
 

 

Riera de la Farga 
 
Codi: 102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:   
  
161,00 ha. Cornella de Terri, Vilademuls i Sant Julià de Ramis. 
 

Delimitació: 
 
Es tracta d’una riera que neix fora de l’espai (en concret a Sant Miquel de 
Centenys, al Pla de l’Estany) i que desemboca al riu Ter després de recollir les 
aigües de diverses rieres i torrenteres que davallen dels diferents turons i turonets 
que marquen aquest paisatge. El tram que l’espai delimita comprèn el curs fluvial i 
els plans al�luvials directament associats entre la zona de Vilamarí i el riu Ter. 
  

Caracterització de l’espai: 
 
La  vegetació de ribera dominant està formada per un mosaic de comunitats, degut 
al fort grau de degradació que pateix aquest ambient. Entre els diferents retalls que 
conformen aquest mosaic, hem de destacar en primer lloc, els bosquetons de salze 
(Salix alba, Salix purpurea i Salix eleagnos) situats a prop dels cursos fluvials i en 
els trams amb el llit pedregós i sorrenc i per tant més exposats a les avingudes 
fluvials, i en segon lloc, només present en alguns casos, els retalls compostos per 
arbre blanc (Populus alba). Altres retalls de comunitats de ribera presents són les 
vernedes, les quals només es localitzen en punts molt concrets i els herbassars 
graminoides higròfils i les jonqueres dominades bàsicament pel jonc boval (Scirpus 
holoschoenus). 
 
L’estat de degradació però és important i els plàtans (Platanus x hybrida), les 
robínies (Robinia pseudoacacia) i les plantacions i rengleres de pollancres (Populus 
nigra i Populus deltoides) esdevenen l’ús del sòl dominant.  
 
La fauna és la pròpia dels ambients aquàtics i riberencs, tot i que també hom hi pot 
trobar espècies típiques dels ambients agrícoles i forestals. Així a banda de peixos 
com el barb de muntanya (Barbus meridionalis) o la bagra (Squalius cephalus), cal 



 

 

citar la presència de poblacions d’amfibis, com el tòtil (Alytes obstetricans), el 
gripau comú (Bufo bufo), el gripau corredor (Bufo calamita), el gripau d’esperons 
(Pelobates cultripes) o la salamandra (Salamandra salamandra), i poblacions de 
rèptils, com la colobra escurçonera (Natrix maura) i la serp d’aigua (Natrix natrix).  
 
Entre els ocells cal mencionar el bernat pescaire (Ardea cinerea), el martinet de nit 
(Nycticorax nycticorax), l’oriol (Oriolus oriolus), el blauet (Alcedo atthis), i entre els 
mamífers: l’eriçó comú (Erinaceus europaeus), la geneta (Genetta genetta), el toixó 
(Meles meles), el conill (Oryctogalus cuniculus), l’esquirol (Sciurus vulgaris), el 
senglar (Sus scrofa), el talpó (Talpa europaea) i la guineu (Vulpes vulpes). 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Per longitud, cabal i entitat és tracta d’una riera important que estructura bona 
part, juntament amb el riu Terri, els principals fluxos ecològics entre el sistema que 
forma aquest darrer riu i el sistema hidrològic de l’Estany de Banyoles ja que 
permet superar l’A-2 i l’AP-7. 
 
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: 
 
Cornellà de Terri 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema hidrogràfic 
- zona de protecció paisatgística i forestal (PF) 
- zona de rústic general (RG) 

 

Vilademuls 

 
• Sòl no urbanitzable: 

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

 

Sant Julià de Ramis 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (1) 
- sistema Ferroviari (2) 
- sistema hidrogràfic (6) 



 

 

- zona agrícola de protecció especial (18 PE) 
- zona forestal de protecció especial (19 PE) 

 
Construccions existents: 
 
L’espai inclou construccions de diversa tipologia, com masies i cases aïllades (Ca 
l’Oliva i Can Rossinyol), el veïnat rural de Vilauberí i l’ermita de Sant Mer. 

 
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 algunes zones de 
gran riquesa en biodiversitat, ja que l’espai fluvial i la seva vegetació ripària que 
actua com a connector ecològic es veu reforçat per les sanefes de bosc (sovint 
alzinar i pi blanc) que l’envolten. Tanmateix el fet que el curs presenti trams molt 
meandriformes i una bona cobertura arbòria, permet la presència de trams de gran 
bellesa paisatgística a banda de biòtops de grans interès per la presència d’espècies 
de fauna que troben refugi als boscos associats al riu.  
 
A banda de la introducció d’espècies foranies, com la robínia (Robinia pseudoacacia) 
o la canya (Arundo donax), s’ha dir que sovint les plantacions de pollancres 
(Populus nigra) i plàtans (Populus x hispanica), s’han establert sobre la riba, de 
manera que la substitució de la vegetació ripària (com la freixeneda, la verneda i la 
salzeda) ha estat en molts trams total. S’ha de dir també que la riera es troba 
especialment degradada al seu pas per les infraestructures, tant pels passos 
subterranis com els espais adjacents aquestes infraestructures.  
 
Finalment, com a principal valor, cal senyalar l’alta funcionalitat ecològica que 
presenta com a connector ecològic entre dos sistemes naturals molt importants de 
les comarques gironines com són el sistema hidrològic de la cubeta de l’estany de 
Banyoles i el sistema hídric format pel riu Ter.  
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Entre les mesures necessàries per tal de millorar la qualitat dels ecosistemes cal 
esmentar la necessitat de delimitar les àrees de servitud i el domini fluvial, com 
també de recuperar la franja de bosc de ribera originària. Així doncs, a banda 
d’incorporar mesures de gestió forestal i restriccions i prohibicions en les zones 
riberenques de plantacions de pollancres i plàtans, extraccions d’àrids, obres de 
canalització de la llera, i moviments de terres, caldria també desenvolupar la neteja 
i recuperació d’aquelles zones que estiguin indegudament ocupades; aplicar una 
gestió ambiental acurada mitjançant les eines que ofereix la custòdia del territori; i 
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. A més, s’hauria de 
donar especial atenció a la permeabilitat de la riera al seu pas per l’AP-7 i l’A-2. 
 

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



 

 

a) No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable 
amb un període de retorn de 10 anys i en especial caldria evitar la 
possibilitat de replantar la vegetació de ribera amb l’acàcia, el plàtan i altres 
espècies no autòctones. Alhora s’hauria d’ampliar la zona de protecció de 
l’edificació a tal cota que no es produeixi la condició d’inundació moderada 
per un període de retorn de 500 anys.  

 
b) S’hauria de definir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 

metres per garantir el manteniment del cabal de sortida. 
 
c) La construcció de tanques en espais oberts hauria de limitar-se a aquells 

casos en què siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del 
lloc. Les tanques haurien de ser de vegetal viu o de materials que permetin 
la transparència i el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc. No 
s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra seca. 

 
d) Tot i que en tot l’espai per on transcorre la riera no trobem cap activitat 

extractiva els planejaments municipals de Cornellà de Terri i Vilademuls 
permeten la implantació d’aquest tipus d’activitats en les zones properes a la 
riera, fet que caldria corregir per preservar la funcionalitat ecològica 
d’aquesta i la integritat paisatgística.  

 
e) La permeabilitat de la riera sobre l’autopista és limitada i per tant caldria 

millorar l’amplada del pas, alhora, que cal preveure accions per evitar que 
l’ampliació de la A-2 afecti la connectivitat ecològica de la riera. 

 
 

 


