
 

 

Connector riera de Garbet 
 
Codi: 4 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
582,14 ha. Colera. 

 

Delimitació: 
 
Aquest espai comprèn la Conca de la Riera de Garbet i l’àrea entre la Riera de 
Molinàs i la Muntanya dels Canons, pertanyent a la Conca fluvial de Molinàs. 
Així, el límit nord de l’espai és resseguir la carretera C-252 en el tram que 
ressegueix el límit sud del nucli urbà de Colera i la carena que separa la conca 
de Molinàs i la de Garbet, mentre que el límit sud es correspon amb el límit 
administratiu del municipi de Colera. A l’est la via fèrria que passa per Garbet la 
part baixa de la Riera de Molinars, i el límit sud ressegueix la carena de la Serra 
del Socarrador. 

 

Caracterització de l’espai: 
 

És una vall fluvial que té una gran similitud amb l’àrea de la riera de Molinars, 
per tenir el mateix tipus de substrat. Es caracteritza per un paisatge de 
pastures amb peus de suros, antigues feixes d’olivera i vinya, timonedes i 
brolles mediterrànies silicícoles Altrament, s’observa la presència de feixes, 
moltes d’elles en molt bon estat de conservació i recobertes per la timoneda de 
tomaní (Lupino-Lavanduletum). A la zona també s’hi troben algunes 
repoblacions de pins i eucaliptus.   

 

 

 



 

 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Representa un corredor natural i paisatgístic entre l’EIN del Massís de l’Albera i la 
franja costanera de Cap Ras.  
S’integra en una àrea de major superfície: el conjunt de l’àrea natural de la Riera 
de Molinars (4), els Canons-Garbet-Cap Ras (6) i el mateix espai tractat. Aquest 
conjunt configura una unitat paisatgística no fragmentada que representa el 
paisatge esclarissat del bosc mediterrani, les seves brolles i les restes d’antics 
cultius tradicionals de secà, en valls de rieres típicament mediterrànies. A més, 
aquesta zona alberga la intrusió més gran de pòrfir riolític (per sota el Coll d’en 
Poca Sang) a la riera de Garbet i inclou els últims afloraments d’una liniació de 
filons de quars que prové de St.Quirze i el Puig d’Esquers. Pel que fa a la 
vegetació, destaquen  les  bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i 
llocs humits (Nerio-Tamaricetea) en alguns dels torrents que baixen cap a la 
platja de Garbet, caracteritzades per espècies com Glaucium flavum o 
Scrophularia canina. Destaquen també els prats mediterranis rics en espècies 
anuals basòfiles (Thero-Brachypodietalia), ja que es troben a la categoria 
d’habitats d’interès comunitari- prioritari segons la Directiva 67/97/CE. La 
inclusió d’aquesta zona és primordial per  a garantir la connexió entre la Serra 
de l’Albera i el litoral. La zona compta amb una bona representació d’ocells 
lligats als ambients mediterranis esclarissats (prats, feixes) i de les brolles i 
rocams: botxí meridional (Lanius meridionalis), tallarols (Sylvia sp.), còlits 
(Oenanthe leucura i O. hispanica), 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 l’escassa i vulnerable àliga perdiguera i de l’àliga daurada (Aquila 
chrysaetos).  
 

Qualificació urbanística: 
 

Colera 

 
 

• Sòl no urbanitzable. 
 
 

Construccions existents: 
 
Inexistents. 
 

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

A la part baixa de la vall destaca la proliferació d’espècies al�lòctones com el 
seneci del cap (Senecio inaequidens),  Chenopodium pumilio,  Cotula australis, i  
Lavatera arborea. D’altra banda, la freqüentació massiva que pateix aquest 
espai durant els mesos d’estiu a la zona més propera a la costa, ha provocat 
una forta atomització de l’espai perifèric a la platja de Garbet, augmentant-ne 
fortament la presència d’espècies ruderals i d’altres d'invasores, com el mateix 
seneci o el Carpobrotus edulis.  
Un altre aspecte negatiu per a la conservació natural de l’àrea són les 
plantacions de pi insigne i d’eucaliptus que hi ha a la part més alta de l’àrea. 
 
 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria estudiar específicament la funció de corredor ecològic i paisatgístic 
d’aquesta àrea, ja que podria suposar un espai clau per assegurar la 
connectivitat entre el PEIN de l’Albera-Riera de Molinars amb la muntanya dels 
Canons-Cap Ras. Així, aquest espai podria esdevenir un element de suma 
importància per mantenir la biodiversitat d’aquest sector de comarca, evitant així 
la fragmentació natural que pateixen molts espais de litoral, en concret l’àrea de 
Cap Ras. 
 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Classificació de tota l’àrea com a sòl no urbanitzable d’especial protecció i 

dotació d’un règim estricte d’usos, amb fixació dels usos prohibits i 
incompatibles amb els valors naturals del sector. 
 

b) A tal efecte, caldria limitar la possibilitat d’utilitzar les declaracions 
d’utilitat pública i interès social per implantar a aquesta àrea usos, 
infraestructures i instal�lacions com parcs eòlics, antenes de 
telecomunicacions, traçats aeris de línies de transport i de 
subministrament d’energia, noves infraestructures viaries o abocadors, 
que malmetrien irreversiblement l’interès natural de la zona. 
 

c) El Pla Especial de protecció del medi natural seria l’instrument idoni per 
fixar el règim de protecció específic. 
 

d) Es proposa incloure al Catàleg del Patrimoni natural del municipi aquesta 
àrea, atesa la presència d’hàbitats d’interès comunitari prioritari recollits 
a la Directiva Hàbitat 67/97/CE. 
 

e) Cal plantejar-se la inclusió d’aquesta àrea al Pla d’Espais d’Interès Natural 
de Catalunya, tot incorporant-la a l’espai PEIN Massís de l’Albera i 
ampliant la seva delimitació. 
 

f) Seria necessari incloure en el mapa eòlic de Catalunya aquesta àrea com 
a zona incompatible amb la instal�lació de parcs eòlics. 

 



 

 

 


