
 

 

Muntanya de Sant Grau i Serrat de la Malesa 
 
Codi: 112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
2.214,91. Sant Martí de Llémena i Sant Gregori. 
 

Delimitació: 
 
Ampli espai forestal i muntanyós que queda delimitat entre el curs del riu Ter i el 
Llémena. Completen el límit la carretera Gi-531 i el riu Ter per l’oest i el pla de Sant 
Gregori, a l’est. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
Ampli espai forestal que es correspon majoritàriament amb els relleus paleozoics 
que forma el Ter al congost de la Pilastra.  
 
Hi ha una gran varietat de masses forestals i les més dominants són, d’una banda 
l’alzinar litoral (Quercetum ilicis gallopronciale) i la sureda (Quercetum ilicis 
galloprovinciale suberetosum), les quals esdevenen hàbitat d’interès comunitari. 
Aquestes presenten diverses composicions, entre les qual cal esmentar les suredes 
amb sotabosc de brolla d’estepes i brucs, la sureda sense sotabosc, la sureda 
barrejada amb pinastre (Pinus pinaster), el bosc boc mixt d'alzines i roures 
(Quercus humilis) i els boscos mixts d'alzines i pins, bàsicament pinastre (Pinus 
pinaster). Tanmateix també apareixen pinedes de pinastre, pinedes de pi pinyoner 
(Pinus pinea) i castanyedes (Castanea sativa).  
 
De manera menys estesa hi trobem altres ambients interessants com les bardisses 
amb roldor (Coriaria myrtifolia) i esbarzer (Rubus ulmifolius); joncedes 
(Aphyllanthenion), fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides) i bruguerars 
silicícoles dominats per bruc boal (Erica arborea). De manera pràcticament 
testimonial, hi ha alguns camps condicionats com a pastura intensiva; conreus 
abandonats; conreus herbacis extensius de secà i plantacions d'eucaliptus 
(Eucalyptus sp.).  



 

 

 
Cal també esmentar que l’espai alberga flora considerada d’interès i rara a 
Catalunya com l’Euphorbia maculata, algun peu de roure africà (Quercus 
canariensis) i la Pimpinella tragium, la qual a comarques gironines només es troba 
en aquest espai i a la resta de Catalunya només apareix a les terres de l’Ebre.  
 
Pel què fa a la fauna, cal esmentar la pròpia d’ambients forestals com el mussol 
banyut (Asio otus) o l’enganyapastors (Caprimulgus europeaeus), entre altres, i de 
dues espècies d’odonats d’interès i incloses a la Directiva Hàbitats: Coenagrion 
mercuriale i Oxygastra curtisii. 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Es tracta d’un espai forestal força deshabitat i poc freqüentat, de manera que actua 
en gran mesura de reserva faunística per la comarca del Gironès. Tanmateix l’espai 
també és interessant per la important diversitat de masses forestal i sobretot per 
l’extensió que ocupen les suredes i els alzinars. Finalment cal tenir en compte la 
presència d’espècies vegetals i animals rares al conjunt de Catalunya. 
 

Qualificació urbanística: 
 
Sant Gregori 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- valor agrícola (clau A) 
- protecció de la Muntanya de Sant Grau (clau P1) 

 
Sant Martí de Llémena  
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- conreu  
- bosc 

 

Construccions existents: 
 
En l’àmbit de l’espai hi ha diversos masos aïllats, alguns de grans interès 
arquitectònic (com el Molí de Peradalta) i cultural (com Santa Cecília de les Serres), 
i alguna instal�lació agropecuària de grans dimensions, com per exemple Can 
Trumfa o Can Soms.   
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Aquesta gran àrea forestal es troba en bon estat de conservació si tenim en 
consideració la seva ubicació dins la comarca del Gironès. No sofreix una pressió 
important ja que l’espai no presenta moltes construccions ni tampoc es troba 
travessat per carreteres importants, solament cal considerar l’existència d‘una 
densitat important de camins i pistes forestals, molts dels quals són intransitables 
amb vehicle. L’àrea es troba travessada per una línia de mitja i baixa tensió, que 
degrada el bosc al llarg del seu recorregut i crea un impacte visual important, a 



 

 

més d’augmentar el risc d’incendi. Cal esmentar també els impactes derivats de la 
construcció de la línia elèctrica d’alta tensió Vic-Bescanó-Baixas, la qual a banda del 
impacte paisatgístic, hem d’afegir les transformacions dels ecosistemes forestals i 
les molèsties a la fauna. 

 
Finalment, cal també esmentar la presència d’una important granja d’aviram i de 
diverses activitats extractives situades a la seva perifèria que comporten una certa 
pressió i degraden l’entorn.  

 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Es considera prioritari vetllar pel manteniment de les masses forestals les quals, 
hauran de limitar els seus usos a la pròpia explotació sempre que sigui sostenible. 
Per això, la promoció i exigència de plans tècnics de gestió i millora forestal que 
tinguin en compte la conservació de la biodiversitat i la millora de l’estructura de les 
masses boscoses esdevindrà l’eina clau. Com a directrius més específiques, en cas 
de construir la línia elèctrica d’alta tensió Vic-Bescanó-Baixas caldrà que aquesta 
inclogui les mesures pertinents tant per protegir l’avifauna com per la prevenció 
d’incendis.  
 
Si finalment s’aconsegueix redactar el Pla director del conjunt de la vall de la 
Llémena, òbviament aquest espai s’haurà d’incloure, com a àrea de gran valor 
ecològic. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Qualsevol activitat forestal necessària caldrà regular-se prèvia presentació 

del corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, sense perjudici de 
les competències dels organismes corresponents. Així mateix, caldrà que 
aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció 
d’incendis. 

 
b) A Sant Martí de Llémena s’han de modificar les normes subsidiàries per tal 

de fer incompatibles els usos industrials i les extraccions d’àrids en tot 
l’àmbit delimitat. 

 
c) L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de 

les prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà 
ser superior als 3 metres i el seu ús, el propi de l’activitat forestal. 

 
d) La regulació específica de les tanques és important per a la permeabilitat de 

la fauna. En el cas de Sant Gregori la regulació és prou acurada però a Sant 
Martí Vell és permet el reixat metàl�lic. En aquest sentit es recomana que en 
sòl agrícola no s’admetin tanques cinegètiques ni amb reixat i es limiti a 
filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals. En sols agrícoles  es pot 
admetre un tancat amb paret de pedra de la zona al voltant de les 
edificacions existents. En el cas dels sòls forestals no s’hauria d’admetre cap 
tipus de tanca. 

 



 

 

 


