
 

 

Cingles de Sant Roc i de Santa Brigida – La Barroca 

Codi: 145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Superfície i municipis que es comprenen:  

 
1.938,02 ha. Sant Martí de Llémena, Sant Aniol de Finestres i Amer.  

 

Delimitació: 

 
L’espai engloba els cingles i l’altiplà de Sant Roc, com també els Puigs de Santa 
Helena, Prunell i del Bruguer.  

Caracterització de l’espai: 

 
Espai caracteritzat per la cinglera de Sant Roc i Santa Brigida, i els puigs de Santa 
Helena, Prunell i del Bruguer. Es tracta d’un altiplà de caràcter forestal dominat per 
l’alzinar litoral (Quercus ilicis galloprovinciale) i el muntanyenc (Quercetum 

mediterraneo-montanum), tot i que també hom hi pot trobar plantacions de pins, 
bàsicament, pi blanc (Pinus halepensis), el bosc mixt d’alzines i roures (Quercus  
ilex) i alguna plantació de pinastre (Pinus pinaster) i d’eucaliptus. La naturalesa 
calcària, dona sòls rics en carbonats, afavorint la presència de plantes basòfiles. 
Així, en el sotabosc hi trobem la fàlzia negra (Asplenium adiantum-nigrum), la Viola 
alba, el marfull (Viburnum tinus), el llentiscle (Pistacia lentiscus), etc. Cal destacar 
la presència de murtra (Myrtus communis) una espècie característica de zones més 
litorals. 
 
Les parets verticals que configuren els cingles de Santa Brígida i Sant Roc, hi 
destaca l’associació vegetal Ramondo (myconii) - Asplenietum fontanii, pròpia de 
zones centreeuropees i refugiada en aquests ambients degut al canvi de condicions 
ambientals de la darrera glaciació. En els cursos fluvials apareix la verneda amb 
consolda (Lamio-Alnetum glutinosae), hàbitat d’interès comunitari d’interès 



 

 

prioritari. En els trams on l’home n’ha alterat la seva composició apareixen les 
plantacions de pollancres (Populus x canadensis), les robínies (Robinia 
pseudoacacia) i els plàtans (Platanus hybrida).  
 
La fauna és típicament forestal. Hi abunden el tudó (Columba palumbus), el gaig 
(Garrulus glandarius), la merla (Turdus merula), el pinsà comú (Fringilla coelebs), 
el picot garser gros (Dendrocopos major), el duc (Bubo bubo), l’esparver (Accipiter 
nisus), l’astor (A. gentilis), el falcó peregrí (Falco peregrinus), el falcó mostatxut (F. 
subbuteo), la geneta (Genetta genetta), el gorjablanc (Martes foina), la salamandra 
(Salamanda salamandra) o el tritó pirinenc (Euproctus asper), entre d’altres. 
També destaca la presència d’invertebrats terrestres (isòpodes, aràcnids) de 
caràcter fissurícola i cavernícola degut a les especials característiques geològiques 
de l’espai. 
 
Finalment,    cal esmentar que a la zona del Pla de Sant Roc hi apareixen codines 
amb caragoles (Erodium rupestre, E. glandulosum), les quals ofereixen un cert 
interès geològic i en concret des del punt de vista didàctic, com també terrers 
calcaris generalment amb una important composició margosa.  
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 
L’espai alberga comunitats faunístiques importants, com també hàbitats d’interès 
comunitari, alguns considerats com a prioritaris. Tanmateix, des del punt de vista 
paisatgístic l’espai presenta un gran interès, basat principalment amb la cinglera i la 
disposició harmònica dels diferents retalls de bosc i de conreus. Finalment, cal 
també considerar la complexitat orogràfica i geològica del terreny, i l’aparició de 
paisatges netament mediterranis i d’altres de caràcter centreuropeu, sobretot a les 
parts més enlairades. Aquests doten l’espai d’una gran quantitat d’ambients, i 
destaca la presència de formacions vegetals més pròpies de la Catalunya humida en 
ple domini dels alzinars. 
 

Qualificació urbanística: 

 

Martí de Llémena 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Sòl agrícola - conreus 
 Zona de protecció comunicacions, rieres i 

torrents 
 

 

Sant Aniol de Finestres 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Sòl forestal 
 Sòl agrícola 
 Sòl rústec 
 Franja de protecció de carreteres i camins rurals 



 

 

 Franja de protecció de rius i rieres 
 Franja de protecció de la xarxa de transport 

elèctric 
 

Amer 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Agrícola protegit, Clau 21 b 
 Forestal protegit, Clau 22 

 

Construccions existents: 

 
L’espai inclou diverses construccions de gran interès històrico-arquitectònic i 
cultural, com l’ermita de la Mare de Déu del Puig d’Helena, Sant Roc, Santa Brígida 
i la Torre de Roca-salva, a més de diversos masos, com el Llepard, la Llobera o els 
Bruguers. Finalment, cal també esmentar el jaciment paleolític de la Balma de la 
Xemeneia.  

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 

 
El règim d’aprofitament forestal que es desenvolupa provoca un fraccionament 
important del mantell vegetal, empobrint les comunitats vegetals climàciques i, 
conseqüentment, les faunístiques. A la zona de Santa Brígida, hi ha unes antigues 
explotacions de calcàries nummulítiques (coneguda amb el nom de Pedra de Santa 
Brígida) que han deixat unes cicatrius rellevants a la part superior de la cinglera i 
on només hi apareixen comunitats ruderals. L’elevada circulació de vehicles 
motoritzats, i, sobretot, l’accés a la part superior de la cinglera per a la pràctica del 
parapent i les plataformes de salt d’aquest esport, afecten a la flora i la fauna. Cal 
també esmentar la pràctica de l’escalada, amb diverses vies i mancada d’una 
regulació específica, que altera greument les comunitats rupícoles i fissurícoles. 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 

 
Caldria una regulació dels usos d’aquest espai. En aquest sentit, es considera que 
l’elaboració d’un Pla especial de protecció del paisatge que definís actuacions 
concretes, esdevindria una eina adequada per a la preservació dels nombrosos 
valors naturals que l’espai alberga. En aquest mateix sentit també caldria redactar i 
aplicar Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) amb l’objectiu de 
compatibilitzar l’explotació dels alzinars, suredes i rouredes amb la conservació de 
l’ecosistema; establir una major regulació i control de la circulació motoritzada per 
les pistes forestals i regular les activitats lúdiques i esportives, sobretot les 
referents a l’escalada i al parapent. 
 



 

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 

 

a) Una bona opció per millorar i conservar la zona, seria la redacció d’un Pla 
Especial que definís actuacions concretes aplicades directament sobre els 
punts ecològicament negres del territori. 
 

b) En l’espai forestal i en concret els alzinars, suredes i rouredes, caldria 
incentivar i aplicar PTGMF i PSGF, per tal de millorar l’estructura de les 
masses boscoses i compatibilitzar l’explotació amb la conservació de 
l’ecosistema. 

 
c) Caldria regular la pràctica d’activitats lúdiques i esportives, com el parapent i 

l’escalda, entenent que la sobrefreqüentació desordenada d’aquest espai, 
causa impactes sobre el medi biòtic i físic.  

 
d) Es recomana restaurar l’antiga explotació de calcària nummulítiques de 

Santa Brígida.  
 
e) Es recomana no permetre cap tipus de construcció dins la zona, reconeixent 

l’espai pel seu alt valor ecològic i paisatgístic i conseqüentment protegint-lo 
de qualsevol nova edificació lligada o no a l’activitat agrícola o ramadera. 
 

 

 

 


