
 

 

Pla de Penedes 
 
Codi: 121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
478,80 ha. Llagostera. 

 

Delimitació: 
 
Zona forestal, situada a una cota elevada i que condiciona de forma important la 
biodiversitat de l’EIN de les Gavarres i els prats de dall de l’Esclet a Cassà. Els límits 
de l’espai venen definits d’una banda per l’espai del PEIN de les Gavarres i l’espai 
d’interès delimitat per aquest Catàleg amb el nom de Plans de Sant Andreu Salou, 
Esclet i la Benaula, els quals venen definits per l’ecotò situat entre la zona forestal 
de les Gavarres i els conreus del pla de Cassà i Llagostera. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Es tracta d’un espai forestal amb petites taques de cultius extensius de secà. La 
massa forestal és un bosc mixt de suros (Quercus suber) i pins, bàsicament 
pinastre (Pinus pinaster) i en menor mesura pins pinyoners (Pinus pinea). El 
sotabosc és format per la brolla silicícola d’estepes i brucs (Cistion-mediterraneum) 
i en determinats sectors aquesta esdevé la comunitat vegetal dominant. Cal també 
esmentar la presència d’una plantació d’eucaliptus i una de pi insigne (Pinus 
radiata).   
 
L’espai també inclou la capçalera de la riera de Resclosa i la vegetació és formada 
per diversos retalls de verneda, salzeda i plantacions de pollancres i plàtans. També 
hi trobem trams on la robínia (Robinia pseudoacacia) esdevé l’espècie més estesa.  
 
Cal destacar però la particularitat que els trams constituïts per verns i salzes (Salix 
alba) es troben en contacte amb petits retalls de boscos mixtes d’alzines i roures, 
fet que permet l’aparició d’espècies de ribera que cerquen un nivell freàtic menys 
proper a la superfície, com l’om (Ulmus minor) o el gatell (Salix atrocinerea).  
 



 

 

La fauna és la pròpia del massís de les Gavarres, i per tant és la típica dels 
ambients mediterranis i forestals, tot i que aquí el grau d’humanització és més 
important que dins del propi massís i per tant la varietat d’espècies és inferior. 
Sense que representin exemples d’especial rellevància, podem citar la presència 
d’alguns rapinyaires diürns, com l’aligot (Buteo buteo) o l’esparver (Accipiter nisus) 
i nocturns, com el duc (Bubo bubo). Entre els mamífers, cal esmentar el senglar 
(Sus scrofa) que sovint fa incursions a la plana, provocant danys als conreus i les 
queixes dels pagesos, la geneta (Genetta genetta) i la fagina (Martes foina).  
 
Finalment, cal també esmentar el Pi de can Moretó o de can Salvador (Pinus pinea), 
catalogat com a arbre monumental segons l’Ordre de 8 de febrer de 1990 (DOGC 
1262, del 2.3.1990) i ubicat molt a prop de la resclosa del Mas Salvador, al límit 
municipal amb Sta. Cristina d’Aro.  
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai s’ha delimitat perquè, des del punt de vista natural forma part de l’espai del 
PEIN de les Gavarres. A més, garantir la conservació d’aquest sector implica també 
millorar la conservació de l’espai protegit de l’EIN de les Gavarres, ja que es 
redueix la longitud de perímetre d’aquest i per tant, es garanteix una millor 
protecció de les espècies d’interior d’hàbitat. 

 
Qualificació urbanística: 
 
Llagostera 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Rústec agrícola (clau RA) 
- Paisatge fluvial (clau PF) 
- Reserva forestal (clau RF) 

 

Construccions existents: 
 
L’espai presenta diverses construccions entre les quals destaquen diverses 
explotacions agrícoles i ramaderes, el nucli rural de Penedes i masies d’interès 
arquitectònic com can Morató, el molí d’en Llambí, can Codolar o can Quintana. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
El principal impacte és l’alteració del bosc per l’abandó de les pràctiques vinculades 
a l’aprofitament del bosc i per el projecte d’instal�lació d’un aeròdrom, que tot i no 
construir-se hi resten encara les estructures del que havien de ser les pistes 
d’enlairament o aterratge. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
L’interès i la situació estratègica d’aquest espai és que passi a formar part de l’EIN 
de les Gavarres o tal i com estableix la mateixa Agenda 21 de Llagostera, delimitar-



 

 

la com a franja perifèrica (o franja tampó) i desenvolupar tot un seguit d’usos 
permesos, prohibits i permesos amb condició, i regular la instal�lació 
d’infraestructures o construccions que suposin un impacte excessiu.  
 
Caldria també protegir la zona de la capçalera de la riera de la Resclosa i promoure 
la redacció d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, que d’una banda garantís la 
recuperació ecològica de la zona de l’aeròdrom situat sota el Tossal de Can Bota i 
de l’altra redueixi el risc d’incendi. 

 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Per tal de mantenir el principal valor a preservar, Llagostera hauria de 

declarar com a ús incompatible en aquest espai les extraccions d’àrids en les 
zones fluvial 

 
b) D’altra banda cal emprendre les negociacions oportunes per tal que l’espai 

sigui inclòs en la delimitació definitiva del EIN de les Gavarres. 
 

 

 
 


