
 

 

La Modeguera 
 
Codi: 57 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
13,90 ha. Castell-Platja d’Aro. 

 

Delimitació: 
 

Espai comprès entre la Gramola del Puig i el puig del Molí de Vent, amb el pla del 
Pinell, al nord i la colònia la Residència, al sud. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Espai eminentment forestal entremig d'una zona urbanitzada. El bosc és format 
per pins (Pinus sp), suros (Quercus suber) i alzines (Quercus ilex); els pins, 
generalment pi pinyer (Pinus pinea) fan un estrat arbori alt, probablement 
provinent d'antigues plantacions en cultius, sota el que hi trobem brolla silicícola 
típica, que es va neulant per l'ombra dels arbres. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 

Zona tampó entre les urbanitzacions veïnes i els conreus adjacents que serveix 
d'esbarjo pels veïns i ajuda a dibuixar un paisatge en mosaic, de gran valor en 
l'existència de diversitat al territori. 
 

 

Qualificació urbanística: 

 

• Sòl no urbanitzable Clau 20 Zona de protecció paisatgística  
 

 



 

 

 
Construccions existents: 

 

Inexistents fora del mateix Puig, com àrea patrimonial important del paisatge. 
 
 

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

Zona en un estat regular de conservació, amb una pressió antròpica important al 
llarg del temps. D’altra banda, la seva funció de tampó es consideren semblen 
suficients per a la seva protecció. 
 
Degut al seu passat com a zona cultivada, tot i que la notable recuperació del 
bosc, no trobem espècies vegetals de gran valor. 
  
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
 

Cal permetre que aquest petit turó arbrat es lligui amb les àrees agrícoles i 
d’horta del Pla de Riembau i del Pinell. Aquestes han de conservar la seva 
classificació de sòl agrícola, respectar els antics traçats de camins, i preservar una 
gran àrea lliure a cada costat del Ridaura, de manteniment de la vegetació de 
ribera i del mateix curs hídric. 

 
Els requeriments de protecció s’han de basar en el manteniment i conservació de 
l’espai com a zona boscosa. Si es realitza explotació forestal, aquesta ha de ser 
sostenible.  

 
Evitar l’augment  de la zona urbanitzable. 
 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) La classificació com a sòl no urbanitzable, zona de protecció paisatgística 

fixada a l’actual planejament general de Castell-Platja d’Aro, és 
l’adequada per tal de preservar els valors presents a l’àrea. 
 

b) Tot i així, seria convenient la seva inclusió al Catàleg de Patrimoni natural 
del municipi.  
 

c) La presència de massa arbrada i la seva especial situació a prop de zones 
urbanitzades, la fan idònia per destinar-se a espais lliures i parc urbà.  A 
tal efecte, seria d’interès procurar la seva adquisició per part de 
l’administració municipal, mitjançant la signatura d’acords voluntaris amb 
els propietaris. En el seu defecte, prèvia afectació dels terrenys 
mitjançant la redacció del corresponent projecte tècnic, on figuri 
l’elaboració d’un llistat de béns i drets afectats, per tal de procedir amb 
posterioritat a la seva expropiació forçosa. 
 



 

 

d) Caldria, en aquest cas, impulsar un Pla Especial en el que es regulés i 
s’ordenés l’ús públic, acondicionant els accessos, itineraris i camins per a 
vianants, així com les zones de lleure per a tota la població. 
 

e) Tanmateix, caldria prohibir la instal�lació en aquesta àrea, mitjançant la 
declaració d’utilitat pública i interès social, d’antenes de 
telecomunicacions i d’altres infraestructures que malmetrien 
irreversiblement els valors paisatgístics del sector. 

 

 
 


