
 

 

Boscos d’Argimon i de l’Esparra 
 
Codi: 128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
4.932,66 ha. Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Sant Feliu de Buixalleu i 
Massanes. 
 

Delimitació: 
 
Espai que queda delimitat a l’est per l’antic estany de Riudarenes-la Camparra i la 
riera de Santa Coloma; al nord, pel límit de carena que formen la Serra de 
Begissot-Roques Planes; a l’oest, d’una banda per la Riera de Vall Llobera i el límit 
de conca de la riera de l’Esparra i de l’altra, per la urbanització Can Fornaca i el vial 
d’accés des de la Gi-555; i finalment al sud, pel límit entre la zona forestal i l’àrea 
de conreus i urbana (Massanes i Sant Roc). 

 
Caracterització de l’espai: 
 
Extens espai forestal típicament mediterrani compost bàsicament per suredes 
(Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum). L’estrat arbori dominant és format 
pel suro (Quercus suber) i el sotabosc per galzeran (Ruscus aculeatus), arboç 
(Arbutus unedo), bruc boal (Erica arborea), falzia negre (Asplenim adiantum-

nigum), etc.  
 
Encara que, en determinades zones, la vegetació dominant és la brolla d’estepes i 
brucs (Cisto-Sarothamnuetum catalaunici) amb suro; l’alzinar litoral (Quercetum 

ilicis galloprovinciale), on l’estrat arbori és constituït per l’alzina (Quercus ilex) i el 
sotabosc per diverses espècies, com l’aladern (Rhamnus alaternus), el llentiscle 
(Pistacia lentiscus), el matabou (Blupeurum fruticosum), la ridorta (Clematis 

flammula), l’esparreguera (Asparagus acutifolius), entre altres. També hi trobem 
petites extensions de castanyer (Castanea sativa) en règim de perxada.  
 
Bona part de l’espai ha patit diversos incendis, fet que provoca que la superfície 
arbustiva formada per matollars d’estepa borrera (Cistus salviifolius), estepa negra 



 

 

(Cistus monspeliensis), per la brolla d’estepes i brucs (Cisto-Sarothamnetum 

catalaunici) i bruguerars amb dominància del bruc d’escombres (Erica scoparia), 
sigui important. En aquest mateix sentit, cal dir que una part de la superfície 
cremada es troba en un excel�lent estat de recuperació i part d’aquests matollars 
presenten una gran quantitat de peus d’alzina i suro.  
 
En els cursos fluvials trobem vernedes (Alno-Padion) amb ortiga morta (Lamium 

flexuosum), hàbitat considerat com a prioritari segons la Directiva 67/97/CE. 
Diverses plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i 
altres planifolis de sòls humits. I Alhora s’hi desenvolupen salzedes (Salicion 

triandrae-fragilis) i freixenedes de terra baixa, les quals es situen a les estretes i 
allargassades planes al�luvials. En els fondals de les vessants obagues, humides i 
frescals hi trobem el grèvol (Ilex aquifolium), el freixe de fulla petita (Fraxinus 

angustifolia), l’om (Ulmus minor), l’auró negre (Acer monspessulanum) o la 
moixera de pastor (Sorbus torminalis). Tanmateix però, en la majoria de trams, 
l’estrat arbori es composa de pollancres (Populus x canadensis), plàtans (Platanus 

hybrida) i robínies (Robinia pseudoacacia) com a conseqüència de l’intervenció 
humana. A l’estrat herbaci hom hi pot trobar la consolda (Symphytum tuberosum), 
el buixol (Anemone nemorosa), la fetgera (Anemone hepatica), el marxívol 
(Helleborus foetidus), Helleborus viridis, Carex pendula, Polystichum setiferum, 

Blechnum spicant, etc.  
 
L’espai també alberga prats secs constituïts per fenassars, teròfits, gramínies i 
crassulàcies on hi és abundant la farigola (Thymus vulgaris). També cal esmentar la 
presència de conreus i pastures que es localitzen principalment al fons de la vall; 
algunes plantacions de pinastre (Pinus pinaster) i eucaliptus, i camps abandonats. 
 
La fauna de l’espai és sobretot forestal. Entre els ocells cal destacar l’àguila 
marcenca (Circaetus gallicus), el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el duc (Bubo 

bubo), el còlit ros (Oenanthe hispanica), la merla blava (Monticola solitarius), el 
botxí (Lanius meridionalis),  l’esparver (Accipiter nisus), l’astor (Accipiter gentilis), 
l’aligot vesper (Pernis apivorus), l’aligot (Buteo buteo), el mussol banyut (Asio 

otus), l’òliba (Tyto alba), el gamarús (Strix aluco), la mallerenga cuallarga 
(Aegithalos caudatus) i la mallerenga emplomallada (Parus cristatus), la cogullada 
(Galerida cristata), la bosqueta (Hippolais pallida), l’oriol (Oriolus oriolus), el lluer 
(Carduelis spinus) i el pinsà (Fringila coelebs). I entre els mamífers destaquen la 
(Genetta genetta), el senglar (Sus scrofa), el teixó (Meles meles), el gorjablanc 
(Martes foina), la mostela (Mustela nivalis), l’eriçó europeu (Erinaceus europaeus), 
la musaranya nana (Suncus etruscus) i la rata cellarda (Elyomis quercinus). 
 
Els ambients aquàtics esdevenen força interessants ja que alberguen importants 
poblacions d’amfibis: tritó verd (Triturus marmoratus); tritó palmat (Discoglossus 

pictus); salamandra (Salamandra salamandra); granota comuna (Bombina 

bombina); granoteta de puntets (Pelodytes punctatus); granota pintada 
(Discoglossus pictus); gripau d’esperons (Pelobates cultripers); gripau corredor 
(Bufo calamita); gripau comú (Bufo bufo); reineta (Hyla meridionalis) i tòtil (Alytes 

obsletricans). A més, l’espai presenta també importants poblacions de tortuga 
d’estany (Emys orbicularis), a banda d’altres rèptils, com la serp escurçonera 
(Natrix maura), el llangardaix comú (Lacerta lepida), la serp verda (Malpolon 
monspessulanus), la serp blanca (Elaphe scalaris) i el vidriol (Anguis fragilis).  
 
Finalment, cal mencionar la presència de diversos valors geològics, que en aquest 
cas venen formats pels afloraments volcànics de l’Esparra i de Santa Victòria de 



 

 

Sauleda, i pel seu modelat granític, el qual es caracteritza per presentar diverses 
formes força peculiars, com són els doms, les prominències rocoses arrodonides i 
irregulars, torres rocoses, boles, roques en dors de balena, pedres cavalleres, 
cassoletes d’erosió, gorgs i canaleres.  

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai es situa a cavall de la depressió de la Selva i la serralada Prelitoral i per 
tant, es tracta d’una zona de transició entre el paisatge euro-siberià i el 
mediterrani, a banda d’esdevenir un connector de primer ordre entre les Guilleries i 
la Plana Selvatana. La confluència d’ambients provoca la presència de diverses 
espècies vegetals interessants i poc comunes a la terra baixa com el lliri rosa de 
Sant Bru (Simethis mattiazi), el qual a Catalunya es troba exclusivament a la Selva 
o el bruguerar de bruc vermell (Erica cinerea), propi de la zona atlàntica europea. A 
més, l’espai també presenta importants valors geològics únics a Catalunya i 
mostres d’hàbitats d’interès comunitari amb un bon estat de conservació, com 
també hàbitats considerats de prioritaris a la UE i diverses espècies de fauna 
protegides i/o escasses a Catalunya.  
 
Finalment, cal també esmentar que l’espai presenta importants valors 
arquitectònics, arqueològics, culturals i espirituals, i alhora que una part dels 
boscos són de propietat pública. 

 
Qualificació urbanística: 
 
Massanes 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sistema viari (A) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- sòl forestal de conservació (SF1) 
- sòl forestal de ribera (SF3)  

 

Sant Feliu de Buixalleu  

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sòl forestal i/o de bosc (NU.B) 
 
Riudarenes 

 
• Sòl no urbanitzable 

 
 

Santa Coloma de Farners 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- sistema hidrogràfic 
- sòl no urbanitzable rural (A) 
- sòl no urbanitzable forestal (B) 

 



 

 

 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou diverses construccions aïllades i nuclis rurals de gran interès 
arquitectònic, com Can Gavatx, Montmal de Baix, Can Colomer, Mongedella, Can 
Ponç, etc. Altres valors patrimonials importants a la zona són les ermites, com la 
Mare de Déu de Montcorb, Sant Pere Cercada, Sant Salvador, el Santuari de la 
Mare de Déu de l’Argimón, el Santuari Mare de Déu de Farners o Santa Victòria de 
Sauleda; la torre de l’Esparra; i els nuclis rurals de l’Esparra i Montcorb. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un bon estat de conservació amb grans suredes en règim 
d’explotació. Amb tot, i com a conseqüència de l'incendi que va afectar la zona 
l’estiu del 1994, moltes àrees arbrades han estat transformades en estepars i 
bruguerars, tot i que actualment l’estat de recuperació és bo, excepte en 
determinades zones on la dominància de coníferes, essencialment pinastre (Pinus 

pinaster), és prou significativa. De fet un altre impacte important sobre les masses 
forestals el conforma el projecte de revegetació fet per ICONA als anys 80, a causa 
dels diferents incendis i que va suposar la plantació de coníferes al�lòctones, un 
augment de l’erosió i la colmatació de torrents i rieres. 
 
El substrat eminentment granític -leucogranits i saulons- ha propiciat la presència 
de diverses activitats extractives i l’espoli de boles de granit destinades a la 
jardineria i a l’ornamentació, fet que s’ha donat repetidament a la zona del Rocar 
de Santa Coloma de Farners i a l’entorn de l’ermita d'Argimon. La important 
concentració de pistes forestals i camins d’accés a les zones de Sant Pere Cercada- 
Abellera i de l’Argimon augmenten el risc d’incendi, a banda de tots els impactes 

que sorgeixen de la sobrefreqüentació. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
El fet de tractar-se d’un espai eminentment forestal, fa que les directrius principals 
per a la seva protecció vagin encaminades a la conservació dels boscos. Així, la 
redacció de plans especials de gestió i millora forestal per millorar l’estructura de 
les masses forestals i compatibilitzar l’explotació silvícola (castanyedes, suredes i 
alzinars) amb la conservació de l’ecosistema haurien de ser els principals objectius 
de qualitat ambiental. Alhora caldria, garantir la conservació del bosc madur i la 
recuperació de les zones cremades, mitjançant neteges selectives periòdiques, 
introduint mesures de gestió que afavoreixin la regeneració dels suros, alzines i 
roures i no dels aciculifolis.  
 
Tanmateix, la redacció d’un pla específic per recuperar i conservar el bosc de ribera 
originari, controlar la circulació motoritzada per determinades pistes forestals i 
dotar l’espai d’un pla eficaç de prevenció d’incendis forestals, també esdevenen 
actuacions prioritàries. Un element important per la prevenció d’incendis, així com 
pel manteniment de la diversitat de l’espai el conformen els diversos conreus 
esparsos de la zona, on es recomana com a requeriment de protecció, el 
manteniment de l’activitat agrícola.  
 



 

 

Cal també establir un inventari i seguiment dels afloraments granítics i del paisatge 
geològic de l’espai, impedir l’extracció de boles granítiques i limitar l’extracció 
d’àrids i en especial, dels afloraments de basalt. En aquest sentit, caldria catalogar-
los com a geotops i garantir-ne la seva conservació. 
 
Finalment, s’hauria d’evitar l’obertura de noves activitats extractives i realitzar un 
seguiment d’aquelles que actualment funcionen, com també vetllar perquè es 
realitzin les obres de restauració pertinents en aquelles que resten tancades. Es 
considera totalment incompatible el manteniment o l’ampliació d’aquest tipus 
d’activitat amb la  conservació de l’espai. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Com s’assenyala a Sant Feliu de Buixalleu, es considera que els 5 m. situats 

a banda i banda dels marges que delimiten el curs d’aigua haurien de ser 
exclusivament per a ús públic i hauria de quedar explícitament prohibida 
qualsevol tipus de transformació incloses les plantacions lineals de planifolis. 
La franja de policia i protecció hauria de ser de 100 m d’ample i la zona 
inclosa al sistema hidrogràfic i per tat no edificable, de 25 metres a banda i 
banda del marge que delimita el curs d’aigua.  

 
b) En tot l’espai no hauria de ser permès el tancament de les finques amb 

elements constructius de cap mena, excepte aquelles que són estrictament 
necessàries per l’activitat ramadera, les quals haurien de ser obligatòriament 
de pastor elèctric o vegetals i no entorpir el pas de la fauna salvatge ni el 
pas públic. En els habitatges que la requereixin per motius de seguretat, en 
cap cas aquesta hauria de ser de filat espinós ni d’obra massissa, ni superar 
1,5 m. d’alçada i encerclar, únicament, el patí o jardí. 

 
c) La instal�lació d’explotacions agrícoles i ramaderes només s’hauria de 

permetre en sòls d’ús agrícola i rústec. En sòl forestal solament s’haurien de 
permetre -i per tant als municipis de Sant Feliu i Santa Coloma de Farners 
caldria corregir- les edificacions vinculades a l’explotació forestal. 

 
d) La implantació de noves activitats ramaderes únicament s’hauria de 

permetre en sòl no forestal i sempre i quan no puguin sobrepassar les 200 
Unitats Ramaderes i la finca mínima sigui de 45.000 m2. A més, caldria 
també que les noves construccions relacionades amb l’activitat agrícola o 
ramadera incloguessin mesures per tal de minimitzar el seu impacte 
paisatgístic. 

 
e) Caldria establir una major regulació, i en especial al municipi de Riudarenes, 

dels magatzems, hivernacles i sitges agrícoles. En aquest sentit, aquests 
només s’haurien de poder situar en sòl agrícola, excepte els magatzems, i 
anar exclusivament vinculats a l’activitat de agrícola o forestal de la finca. La 
composició arquitectònica hauria de correspondre al tipus tradicional del lloc, 
el nivell de construcció, dels colors i dels materials hauria de ser de bona 
qualitat i adequats amb l’entorn. En tot l’àmbit, el volum màxim no hauria 
de sobrepassar els 0,20m3/m2, ni una alçada de 6 m.  

 
 



 

 

f) Pel que fa a la definició d’usos no permesos, en els municipis de Massanes, 
Riudarenes i Sant Feliu de Buixalleu caldria afegir-hi l’ús per activitats 
extractives. I en general, afegir els centres d’acollida i recollida d’animals; 
tota mena de construccions prefabricades desmuntables, mòbils o portàtils; 
caravanes o similars, siguin o no utilitzades com a residencia; magatzems i 
dipòsits no relacionats amb l’ús agrícola, ramader o forestal; i l’acampada 
lliure.  

 
g) Al municipi de Riudarenes caldria establir una major regulació dels usos 

permesos i no permetre la implantació de noves industries sota el concepte 
d’utilitat pública i interès social. També caldria reduir, tal i com s’estableix a 
Santa Coloma de Farners, les ampliacions per les instal�lacions d’ús 
industrial del 100% al 50%. De manera general, per a les ampliacions de les 
edificacions amb activitats que quedin fora d’ús no s’hauria de permetre la 
seva ampliació. A més, en aquests edificis caldria exigir l’adaptació a l’entorn 
i l’enjardinament de l’espai exterior.  

 
h) Caldria especificar, tal i com s’estableix als planejaments de Massanes i Sant 

Feliu de Buixalleu, un radi de protecció de 50 metres al voltant dels 
elements que conformen el patrimoni històrico-artístic i arqueològic, i no 
admetre-hi cap tipus de construcció. En aquest mateix sentit també es 
recomana que el municipi de Riudarenes realitzi un inventari o precatàleg.  

 
i) En els municipis de Riudarenes, Sant Feliu de Buixalleu i Santa Coloma de 

Farners no s’hauria de permetre la construcció d’instal�lacions d’utilitat 
pública i interès social ni les instal�lacions d’obres públiques vinculades a 
l’execució, conservació i servei d’obres públiques sense la redacció d’un Pla 
especial que contempli, entre altres aspectes, un estudi d’impacte ambiental 
i d’integració paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació.  

 
j) Caldria en tot l’espai, prohibir l’edificació de noves construccions sense 

vincles amb l’activitat agrícola, ramadera i forestal i sense acreditar la unitat 
mínima de conreu de 4,5 Ha. en secà i 1,5 Ha en regadiu i 25 Ha. en sòl 
forestal. En aquest sentit, el municipi de Massanes hauria d’augmentar la 
superfície mínima de conreus de regadiu de 1,25 a 1,5 Ha.  

 
k) En el municipi de Sant Feliu de Buixalleu no s’haurien incloure com a 

instal�lacions d’interès social els restaurants o berenadors dins les àrees de 
protecció de cursos fluvials.   

 
l) Tal i com s’estableix en el municipi de Santa Coloma de Farners, caldria 

estendre a la resta dels municipis una protecció bàsica de roques i boles de 
granit per evitar que siguin malmeses ni traslladades del seu emplaçament 
actual.  

 
m) Tal i com s’especifica al municipi de Massanes, caldria poder autoritzar la 

construcció d’habitatges unifamiliars quan estiguin vinculats a habitatges ja 
existents per ampliació del programa familiar i estiguin vinculats de manera 
directa a una explotació agrícola o forestal i compleixin les unitats mínimes 
establertes anteriorment. Tanmateix, les edificacions de nova construcció 
haurien d’assegurar el respecte a les condicions naturals i paisatgístiques de 
l’entorn on s’emplacen. 

 



 

 

n) Caldria evitar l’obertura de noves pistes i en cas necessari, aquesta hauria 
de disposar de llicència municipal. A més, al marge de les prescripcions de 
l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai hauria de ser superior als 3 
metres, el seu ús hauria de ser exclusivament el propi de l’activitat forestal i 
agrícola i no hauria de suposar en cap cas una alteració negativa de l’entorn 
natural. 
 

 

 


