
 

 

Torrent del Sot del Gel-Torrent del Mal Camp 
 
Codi: 77 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
91,95 ha. Lloret de Mar i Blanes. 

 

Delimitació: 
 
La vall dels dos torrents, que comprèn des del sector muntanya de l'Àngel i riera 
d'en Passapere fins als sectors de boscos de la Serra Llarga, Cala de Sant 
Francesc i Santa Cristina  i  Santa Cristina a Fenals. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Es caracteritza per un substrat granític, format al nord de l’espai per leucogranits 
i al centre i sud per granodiorites. L’espai és una zona encara poc urbanitzada, 
antigament conreada de secà, amb la majoria de camps actualment abandonats. 
Els torrents estan en mal estat i només contenen canyars o bardisses. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai és l’única zona que pot servir com a connector entre els sectors de 
primera línia litoral i els d'interior (muntanya de l'Àngel i riera d'en Passapere). 
D’altra banda, l’espai fa de zona tampó entremig de dues àrees urbanitzades que 
reben una intensa pressió antròpica. 

Els camps abandonats són ocupats per brolles i per prats d’albellatge. Aquests 
darrers contenen espècies vegetals termòfiles poc freqüents a la comarca. 



 

 

Finalment assenyalar que és un espai bàsicament obert, amb poques zones 
arbrades, un fet que dóna diversitat al paisatge i permet que molts animals se’n 
beneficiïn. Si només protegim les zones forestals, les espècies vegetals i animals 
d’espais oberts entrarien en regressió. 

 
 

Qualificació urbanística: 
 

Lloret de Mar  

 

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

Blanes 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Lliure permanent, Clau 22. 
- Forestal, Clau 23. 
- Servitud de protecció, Clau 25. 

• Sòl urbà: 
- Sistema d’equipaments i dotacions 
comunitàries, abast i mercats, Clau D8. 

 

Construccions existents: 
 
 
Barraques i elements varis d’instal�lacions, llocs d’escapçada de talussos i 
magatzem de runam. Existeix la masia de Can Carolí. 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
 
L’estat de conservació és només regular, ja que són àrees de prats secs que han 
colonitzat antics conreus; tanmateix, però, aquests ambients són força 
interessants i donen diversitat al paisatge del litoral, ja que permeten la 
presència d'espècies d'ambients oberts. 

L’espai és un punt de possible pas de la prolongació de l'autopista C-32 si es 
modifica l’actual projecte acceptant-se un traçat més al sud. Tot i que aquesta 
modificació afectaria aquest espai, és avantatjosa respecte l’actual projecte, ja 
que en conjunt malmetria menys superfície d’àrees d’interès. Si esdevé el cas 
caldrà fer les actuacions pertinents perquè la zona mantingui la funció de 
corredor biològic. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Els requeriments de protecció són mínims i es concreten en mantenir l’espai en 
la situació actual i que la recuperació progressiva. No s’hauria d’augmentar més 
la zona urbanitzable i caldrà que es facin les mesures correctores si hi acaba 
passant l'autopista C-32. 



 

 

 

És important mantenir l’equilibri paisatgístic en una zona on els espais de natura 
i urbanització es barregen d’una manera ben complexa i fragmentada. 

 
 

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

a) Convé garantir la classificació de tota l’àrea com a sòl no urbanitzable, a 
fi i efecte de que actuï com a connector paisatgístic i biològic de les zones 
forestals encara no urbanitzades de primera línia de mar i les de l’interior. 
 

b) Caldria reubicar la peça d’equipaments públics i comunitaris fixada a la 
zona de Blanes propera a la Carretera, tot alliberant els terrenys d’aquest 
ús, ja que la instal�lació i construcció dels equipaments malmetria la seva 
funcionalitat com a connector. 
 

c) Per una millor protecció de l’espai hauria de dotar-se’l d’un Pla Especial 
de protecció del paisatge i del medi amb l’objectiu de recuperar els usos 
agraris i la restauració dels torrents, a més de la preservació general de 
l’entorn. 
 

d) Cal efectuar un estudi sobre les mesures a implantar per possibilitar la 
permeabilització de la Carretera de Blanes a Lloret, tot habilitant passos 
de fauna i executant el corresponent projecte amb aquesta finalitat. 
 

e) S’ha de recuperar l’estat natural dels torrents presents a l’àrea mitjançant 
la confecció dels corresponents Projectes que comportin la neteja dels 
espais i la renaturalització dels mateixos. 

 

 

 
 


