
 

 

Riera de Molinars 
 
Codi: 3 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
799’26 ha. Colera.  
 

Delimitació: 
 
Des de la carretera C-252 inclouria tota la conca alta de la riera de Molinars i 
una part de la conca alta de la riera de Garbet fins a enllaçar amb els límits del 
PEIN de l'Albera.  
 

Caracterització de l’espai: 
 
Vall fluvial força ampla amb els vessants constituïts per roques metamòrfiques 
antigues (cambroordovicià) característiques del massís de l’Albera. 
Litològicament destacable la gran acumulació d’intrusions en forma de dics, sills 
i masses de pòrfirs riollítics en els materials cambroordoviacians de l’Albera. 
També és interessant l’aparició de dics de quars (d’edat indeterminada) 
disposats en liniacions. És especialment destacable la liniació de St. Quirze de 
Colera al Puig d’Esquers, part de la qual s’inclou en el sud d’aquesta àrea (Puig 
Esquers). A la ribera de Molinars i al Puig Esquers aquestes mineralitzacions 
contenen abundants sulfurs de Ferro i Coure, les quals varen ser explotades a la 
fi del SXIX. 
Aquests vessants són ocupats per brolles silicícoles d'estepes i brucs, 
repoblacions de pins i eucaliptus i, prats mediterranis rics en espècies anuals 
basòfiles (Thero-Brachypodietalia), hàbitat declarat com a prioritàri per la 
Directiva 67/97/CE. A les vessants s’observa la presència de feixes, moltes 
d’elles en molt bon estat i  recobertes per la timoneda de tomaní (Lupino-
Lavanduletum) i alguna olivera. Altrament, també s’observa que en alguns punts 
s’ha recuperat el cultiu de la vinya. El fons de vall està ocupat per una llera força 
ampla amb restes de conreus de vinya a les terrasses superiors. Pel que fa a la 
presència de la fauna destaca bàsicament les diferents parelles de xoriguers 



 

 

(Falco tinnunculus) que poblen la zona.   
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Evitar la continua degradació i artificialització d'aquest curs fluvial, actualment 
canalitzat en el seu tram més proper al mar dins de la població de Colera. Pel 
que fa a la vegetació, són destacables els retalls d'al.locar (Vinco-Viticetum 
agnus-casti), comunitat cada cop més rara i fragmentària a casa nostra, i 
bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-
Tamaricetea), caracteritzats per espècies com Glaucium flavum, Silene inaperta 
o Scrophularia canina. Altrament, destaquen també els prats mediterranis rics en 
espècies anuals basòfiles (Thero-Brachypodietalia), ja que es troben a la 
categoria d’habitat prioritari segons la Directiva 67/97/CE.  
Cal mencionar la presència, en les zones menys freqüentades, de l’escassa àliga 
perdiguera o cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), protegida per la directiva d’aus. 
Aquesta és l’àliga mediterrània per excel�lència i compta amb una parella 
reproductora entre l’EIN l’Albera (Serra de la Balmeta) i l’espai natural catalogat. 
Per això, aquesta àrea inclou els hàbitats adients per a la supervivència d’una de 
les poques parelles reproductores gironines.  
La zona compta amb una bona representació d’ocells lligats als ambients 
mediterranis esclarissats (prats, feixes) i de les brolles i rocars: el botxí 
meridional (Lanius meridionalis), el tallarol (Sylvia sp), el  còlit (Oenanthe 
leucura i O. hispanica), la merla blava (Monticola solitarius), merla roquera 
(Monticola saxatilis), el xoriguer (Falco tinnunculus); a més de representar 
l’hàbitat hivernal de l’arpella pàl�lida (Circus cyaneus) i de dispersió de la 
mencionada àliga perdiguera i de l’àliga daurada (Aquila chrysaetos). 
 

Qualificació urbanística: 
 
Colera 

 

• Sòl no urbanitzable. 
 

Construccions existents: 
 

Petites cabanes i tres habitatges discrets, que no han d’excedir d’aquestes 
dimensions reduïdes. Cal vetllar per la possible autoconstrucció futura.  
Presència de galeries (inactives), excavades a la roca d’extracció de mineral de 
Ferro i Coure. 

 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
La llera fluvial està ocupada per la pista que mena al veïnat de Molinars, amb 
una alteració de les comunitats vegetals potencials i presència de nombroses 
espècies introduïdes: Senecio inaequidens, Chenopodium pumilio, Cotula 

australis, Tagetes minuta i Lavatera arborea, a més de nombroses plantes 
banals de caràcter ruderal. L’antic abocador municipal, clausurat sense cap mena 
de projecte de restauració, ha afavorit l'estat de degradació general de l'indret. 
La recuperació del conreu de la vinya, iniciada molt darrerament, pot ocasionar 
moviments de terra que afectin les feixes existents i les extraccions d’àrids 
innecessàries. 
 
 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Aplicar mesures de restauració que minimitzin els efectes d'actuacions anteriors 
com l'abocador, o presents com el trànsit de vehicles. 
Pla especial de protecció del paisatge amb topants a les àrees dels diferents usos 
del sòl. (llei d’aigües, sòl forestal i agrícola, etc.). Cal recalcar que les carenes 
del Puig de les Llaceres, el Puig del Perdigó i el Puig Pelat per una banda, i els 
colls de Sant Antoni, coll de Poca-sang i Puig Esquers per l’altra, delimiten una 
conca visual molt característica que s’ha de preservar. 

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

a) Es proposa la classificació de tota l’àrea com a sòl no urbanitzable 
especialment protegit, regulant amb detall els usos compatibles amb la 
conservació de l’espai i establint els usos prohibits, així com limitant al 
màxim la possibilitat d’implantar infraestructures i instal�lacions en 
aquesta zona mitjançant la declaració d’utilitat pública i interès social. 
 

b) Redacció i aprovació d’un Pla Especial de protecció del paisatge i del medi 
natural, amb l’objectiu de protegir i mantenir la llera del riu, de crear un 
passeig arran de riera, de rehabilitar el nucli antic de Molinars, de 
recuperar el conreu d’olivera i vinya, restaurant parets seques i limitant la 
introducció d’espècies vegetals no autòctones. 
 

c) Inclusió de l’àrea al Catàleg del Patrimoni natural del municipi. 
 

d) Seria convenient valorar la possibilitat de proposar la incorporació 
d’aquest espai al PEIN de l’Albera. 

 
e) Cal resoldre la situació de l’antic abocador municipal amb la redacció i 

execució d’un projecte o programa de restauració de l’abocador i de 
recuperació del seu entorn, amb inclusió als pressupostos municipals de 
la dotació econòmica per dur-ho a terme, i acollint-se a les línies d’ajut 
convocades pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya amb aquesta finalitat.  

 
f) Respecte a l’adopció de mesures en relació a la circulació per la pista, 

caldria fer complir les disposicions de la Llei 9/95 de 27 de Juliol d’accés 
motoritzat al medi natural, prohibint la circulació pel llit de la riera, 
limitant la utilització de la pista forestal, i adoptant les senyalitzacions 
adients (arts. 7 i 8.2 de la Llei 9/95). 

 



 

 

 


