
 

 

Muntanya dels Sants Metges 
 
Codi: 106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
205,51 ha. Sant Julià de Ramis. 

 

Delimitació: 
 
La delimitació queda conformada pel perímetre de la muntanya i els plans fluvials 
del Ter. Al nord limita amb el traçat de l’autopista AP-7. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Es tracta d’un espai eminentment forestal que abasta la muntanya dels Sants 
Metges, la qual queda encerclada per les carreteres A-2 i A-2a. Les masses 
forestals són força diverses, tot i que hi domina el bosc mixt d’alzines (Quercus 
ilex) i pins, bàsicament pi blanc (Pinus halepensis). Es tracta d’una  massa forestal 
molt atapeïda amb un estrat arbori dominat per la coexistència de pins blancs i 
alzines i un segon estrat arbustiu propi de l’alzinar. Altres formacions forestals 
arbrades presents són les pinedes homogènies de pi blanc i dues taques de 
castanyeda (Castenea sativa) situades a l’obaga i testimonis de l’activitat silvícola 
del passat (perxades). Altres formacions presents són els prats sabanoides 
d’albellatge (Hyparrhenia hirta), situats en els terrenys més eixuts i assolellats i el 
garrigar (Quercetum cocciferae), ubicat en els terrenys del solell de més pendent.  
 
Tanmateix també cal esmentar, que en aquesta zona hi ha diversos espais oberts 
(bàsicament conreus) que complementen la matriu forestal arbrada i que 
comporten una important varietat d’espècies faunístiques i vegetals, ja que moltes 
espècies els utilitzen com a àrees de caça, com el duc (Bubo bubo) el qual es creu 
que cria en aquesta zona, i la llúdriga (Lutra lutra) de la qual només s’han observat 
rastres.  

 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Un dels principals motius per incloure aquest espai al catàleg és el bon estat de 
conservació dels seus boscos, especialment els alzinars, les pinedes de pi pinyoner 
del vessant meridional i el bosc de castanyers i alzines del vessant septentrional.  
 
A més, aquest conjunt esdevé un enclavament territorial clau per mantenir la 
connectivitat entre els espais del PEIN de les Gavarres, l’Estany de Banyoles i les 
Muntanyes de Rocacorba. El fet que Sant Julià es localitzi en un corredor de 
comunicació entre la plana empordanesa, el sistema Mediterrani septentrional 
litoral (Gavarres) i la Serralada Transversal ha provocat que d’una banda s’hi hagin 
construït grans infraestructures de comunicació viària i de l’altra que esdevingui un 
territori clau pel manteniment de la connectivitat ecològica entre aquestes grans 
unitats fisiogràfiques. En aquest sentit doncs, els eixos fluvials del riu Ter i el riu 
Terri, i la zona de la Garriga-Montaspre-torrent de Riudellots i la Muntanya dels 
Sants Metges esdevenen els grans eixos per mantenir una certa qualitat ecològica 
en aquesta zona situada al nord de la ciutat de Girona.  
 
D’altra banda, aquesta zona abasta els cingles de la part sud del congost, que 
esdevenen un hàbitat molt interessant sobretot pel que fa als rapinyaires i la 
vegetació rupícola que hi alberga. 

 
Qualificació urbanística: 
 
Sant Julià de Ramis 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

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

 
• Sòl urbanitzable:  

- PEU-6 Castell de Sant Julià 
- SUD 07 – Pla de Ca l’Arnau 

 
Construccions existents: 
 
L’espai com a tal és una àrea de gran interès històric, degut sobretot a l’important 
presència de diversos elements, com la fortificació militar del segle XIX de propietat 
particular que ha d’esdevenir un centre cultural; el castell romà del Baix Imperi el 
qual es vol convertir en museu; la capella romànica restaurada i construïda sobre 
els fonaments d’un temple romà; els assentaments ibèrics trobats al cementiri; les 
restes prehistòriques de les coves de Sant Vicenç; i el cau de les Goges.  
 
Fora de l’espai però adjacent a aquest, en concret a la zona del Pla de Can Font, 
existeix una instal�lació de tipus industrial dedicada al transport de mercaderies. 
 



 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 

Entre els diferents impactes s’han de nomenar: la presència de les infraestructures 
viàries AP-7 i A-2, les quals impliquen una gran contaminació acústica i una 
important fragmentació de la matriu ecològica del territori; la presència de diverses 
espècies al�lòctones naturalitzades, com la Robinia pseudoacacia o l’Ailanthus 
altissima; el predomini de plantacions de coníferes i reforestacions; la 
sobrefreqüentació i ruderalització d’alguns sectors; l’abandonament de l’activitat 
agrícola i la pèrdua del paisatge en mosaic; el sobredimensionament de la xarxa de 
camins i dels accessos a la muntanya; la mala qualitat de l’estructura forestal; i 
finalment, l’elevat risc d’incendi.  

Finalment, com a impactes que poden succeir en un futur proper, cal destacar el 
desenvolupament del PEU-6 Castell de Sant Julià, el qual preveu en la fortificació 
militar l’ús de centre cultural. 

 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
El principal requeriment de protecció s’ha de centrar en el manteniment de la unitat 
de l’ecosistema Congost del riu Ter-Muntanya de Sant Julià. En aquest sentit caldria 
que el creixement urbà previst a la zona oriental, és a dir, en els camps de ca 
l’Arnau es concentrés en la zona més propera a la carretera A-2. En el mateix sentit 
caldrà que el desenvolupament del PEU-6 es faci amb criteris d’integració 
paisatgística. 
 
També cal afavorir la creació d’eixos vertebradors d’aquest territori, com podria ser 
un bici-carril que segueixi el canal Sant Jordi (seria un símil de les Rutes o Camins 
d’aigua que han creat alguns municipis) o aprofitar el projecte de ruta cultural del 
Sender de la Via Agusta, ja que permet enllaçar punts d’interès natural amb punts 
d’interès històrico-arqueològic. 
 
Alhora és clau millorar la permeabilitat que ofereix la xarxa fluvial i els ecoductes 
presents per tal de garantir la connectivitat en aquesta zona tant humanitzada. En 
aquest sentit promoure l’establiment de passos de fauna i la realització d’actuacions 
per millorar la permeabilitat haurien de ser aspectes a tenir en compte.  
 
Finalment, s’haurien de realitzar millores generals derivades de l’ús d’aquest espai, 
eliminar la flora al�lòctona de caràcter invasor i substituir-la per vegetació 
autòctona. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Caldria establir una regulació d’usos del riu Ter en funció de l’establiment 

d’àrees que corresponguin als tres tipus de períodes de retorn (T=10, T=100 
i T=500) i la Zona Fluvial (ZF) que estableix el Pla Especial Fluvial del Baix 
Ter. Amb caràcter general ajudaria a donar entitat a l’espai que tot el Pla de 
Can Font esdevingués qualificat com de protecció especial. 

 



 

 

b) Donada la singularitat de l’espai com a connector biològic, la regulació 
general que fa el POUM sobre les tanques (permet com a mínim una malla 
de 10 x10 cm), esdevé insuficient en els sòls de protecció especial. Així, 
caldria establir una regulació que impedís qualsevol malla i les limités als 
filats longitudinals. 

 
c) El SUD-07 Camps de Ca l’Arnau ha de  concentrar l’edificabilitat en la zona 

més propera a la carretera A-2 per tal de permetre que els espais cedits 
com a espais lliures s’incorporin a la caracterització de la Muntanya de Sant 
Julià. 

 
d) El PEU-6 Castell de Sant Julià haurà de preveure en el Pla especial les 

mesures pertinents per minimitzar la contaminació lumínica i integrar-se a 
l’espai. Tanmateix, caldria dotar l’equipament d’un sistema adequat de 
depuració de les aigües residuals. En cas de fer-se necessària una connexió 
elèctrica en alta tensió aquesta hauria de ser soterrada. 
 

 

 


