pelophylax perezi, protegides per la 
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. 

 

Pel què fa als rèptils, s’han trobat 17 espècies amb marcada component 
mediterrània com la serp llisa septentrional (Coronella austriaca), la serp 
llisa meridional (C. girondica), serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis), 
llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), serp verda (Malpolon monspessulanus), 
serp d’aigua (Natrix maura), serp de collaret (N. Natrix), sargantana ibèrica 
(Podarcis hispanica), sargantana roquera (P. Muralis), sargantana cua-llarga 
(Psammodromus algirus), serp blanca (Rhinechis scalaris), dragó comú 
(Tarentola mauritanica), escurçó pirinenc (Vipera aspis) i serp d’esculapi 
(Zamenis longissimus). Totes aquestes espècies es troben molt ben 
representades a la Serra del Bagissot, que és considerada una zona d’alt 
interès herptetològic segons l’Atles i llibre vermell d’amfibis i rèptils.  

Dins els rèptils de la zona, destaca la presència de la tortuga mediterrània 
(Testudo hermanni) i de la tortuga d’aigua europea (Emys orbicularis), 
ambdues protegides per la Llei 22/2003, de protecció dels animals, i per la 
Directiva 92/43/CEE. La població d’Emys orbicularis de la zona és la més 
ben conservada del nord-est de la Península Ibèrica (Santi Ramos, com. 
pers.) i és una àrea d’interès herpetològic segons l’Atles i llibre vermell dels 
amfibis i rèptils, que es troba repartida entre unes poques localitats. 
Aquestes localitzacions són els Prats de Mas Vern, Can Conill, Can Calçada, 
la confluència entre el torrent de Vilarràs i el riu Esplet amb la riera de 
Santa Coloma i la Mare de Déu de Montcorb. 

 
Fotografies 1 i 2: Una de les basses de Can Conill i Bassa de Can Calçada. 

  
Font: Santi Ramos. 
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Fotografies 3 i 4: Bassa nord de Mas Vern i bassa de la Camparra. 

  
Font: Santi Ramos. 

 

L’ornitofauna es troba constituïda per 126 espècies, 68 de les quals 
nidifiquen a la zona. D'entre aquestes nidificants, cal remarcar la presència 
de 10 rapinyaires diürnes (Accipiter gentilis, A. nisus, Buteo buteo, 
Circaetus gallicus, Falco naumanni, F. Peregrinus, F. Subbuteo, F. 
Tinnunculus, Milvus migrans, Pernis apivorus) i 6 de nocturnes (Asio otus, 
Athene noctua, Bubo Bubo, Othus scops, Strix aluco, Tyto alba). És en el 
grup de les aus on es fa més palesa la component faunística centreeuropea 
(Acrocephalus scirpaceus, Apus apus, Turdus viscivorus, Turdus philomelos, 
Carduelis cannabina, Fringilla coelebs, Motacilla alba, M. cinerea, Sitta 
europaea, etc.).  

Moltes d’aquestes aus es troben protegides per la Directiva Aus 
(79/409/CEE) com l’aligot vesper (Pernis apivorus), el milà negre (Milvus 
migrans), el milà reial (Milvus milvus), la tallareta cuallarga (Sylvia undata), 
etc. La legislació autonòmica protegeix l’aligot vesper i el falcó mostatxut 
mitjançant la llei 22/2003, atorgant-los categoria C i B respectivament. Les 
zones de cria d’aquestes espècies són la Serra del Begissot, on crien 
espècies com l’aligot vesper, el falcó mostatxut, el falcó peregrí i el duc,, i el 
Puigsardina, on cria l’àguila marcenca.  

La zona d’estudi es troba en la ruta migratòria de diverses aus com el 
xoriguer (Falco tinnunculus), l’esparver cendrós (Circus pygargus), el 
ballester (Apus melva), l’oreneta (Hirundo rustica), el falciot (Apus apus), i 
altres. El corredor passa per la zona del Rocar de Santa Coloma i l’Argimon. 

A més, és zona de campeig d’espècies planejadores com el voltor, l’àguila 
calçada (Hieraaetus pennatus) i l’àliga daurada (Aquila chrysaetos), i una 
zona de dispersió pre-migratòria de juvenils d’àguila cuabarrada (Hieraaetus 
fasciatus), espècie protegida per la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció 
dels animals i per la Directiva Aus. 

 

S’ha detectat la presència de 39 espècies de mamífers, entre aquests 14 
espècies de quiròpters que són el ratpenat de ferradura gran (Rhinolophus 
ferrumequinum), ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros), 
ratpenat de ferradura mediterrani (Rhinolophus euryale), ratpenat de cova 
(Miniopterus schreibersi), ratpenat de musell llarg (Myotis myotis), ratpenat 
d'orelles dentades (Myotis emarginata), ratpenat d'aigua (Myotis 
daubentonii), ratapinyada pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus), 
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ratapinyada pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus), ratapinyada 
pipistrel·la falsa (Pipistrellus nathusii), ratapinyada de vores blanques 
(Pipistrellus kuhlii), ratpenat dels graners (Eptesicus serotinus), ratpenat 
orellut meridional (Plecotus austriacus) i ratpenat cuallarg (Tadarida 
teniotis), molts d’ells protegits per la legislació catalana, nacional, la 
Directiva Hàbitats, el conveni de Berna i el conveni de Bonn. 
 

Pel que fa als peixos, en les diverses rieres, recs i socs es pot trobar anguila 
(Anguilla anguilla), barb de muntanya (Barbus meridionalis), carpa 
(Cyprinus carpio) i bagra (Squalius cephalus).  

 

Es poden observar un gran nombre d’invertebrats (aproximadament 186 
espècies) en aquesta zona degut a la gran varietat d’ambients que s’hi 
desenvolupen. També s’hi poden trobar algunes espècies de mol·luscs 
d’aigua dolça com Anodonta cygnea, Unio mancus, Musculium lacustre, 
Clausilia rugosa, Radix ovata, Oligolimax servainianus o Euomphalia 
strigella. 

Espais naturals singulars 

El Puigsardina o Puig Ardina (dins el PEIN Turons de Maçanet) 

 

És un turó considerat element geològic singular com a testimoni de 
processos geològics històrics, ja que és una de les xemeneies volcàniques 
que queden a la zona, i el sòl que l’envolta està format per materials 
volcànics. 

 

L’element florístic més singular d’aquest espai és la roureda de roure 
martinenc (Quercetum ilicis galloprovinciale pubescetosum) localitzada a 
l’obaga d’aquest turó. És tracta d’una comunitat submediterrània en un 
entorn clarament mediterrani. Tot i això, les plantes del sotabosc són les 
característiques dels alzinars. També es caracteritza per la presència de  
llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) i prats terofítics calcícoles 
de terra baixa que propicien un hàbitat adequat per als rèptils. 

 

Pel que fa a la fauna, el Puigsardina, al trobar-se entre l’Estany de Sils i la 
riera de Santa Coloma, guarda una gran biodiversitat formada per tots els 
grups animals tant d’ambients mediterranis com humits, sobretot 
d’invertebrats. És considerada una àrea i comunitat d’especial interès 
ecològic ja que en les seves rouredes hi crien espècies forestals 
centreeuropees com el tord comú (Turdus philomelos), la griva (Turdus 
viscivorus), el pica-soques blau (Sitta europaea) o el talp (Talpa europaea). 
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Rieres, torrents, barrancs i sots 

L’interès de tots aquests cursos fluvials rau en que són cursos poc alteralts 
que conserven els boscos de ribera amb verns i altres espècies afins de 
l’Alno-Padion considerats hàbitats d’interès comunitari prioritari segons la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres 
(Directiva Hàbitats). 

 

També s’hi troben alberedes, salzedes (sobretot de Salix alba) i altres 
boscos de ribera amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion, jonqueres i 
herbassars graminoides humits del Molinio-Holoschoenion, i herbassars 
higròfils, que són hàbitats d’interès comunitari no prioritaris. 

 

Aquests ambients són molt propicis per la supervivència d’amfibis i rèptils, i 
per aus aquàtiques com els ànecs i aquelles no aquàtiques que s’alimenten 
de peixos, com el blauet (Alcedo atthis), la cigonya (Cicconia cicconia) i el 
bernat pescaire (Ardea cinerea). 

Basses 

Existeixen diverses basses del municipi de Riudarenes incloses en 
l’ampliació de l’Inventari de zones humides exposat per la Generalitat de 
Catalunya el gener de 2007. Aquestes són les basses del Mas Vern, les de 
Can Conill i la bassa de Can Calçada. Són tres zones humides en les que s’hi 
congrega la població millor conservada de tortuga d’estany (Emys 
orbicularis) del nord-est de la Península Ibèrica.  

 
Figura 1: Zones humides de la zona d’estudi. Ampliació de 
l’Inventari el gener de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: pròpia a partir del mapa de zones humides de la Generalitat de Catalunya. 

 

A banda d’aquestes petites basses també hi ha altres zones humides al 
municipi de Riudarenes, les basses de l’Esparra i la bassa i l’aiguamoll de la 
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Camparra. Són dues zones humides d’interès pel que fa a fauna i flora. La 
zona de la Camparra és la reminiscència d’un antic estanyol regat pels rius 
Esplet i Esplet petit, que ocupava la plana baixa del poble de Riudarenes, 
molt similar a l’estany de Sils, que va ser dessecat per guanyar terrenys pel 
cultiu i pastures i que ha estat restaurat. En aquest aiguamoll podem trobar 
espècies amenaçades com la tortuga d’estany (Emys orbicularis) o l’orquídia 
d’aiguamoll (Orchys laxiflora) i un ambient també en perill com són els 
prats de dall, una comunitat semiartificial de diferents espècies herbàcies 
com la gaudínia (Gaudinia fragilis) que no sobreviuran sense una correcta 
gestió. També serveix de zona de cria i refugi per un gran nombre 
d’amfibis, rèptils i aus, alguns d’ells protegits per diversa legislació catalana, 
nacional i europea. 

 

A la zona de l’Esparra hi ha una activitat extractiva en explotació i unes 
petites zones on l’extracció ja s’ha abandonat. És en aquestes zones 
abandonades que temporalment s’omplen l’aigua on hi ha les comunitats 
d’interès comunitari no prioritari de jonqueres i herbassars graminoides 
humits (Molinio-holoschoenion). Aquests són ambients molt propicis pels 
amfibis, rèptils i invertebrats aquàtics, ja que es tracta de cinc o sis basses 
temporals, en una zona elevada i pedregosa, considerats estanys eutròfics 
amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos de grans 
espigues d’aigua (Potamion) dins la Directiva Hàbitats. 

Valors paisatgístics 

El paisatge de l’àrea afectada pel traçat de la línia està composat per un 
mosaic agroforestal d’alt valor estètic, tradicional, cultural i ecològic. 
Aquesta tipologia de paisatge ha dominat el territori català des de fa segles. 

 

La matriu paisatgística està dominada per la superfície forestal, continuïtat 
del massís de les Guilleries. La forest està composada per vegetació 
mediterrània (principalment sureres, alzinars i carrascars, i brolles, però, en 
les zones més altes s’hi poden trobar rouredes, tant de roure martinenc 
(Quercus humilis), com de roure cerrioide (Q. x cerrioides), entre altres). En 
la zona més plana s’hi troben els diversos conreus. Tant es poden trobar 
cereals de secà, com superfícies de regadiu (més properes a la riera). Als 
marges de la riera de Santa Coloma hi abunden les plantacions de plàtans i 
pollancres. Aquestes, donades les dimensions dels arbres, tenen gran pes 
en la composició i actuen com a apantallament de les zones situades 
darrere seu.  

 

De sud a nord alguns elements que componen el paisatge són: la zona 
humida de l’Estany de Sils, que ocupa la zona de l’antic estany de Sils i la 
seva prolongació al llarg de la riera Vallcanera; el primer puig del municipi 
de Riudarenes, el Puigsardina, de 130 metres d’alçada, acompanyat de la 
riera de Santa Coloma, el torrent de Vilarràs, la zona humida de la 
Camparra i les basses dels prats de Mas Vern, les basses de Can Conill i la 
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bassa de Can Calçada. Altres turons que s’alcen entrant al Massís de les 
Guilleries són el de Montcorb, d’en Patllari, d’en Fesa, Argimon, el Rocar de 
Santa Coloma, la Roca Abellera i la Guillera, la Serra d’en Begissot i la del 
Corb, envoltats de boscos com el de Can Barrot, el del Far, el dels 
Abeuradors o el de la Costa.  

 

La superfície per on passarà el traçat de la línia elèctrica és forestal i es 
troba pràcticament inalterada. No està fragmentada per cap infraestructura 
i, per tant, el nou traçat de la línia de molt altra tensió, amb torres que 
mesuren aproximadament 60 m d’alçada, causarà un sever impacte 
paisatgístic sobre l’entorn proper. 

 

Valors patrimonials 

La comarca de la Selva ha estat una zona de pas de moltes civilitzacions 
degut a la presència d’aigua i de boscos i terres fèrtils que proporcionaven 
aliment, i per tant s’hi troben moltes edificacions i restes arqueològiques i 
arquitectòniques de diferents èpoques (Veure Mapa 3).  

Riudarenes 

A la zona del Puigsardina, s’han fet troballes de superfície que corresponen 
al Paleolític Inferior i Mitjà (400.000-35000) i de la mateixa època, a la 
urbanització Can Fornaca, s’han localitzat puntes de quars, rascadors de 
sílex i un enterrament d’incineració del Bronze final (900-650 aC). A Can 
Torrelles s’ha descobert una sitja d’època ibèrica (VI-I aC) i dels mateixos 
segles hi han materials diversos en el turó d’Argimon.  

 

És molt possible l’existència d’un poblat ibèric a Puigsardina; si més no, s’hi 
ha trobat fragments de terrissa que mostren que el lloc fou freqüentat en el 
segle II aC (àmfora itàlica republicana, fragments de dolia). També s’hi 
troben dues torres de guaita d’època moderna, relacionades amb el control 
del camí Ral, que per la tècnica constructiva sembla que són del segle 
XVIII. No hi ha referències de la vila en època romana i visigòtica, tot i que 
cal creure en un poblament dispers aprofitant la proximitat de la Via 
Augusta. 

 

L’únic element patrimonial destacable de la Riera de Santa Coloma és la 
presència d’un mur de contenció situat al marge esquerre que va resseguint 
la llera al llarg d’un quilòmetre. Aquest mur es va construir durant el segle 
XVIII per evitar el desbordament de les aigües que periòdicament 
ocasionaven la inundació d’extenses zones situades a l’esquerra de la riera. 
Està relacionat amb les actuacions de dessecació de l’estany de Sils. 
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Al municipi es troben moltes masies construïdes entre el segle XVIII i el 
segle XIX, esglésies i rectories d’època barroca, romànica i neoclàssica.  

Santa Coloma de Farners 

En el terme municipal i els seus voltants existeixen jaciments del Paleolític 
amb utillatge fet amb quarsites i quars. En el Turó de Farners, s’hi han 
observat restes de ceràmica de l’edat del bronze i l’època ibèrica i prop de 
l’Eix Transversal s’ha descobert una sitja datada entre el 200 aC i el 100 dC, 
ja de fisonomia romana. 

 

El Castell de Farners del segle X, es troba situat en una zona d’interès 
geològic que és el Rocar, element geomorfològic constituït per roques que 
han adquirit una forma esfèrica degut a l’erosió del vent. A més, el municipi 
compta amb diverses esglésies romàniques i gòtiques, construccions 
medievals i un gran nombre de masos i edificacions modernes dels segles 
XI al XX.  
 

Algunes d’aquestes edificacions modernes són les que s’han construït sobre 
brolladors d’aigües termals com és el cas de les Termes Orion datat del 
segle XIX. En aquesta zona s’hi localitza una geomorfologia granítica 
d’elevat interès. 

 

De la variada morfologia granítica que s’hi pot trobar, hi destaquen, com a 
macroformes, els doms, les prominències rocoses arrodonides i irregulars, 
les torres rocoses, les boles, les roques en dors de balena, les boles 
partides, els tors, les coves en caos de bolets, etc. Però també hi ha 
microformes com ara bossocs, nervacions, cassoletes d’erosió, taffoni, 
alvèols, nius d’abella, etc. En conjunt, la riquesa geomorfològica de l’indret 
és elevada.  
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4. Afectacions  

Anàlisi de l’afectació del projecte de construcció de la línia elèctrica de 400 
kV d’entrada i sortida a la subestació de Riudarenes des de la línia 
Sentmenat-Vic-Bescanó. 

Valors naturals 

Actualment la zona entre Riudarenes-Sils i el PEIN de les Guilleries alberga 
un nombre molt elevat de comunitats diferents, des de la vegetació 
herbàcia de secà als grans boscos humits de caire centreeuropeu.  

 

Aquesta diversitat en la vegetació porta associada una gran diversitat 
d’animals i plantes, algunes d’elles rares i fins i tot amenaçades, com el 
falcó mostatxut, l’aligot vesper, el falcó peregrí, diverses espècies d’amfibis 
o la tortuga d’estany, que crien a la zona.  

 

El següent és el recull de les afectacions del projecte sobre els valors 
naturals de l’àmbit d’estudi: 

 

 El traçat previst de la línia travessa una ruta migratòria d’aus 
centreeuropees en direcció cap a Àfrica, que passa per la zona del Rocar de 
Santa Coloma i Argimon. Una infraestructura d’aquestes característiques i 
alçada en el corredor migratori pot provocar una elevada mortalitat d’aus 
per col·lisió. 

 La línia es situa vora la Serra del Bagissot, zona de cria del falcó 
mostatxut i l’aligot vesper, ambdues espècies protegides per la legislació 
autonòmica i europea. Aquesta localització pot alterar les localitzacions de 
cria de les parelles nidificants en no reconèixer la zona com el seu 
emplaçament habitual. En el cas de continuar nidificant a la zona, existeix 
un perill important de col·lisió de les parelles o els polls amb el cablejat de 
la línia. 

 La infraestructura es situa en zona de campeig de planejadors com el 
voltor i l’àguila calçada. 

 La zona d’implantació de la línia passa per sobre les basses del Mas 
Vern, les basses de Can Conill i la bassa de Can Calçada, on s’ubiquen les 
poblacions de tortuga d’estany més ben conservades del nord-est de la 
península. Les poblacions d’aquesta espècie són molt sensibles als canvis en 
el seu hàbitat (zona d’alimentació, d’aparellament i de cria). L’àmbit de 
campeig de la tortuga d’estany pot abastar fins a 500 m al voltant del punt 
de cria. Per aquest motiu cal respectar una distància mínima de 200 m al 
voltant de cada punt (bassa o corrent d’aigua), per tal de no afectar el 
desenvolupament normal de l’espècie. 
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 En aquestes mateixes basses es troba un important poblament 
d’espècies d’amfibis protegits, com també se’n troben a la Camparra, 
l’Esparra i les confluències entre el riu Esplet i el torrent de Vilarràs amb la 
riera de Santa Coloma. 

 El punt de trobada de la línia procedent de la subestació de Riudarenes 
amb la línia principal s’ubica en la Serra del Corb, considerada àrea 
d’interès herpetològic per la quantitat i varietat d’ofidis que s’hi localitza 
(Santi Ramos, com pers.). 

 El pas de la línia per aquesta zona també suposaria un perill de col·lisió 
per a ratpenats, que al ser cecs tenen més probabilitats de col·lisionar-hi. 

 El pas de la línia elèctrica pot afectar la permeabilitat del territori. 
Actualment, la zona és un espai lliure d’infraestructures, poc freqüent dins 
el context provincial, amb una important funció com a corredor biològic 
entre els diferents espais protegits (veure Mapa 2), l’EIN de les Guilleries, el 
l’EIN del Montseny, l’EIN dels Turons de Maçanet, l’EIN de l’Estany de Sils, 
l’EIN de la Riera de Santa Coloma i l’EIN de la Crosa de Sant Dalmai. 
Aquesta connexió permet l’intercanvi, moviment i dispersió d’individus i 
espècies i, per tant, un manteniment de la diversitat genètica de les 
poblacions tant animals com vegetals de la zona. La presència de la línia, 
sobretot si es fa un carrer sota d’aquesta, pot trencar aquesta funció de 
corredor biològic impedint a algunes espècies la dispersió dels seus gens. 

 Pel que fa a la flora, la construcció de la línia afectaria els hàbitats per on 
transcorregués, especialment els punts d’ubicació de les torres i els 
accessos a aquestes. Molts d’aquests són hàbitats d’interès comunitari 
prioritari, com les vernedes, o no prioritari com les suredes, les castanyedes 
o els alzinars i carrascars. També podrien afectar les rouredes de roure 
africà que són tant escasses en aquesta zona, o zones humides com les 
basses de Riudarenes o els rius, rieres, barrancs, torrents i sots. 

 El traçat previst de la línia passa sobre zones d’interès geològic, en 
concret diverses xemeneies i colades volcàniques, que es poden veure 
afectades per la construcció d’accessos o per la situació de les torres. 
Aquestes serien unes afectacions irreversibles. 

 També es pot veure afectat el Rocar de Santa Coloma, conjunt d’interès 
geològic degut a processos erosius. Actualment s’està estudiant el seu 
aprofitament com a recurs geocultural, amb la implantació de rutes, pel seu 
interès lúdic i didàctic.  

 Finalment, la construcció de la línia augmentaria la probabilitat d’inici 
d’incendis forestals, tant durant la fase de construcció com durant la fase 
d’explotació.  

Valors paisatgístics 

La zona té una riquesa paisatgística important, degut a la diversificació 
d’ambients i morfologies que s’hi troba. En el cas que existís una Carta del 
Paisatge, aquesta zona hi seria catalogada. Aquesta diversitat natural es 
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veurà modificada per el pas de la línia, trencant les unitats del paisatge 
natural per introduir un element artificial.  

 

Observant el mapa 4.1 de visuals, creat sobre el mapa de cobertes del 
CREAF, per indicar la visualització del 65% de l’alçada de la línia des de les 
diferents localitats que es veurien afectades, es pot observar que les 
poblacions que veuran més la línia són Vidreres, Sils, Riudarenes i Santa 
Coloma de Farners. La resta de poblacions divisaran aquest tant per cent de 
la línia de manera menys notòria (veure mapa 4.2). 

 

Si observem el mapa 4.2 de visuals que indica la visualització del 17% de 
l’alçada de la línia, veurem que aquesta s’observa des de moltes més 
poblacions, arribant a veure’s gairebé des de la ciutat de Girona. 

 

Això significa que l’impacte visual rebut per la població veïna serà moderat, 
afectant sobretot el sector de població que visqui a les proximitats de la 
línia.  

 

El paisatge és un element clau per a la promoció turística d’aquesta zona, 
que es basa en el turisme rural. La ubicació de la línia representa el 
trencament de l’harmonia del paisatge i, per tant, l’afectació del recurs 
bàsic per a l’atracció de visitants. 

 

Una altra afectació serà la visualització des de tots els punts elevats 
d’aquesta zona, que generalment serveixen de miradors, com l’Esparra, 
Argimon, Montcorb, els turons d’en Planes i d’en Canaleta, la serra del 
Begissot, la Mare de Deu del Pedró, el Rocar, etc. Les vistes panoràmiques 
des d’aquests punts perdran qualitat, afectant provablement l’afluència de 
visitants i, de retruc, l’economia de la zona.  

Valors patrimonials 

Com s’ha comentat en l’apartat descriptiu, els principals valors patrimonials 
de l’àmbit d’estudi són l’arqueològic i arquitectònic. 

 

Pel que fa als aprofitaments actuals de la zona, cal ressaltar les rutes de les 
ermites romàniques, les quals segueixen camins en què es pot observar el 
valuós patrimoni geomorfològic, en molts casos associat a llegendes. 
Aquestes ermites, esglésies, castells i torres estan construïts en zones 
elevades, des dels quals es veurà la línia elèctrica, afectant la valoració del 
conjunt de la zona. Això pot comportar una disminució del turisme a la zona 
fent que minvi l’economia local.  

 

Tot seguit s’especifiquen en una taula el patrimoni arqueològic i 
arquitectònic trobat a menys de 500 metres on es pretén construir la línia 
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d’alta tensió i el que es troba a menys de 1000 metres (veure Mapa 3), la 
gran majoria de masies que no se sap si actualment resten habitades.  
 
 

Arqueològic a menys de 500 m de la línia 
X Y TIPUS MUNICIPI NOM TIPUS_JACI CRONOLOGIA 

476429 4628522 
Patrimoni 
arqueològic Riudarenes PUIG ARDINA 

Lloc d’habitació amb 
estructures conservades 
poblat 

Des de Ferro-Ibèric 
Final a Romà 
República (-200 / -50) 

471255 4632531 
Patrimoni 
arqueològic Riudarenes 

ROQUES DE CA 
L’AGUSTÍ Varis desconegut Desconeguda 

468936 4632429 
Patrimoni 
arqueològic 

Santa Coloma 
de Farners 

CAN GORGALS 
VELL 

Lloc d’habitació sense 
estructures 

Medieval Ocupació i 
domini musulmà (715 
/ 799) 

Arqueològic a menys de 1000 m de la línia 

474696 4631085 
Patrimoni 
arqueològic Riudarenes 

MARGES DE CAN 
TORRELLES Varis sitja isolada 

Ferro-Ibèric (-650 / -
50); Des de Medieval 
a Modern (400 / 
1789) 

476429 4628522 
Patrimoni 
arqueològic Riudarenes PUIG ARDINA 

Lloc d’habitació amb 
estructures conservades 
poblat 

Des de Ferro-Ibèric 
Final a Romà 
República (-200 / -50) 

471255 4632531 
Patrimoni 
arqueològic Riudarenes 

ROQUES DE CA 
L’AGUSTÍ Varis desconegut Desconeguda 

468936 4632429 
Patrimoni 
arqueològic 

Santa Coloma 
de Farners 

CAN GORGALS 
VELL 

Lloc d’habitació sense 
estructures 

Medieval Ocupació i 
domini musulmà (715 
/ 799) 

467906 4632538 
Patrimoni 
arqueològic  CAN PLANIOL 

Lloc o centre de producció i 
explotació 

Paleolític Inferior Mig-
Indiferenciat   (-
120000 / -50000) 

469123 4631656 
Patrimoni 
arqueològic 

Santa Coloma 
de Farners TORRE DEL FAR Assentament militar torre 

Medieval Domini 
visigòtic (401 / 715) 

Arquitectònic a menys de 500 m de la línia 
X Y TIPUS MUNICIPI NOM ESTIL EPOCA 

472746 4631148 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes 

ANTIC PALLAR DE 
CAL VICARI Pendent XX 

471197 4632564 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CA L’AGUSTÍ Obra popular XVII - XVIII 

472746 4631148 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAL VICARI Obra popular XVIII 

475393 4629769 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAN CALÇADA Obra popular XIV; XIX - XX 

474227 4630921 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAN MAIDÓ Obra popular XVIII 

473275 4631015 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAN MONTRÀS Obra popular XVII 

475288 4628915 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes 

CAPELLA DE LA 
MARE DE DÉU DE 
MONTCORB Obra popular XIX; XX 

474157 4630934 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes ELS BUALOUS Obra popular XVI 

473573 4631759 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes MAS BARROT Obra popular XVIII; XIX 

476426 4628527 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes 

TORRES DE PUIG 
ARDINA  XIX 

Arquitectònic a menys de 1000 m de la línia 

472746 4631148 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes 

ANTIC PALLAR DE 
CAL VICARI Pendent XX 

471197 4632564 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CA L'AGUSTÍ Obra popular XVII - XVIII 

474395 4631340 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CA L'ESPRIU Obra popular XIV; XIX 

471710 4630744 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAL JORNALER Obra popular XVIII 

472746 4631148 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAL VICARI Obra popular XVIII 

477661 4629435 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes 

CAN BARRETÓ 
NOU Obra popular XIX - XX 
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477504 4629374 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes 

CAN BARRETÓ 
VELL Obra popular XVII 

475393 4629769 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAN CALÇADA Obra popular XIV; XIX - XX 

472679 4629924 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAN COLOMER Obra popular XIV; XX 

476637 4630095 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAN JOAN ROS Obra popular XIX 

474227 4630921 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAN MAIDÓ Obra popular XVIII 

473275 4631015 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAN MONTRÀS Obra popular XVII 

474552 4631264 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAN PEIX Obra popular XIX 

471699 4630757 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAN PERIQUES Obra popular XVIII 

474314 4631406 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAN RIBES Obra popular XVII 

471655 4630748 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAN ROQUET Obra popular XVIII 

474596 4631068 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes CAN TORRELLES Obra popular XVIII - XIX 

475288 4628915 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes 

CAPELLA DE LA 
MARE DE DÉU DE 
MONTCORB Obra popular XIX; XX 

469863 4631230 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes 

CASTELL 
D'ARGIMON-
SANTUARI DE LA 
MARE DE DÉU 
D'ARGIMON Romànic; Neoclassicisme XI; XVIII; XX 

474157 4630934 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes ELS BUALOUS Obra popular XVI 

471617 4630778 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes 

ESGLÉSIA DE 
SANT MARTÍ DE 
L'ESPARRA Neoclassicisme; Romànic XVIII; XII - 

476691 4630101 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes 

ESGLÉSIA 
PARROQUIAL DE 
SANT MARTÍ DE 
RIUDARENES Barroc; Neoclassicisme XVII - XVIII 

471714 4630734 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes L’HOSTAL ANTIC Obra popular XVIII 

473573 4631759 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes MAS BARROT Obra popular XVIII; XIX 

476060 4628177 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes 

MOLÍ DE 
L'ARRUPIT Obra popular XII - XVII 

476632 4630094 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes 

MUR DE LA 
PLAÇA DE 
L’ESGLÉSIA Obra popular XV 

471635 4630770 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes 

RECTORIA DE 
L'ESPARRA Obra popular XVII; XX 

471877 4630958 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes 

TORRE DE 
L'ESPARRA Romànic XIII - XIV 

476426 4628527 
Patrimoni 
arquitectònic Riudarenes 

TORRES DE PUIG 
ARDINA  XIX 

465839 4636718 
Patrimoni 
arquitectònic 

Santa Coloma 
de Farners CA L’UIX Obra popular XVII - XX 

466515 4635004 
Patrimoni 
arquitectònic 

Santa Coloma 
de Farners EL BAGÍS Obra popular XVII - XIX 

466939 4633340 
Patrimoni 
arquitectònic 

Santa Coloma 
de Farners 

ESGLÈSIA DE 
SANT ISCLE I 
SANTA VICTÒRIA 
SAULEDA Romànic XI 

466673 4638849 
Patrimoni 
arquitectònic 

Santa Coloma 
de Farners MAS ALBÓ Obra popular XIV - XVI 

467091 4638446 
Patrimoni 
arquitectònic 

Santa Coloma 
de Farners MAS GUBAO Obra popular XVIII - XIX 

466350 4635214 
Patrimoni 
arquitectònic 

Santa Coloma 
de Farners MOLÍ DEL BAGÍS Obra popular XIX 
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5. Síntesi 

El present estudi ha localitzat elements naturals, paisatgístics i patrimonials 
d’alt interès en el traçat previst per a la línia elèctrica a 400 kV d’entrada i 
sortida a la subestació de Riudarenes des de la línia Sentmenat-Vic-
Bescanó. 

 

En l’àmbit d’estudi es troba una gran diversitat d’ambients, tant 
mediterranis com de zones més humides, creant un mosaic d’hàbitats molt 
interessant en el context mediterrani. S’hi troben hàbitats d’interès 
comunitari no prioritari com les suredes, alzinars i carrascars o les 
castanyedes, juntament amb hàbitats de caire centreeuropeu com les 
rouredes o ambients aquàtics; hàbitats d’interès comunitari prioritaris com 
les vernedes, presents a tots els cursos fluvials; i hàbitats rars a Catalunya 
com les rouredes de roure africà. Tots aquests ambients es poden veure 
afectats pel pas de la línia, ja sigui per destrucció, malmetement, o 
col·lapse en el cas dels ambients fluvials per acumulació de materials 
derivats de la col·locació de les torres. 

 

La fauna es troba representada per tots els grups animals, i gairebé tots ells 
amb espècies protegides, ratpenats, amfibis, alguns rèptils, alguns 
invertebrats i algunes espècies d’aus, tant nidificants com migratòries. Cal 
destacar l’afectació sobre una ruta migratòria que utilitzen un gran nombre 
d’espècies com el xoriguer, l’esparver cendrós, el ballester, l’oreneta o el 
falciot, entre molts d’altres.  

 

Existeixen a la zona varies zones de cria, com el Puigsardina on cria l’àguila 
marcenca (Circaetus gallicus), la serra del Bagissot on cria el falcó peregrí 
(Falco peregrinus) i el duc (Bubo bubo), o altres zones dels voltants on crien 
l’aligot vesper (Pernis apivorus) o el falcó mostatxut (Falco subbuteo). 
També, hi ha espècies que nidifiquen a la zona de Guilleries interior, però 
que utilitzen l’àrea d’estudi com a zona de campeig, com el voltor comú 
(Gyps fulvus) o l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus). 

 

Pel que fa al paisatge, el territori està format per dues subunitats, la plana i 
el massís de les Guilleries. La primera subunitat, està constituïda per un 
mosaic agroforestal de camps de conreu, masses de pi, alzina i suro, i zones 
humides com la de la Camparra, la riera de Santa Coloma, el torrent de 
Vilarràs, el riu Esplet i les basses de Can Conill, Can Calçada i Mas Vern, 
amb algun petit turó com el Puigsardina, Montcorb, de Can Fesa o d’en 
Patllari. 

La segona subunitat, està formada per un ambient més ondulat i forestal de 
suredes i castanyedes. Els pics més importants són els de l’Esparra, on 
també s’hi troben algunes basses importants pels amfibis; Argimon, el turó 
de Sant Pere, el Far, el d’en Canaleta, el d’en Planes, la Roca Guillera i la 
Roca Abellera, el turó del Vent, el d’en Quadres, etc.  
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Aquest paisatge lliure d’infraestructures, poc freqüent en el context 
provincial, fa de connector entre diversos espais naturals com Guilleries, 
Montnegre, Montseny, l’Estany de Sils i el Volcà de la Crosa. La construcció 
d’aquesta línia malmetria un ambient poc comú a la província de Girona i 
trencaria la connexió existent entre els diversos espais naturals. A més, la 
línia provocaria un impacte visual, evident des de moltes poblacions de la 
comarca, fins i tot, des de comarques veïnes, però, sobretot per la població 
resident prop d’ella.  

 

El territori estudiat, compta amb molts punts d’interès patrimonial i 
geològic. El patrimoni geològic comprèn xemeneies volcàniques 
(Puigsardina, Puig de l’Esparra, Montcorb i Can Sala), colades de lava (Can 
Barrot, Can Tort, coll d’en Patllari i Cant Montmal de Baix i de Dalt), fonts 
hidrotermals (Termes Orion), i formacions geològiques particulars (Rocar de 
Santa Coloma, Roca Guillera i Roca Abellera), resultat de l’erosió del vent. 
El patrimoni arquitectònic i arqueològic comprèn esglésies barroques, 
romàniques i neoclàssiques, masies de l’època moderna, edificacions 
medievals i jaciments del paleolític, del ferro-ibèric, i d’època romana.  

 

La major part d’aquest patrimoni es concentra en zones enlairades, i per 
tant la visualització de la línia en aqueta zona serà completa. Aquest fet 
segurament frenarà el turisme, que actualment es veu atret pel bon estat 
natural i patrimonial de la comarca, incidint així en un descens de 
l’economia de la zona. 

 

D’entre totes les afectacions detectades en el traçat cal destacar les 
següents: 

 

 Afectacions del traçat sobre els elements naturals 

o Travessa una ruta migratòria d’aus. 

o Es situa vora una zona de cria de falcó mostatxut (Falco subbuteo) i 
aligot vesper (Pernis apivorus). 

o Es situa en zona de campeig de voltor (Gips fulvus) i àguila calçada 
(Hyeraaetus pennatus). 

o Passa sobre basses on s’ubiquen les poblacions de tortuga d’estany 
(Emys orbicularis) més ben conservades del nord-est de la península. 

o Passa sobre diverses basses amb important poblament d’espècies 
d’amfibis protegits. 

o Afecta la connectivitat entre els EINs de Guilleries, Montseny, la 
Crossa de Sant Dalmai, Estanys de Sils, Turons de Maçanet i riera de 
Santa Coloma. 

o Pot destruir xemeneies i colades volcàniques d’interès que es troben 
sota el traçat i en les zones potencials d’habilitació d’accessos per a la 
construcció de les sabates de les torres. 
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 Afectacions del traçat sobre paisatge 

o Es situa sobre superfície forestal pràcticament inalterada. No està 
fragmentada per cap infraestructura i, per tant, el nou traçat de la 
línia de molt altra tensió, amb torres que mesuren aproximadament 
60 m d’alçada, causarà un sever impacte paisatgístic sobre l’entorn 
proper. 

o El paisatge és el principal valor d’atracció de la zona. La seva 
afectació compromet el seu desenvolupament turístic. 

 

 Afectacions del traçat sobre el patrimoni 

o Es localitzen tres zones d’interès arqueològic dins els 500 m més 
propers al traçat. 

o Es troben deu elements patrimonials arquitectònics dins els 500 m 
més propers al traçat. 

 

 

L’impacte de les afectacions sobre els elements naturals es considera 
sinèrgic. 

L’impacte de les afectacions sobre la resta dels elements es considera 
acumulatiu. 

 

Per tots aquests motius, es considera que la proposta de traçat de la línia 
elèctrica a 400 kV d’entrada i sortida a la subestació de Riudarenes des de 
la línia Sentmenat-Vic-Bescanó determina un impacte global CRÍTIC que 
afecta els valors paisatgístics, la possibilitat de desenvolupament turístic de 
la zona, els elements geològics d’interès i que compromet la conservació 
d’espècies de fauna protegides, especialment pel que fa a espècies 
migratòries. 
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Annex 1: Patrimoni arqueològic i arquitectònic dels municipis 
de Riudarenes i Santa Coloma de Farners 

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 

Municipi Nom Tipus_jaciment Cronologia 

Riudarenes ARGIMON Varis desconegut Ferro-Ibèric (-650/-50) 

Riudarenes CAN FORNACA 

Lloc d’enterrament 
Incineració col·lectiu 

necròpolis; Varis 
desconegut 

Paleolític Inferior Mig-Indiferenciat 

(-120000/-50000); Leptolític 
(Indiferenciat) (-33000/-5500); 

Bronze Final III (-900/-650) 

Riudarenes 
MARGES DE CAN 

TORRELLES 
Varis sitja isolada 

Ferro-Ibèric (-650/-50); Des de 
Medieval a Modern (400/1789) 

Riudarenes PUIG ARDINA 
Lloc d’habitació amb 

estructures conservades 
poblat 

Des de Ferro-Ibèric Final a Romà 
República (-200/-50) 

Riudarenes 
ROQUES DE CA 

L’AGUSTÍ 
Varis desconegut Desconeguda 

Santa Coloma 
de Farners CAN GORGALS VELL 

Lloc d’habitació sense 
estructures 

Medieval Ocupació i domini musulmà 
(715/799) 

 CAN PLANIOL 
Lloc o centre de 

producció i explotació 
Paleolític Inferior Mig-Indiferenciat 

(-120000/-50000) 

Santa Coloma 
de Farners CAN TARINET Varis desconegut 

Paleolític Inferior Mig-Indiferenciat 

(-120000/-50000) 

Santa Coloma 
de Farners 

CAN TRIAS - 
VIVERS TORTADÈS 

Varis desconegut 
Paleolític Inferior Mig-Indiferenciat 

(-120000/-50000) 

Santa Coloma 
de Farners 

CARRER RAVAL, 
NÚM. 26 Edifici religiós altres Modern (1453/1789) 

Santa Coloma 
de Farners 

CARRER VERGE 
MARIA 

Lloc d’habitació amb 
estructures conservades 
casa; Lloc o centre de 
producció i explotació 

agrícola 

Modern (1453/1789) 

Santa Coloma 
de Farners 

CASA DE FARNERS 
Lloc d’habitació amb 

estructures conservades 
casa 

Des de Medieval a Modern 
(1150/1789) 

Santa Coloma 
de Farners 

CASTELL DE 
FARNERS 

Assentament militar 
castell 

Des de Medieval Comtes de Barcelona 
a Medieval Baixa Edat Mitjana 

(988/1492); Modern (1453/1789) 

Santa Coloma 
de Farners 

CONJUNT 
CAVERNÍCOLA DE 
SANT SALVADOR 

Abrics i similars 
d’enterrament Inhumació 

col·lectiu; Abrics i 
similars d’enterrament 
Incineració col·lectiu; 

Varis desconegut 

Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric 
(-900/-50); Des de Romà a Medieval 
(-218/1492); Des de Neolític Final a 

Calcolític (-2500/-1800) 

Santa Coloma 
de Farners 

EIX TRANSVERSAL 
1 

Varis sitja isolada; Varis 
desconegut 

Romà República (-218/-50); Romà Alt 
Imperi (14/192) 

Santa Coloma 
de Farners 

ERMITA DE 
FARNERS 

Lloc d’enterrament 
Inhumació Medieval? (400/1492) 
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PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 

Municipi Nom Tipus_jaciment Cronologia 

Santa Coloma 
de Farners 

SITGES DE CAN 
SIMÓN 

Lloc o centre de 
producció i explotació 

agrícola camp de sitges 

Des de Medieval Catalunya vella 
sotmesa als Carolingis a Medieval 
Comtes de Barcelona (800/1150) 

Santa Coloma 
de Farners 

SANT PERE 
CERCADA Varis desconegut 

Paleolític Inferior Mig-Indiferenciat 

(-120000/-50000) 

Santa Coloma 
de Farners 

TORRE DEL FAR 
Assentament militar 

torre 
Medieval Domini visigòtic (401/715) 

Santa Coloma 
de Farners 

TURÓ DE FARNERS Varis desconegut 
Des de Ferro-Ibèric Final a Romà 

República   (-200/-50) 

 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

Municipi Nom Estil Època Protecció 

Riudarenes 
ANTIC PALLAR DE 

CAL VICARI Pendent XX  

Riudarenes CA L’AGUSTÍ Obra popular XVII - XVIII  

Riudarenes CA L’ALEMANY Obra popular XVII - XIX  

Riudarenes CA L'ESPRIU Obra popular XIV; XIX  

Riudarenes CA L’OLLER Obra popular XVI; XX  

Riudarenes CAL JORNALER Obra popular XVIII  

Riudarenes CAL VICARI Obra popular XVIII  

Riudarenes CAN BARRETÓ NOU Obra popular XIX - XX  

Riudarenes 
CAN BARRETÓ 

VELL 
Obra popular XVII  

Riudarenes CAN CALÇADA Obra popular XIV; XIX - XX  

Riudarenes CAN CALDES Obra popular XVI; XX  

Riudarenes CAN CERDÀ Obra popular XVIII; XX  

Riudarenes CAN COLOMER Obra popular XIV; XX  

Riudarenes CAN FANÉ Obra popular XVIII  

Riudarenes CAN FERRAGUT Obra popular XIV - XVI; XX  

Riudarenes CAN JOAN ROS Obra popular XIX  

Riudarenes CAN MAIDÓ Obra popular XVIII  

Riudarenes CAN MASFERRER Obra popular XVIII; XIX  

Riudarenes CAN MONTRÀS Obra popular XVII  

Riudarenes CAN MORAGUES Obra popular XVI - XX  

Riudarenes CAN PASTELLS Obra popular XV; XX  

Riudarenes CAN PEIX Obra popular XIX  

Riudarenes CAN PERIQUES Obra popular XVIII  

Riudarenes CAN PUJATÓ Obra popular XVIII - XX Final  
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

Municipi Nom Estil Època Protecció 

Riudarenes CAN RIBES Obra popular XVII  

Riudarenes CAN ROQUET Obra popular XVIII  

Riudarenes CAN RUSSUS Obra popular XIX; XX  

Riudarenes CAN TORRELLES Obra popular XVIII - XIX  

Riudarenes 
CAN TORRELLES 
DE L'ESPARRA Obra popular XV - XVII  

Riudarenes CAN XIFRA Obra popular XVII - XX  

Riudarenes 
CAPELLA DE LA 

MARE DE DÉU DE 
MONTCORB 

Obra popular XIX; XX  

Riudarenes 

CASTELL 
D'ARGIMON-

SANTUARI DE LA 
MARE DE DÉU 
D'ARGIMON 

Romànic; 
Neoclassicisme 

XI; XVIII; XX 

BCIN 

Decret 22/04/1949; 
BOE 05/05/1949 

 

Riudarenes 
COL·LEGI PÚBLIC 

JOSEP BOADA 
Noucentisme XX  

Riudarenes ELS BUALOUS Obra popular XVI  

Riudarenes 
ESGLÉSIA DE SANT 

MARTÍ DE 
L'ESPARRA 

Neoclassicisme; 
Romànic 

XVIII; XII - XIII  

Riudarenes 

ESGLÉSIA 
PARROQUIAL DE 
SANT MARTÍ DE 

RIUDARENES 

Barroc; 
Neoclassicisme 

XVII - XVIII  

Riudarenes 
HOSTAL DE 

MALLORQUINES 
Obra popular XVIII; XX  

Riudarenes L’HOSTAL ANTIC Obra popular XVIII  

Riudarenes LA FARINERA Eclecticisme XIX  

Riudarenes MAS BARROT Obra popular XVIII; XIX  

Riudarenes MAS OLLER Obra popular XVI; XX  

Riudarenes MOLÍ D’EN CALDES Obra popular XVI; XX  

Riudarenes 
MOLÍ DE 

L'ARRUPIT 
Obra popular XII - XVII  

Riudarenes 
MUR DE LA PLAÇA 

DE L’ESGLÉSIA 
Obra popular XV  

Riudarenes 
RECTORIA DE 

L'ESPARRA 
Obra popular XVII; XX  

Riudarenes 
TORRE DE 
L'ESPARRA Romànic XIII - XIV 

BCIN 

Decret 22/04/1949; 
BOE 05/05/1949 

 

Riudarenes 
TORRES DE PUIG 

ARDINA  XIX  
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

Municipi Nom Estil Època Protecció 

Sta.. coloma ANTIC CASINO Modernisme XX  

Sta.. coloma 
ANTIC HOSPITAL 

DE SANTA COLOMA 
DE FARNERS 

Obra popular XVII - XIX  

Sta. coloma 
BALNEARI TERMAS 

ORION 
Neoclassicisme; 

Noucentisme 
XIX - XX  

Sta. coloma 
BIBLIOTECA 

MUNICIPAL JOAN 
VINYOLI 

Racionalisme XX  

Sta. coloma 
BOTIGA TEULES 

TUYARRO 
Modernisme XIX  

Sta. coloma CA L'OLIVERES Obra popular XVII - XIX  

Sta. coloma CA L’UIX Obra popular XVII - XX  

Sta. coloma CA LA PAULETA Neoclassicisme XX  

Sta. coloma CAL FABRICANT Modernisme XX  

Sta. coloma CAN BARRIL Noucentisme XIX  

Sta. coloma CAN BOIX Obra popular XVII - XIX  

Sta. coloma 
CAN QUERÓS DE 

LA TALLADA 
Obra popular XVII - XIX  

Sta. coloma 
CAN CARÓS DEL 

RECH Obra popular XVI - XVIII - XX  

Sta. coloma CAN CASTANYER Obra popular XVI - XVI  

Sta. coloma CAN DE PRAT 
Modernisme; 
Noucentisme; 
Eclecticisme 

XIX  

Sta. coloma CAN FORNER Eclecticisme XX  

Sta. coloma CAN GALLART NOU Eclacticisme XIX - XX  

Sta. coloma CAN GALLART VELL Obra popular XVII - XVIII  

Sta. coloma CAN GERONÈS Modernisme XX  

Sta. coloma CAN GIRONÈS Eclecticisme XIX - XX  

Sta. coloma CAN JOAN Eclecticisme XIX  

Sta. coloma CAN L'OLLÉ Modernisme XX  

Sta. coloma 
CAN L’OLLER DE 

VALLORS 
Obra popular XV; XIX - XX  

Sta. coloma CAN LLANDRIC Obra popular XVII  

Sta. coloma CAN LLORELL 
Obra popular; 
Renaixement 

XVI  

Sta. coloma CAN MASSAGUÉ 
Neoclassicisme - 

Romàntic 
XIX final  

Sta. coloma CAN MONER 
Obra popular; 
Renaixement 

XV; XVII - XX  

Sta. coloma CAN MUXAC Modernisme XX  
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

Municipi Nom Estil Època Protecció 

Sta. coloma CAN PLANES VELL Obra popular XV - XVIII  

Sta. coloma CAN PRATS Obra popular XV - XVI  

Sta. coloma CAN RABASSA Obra popular XVII - XIX  

Sta. coloma CAN RIERA  XIX  

Sta. coloma 
CAN TOMÀS 
BARRERA Modernisme XX inici  

Sta. coloma CAN TONI MOLA  XX  

Sta. coloma CAN VELLVEÍ VELL Obra popular XVI - XVIII  

Sta. coloma CAN VILAR Obra popular XV- XVI  

Sta. coloma 
CAPELLA DE SANT 

PERE PETIT  XVIII - XIX  

Sta. coloma CASA ARAGÓ Modernisme XX  

Sta. coloma CASA BOFILL Historicisme XX  

Sta. coloma CASA C/MAJOR 21 Eclecticisme XIX  

Sta. coloma 
CASA DE LA PLAÇA 

FARNERS Noucentisme XIX  

Sta. coloma 
CASA DE LA PLAÇA 

FARNERS 
Neoclassicisme XIX  

Sta. coloma 
CASA 

PLURIFAMILIAR 
Eclecticisme XIX  

Sta. coloma CASA SIMON Obra popular XVI - XVII ; XX  

Sta. coloma CASA XIFRA Eclecticisme XX  

Sta. coloma 
CASTELL DE 

FARNERS 
Romànic XII - XIII 

BCIN Decret 
22/04/1949; BOE 

05/05/1949 

 

Sta. coloma 
CEMENTIRI DE 

SANTA COLOMA DE 
FARNERS 

Neoclassicisme XIX - XX  

Sta. coloma 
COL·LEGI PÚBLIC 
SANT SALVADOR 

D’HORTA 
Moviment Modern XX  

Sta. coloma EL BAGÍS Obra popular XVII - XIX  

Sta. coloma EL ROSSELL Obra popular XVII - XX  

Sta. coloma ELS CLOPERS Obra popular XVIII - XIX  

Sta. coloma 
ERMITA DE SANT 

MARÇAL 
 XVIII  

Sta. coloma 
ESCOLA LLAR 
D’INFANTS 
TABALET 

 XIX  

Sta. coloma 
ESCORXADOR 

MUNICIPAL 
Obra popular XX  
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

Municipi Nom Estil Època Protecció 

Sta. coloma 
ESGLÈSIA DE SANT 

ANDREU DE 
CASTANYET 

Romànic XIII; XVII - XIX  

Sta. coloma 

ESGLÈSIA DE SANT 
ISCLE I SANTA 

VICTÒRIA 
SAULEDA 

Romànic XI  

Sta. coloma 
ESGLÈSIA DE SANT 

MIQUEL DE 
CLADELLS 

Romànic XII  

Sta. coloma 
ESGLÈSIA DE SANT 

PERE CERCADA 
Romànic XII - XIII  

Sta. coloma 
ESGLÈSIA DE SANT 

SEBASTIÀ 
 XIX - XX  

Sta. coloma 
ESGLÈSIA 

PARROQUIAL DE 
SANTA COLOMA 

Gòtic X - XIV; XIX - XX  

Sta. coloma 

ESGLÈSIA 
PARROQUIAL DE 
SANTA COLOMA: 

CAMPANAR 

 X; XIV; XX inici  

Sta. coloma 
FÀBRICA - 
XEMENEIA  XIX  

Sta. coloma FORN DEL VERINAL  XIX  

Sta. coloma 

HABITAGE AL 
CARRER DE LA 
CREU - CARRER 

RAVAL 25 

Noucentisme XX  

Sta. coloma 
LA CORBELLA 

VELLA 
Obra popular XVII - XX  

Sta. coloma LA FRADERA Obra popular XVI - XVII; XX  

Sta. coloma LES MERSURES Noucentisme XX  

Sta. coloma MAS ALBÓ Obra popular XIV - XVI  

Sta. coloma MAS EL TAVERNER  XIX - XX  

Sta. coloma MAS GUBAO Obra popular XVIII - XIX  

Sta. coloma MAS SOLÀ Obra popular XVI - XX  

Sta. coloma MOLÍ DEL BAGÍS Obra popular XIX  

Sta. coloma 
MONASTIR DE 
SANT SALVI DE 

CLADELLS 
Neoclassicisme XVIII - XIX  

Sta. coloma 
PARC DE SANT 

SALVADOR 
 XIX  

Sta. coloma 
PASSEIG DE SANT 

SALVADOR 
 XIX  

Sta. coloma PLAÇA DEL FIRAL  XX  

Sta. coloma PLAÇA FARNERS Pendent XIX - XX  
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

Municipi Nom Estil Època Protecció 

Sta. coloma 
POU DE GLAÇ DE 
CAN PARAREDA 

 XVIII  

Sta. coloma 
POU DE GLAÇ DE 

CASTANYET  XVIII  

Sta. coloma 
SANTUARI DE LA 
MARE DE DÉU DE 

FARNERS 
Romànic XIII - XVIII  

Sta. coloma XEMENEIA    
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Annex 2: Avifauna de la zona d’estudi 

Espècies presents al Rocar, Farners, Cercada i 
rodalies 

Llistat d’ocells presents a les Guilleries interiors 

Nom comú Nom científic Estat Nom comú Nom científic Estat 

Àguila 
marcenca 

Circaetus gallicus R  Voltor comú Gyps fulvus V  

Esparver vulgar Accipiter nisus S  Àguila 
marcenca 

Circaetus gallicus R  

Astor Accipiter gentilis S  Àguila calçada Hieraaetus 
pennatus 

R  

Aligot comú Buteo buteo S  Àguila daurada Aquila chrysaetos v  

Aligot vesper Pernis apivorus R  Esparver vulgar Accipiter nisus S  

Falcó pelegrí Falco peregrinus v  Astor Accipiter gentilis S  

Falcó 
mostatxut 

Falco subbuteo R  Aligot comú Buteo buteo S  

Becada Scolopax rusticola H  Aligot vesper Pernis apivorus R  

Falciot negre Apus apus V  Falcó pelegrí Falco peregrinus R  

Ballester Apus melba V  Falcó 
mostatxut 

Falco subbuteo R  

Puput Upupa epops R  Faisà Phasianus colchicus R  

Picot garser 
gros 

Dendrocopos major R  Xoriguer Falco tinnunculus S  

Picot verd Picus viridis R  Becada Scolopax rusticola H  

Tórtora vulgar Streptopelia turtur R  Falciot negre Apus apus V  

Tudó Columba palumbus S H Ballester Apus melba R  

Cucut Cuculus canorus R  Picot garser 
gros 

Dendrocopos major R  

Cucut reial Clamator 
glandarius 

v  Picot verd Picus viridis R  

Enganyapastors Caprimulgus 
europaeus 

R  Picot negre Dryocopus martius R  

Xot Otus scops R  Cucut Cuculus canorus R  

Mussol banyut Asio otus S  Enganyapastors Caprimulgus 
europaeus 

R  

Gamarús Strix aluco S  Xot Otus scops R  
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Espècies presents al Rocar, Farners, Cercada i 
rodalies Llistat d’ocells presents a les Guilleries interiors 

Nom comú Nom científic Estat Nom comú Nom científic Estat 

Duc Bubo bubo S  Gamarús Strix aluco S  

Tórtora vulgar Streptopelia turtur R  Duc Bubo bubo S  

Tudó Columba palumbus S  Tórtora vulgar Streptopelia turtur R  

Abellerol Merops apiaster V M Tudó Columba palumbus S  

Cotoliu Lullula arborea S  Abellerol Merops apiaster V M 

Oreneta 
cuablanca 

Delichon urbica V  Cotoliu Lullula arborea S  

Oreneta vulgar Hirundo rustica V  Oreneta 
cuablanca 

Delichon urbica V  

Roquerol Ptyonoprogne 
rupestris 

V  Oreneta vulgar Hirundo rustica V  

Piula dels 
arbres 

Atnhus trivialis M  Roquerol Ptyonoprogne 
rupestris 

R H 

Titella Anthus pratensis M H Piula dels 
arbres 

Atnhus trivialis M  

Cuereta blanca Motacilla alba R H Titella Anthus pratensis M H 

Cotxa fumada Phoenicurus 
ochruros 

S H Cuereta blanca Motacilla alba R H 

Cotxa cua-roja Phoenicurus 
phoenicurus 

M  Cotxa cuaroja Phoenicurus 
phoenicurus 

M  

Bitxac Saxicola torquata S  Bitxac Saxicola torquata S  

Cargolet Troglodytes 
troglodytes 

S  Cargolet Troglodytes 
troglodytes 

S  

Pardal de 
bardissa 

Prunella modularis H  Pardal de 
bardissa 

Prunella modularis H  

Rossinyol Luscinia 
megarhynchos 

R  Rossinyol Luscinia 
megarhynchos 

R  

Pit-roig Erithacus rubecula S H Pit-roig Erithacus rubecula S H 

Merla blava Monticola solitarius S  Merla roquera Monticola saxatilis R  

Merla Turdus merula S H Merla blava Monticola solitarius S  

Merla de pit 
blanc 

Turdus torquatus H  Merla Turdus merula S H 

Tord comú Turdus philomelos S H Merla de pit 
blanc 

Turdus torquatus H  

Griva Turdus viscivorus H  Tord comú Turdus philomelos S H 
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Espècies presents al Rocar, Farners, Cercada i 
rodalies Llistat d’ocells presents a les Guilleries interiors 

Nom comú Nom científic Estat Nom comú Nom científic Estat 

Còlit ros Oenanthe 
hispanica 

R M Griva Turdus viscivorus S H 

Còlit gris Oenanthe 
oenanthe 

M  Griva cerdana Turdus pilaris H  

Tallareta vulgar Sylvia communis R  Còlit ros Oenanthe 
hispanica 

R M 

Tallarol de 
casquet 

Sylvia atricapilla S H Còlit gris Oenanthe 
oenanthe 

M  

Tallarol de 
garriga 

Sylvia cantillans R  Tallareta vulgar Sylvia communis R  

Tallarol 
capnegre 

Sylvia 
melanocephala 

S H Tallarol de 
casquet 

Sylvia atricapilla S H 

Tallareta 
cuallarga 

Sylvia undata S H Tallarol de 
garriga 

Sylvia cantillans R  

Terrerol gros Sylvia borin R  Tallarol 
capnegre 

Sylvia 
melanocephala 

S H 

Bosqueta Hippolais polyglota R  Tallareta 
cuallarga 

Sylvia undata S H 

Mosquiter comú Phylloscopus 
collybita 

S H Tarrarol gros Sylvia borin R  

Mosquiter de 
passa 

Phylloscopus 
trochilus 

M  Bosqueta Hippolais polyglota R  

Mosquiter 
pàl·lid 

Phylloscopus 
bonelli 

R  Mosquiter comú Phylloscopus 
collybita 

S H 

Papamosques Muscicapa striata R  Mosquiter 
pàl·lid 

Phylloscopus 
bonelli 

R  

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca M  Papamosques Muscicapa striata R  

Oriol Oriolus oriolus R  Oriol Oriolus oriolus R  

Mallerenga 
cuallarga 

Aegithalos 
caudatus 

S H Mallerenga 
cuallarga 

Aegithalos 
caudatus 

S H 

Mallerenga 
blava 

Parus caeruleus S H Mallerenga 
blava 

Parus caeruleus S H 

Mallerenga 
emplomallada 

Parus cristatus S H Mallerenga 
emplomallada 

Parus cristatus S H 

Mallerenga 
carbonera 

Parus major S H Mallerenga 
carbonera 

Parus major S H 
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Espècies presents al Rocar, Farners, Cercada i 
rodalies Llistat d’ocells presents a les Guilleries interiors 

Nom comú Nom científic Estat Nom comú Nom científic Estat 

Mallerenga 
petita 

Parus ater S H Mallerenga 
petita 

Parus ater S H 

Mallerenga 
d’aigua 

Parus palustris H  Mallerenga 
d'aigua 

Parus palustris H  

Bruel Regulus ignicapillus S H Bruel Regulus ignicapillus S H 

Reietó Regulus regulus H  Reietó Regulus regulus H  

Raspinell Certhia 
brachydactila 

R  Raspinell Certhia 
brachydactila 

R  

Picasoques blau Sitta europaea R  Picasoques blau Sitta europaea R  

Botxí 
meridional 

Lanius meridionalis S  Pelaroques Tichodroma 
muraria 

H  

Escorxador Lanius collurio R  Botxí 
meridional 

Lanius meridionalis S H 

Capsigrany Lanius senator M  Escorxador Lanius collurio R  

Gaig Garrulus glandarius S  Gaig Garrulus glandarius S  

Cornella Corvus corone V  Cornella Corvus corone S  

Corb Corvus corax V  Corb Corvus corax S  

Estornell vulgar Sturnus vulgaris V  Pinsà comú Fringilla coelebs S H 

Pinsà comú Fringilla coelebs S H Pinsà mec Fringilla 
montifringilla 

H  

Verdum Carduelis chloris S  Durbec Coccothrauses 
coccothraustes 

H  

Cadernera Carduelis carduelis S  Verdum Carduelis chloris S  

Gafarró Serinus serinus S  Cadernera Carduelis carduelis S  

Pinsà borroner Pyrrhula pyrrhula S H Llucareta Serinus citrinella H  

Gratapalles Emberiza cirlus S  Gafarró Serinus serinus S  

Sit negre Emberica cia S H Pinsà borroner Pyrrhula pyrrhula S H 

Gratapalles Emberiza cirlus S  

Sit negre Emberiza cia S H  

Verderola Emberiza citreola H  

Font: Alfons Delgado-Garcia (Col·lectiu Bisaroca). On S= sedentari, reproductor present tot l’any; R= 
reproductor estival; H=arribada d’efectius hivernants; V= visitant freqüent; v= visitant poc freqüent; M= 
migradors sedimentats (s’exclouen els migradors planejadors). 
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Annex 3: Fotografies panoràmiques 
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Annex 4: Valoració del medi natural, patrimonial i paisatgístic 
a l’entorn del traçat de la MAT i la subestació de Riudarenes i 
Bescanó: Redacció de conclusions, redactat per “La Copa”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cartografia: 

Mapa 1: Situació 

Mapa 2: Espais naturals d’interès 

Mapa 3: Patrimoni arqueològic i arquitectònic 

Mapa 4.1: Conques Visuals (65%)  

Mapa 4.2: Visuals (17%) 

Mapa 5: Punts d’interès 




