
 

 

Roca d’en Pla, Sant Miquel de Cladells i Begissot 

Codi: 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfície i municipis que es comprenen:  

 
2.019,47 ha. Santa Coloma de Farners i Arbúcies.  

Delimitació: 

 
Connector forestal situat al voltant de l’eix Transversal (C-25) que permet mantenir 
un continu ecològic entre els espais de la serra del Corb i boscos de Sant Feliu de 
Buixalleu, Massanes i de les Serres d’en Pere – Boscos d’Argimon i de l’Esparra. A 
ponent i a llevant els límits els estableix la riera de la Callera i la de Santa Coloma, 
respectivament.  

Caracterització de l’espai: 

 
La vegetació predominant és la sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale 
suberetosum) tot i que aquesta ha estat substituïda en molts casos per plantacions 
de castanyers (Castanea sativa) en règim de perxada. Altres ambients presents són 
les plantacions de coníferes, bàsicament de pi insigne (Pinus radiata), pícees i 
pinastre (Pinus pinaster). En determinats casos aquestes plantacions han estat 
abandonades i la sureda, i en determinats casos l’alzinar (Quercetum ilicis 
gallioprovinciale), presenta signes de recuperació. Prop dels torrents i rieres, la 
vegetació de ribera és dominada per la verneda amb freixe, hàbitat inclòs a la 
Directiva d’hàbitats amb categoria de prioritari, la gatelleda (Salix atrocinera) i 
l’avellanosa (Polysticho-Coryletum). De manera esparsa apareixen diversos 
conreus, en règim de secà, i pastures.  
 
La fauna de l’espai és típicament forestal. Hi abunden el tudó (Columba palumbus) i 
el gaig (Garrulus glandarius). Destaca l’aligot vesper (Pernis apivorus), l’astor 
(Accipiter gentilis), el duc (Bubo bubo), la becada (Scolopax rusticola), la geneta 



 

 

(Genetta genetta), el gorjablanc (Martes foina), el liró gris (Glis glis), la salamandra 
(Salamandra salamandra), entre d’altres. 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 
El principal motiu d’inclusió és el seu rol com a connector ecològic entre diversos 
espais de caràcter forestal i d’especial interès, a més de tenir un índex d’afinitat 
natural molt elevat amb els espais del PEIN circumdants. Tanmateix, l’espai 
engloba diversos hàbitats d’interès comunitari, alguns d’ells de prioritaris, a més de 
la presència d’espècies de fauna protegida. Finalment, cal també esmentar que 
l’espai tot i trobar-se fragmentat per la carretera C-25, la presència de diversos 
túnels i viaductes permeten un cert grau de permeabilitat per a la fauna.  

Qualificació urbanística: 

 
 

Arbúcies 

 

• Sòl d’especial protecció 
 

 

Santa Coloma de Farners 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Zona forestal 
 Zona agrícola 

Construccions existents: 

 
L’espai alberga diverses construccions d’interès com l’ermita dedicada al Nen Jesús 
de Praga; l’ermita romànica de Sant Miquel; i el Pi Pinyer de la Cendrosa, declarat 
arbre singular, a banda també de nombrosos masos. Prop de l’ermita dedicada al 
Nen Jesús de Praga hi ha unes formacions de granit on s’hi trobaren restes lítiques 
d’un possible jaciment arqueològic. 
 

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

 
L’espai presenta un bon estat de conservació. Ara bé, la forta substitució d'espècies 
arbòries originals del país per d’altres d’interès per a l'explotació de la seva fusta ha 
provocat, en alguns casos, importants processos d’atomització de l’espai, com 
succeeix en diverses finques on hi plantacions de coníferes exòtiques. També hi ha 
un elevat nombre de pistes forestals que han provocat processos erosius 
importants (sobretot a la zona més pròxima a Sant Hilari Sacalm). Finalment, cal 
també considerar com a impacte important la presència de la C-25, la qual 
fragmenta l’espai, a més de generar, en alguns trams, desmunts i talussos que no 
han assolit un nivell de restauració adequat.   
 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 

 
Els requeriments de protecció es basen eminentment en la millora de les masses 
forestals. En aquest sentit, es considera clau redactar i aplicar Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestal per tal de compatibilitzar l’explotació silvícola amb la 
conservació de l’ecosistema, i en especial amb aquells rodals de bosc més madurs; 
establir una major control de la circulació motoritzada per determinades pistes 
forestals; adoptar mesures correctores i de correcció en aquelles pistes que han 
provocat importants processos erosius; dotar l’espai d’un pla de prevenció 
d’incendis; i establir mesures per tal garantir una major restauració dels talussos 
que ha provocat la C-25.  

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 fer compatible l’explotació silvícola amb la conservació dels rodals 
més madurs de bosc seria convenient aplicar un Pla Tècnic de Gestió i 
Millora Forestal que gestionés l’estructura d’aquesta massa arbrada. 
 

b) Seria convenient restaurar aquells talussos de la carretera C-25 que 
presenten estats poc naturalitzats i erosionats, per tal de minimitzar 
l’impacte visual que generen. 
 

c) Caldria aplicar mesures correctores i de correcció a aquelles pistes forestals 
que estan fortament afectades per processos erosius i en cap cas permetre 
l’obertura de nous camins. 

 
d) La circulació motoritzada per pistes forestals hauria de estar controlada, 

quedant restringit el trànsit a circuits concrets. 
 
e) Es recomana redactar un Pla de prevenció d’incendis per tal de reduir el risc 

d’incendi de la zona.  
 
f) Tenint en compte la importància de l’espai com a connector ecològic entre 

espais de caràcter forestal i d’especial interès, seria convenient no permetre 
la instal�lació de tanques que puguin dificultar el pas de la fauna, en la 
totalitat de la zona. 

 



 

 

 

 

 


