
 

 

Connector Gavarres – Muntanyes de Begur 
 
Codi: 44 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 

953,20 ha. Pals, Palafrugell, Regencós i Torrent. 
 

Delimitació: 
 
Àrea que ocupa l’espai situat entre els nuclis de Regencós, Torrent, Palafrugell i 
el massís de les Gavarres. Així, el límit ressegueix la carretera de Pals a Torrent, 
les diferents tanques arbrades que separen les propietats dels cultius, seguint la 
direcció de la carretera de Palafrugell a Regencós, i un tram del límit del PEIN de 
les Gavarres.  

 

Caracterització de l’espai: 
 
Paisatge en mosaic que es caracteritza per la disposició d’una plana agrícola amb 
petites àrees forestals, que sovint es col�loquen en els turons presents. Aquestes 
zones forestals es caracteritzen per presentar una convivència entre els pins, 
sovint pinyers (Pinus pinea) o pinastres (Pinus pinaster), i les alzines (Quercus 
ilex) i suros (Quercus suber). Aquesta primera cobertura arbòria s’acompanya 
d’un sotabosc espès, ocupat bàsicament per la brolla d’estepes i brucs, que en 
determinats indrets és completament dominant. El conreu predomina en aquesta 
àrea, però la seva presència dóna una interessant variabilitat paisatgística, ja 
que els camps ressegueixen les ondulacions del terreny i queden separats per les 
diferents feixes arbrades que s’alcen aterrassant el terreny. Tanmateix, aquesta 
àrea és interessant pels diferents cursos d’aigua que la transcorren (Riera Grossa 
de Palafrugell, per exemple). Així, apareixen diversos trams ocupats per 
vegetació de ribera, amb salzes (Salix alba) i àlbers (Populus alba) i, en 
determinades zones, ocupats per espècies pròpies d’herbassars megafòrbics 
nitròfils i humits (Convulvetalia sepium, Galio-Allierietalia). Les edificacions 



 

 

incloses corresponen bàsicament a construccions ben integrades 
paisatgísticament, tot i que es detecta alguna instal�lació d’engreix de bestiar 
amb una estructura totalment discordant amb l’entorn. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

L’espai no presenta ecosistemes importants, a excepció d’alguns hàbitats 
considerats prioritaris per la UE (les suredes), ni esdevé una àrea representativa 
del medi natural de la Costa Brava. D’altra banda, aquesta àrea és interessant 
per al representació del paisatge agrícola que temps ençà dominava en aquestes 
terres. La seva disposició en el terreny (és un espai amb un pendent molt suau 
que segueix la direcció oest-est, des d’on s’obté una panoràmica visual 
interessant sobre el corredor de Palafrugell, i la seva situació geogràfica, fa que 
aquest espai esdevingui un corredor paisatgístic del tot necessari. Aquest 
corredor manté una continuïtat entre les Gavarres i el corredor de Palafrugell, i 
estableix, juntament amb la muntanya seca de Torrent, la connexió ecològica i 
paisatgística entre el massís de les Gavarres i el massís de Begur. Ambdós 
espais són d’interès natural, inclosos al PEIN, i se n’ha de garantir la 
connectivitat. També cal destacar la importància de la Riera Grossa de 
Palafrugell pel seu possible paper com a connector biològic, ja que neix a les 
Gavarres i conflueix amb altres recs i torrents fins el Daró i el sistema hidrològic 
del riu Ter. Aquest fet permet la connexió entre un espai totalment forestal com 
les Gavarres amb d’altres de naturalesa molt diferent, com els ambients fluvials 
o d’aiguamoll. 

 

Qualificació urbanística: 
 
Pals, Palafrugell, Regencós i Torrent 

 

Tot el sòl es classifica com a sòl no urbanitzable. 

 

Construccions existents: 
 

Barraques de camp i alguns masos interessants. 

 

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

L’àrea presenta un estat de conservació acceptable, malgrat que es dóna risc 
d’afectació en tot el seu perímetre, per l’extensió del polígon industrial de 
Palafrugell, o la ubicació d’una instal�lació lúdica i recreativa situada al voltant de 
la carretera de Regencós a Palafrugell. Altrament, cal considerar la instal�lació 
d’algun equipament d’utilitat pública i d’interès social, i la presència del nucli 
rural de Llofriu i de la urbanització de la Barceloneta. S’ha de destacar el gran 
nombre de pistes, carreteres i camins rurals existents i la presència de pins en 
els turons, que desvirtua els sectors arbrats de la zona. No es pot oblidar la 
banalització i ruderalització de diferents trams de la Riera Grossa de Palafrugell 
per l’acumulació i abocaments de deixalles. 

 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
És necessari mantenir un control estricte de les edificacions al perímetre de 
l’espai, així com prohibir qualsevol construcció no vinculada a l’ús agrícola a 
l’interior de l’àrea. Cal considerar la neteja d’alguns sectors i la recuperació 
d’alzinars i suredes en detriment de les pinedes. S’haurien de recuperar els 
marges arbrats entre camps de cultiu. Finalment, seria del tot desitjable protegir 
adequadament la zona de la riera Grossa de Palafrugell.  

 

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

a) La totalitat de l’àrea ha de classificar-se com a sòl no urbanitzable 
d’especial protecció, donada la seva situació estratègica com a connector 
entre els espais d’interès natural Les Gavarres i les muntanyes de Begur, 
aprofitant els sòls forestals, la presència a l’àrea de la Riera Grossa de 
Pals i de Bonida, així com l’existència de zones agrícoles. 
 

b) Cal garantir la classificació com a sòl no urbanitzable amb Clau forestal i, 
en conseqüència, l’aplicació de la Unitat Mínima Forestal de 25 hectàrees 
a tota la zona que té presència de masses boscoses. A la resta de l’àrea 
caldrà assegurar el seu manteniment com a zona agrícola. 
 

c) El desenvolupament del règim de protecció s’hauria de fer mitjançant un 
pla especial de protecció del paisatge i del medi natural que impedís la 
transformació urbanística de tota l’àrea, així com la instal�lació d’usos 
incompatibles amb els valors naturals actuals, com ho serien indústries, 
habitatges unifamiliars aïllats, abocadors, traçats de línies d’alta tensió, 
camps de golf, càmpings caravanings, noves infraestructures viàries, etc.  
Aquest pla hauria d’estar dotat amb mitjans econòmics per fomentar el 
manteniment i la recuperació de les activitats agroforestals. 
 

d) S’hauria d’introduir als planejaments municipals limitacions o prohibicions 
pel que fa a la canalització, cobertura, entubament i afectació de les 
rieres presents a l’àrea. 
 

e) Tanmateix, caldria incloure al Catàleg de Patrimoni natural dels municipis 
les zones de major valor i interès. 
 

f) Caldria desllindar les zones de domini públic de les rieres, netejar marges 
i garantir un règim d’accés o de pas públic proper a les lleres, mitjançant 
la promoció d’un programa ambiental de recuperació d’aquests espais, 
per part de l’Agència Catalana de l’Aigua i de les administracions locals 
afectades. 
 

g) Cal impulsar els Plans Tècnics de Gestió i Millora forestal per tal 
d’assegurar una gestió efectiva i sostenible de les masses forestals, 
fomentant les accions de conservació, neteja, acondicionament i 
explotació racional del bosc, i evitant l’abstencionisme i abandonament 
del mateix. Tanmateix, podria endegar-se un projecte de recuperació dels 
alzinars i suredes. 
 



 

 

h) Resulta necessari projectar passos de fauna a totes les carreteres que 
recorren l’àrea, per tal de reduir el seu efecte negatiu de fragmentació de 
la natura. 
 

i) Seria interessant plantejar la possibilitat d’incorporar l’àrea al PEIN, per 
tal de fer viable l’execució del seu programa de desenvolupament, pel 
que fa a garantir les connexions de tots els seus espais i la creació d’una 
xarxa continua. Aquest espai permetria enllaçar les muntanyes de Begur i 
Les Gavarres. 

 

 
 


