
 

 

La Pedrera de Vilamacolum 
 
Codi: 18 
 

 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
1’79 ha. Torroella de Fluvià. 

 

Delimitació: 
 
Àrea constituïda per l'antiga pedrera de traquita de Vilamacolum, limitada a 
l'oest per la pista que porta a Beseia, i a la resta per camps de conreu, reprenent 
la pista superior fins a l'encreuament. 

 

Caracterització de l’espai: 
 

Aflorament volcànic de característiques especials a nivell peninsular, antigament 
explotat com a pedrera. L’aflorament està format per traquites, resultat del 
refredament d’un magma molt evolucionat. Forma part d’un aparell volcànic 
desmantellat i recobert de sediments pliocènics marins, del qual només en 
resten tres petits afloraments. Degut a l’explotació dels materials en un 
d’aquests afloraments, s'originà una cubeta que s'inunda temporalment. Aquest 
fet provoca que en aquest espai es trobin espècies d’ambients secs i sòls poc 
profunds com el garric (Quercus coccifera), l’espinavessa (Paliurus spina-christii) 
o el llentiscle (Pistacea lentiscus), i espècies d’ambients humits i sòls rics com el 
freixe (Fraxinus angustifolia) o l’om (Ulmus minor).       

 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

Es tracta d’un aflorament excepcional en el context del vulcanisme català. 
Aquest ambient humit d'aigües dolces i caràcter estacional, és molt rar 
actualment a la plana de l'Empordà, després de la dessecació de la majoria 
d'estanys interiors. Així, aquest caràcter de zona temporalment humida, provoca 
que a l’espai es trobi una formació mal estructurada de freixes (Fraxinus 
angustifolia) amb algun àlber (Populus alba) i om (Ulmus minor), i esdevingui 
refugi a nombroses espècies vegetals pròpies d'aquests ambients i cada cop més 
rares a casa nostra com Pulicaria sicula. 

 
Qualificació urbanística: 
 

 

Torroella de Fluvià 

 

• Sòl no urbanitzable: zones d’interès agrícola. 
 
 

Construccions existents: 
 

La formació de la cubeta ha generat racons, a diferents alçades, d’estètica 
peculiar que caldria conservar, procurant que no es transformi en un espai 
d’abocaments incontrolats, donada la seva singularitat. 

 

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

La cubeta ha estat objecte de repetits abocaments que poden alterar el règim 
d'inundació que es dóna actualment, a més d'afectar a les característiques físico-
químiques de l'aigua (terbolesa, baixa conductivitat, etc.). Aquest fet pot 
agreujar-se com a conseqüència de la construcció, molt a prop d’aquesta àrea, 
concretament a la seva banda est, d’una urbanització, que suposarà un augment 
de la pressió antròpica sobre aquest espai i la conseqüent artificialització dels 
diferents ambients naturals.   

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Evitar els abocaments incontrolats impedint l'accés a les proximitats de la 
cubeta. Informar sobre la importància geològica de l'indret i compatibilitzar la 
seva conservació amb el manteniment de la zona humida existent. 

 
 

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

 
a) Inclusió d’aquest espai al Catàleg de protecció del patrimoni natural, 

previst a les pròpies Normes Subsidiàries del municipi. Dotació d’un règim 



 

 

de protecció que recuperi l’espai i el seu entorn immediat i que impedeixi 
la seva degradació. 
 

b) Caldria analitzar la conveniència i viabilitat de desclassificar el sòl apte 
per urbanitzar (Sector PPR3), previst a les Normes Subsidiàries de 
Torroella de Fluvià, als terrenys que circumden aquest espai per la banda 
Sud, per evitar un impacte negatiu o, com a mínim, limitar el seu àmbit, 
procurant que la superfície de cessions de sòl públic se situï justament en 
l’espai fronterer amb aquesta àrea.  

 

 


