
 

 

Riera de Cinyana 
 
Codi: 101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:   
  
198,99 ha. Vilademuls, Viladasens, Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls. 
 

Delimitació: 
 
L’espai inclou els plans riberencs circumdants de la riera de Cinyana i en concret el 
tram que va des del nucli rural de Terradelles fins a Sant Jordi Desvalls. La seva 
capçalera, és a dir, des del seu naixement fins al nucli de Terradelles, s’inclou a 
l’espai del Terraprim d’Empordà i el tram inclòs en aquest espai és el que s’esmuny 
per sota els ponts de l’A-2 i l’AP-7, per després contornejar el veïnat de Fellines i 
deixa a llevant el poble de Viladasens. Més avall, passa a tocar el molí de n’Hugues 
i desemboca al riu Ter, aigües amunt de Sobrànigues, després de creuar arbredes i 
regar les fèrtils terres de les seves ribes. Aquest últim tram però, s’ha inclòs a 
l’espai fluvial que defineix el riu Ter. 
  

Caracterització de l’espai: 
 
L’espai es caracteritza per ser una zona amb un relleu suau, on les masses forestals 
s’entrellacen de manera molt harmònica amb el relleu, els conreus i els plans 
cultivats. A més, la presència del curs d’aigua i les pendents moderades provoca 
que les zones agrícoles es vegin solcades per taques amb vegetació forestal i files 
de plantacions de plàtans i pollancres (tot i que també la presència de zones 
urbanes, naus industrials i infraestructures viàries cada vegada és més important) 
que accentuen encara més el marcat caràcter de mosaic d’usos i cobertes del sòl 
que presenta.  
 
De manera general, la vegetació ripària dominant és la salzeda. Tot i que l’espècie 
dominant és la sarga (Salix eleagnos), cal citar la presència d’altres espècies del 
gènere Salix, com el salze blanc (Salix alba) i el saulic (Salix purpurea). Altres 
espècies ripàries presents són el vern (Alnus glutinosa), que tot i no formar una 
comunitat ben conservada i estable es troba resseguint diferents trams de la riera; 



 

 

el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), el qual apareix amb individus aïllats; 
l’om (Ulmus minor), el qual es localitza en indrets molt concrets i no forma en cap 
cas l’omeda pròpiament dita; i l’arbre blanc (Populus alba) el qual també es pot 
trobar formant petites agrupacions al voltant dels trams fluvials amb les aigües més 
estancades. També dominen les fileres de canyar (Arundo donax), els esbarzers 
(Rubus ulmifolius), i altres tipus de vegetació riberenca, com per exemple els 
canyissars (Phragmites australis) amb boga (Typha sp.), les poblacions de Carex 
sp, les jonqueres (Molinio-Holoschenion) i els herbassars megafòrbics nitròfils i 
humits (Convolvuletalia sepium, Galio-Alliarietalia).  
 
Tanmateix també, cal dir que bona part de la vegetació de ribera es troba 
fortament alterada i bàsicament el que domina són mosaics de diferents comunitats 
vegetals riberenques. La salzeda és la única comunitat que presenta un estat de 
conservació acceptable.  
 
Una de les raons per les que la vegetació de ribera presenta aquest estat de 
conservació és deu a que en gran part ha estat substituïda per les plantacions de 
plàtans (Platanus x hybrida) i pollancres (Populus nigra, P. deltoides, etc.). També 
cal afegir que la modificació dels cursos fluvials (modificació de les lleres, 
estrenyiment del llit, presència de motes i esculleres, etc.) ha estat una de les 
causes més importants d’eliminació i/o modificació de la vegetació ripària.  
 
La fauna és la pròpia dels ambients aquàtics i riberencs, tot i que també hom hi pot 
trobar espècies pròpies dels ambients agrícoles i/o forestals. Destaca la presència 
de diversos peixos, com el barb de muntanya (Barbus meridionalis) o l’anguila 
(Anguilla anguilla). També podem trobar amfibis, com el tòtil (Alytes obstetricans), 
el gripau comú (Bufo bufo), el gripau corredor (Bufo calamita), la granota pintada 
(Discoglossus pictus), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), la salamandra 
(Salamandra salamandra), i rèptils com el vidriol (Anguis fragilis), el lludrió 
(Chalcides striatus), el lluert (Lacerta bilineata), la serp verda (Malpolon 

monspessulanus), la colobra escurçonera (Natrix maura) i la serp d’aigua (Natrix 
natrix). Entre els ocells cal nomenar el bernat pescaire (Ardea cinerea), el martinet 
de nit (Nycticorax nycticorax), l’esplugabous (Bubulcus ibis), l’oriol (Oriolus 

oriolus), el blauet (Alcedo atthis), com també alguns rapinyaires com l’aligot (Buteo 
buteo) o l’àguila marcenca (Circaetus gallicus).  
 
Finalment, entre els mamífers cal esmentar la rata d’aigua (Arvicola sapidus), 
l’eriçó comú (Erinaceus europaeus), la geneta (Genetta genetta), la fagina (Martes 

foina), el toixó (Meles meles), el conill (Oryctogalus cuniculus), la rata comuna 
(Rattus rattus), l’esquirol (Sciurus vulgaris), el senglar (Sus scrofa), el talpó (Talpa 
europaea) i la guineu (Vulpes vulpes). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Curs fluvial que permet la connexió entre l’espai agroforestal dels terraprims 
d’Empordà i el riu Ter, a més de també permetre una certa permeabilitat o 
desenvolupar una rellevant funció de connector ecològic entre dos espais altament 
afins, com el terraprim d’Empordà i la Serra de Valldevià i de Ventalló, ja que 
permet superar el pas de l’AP-7 i l’A-2 i donar continuïtat.   
 
L’espai també alberga diverses espècies de fauna  protegida, ja sigui perquè es 
troben incloses a l’Annex IV de la Directiva hàbitats 97/62; al Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas; a la Llei 3/88 de protecció dels animals i recents 



 

 

modificacions; i als diferents annexos de la Directiva aus (79/409/CEE) relativa a la 
conservació d’aus silvestres; com també per la presència d’hàbitats d’interès 
comunitari.   
 

Qualificació urbanística: 
 
Vilademuls 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari 
- sistema ferroviari  
- sistema de serveis tècnics (clau E10) 
- sistema hidrogràfic 
- zona de protecció paisatgística i forestal (PF) 
- zona de rústic general (RG) 

 

Viladasens 

 
• Delimitació de sòl urbà 

 
Cervià de Ter 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (D) 
- sistema hidrogràfic (R) 
- zona d’especial valor agrícola i forestal (A2) 
- zona forestal (B) 

 

Sant Jordi Desvalls 
 

• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari 
- sistema de recs i rieres 
- zona agrícola 

 

 
Construccions existents: 
 
L’espai inclou diverses tipologies de construccions, com granges (com per exemple 
el Vilar) com també construccions de cert interès com el Mas Solà, el Molí de 
n’Hugues o el Molí d’en Moret. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Tot i els amplis trams degradats i humanitzats, l’espai conserva alguns petits trams 
de gran riquesa en biodiversitat. El bosc de ribera pateix greus modificacions arrel 
de la pressió humana. Així, cal esmentar la introducció d’espècies forànies, tant de 



 

 

flora (Robinia pseudoacacia), com de fauna, així com la presència de plantacions de 
pollancres (Populus nigra) i plàtans (Populus x hybrida), establertes en l’espai 
d’influència directa del riu, fet que ha provocat la substitució de la vegetació ripària, 
que en aquest cas seria la freixeneda, la verneda i la salzeda (Salix alba, Salix 
purpurea, Salix elaeagnos, etc.).   
 
Entre els principals valors d’aquest espai s’ha de destacar la presència de biòtops 
de grans interès com ara la presència d’espècies aquàtiques i forestals que troben 
refugi als boscos associats al riu. Tanmateix també cal senyalar que el curs 
presenta trams amb meandres i bona coberta arbòria. Entre els valors faunístics cal 
citar els peixos, on hi destaquen el barb de muntanya (Barbus meridionalis) i 
l’anguila (Anguilla anguilla), amb categoria de vulnerables a Catalunya. Els ocells 
aquàtics són habituals al riu, especialment com a emigrants o hivernants, però 
també, en alguns casos, com a nidificants. 

 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
La important situació estratègica d’aquest espai i la presencia de diversos valors 
naturals esdevenen motius principals per tal d’establir una protecció més acurada 
d’aquest espai. Entre les mesures necessàries per tal de millorar la qualitat dels 
ecosistemes cal esmentar la necessitat de delimitar les àrees de servitud i domini 
fluvial. El fet de recuperar una franja de bosc de ribera a banda i banda de la llera 
del riu ajudaria molt a potenciar l’ecosistema fluvial. La conservació dels camins 
vora riu esdevindrien un òptim recurs per potenciar socialment aquest espai.   
 
En conjunt, seria interessant incorporar mesures de gestió forestal i restriccions i 
prohibicions pel que fa a les extraccions d’àrids, moviments de terres o d’altres 
usos incompatibles amb la preservació del mateix. Caldria incloure limitacions pel 
que fa a la possibilitat d’executar obres de canalització de la llera. Altres actuacions 
que es podrien dur a terme són: garantir la neteja i recuperació d’aquelles zones 
que estiguin indegudament ocupades; posar en marxa un programa de control 
d’abocaments; aplicar una gestió ambiental acurada mitjançant les eines que 
ofereix la custòdia del territori; engegar un pla de restauració de la vegetació de 
ribera allà on aquesta ha estat substituïda i que forma part de la franja de protecció 
fluvial; i evitar la conversió de zones humides en zones de conreus.  
 
Finalment, caldria evitar també la presència de noves construccions, com també la 
implantació d’activitats extractives, el seu drenatge i la construcció d’esculleres que 
n’alterin la llera i la sobreexplotació del cabal. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Caldria definir un sistema hidrològic en subsistemes (canals, recs, torrents i 

rius) pels diferents municipis, en que quedin clars quins usos es poden fer, 
evitant els moviments de terra, extraccions d’àrids, abocaments, així com 
les tales i l’alteració de la vegetació de ribera pròpia de la nostra zona.  

 
b) S’hauria d’establir per tots els rius i rieres una protecció lineal de 30 metres 

a partir del marge que delimita el llit del riu. Alhora s’hauria de definir un 



 

 

radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m per garantir el 
manteniment de cabal de sortida. 

 
c) De manera general en tot l’espai s’haurien de signar convenis amb l’Agència 

Catalana de l’Aigua per afavorir la restauració de la vegetació de ribera 
pròpia de casa nostra com les vernedes, i eliminar les espècies d’arbres de 
plantació que no apareixen de manera natural. 

 
d) En general en tot l’espai s’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies 

de comunicació i corredors existents procurant mantenir la unitat de les 
explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps i les zones 
arbrades. En qualsevol cas, l’obertura de nous camins s’hauria de realitzar 
per mitjà d’un Pla especial, sense que en cap cas comportin terraplens de 
més de dos metres, desforestació o erosió del sòl. 

 
e) Vilademuls té una reserva de sòl per a serveis tècnics (article 102 de la 

normativa), en els quals es permet la implantació de diferents estructures 
orientades aquesta funció. La implantació en aquestes zones així com la 
utilització d’àrees no programades aquests fins hauria d’estar condicionat a 
la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

 
f) A Viladasens caldria desenvolupar de manera urgent la redacció d’un POUM 

que garanteixi la protecció d’aquesta zona. 
 
g) Tant Vilademuls com Sant Jordi Desvalls haurien de millorar la protecció dels 

sòls limítrofs a la Riera de Cinyana actualment classificats com a rústics i 
agrícoles respectivament. 

 
h) A Sant Jordi Desvalls caldria no permetre usos industrials que no vagin 

vinculats a l’activitat agrícola o forestal i que impliquin un procés productiu. 
 
i) El viaducte de l’autopista és molt més petit que el que preveu el projecte de 

TGV, i per tant caldrà ampliar-lo per evitar un efecte d’embut. 
 



 

 

 


