
 

 

Boscos de Matamala i Pocafarina 

Codi: 150 

 

 

 

 

 

 

 

Superfície i municipis que es comprenen:  

 
4.062,07 ha. Vilanova de Sau, Sant Hilari Sacalm i Arbúcies. 

 

Delimitació: 

 
Extens espai forestal situat entre l’espai del PEIN de les Guilleries i el Parc Natural 
del Montseny. Els límits venen establerts per aquests dos espais i la muntanya de 
Can Fonoll i la C-25. S’exclou l’espai industrial d’Arbúcies Industrial SA, l’àrea del 
Cortal d’en Serra i la planta embotelladora de la Fontdor SA.  

Caracterització de l’espai: 

 
La vegetació característica de l’espai és la sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale 

suberetosum), la qual ocupa les zones més baixes i l’alzinar muntanyenc 
(Quercetum mediterraneo-montanum), situat a una cota superior i amb un 
important nombre d’espècies de tendència eurosiberiana. La primera d’aquestes 
formacions es presenta en estat pur, però tot sovint també es troba reduïda a una 
brolla d’estepes i brucs (Cisto-Sarothamnetum catalauinici) amb forta presència de 
suros. Completen aquestes formacions, les rouredes de roure martinenc (Quercus 

humilis) sovint barrejades amb alzines, alguns rodals de faig (Fagus sylvatica) i 
freixenedes (Fraxino-Carpinion). A tota la zona també apareixen importants 
plantacions seminaturals de castanyer (Castanea sativa), sovint en règim de 
perxada, de coníferes, algunes de les quals són d’origen exòtic, i pollancredes 
(Populus nigra). També hi apareix algun viver.  
 
A la zona de les Comes hi trobem diverses comunitats arbustives, com les landes 
de gòdua (Sarothamnus scoparius), bardisses amb aranyoners (Prunus spinosa) i 
falgars de Pteridium aquillinium. També apareixen formacions herbàcies, com els 
fenassars (Brachypodium phoenicoides) i els prats silicícoles xeròfils.  



 

 

 
Als nombrosos cursos fluvials el bosc dominant és la verneda (Alno-Padion), hàbitat 
d’interès comunitari considerat com a prioritari, on a més del vern (Alnus 

glutinosa), hom també hi troba el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), 
l’avellaner (Corylus avellana), el grèvol (Ilex aquifolium), el llor (Laurus nobilis) i 
algunes espècies de Salix. També apareix el pollancre (Populus x canadensis), el 
plàtan (Platanus hybrida) i la robínia (Robinia pseudoacacia), fruit de la intervenció 
humana. Destaca, pel bon estat de conservació, la verneda present a la riera de la 
Cau i del Molí del Roquer, on també s’hi han format esplendoroses freixenedes.  
 
La fauna present a l’espai és molt diversa. Entre les aus cal esmentar l’astor 
(Accipiter gentilis),  l’aligot vesper (Pernis apivorus), l’àguila calçada (Hieraetus 

pennatus), el duc (Bubo bubo) i la merla d’aigua (Cinclus cinclus). Entre els 
mamífers cal citar el teixó (Meles meles) i el talpó muntanyenc (Microtus agrestis). 
Finalment, cal també considerar la presència de la granota roja (Rana temporaria) i 
el tritó pirinenc (Euproctus asper).  
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 
L’espai és utilitzat com a corredor biològic per diverses espècies de rapinyaires, i 
per poblacions d’amfibis i rèptils de caire més europeu i més pròpies dels Pirineus, 
que es desplacen cap a sectors més meridionals. En aquest sentit l’espai 
complementa i facilita el trànsit d’espècies entre el Parc Natural de Montseny i les 
Guilleries, evitant l’aïllament del primer cap aquests sectors més orientals. 
Tanmateix, l’espai inclou nombrosos hàbitats d’interès comunitari, alguns d’ells 
catalogats de prioritaris, a més d’espècies de fauna protegida i de boscos amb un 
estat de maduresa important. 

Qualificació urbanística: 

 
 

Vilanova de Sau 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 

Sant Hilari Sacalm 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 

Arbúcies 

 

• Sòl d’especial protecció 

 

Construccions existents: 

 
L’espai alberga nombrosos masos vinculats a l’activitat silvícola i pastoral, a més de 
paratges de gran interès social i paisatgístic i de construccions religioses. Entre els 
primers, cal esmentar el Pla de les Arenes considerat com un dels indrets més 



 

 

bonics de les Guilleries (per ubicació, vegetació i paisatge) i de gran concurrència 
popular per la presència de fonts i la deu Font d’Or. I entre els segons cal 
esmentar, la capella romànica de Sant Pere Desplà amb pintures preromàniques 
úniques a Catalunya i situada sobre una carena que esdevé una magnífica 
balconada per a la contemplació de la vessant gironina del Montseny. 

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

 
Es tracta d’un espai amb bon estat de conservació i amb una important varietat de 
boscos, ja que s’hi troben aquells que són típicament mediterranis com també 
aquells més propis de la Catalunya humida i escassos a casa nostra. Ara bé, també 
s’hi donen diversos impactes, provocats en gran part per la presència de 
plantacions de coníferes, les quals provoquen un cert impacte visual i problemes 
d’erosió degut als diversos accessos que s’han anat construint i al pas de 
maquinaria a l’hora de realitzar l’explotació. També cal citar d’una banda, la 
carretera C-25, la qual fragmenta l’espai i esdevé únicament franquejable per el 
pas de túnels i viaductes; i de l’altra la presència de diverses línies elèctriques, les 
quals provoquen un important impacte visual, com les situades a la meitat nord de 
l’espai.  
 
Finalment, cal també esmentar la presència de diverses plantes embotelladores, les 
quals han provocat diversos impactes sobre els aqüífers amb l’assecament i 
privatització d’algunes fonts; i la presència de la zona industrial Arbúcies Industrial 
SA la qual provoca un important impacte visual.  
 

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 (PTGMF) per tal de compatibilitzar l’explotació silvícola amb 
la conservació de l’ecosistema; adoptar mesures de recuperació del bosc originari 
sobretot en aquells indrets on l’explotació silvícola s’ha abandonat i la densitat de 
peus és molt elevada; millorar l’estat de conservació d’algunes de les suredes; 
regular les plantacions de planifolis que afecten greument el bosc de ribera; establir 
un 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; i evitar la sobreexplotació d’aqüífers per una elevada 
extracció per part de les plantes envasadores d’aigua. 
 

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

 
a) Seria convenient la revisió del planejament urbanístic dels municipis de 

Vilanova de Sau i Sant Hilari Sacalm, on la normativa referent al sòl no 
urbanitzable no té en compte els singulars valors d’aquest espai. 
 



 

 

b) Es recomana incorporar en les claus urbanístiques que fan referència als sòls 
forestals la redacció i aplicació de PTGMF per tal de compatibilitzar 
l’explotació silvícola amb la conservació de l’ecosistema. 

 
c) La circulació motoritzada per pistes forestal hauria de quedar restringida a 

circuits concrets, quedant d’aquesta manera espais lliures de sorolls i de 
l’augment de l’erosió del sòl. 

 
d) Caldria portar un control acurat dels nivells dels aqüífers de la zona i incloure 

a la normativa dels municipis la no possibilitat de sobreexplotar o privatitzar 
les deus.   

 
e) Es convenient fixar una franja de protecció de 5 m al costat de la llera del riu 

on no es permeti cap tipus d’actuació i una franja de 50 metres on només es 
permetin usos agrícoles o forestals. 

 
f) S’hauria de respectar una distància de 50 metres de radi al voltant qualsevol 

font o brollador i no permetre-hi cap actuació. 
 

 

 

 


