
 

 

Estanys de Riudarenes – La Camparra 
 
Codi: 126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
93,56 ha. Riudarenes. 
 
Delimitació: 
 
L’espai ve format per tres unitats. La primera correspon a la zona humida que 
antigament formava part del desaparegut Estany de Riudarenes; la segona 
correspon a la zona agroforestal compresa entre un tram de la Riera de Santa 
Coloma i el Torrent del Vilarràs; i la tercera engloba les pollancredes situades entre 
el Puigsardina i l’espai del PEIN de la riera de Santa Coloma. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
La zona humida de la Camparra presenta una vegetació pròpia d’ambients aquàtics 
i riberencs, on destaca la presència de prats humits o dalladors de fromental i 
gaudínia (Arrhenatheretum alatoris), hàbitat inclòs a la Directiva Hàbitats. Aquesta 
comunitat incorpora diverses espècies de flora com la gaudínia (Gaudinia fragilis), 
el Trifolium squamosum, la Medicago arabica, el Gallium verum, la Proa pratensis, 
la Festuca arundinacea, l’orquídia Orchis laxiflora i l’Oenanthe fistulosa, entre 
d’altres. En els prats abandonats hi apareixen poblaments grans de càrex (Cipero-

Caricetum otubrae), mentre que en les zones parcialment inundades apareix 
vegetació helofítica formada per canyissar (Thypho-Schoenoplectetum glauci) i 
bogar (Thyphetum latifoliae). També cal esmentar la presència de freixenedes de 
freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia). 
 
La vegetació que ressegueix els cursos d’aigua ve dominada per verns (Alnus 

glutinosa), tot i que també apareixien freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia), 
pollancres (Populus sp.), plàtans (Platanus hybrida) i acàcies (Robinia 

pseudoacacia). En els trams d’influència d’avingudes, hi apareix la salzeda de sarga 
(Saponario-Salicetum purpureae) caracteritzada per diverses espècies del gènere 
Salix.  



 

 

 
A l’espai també hi destaca la freixeneda de la Camparra la qual forma part de les 
poques mostres de freixeneda de plana al�luvial de terra baixa que resten a la 
Selva, i que anteriorment era l'hàbitat forestal propi de la plana de la Selva i del 
curs baix de la Tordera. La seva singularitat ecològica rau en el fet d’ésser l’únic 
bosc de freixes de terra baixa que no està associat a cap curs d’aigua sinó a 
l’elevada humitat edàfica. És una de les freixenedes més madures que coneixem i la  
que ocupa més superfície de la comarca de la Selva. 
 
La zona agroforestal és dominada pel bosc mixt de roures (Quercus spp.) amb 
alzines (Quercus ilex) i suros (Quercus suber), variant-ne la composició en funció 
de les condicions d’humitat i d’orientació i per conreus cerealistes i farratgers. 
També cal esmentar la gran quantitat de plantacions de planifolis (pollancredes, 
platanedes, etc.) les quals presenten una gran dominància a la zona compresa 
entre el Puigsardina i l’espai del PEIN de la riera de Santa Coloma. 
 
Des del punt de vista faunístic, l’espai destaca per l’important població de tortuga 
d’estany (Emys orbicularis), espècie inclosa a l’annex II de la Directiva Hàbitats i 
per l’abundància i diversitat d’espècies d’amfibis. Entre els ocells, cal esmentar la 
presència de diverses espècies de rapinyaires en migració i de la cuereta torrentera 
(Motacilla cinerea), el blauet (Alcedo athis) i el picot garser petit (Dendrocopos 

minor). Finalment, cal també esmentar la presència de barb de muntanya (Barbus 

meridionalis) i bagra (Leuciscus cephalus).  
  
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Els motius per incloure aquest espai dins el catàleg són varis i destaca 
principalment la presència d’hàbitats d’interès comunitari, molts dels quals són 
prioritaris; per la presència de diverses espècies protegides i de gran interès 
ecològic; per la funció de corredor biològic, l’espai encercla el turó de Puigsardina, 
unitat inclosa al PEIN dels Turons de Maçanet; i per la presència de prats de dall, 
hàbitat cada vegada més escàs i rar a les terres baixes de Catalunya. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Riudarenes 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

Construccions existents: 
 
Cal destacar la presència de diverses explotacions agrícoles i edificacions. Entre 
aquestes cal esmentar Can Gelats Vell, Can Tort, Can Guilla i Mas Vern. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un estat de conservació bo com ho demostra la presència 
d’espècies de flora i fauna d’interès. Ara bé, cal esmentar que l’espai es veu sotmès 
a diversos impactes com ho demostra la dessecació que pateix la zona humida de 
la Camparra; el cabal escàs o gairebé nul dels cursos fluvials, sobretot durant el 
període estival; la desestructuració del bosc de ribera en alguns trams; la presència 



 

 

de diversos punts d’extracció d’àrids, els quals representen una alteració del règim 
hídric dels aqüífers, a més dels impactes derivats del transport i el tractament del 
material extret; i la construcció de la línia de ferrocarril del TGV el qual ha suposat 
un important moviment de terres i la desaparició d’una part d’aquest espai. El 
creixement de la zona industrial de Riudarenes també ha suposat la transformació 
d’una part d’aquest espai, raó per la qual caldria establir urgentment una figura de 
protecció.   
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
El principal requeriment per a la conservació de l’espai és evitar la dessecació dels 
ambients humits i per tant totes les zones humides amb poblacions de tortuga 
d’estany haurien de gaudir de protecció en format de microrreserva. 
 
En aquest sentit doncs, es proposa degut a la importància des del punt de vista 
faunístic d’aquest espai: la redacció d’un pla específic de recuperació i conservació 
de la zona humida de la Camparra i de la fauna associada; el manteniment dels 
prats de dall; garantir el cabal ecològic mínim i impedir el drenatge de la riera de 
Santa Coloma i del Torrent del Vilarràs; i evitar noves extraccions i el reompliment 
de les actuals zones d’extracció amb runes i escombraries diverses.  
 
Finalment, cal destacar que tot i que a l’espai s’estan portant a terme diverses 
iniciatives de custòdia del territori per part de la Fundació Emys, especialment 
dirigides a la conservació de les tortugues aquàtiques, caldria de manera urgent 
desestimar la incorporació d’aquest espai a la Xarxa Natura 2000 i incorporar-l’ho al 
PEIN dels Estanys de Sils. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) L’actual normativa de Riudarenes no és suficient per garantir la preservació 

d’aquest valuós i fràgil espai natural, i fins i tot la podríem considerar 
perjudicial, ja que permet en certa manera la implantació d’indústries i 
l’ampliació fins a un 100% de les actualment presents, a més de la 
implantació d’altres tipus de construccions i usos poc adequats per aquest 
particular espai.   

 
b) Caldria evitar qualsevol procés constructiu de nova creació (incloses les 

explotacions agropecuàries o granges) i solament permetre ampliacions en 
un 20% de les edificacions residencials actualment existents i un 30% per 
les explotacions agrícoles.  

 
c) Tampoc s’hauria de permetre la implantació de construccions d’utilitat 

pública i  interès social, ni construccions o instal�lacions vinculades a 
l’execució, entreteniment o servei de les obres públiques.  

 
d) Caldria, juntament amb l’espai del PEIN de l’Estany de Sils, establir un Pla 

Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge i valorar la conveniència 
de declarar ambdues un únic Parc Natural. 
 



 

 

 


