
 

 

Connector Bol Roig- Massís del Montgrí 
 
Codi: 27 

 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 

16,0 ha. L’Escala i Torroella de Montgrí. 

 

Delimitació: 
 

Aquest espai enllaça l’àrea del Bol Roig amb el massís del Montgrí per dues 
zones: per la zona de la platja de Montgó i pel càmping Cala Montgó. Així doncs, 
el primer connector inclou la zona marítim-terrestre de cala Montgó fins enllaçar 
amb el massís del Montgrí. El segon connector englobaria el citat càmping, ja 
que aquest es troba justament entre ambdós espais.    

 

Caracterització de l’espai: 
 
A la zona de cala Montgó l’ambient natural predominant és la sorra de la platja 
sense cap tipus de vegetació, excepte alguns tamarius plantats darrera 
l’escullera de pedra que delimita la platja de la carretera, i les comunitats 
típiques de roquissar litoral (Limoniun sp), situades als extrems est i oest i 
incloses bona part d’elles en l’espai del PEIN del Massís del Montgrí i en l’àrea del 
Bol Roig-Illa Mateua. En canvi, l’altra zona de connexió es troba ocupada 
actualment per diferents espècies de pins, entre els que predominen el pi pinyer 
(Pinus pinea) i el pi blanc (Pinus halepensis). Es tracta bàsicament de pinedes 
amb uns individus força grans, que permeten una certa continuïtat de les 
capçades, i un sotabosc completament net. 

 
 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
La inclusió d’aquestes dues petites àrees al catàleg respon a la necessitat de 
dotar d’una continuïtat als diferents espais naturals del litoral i així evitar tots 
aquells efectes negatius que comportarien la fragmentació i l’aïllament dels 
diferents ambients naturals. Si la zona de cala Montgó és un espai estratègic que 
pot permetre una relativa continuïtat natural entre el Montgrí i el Bol Roig, l’altra 
zona, que s’ubicaria en el càmping Cala Montgó, s’ha delimitat perquè 
representa actualment l’única zona que permet mantenir una connexió a través 
de les capçades dels arbres de les pinedes que poblen la zona.  

 

Qualificació urbanística: 
 
L’Escala i Torroella de Montgrí 
 

• Sòl urbanitzable no programat: 
- Sectors  IV i V. 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

• Sòl urbà (càmping Cala Montgó) 
 
 
 

Construccions existents: 
 

Aquest espai es caracteritza per presentar al seu interior un càmping, que 
suposa a l’estiu una forta barrera per mantenir la continuïtat ecològica i 
paisatgística, i una escullera de pedra que, tot i que manté l’existència de la 
platja en èpoques de forts temporals, suposa també una infraestructura molt 
artificial per aquest ambient litoral.  

 

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

 

Pel que fa a l’estat de conservació, la zona de la platja manté un fort grau 
d’artificialització, no apareixen en cap moment espècies típiques d’ambients de 
duna i reraduna, sinó espècies d’ambients ruderals i molt banals. A més, a l’estiu 
aquesta àrea queda totalment massificada.  Pel que fa a la zona del càmping 
cala Montgó, és un espai molt artificialitzat, sobretot a l’estiu, quan es troba 
totalment antropitzat. A l’hivern, aquesta àrea pot esdevenir important per tal de 
mantenir la continuïtat entre àrees naturals, ja que resta buida i permet, a 
través de les capçades del pins, una certa continuïtat espacial que moltes 
espècies faunístiques típiques de bosc, com l’esquirol, podent utilitzar la zona per 
dispersar-se i colonitzar altres àrees. 

  

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Caldria realitzar un Pla Especial per tota la Cala Montgó, que es basés en 
l’ordenació  dels diferents usos que es desenvolupen actualment (zones de bany, 
aparcaments, etc.) i en adequar la zona, a partir d’espècies vegetals autòctones, 
per  tal de mantenir un cert equilibri amb l’entorn i millorar la qualitat natural i 



 

 

paisatgística d’aquesta àrea. A la zona del càmping Cala Montgó caldria limitar la 
implantació d’infraestructures turístiques, i vetllar perquè la cobertura arbrada 
del propi càmping no desaparegui. 

 

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

 

a) S’ha d’assegurar les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) fixades sobre 
duna, que es conserven encara per raó de la instal�lació actual de 
càmpings, i que són idònies per garantir la connectivitat de tot el paisatge 
i el manteniment d’espais verds i masses boscoses. 
 

b) En aquest sentit, l’ús càmping és adequat en l’indret, tot i que cal impedir 
la futura transformació urbanística del sector que seria possible, en el cas 
de programar-se i desenvolupar-se els sectors de sòl urbanitzable no 
programat IV i V del municipi de l’Escala. 

 
c) Per això, resultaria convenient procedir a la desclassificació d’aquest sòl 

urbanitzable, impedint la seva construcció i la implantació de serveis 
urbanístics i d’infraestructures, ja que malmetrien irreversiblement el 
manteniment de la zona arbrada. 
 

d) Una vegada desclassificats els terrenys, convindria redactar i aprovar un 
Pla Especial per desenvolupar els diferents objectius de protecció i millora 
de la zona. 
 

e) Tanmateix, podria plantejar-se per part del municipi la compra de sòl en 
aquesta àrea, ja que encara no s’ha consolidat pels seus actuals 
propietaris el dret a urbanitzar i edificar el sector. Aquests terrenys, un 
cop adquirits, podrien incloure’s al Catàleg de Patrimoni natural i 
destinar-se a espai lliure o a parc urbà, creant una important zona de 
titularitat pública, directament connexa amb l’àrea de Salpatx Bol Roig. 
 

f) Podria avaluar-se la conveniència i oportunitat d’incorporar aquesta àrea 
juntament amb la de Bol Roig, al Pla d’Espais d’Interès Natural de 
Catalunya, tot incloent-la al PEIN del Massís del Montgrí. 

 



 

 

 

 


