
 

 

Serra de Godall i de l’Esquirol 
 
Codi: 133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
716,54 ha. Fogars de la Selva. 
 
Delimitació: 
 
Aquest espai l’àrea forestal compresa entre l’AP7 i les urbanitzacions del Parc dels 
Princeps, Niagara Parc, Àgora Parc, Roca Grossa i Can Camps. S’exclou la 
urbanització de l’Esquirol. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Espai forestal dominat bàsicament per la sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale 
suberetosum), tot i que aquesta hom la pot trobar barrejada amb pi pinyoner 
(Pinus pinea) i pinastre (Pinus pinaster). També hi clapes d’alzinar litoral 
(Quercetum ilicis galloprovinciale pistacietosum), rouredes de roure martinenc 
(Quercus humilis), i pinedes de pi pinyoner (Pinus pinea) amb brolla silícola 
d’estepes i brucs i pinastre (Pinus pinaster), plantacions d’eucaliptus i castanyedes 
(Castanea sativa).  
 
La comunitat característica dels cursos fluvials és la verneda (Alno-Padion), 
considerat hàbitat d’interès comunitari prioritari segons la Directiva Hàbitats, i la 
salzeda (Salicion triandrae-fragilis), tot i que sovint es troba substituïda per 
plantacions de pollancres (Populus sp.), plàtans (Platanus hybrida) i acàcies 
(Robinia pseudoacacia). En les zones amb sòls profunds hom hi pot trobar petits 
retalls de roureda, constituïts per diverses espècies de roures (Quercus humilis, Q. 
cerrioides. Q. petraea) amb algun peu d’alzina (Quercus humilis), i per la roureda 
de roure africà (Quercus canariensis) barrejat de vegades amb la rouredes de roure 
de fulla petita (Quercus faginea).  
 
La fauna és la pròpia de les zones forestals amb espais oberts i dels cursos fluvials. 
Entre els amfibis i rèptils cal esmentar la granota verda (Rana perezi), la reineta 



 

 

(Hyla meridionalis), les serps d’aigua (Natrix maura i N. natrix), el tòtil (Alytes 
obstreticans) i la salamandra (Salamandra salamandra). I entre els ocells cal 
destacar, l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), el cucut reial (Clamator 
glandarius), el tallarol emmascarat (Sylvia hortensis), el botxí (Lanius 
meridionalis), la gralla (Corvus monedula) i el gamarús (Strix aluco).  
 
Finalment, pel que fa als mamífers cal esmentar la musaranya d'aigua (Neomys 
anomalus), la geneta (Genetta genetta), el teixó (Meles meles), el gorjablanc 
(Martes foina), el ratpenat cuallarg (Tadarida teniotis) i el cabirol (Capreolus 
capreolus).  
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Aquest espai esdevé la continuació natural del Parc Natural del Montnegre – 
Corredor i per tant des d’un punt de vista natural n’hauria de formar part. Cal 
també esmentar que l’espai posseeix una notable diversitat florística i s’hi 
desenvolupen espècies vegetals de caràcter euro-siberià i atlàntic, a més de la 
presència d’espècies de fauna amenaçada.  
 
Cal també considerar que aquest espai actua com a connector amb l’espai fluvial 
del curs mig de la Tordera, enllaçant el massís del Montseny, la Serralada Litoral i 
la plana selvatana. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Fogars de la Selva  

 

• No s’ha analitzat el planejament urbanístic perquè es tracta d’un 
municipi que resta fora de la província de Girona.  

 
 
Construccions existents: 
 
L’espai presenta diverses edificacions com tot un seguit de masos (Can Segrer, Can 
Torres, Can Savoià, etc.), i l’Ermita de la Mare de Déu de la Serra. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Tot i la presència de plantacions de coníferes i eucaliptus, les masses forestals 
presenten un bon estat de conservació. Entre els principals impactes cal destacar la 
urbanització de la Serra de l’Esquirol, la qual tot i està exclosa de l’EIN, representa 
una elevada afluència de persones a l’espai (degradació de l’entorn, risc d’incendi 
forestal, etc.). A més, aquesta no té els equipaments ni serveis bàsics com aigua 
potable ni clavegueram, factor determinant per la degradació dels cursos fluvials. 
Finalment, cal també esmentar en determinats trams fluvials la vegetació de ribera 
es troba alterada per la presència de plantacions de planifolis (pollancres, plàtans, 
robínies, etc.). 
 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Entre els principals requeriments de protecció de l’espai, cal esmentar que caldria 
elaborar plans de gestió i millora forestal; establir un pla eficaç de prevenció 
d’incendis forestals; dotar d’urbanització de l’Esquirol d’una infraestructura bàsica 
per el clavegueram; i integrar aquest espai al Parc del Montnegre – Corredor. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
Per característiques administratives aquest apartat no s’ha elaborat per aquest 
espai. 
 

 
 


