
 

 

Muntanya de l’Àngel-Riera de Passapera 
 
Codi: 76 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
408,18 ha. Lloret de Mar i de Blanes. 

 

Delimitació: 
 
Espai delimitat per la carretera a El Vilar, des de Lloret (al nord), la urbanització 
el Comptat de Jaruco (a l'est), el turó de Papalús i torrent dels Tres Turons (al 
sud), la carretera dels Tres Turons, Can Crema-sants, els Tres Turons i la 
carretera a El Vilar des de Blanes (a l'oest). 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Espai amb substrat granític format per una massa forestal, densa i fins i tot ben 
constituïda en alguns trams. En altres està ocupat per pinedes de repoblació. Als 
fondals i torrenteres més importants existeixen boscos de ribera molt 
interessants perquè són ben constituïts i per les espècies que hi creixen. Aquesta 
extensa zona forestal és visible des del litoral i en mirar cap a l’interior, dóna la 
fisonomia d’una muntanya boscosa, d’un paisatge equilibrat. 

Les zones de pas cap a Sant Pere del Bosc i cap el Vilar tenen una intensa 
circulació de cotxes ja que són espais de memòria col�lectiva i de trobades i 
aplecs. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Són motius de la inclusió els boscos ben constituïts en alguns trams; les zones 
arbustives (exemples interessants de la brolla termòfila d'aquest tram del litoral, 



 

 

on hi creixen espècies tan singulars com la murtra (Myrtus communis), el càdec 
(Juniperus oxycedrus) o la ginesta linifòlia (Genista linifolis), aquesta darrera 
protegida al PEIN de les Gavarres); el bosc de ribera dels fondals, com el que hi 
ha a la riera de Passapera (ben constituït i on creixen plantes de boscos humits 
pròpies de la muntanya mitjana, que tenen aquí la cota més baixa coneguda, 
com Carex sylvatica, C. pallecens, Lysmachia vulgaris, Cerastium fontanum, 
Lanthyrus linifolius o Astragalus glycyphyllos). 

Tot i que les zones veïnes a aquest espai també són interessants, el sector que 
es proposa preservar és el que té més pressió de les urbanitzacions veïnes. 

 
 

Qualificació urbanística: 
 

Blanes 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl lliure permanent, Clau 22. 
- Sòl forestal, Clau 23. 

 

Lloret de Mar 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Protecció agrícola, Clau 5.1 
- Forestal de conservació, Clau 5.2 
- Forestal de repoblació, Clau 5.3 

 

• Sòl urbà: Polígon Actuació PA18, ampliació PP Condado del Jaruco. 
 

• Sistema de protecció historicoartístic, Clau B25. 

 

Construccions existents: 
 
El monòlit del turó de l’Àngel i la placeta al seu entorn, a mig camí entre 
modernisme i noucentisme. Sant Pere del Bosc, ara convertida en àrea d’esbarjo 
i restaurant, havia estat edifici per a orfes i venia lligat a les donacions i 
aportacions fetes per l’indià de l’època (El Conde de Jaruco). 

L’ermita de la Mare de Déu de Gràcia i del Vilar es considera també un element 
arquitectònic d’interès. 

 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
 
L’estat de conservació de l’espai és bo. Tot i així, en alguns trams hi ha una 
elevada freqüentació de vianants i, en altres, el bosc es troba molt alterat, és de 
fet, una pineda de repoblació sense gaire valor natural. 

Els cursos fluvials que inclou l’espai també estan en bon estat ja que fa anys que 
no s’hi ha fet cap tala, recuperant-se bé de l’incendi dels anys 80. 



 

 

L’espai quedarà afectat per la futura prolongació de l'autopista C-32, tot i que 
una alternativa al traçat proposada més al sud, reduiria considerablement 
l’afectació. En qualsevol dels casos caldrà una especial atenció amb les mesures 
de restauració, permetent la funció de corredor biològic. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
La vessant sud és probablement l’únic gran espai entre Blanes i Lloret, a la 
segona carena de mar, que cal considerar encara amb unes condicions dignes 
d’equilibri de paisatge, on s’hi mantenen llocs i edificis històrics i religiosos que 
cal protegir. 

Els requeriments de protecció han de ser els següents: 

 
- Conservació com a zona boscosa 
- Explotació forestal acurada i amb plans tècnics de gestió 
- No explotació del bosc de ribera 
- No augmentar més la zona urbanitzable 
- Mesures correctores per la fragmentació de l’espai si hi 

acaba passant la C-32. 
 
 

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

a) Caldria garantir la classificació de tota l’àrea com a sòl no urbanitzable 
d’especial protecció amb clau forestal. 
 

b) Aparentment, les determinacions urbanístiques contingudes als Plans 
Generals de Lloret de Mar i de Blanes per aquesta àrea són adequades, si 
bé no inclouen la Unitat Mínima Forestal de 25 Hectàrees com a superfície 
a respectar per a qualsevol fraccionament de terrenys o per a la 
construcció d’habitatges unifamiliars aïllats. 

 
c) Així, la Clau 23 del PGOU de Blanes només exigeix 3000 m2 a tal efecte. 

D’altra banda, ambdós planejaments permeten la implantació al sector, 
per la via de les declaracions d’utilitat pública i interès social, de tota 
mena d’infraestructures públiques, tals com carreteres, autovies, 
abocadors, depuradores, antenes de telecomunicacions, línies d’alta 
tensió, etc., o bé d’activitats com camps de golf i zones d’acampada que 
són directament incompatibles amb la preservació dels valors presents a 
l’àrea. 
 

d) Caldria la fixació d’usos compatibles i incompatibles i l'ordenació de tota 
l’àrea mitjançant un Pla especial de protecció del paisatge.  Aquest pla 
hauria de preservar en particular els boscos de ribera i impedir l’afectació 
dels terrenys pel traçat de la futura autovia. 
 

e) Haurà d’incloure’s bona part d’aquesta àrea al Catàleg de Patrimoni 
natural dels municipis, en especial els boscos més ben constituïts i els 
boscos de ribera que són presents. 
 

f) Resulta imprescindible l’impuls d’un Pla eficaç de prevenció contra 
incendis. 



 

 

 
g) Cal el foment de la gestió forestal sostenible mitjançant la redacció, 

aprovació i execució de Plans tècnics de gestió i millora forestal que 
mantinguin en adequades condicions les masses boscoses. 
 

h) Seria d’interès endegar la delimitació de les zones de domini públic 
hidràulic de les rieres i torrents presents a la zona així com la recuperació 
dels boscos de ribera i de les zones d’influència. 
 

i) Els contractes de custòdia del territori podrien promoure’s en aquesta 
zona compensant als propietaris que s’obliguin a una gestió ambiental 
adequada. 
 

j) Tanmateix l’adquisició i compra de sòl per part de les Administracions 
Locals hauria de permetre configurar un Patrimoni públic de sòl no 
urbanitzable per garantir la seva preservació. 

 

 

 


