
 

 

Turó de Montell 
 
Codi: 78 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
56,43 ha. Blanes. 

 

Delimitació: 
 

Zona boscosa entre la riera de Can Rabassa i el seu afluent dret (al nord), el 
mas Montells i la costa d'en Mateu (al sud) i el Mas Borinot (urbanització), a 
l'est. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Es tracta d’una zona forestal pràcticament en la seva totalitat, on predominen 
alzines (Quercus ilex) i suros (Quercus suber) amb pins, sobretot pi pinyoner 
(Pinus pinea). Probablement es tracta d'una zona que sempre ha tingut un ús 
forestal (no hi havia hagut conreus de vinya com a les zones veïnes) i no ha 
estat gaire explotada en els darrers anys. L’espai és un exemple de bosc 
mediterrani ben constituït que evoluciona cap a una massa forestal madura. Per 
això té un gran valor natural i paisatgístic. Tot i que de lluny sembli que domini 
el pi pinyoner, quan un s’endinsa dins el bosc observa com alzines i suros són 
dominants, tot i que d’alçada més baixa, i que no hi ha gaires pins petits. També 
es poden observar altres espècies caducifòlies com el server i la moixera, que 
denoten l’evolució del bosc cap a una massa forestal madura. El punt més alt del 
Turó de Montell està constituït per un aflorament volcànic de basalt olivínic 
relacionat, tant per la forma com l’antiguitat, amb els altres afloraments del sud 
de la comarca de la Selva i els de la Tordera. 

 



 

 

 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Zona boscosa ben constituïda i diversa, amb retalls de bosc mixt propers als 
cursos fluvials amb els que limita al nord. El bosc mixt de roures i alzines devia 
ocupar el pla abans de la seva conversió en zona agrícola. És tracta de la zona 
forestal més ben conservada que hi ha al sector nord del municipi de Blanes. 
L'aflorament volcànic és ara cobert de vegetació. 

La riera de Can Rabassa i els torrents de la capçalera que l’originen són de gran 
interès florístic i ecològic, ja que contenen espècies vegetals d’ambients humits 
que obtenen aquí l’únic indret possible per créixer (arbres de ribera com el vern i 
els gatells, i herbes de llocs ombrívols com els càrex, el corniol o el 
gèrum).D’altra banda, són un refugi per a espècies animals d’ambients humits 
(com ara amfibis) en una àrea on predominen els ambients eixuts. 

La preservació de la zona ajudaria al manteniment com a zona forestal del sector 
sud selvatà de la Serralada Litoral permetent enllaçar així amb els cims més 
enlairats de Montbarbat, Montoriol i el sector del Vilar. 

 
 

Qualificació urbanística: 
 

Blanes 

• Sòl no urbanitzable: 

 

- Zona agrícola permanent (Clau 21). 
- Zona Forestal (Clau 23). 

 

Construccions existents: 
 
 
No existeixen gaires elements arquitectònics d’interès tret d’alguna masia 
enrunada a la part alta (entremig d’arbrat de pi), i de petites cases 
d’autoconstrucció, arranjades i ampliades, a la part de l’obaga. 

L’àrea acaba al darrer Puig de la Llarga serralada de l’Ardenya – Cadiretes, abans 
de la conca blana de la Tordera, i abans d’enllaçar amb la Serra del Corredor del 
Montnegre. Presenta a la part sud un conjunt de boscos compactes de gran 
qualitat plàstica, no gaire remenat a part de la baga, on s’hi barregen feixes i 
camps estrets 
 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
 
El bosc es troba en bon estat de conservació i no presenta impactes forts que el 
malmetin, tot i que rep nombroses visites de les persones d’urbanitzacions 
veïnes per passejar-hi, recollir bolets, espàrrecs. 

 
 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
No s’estableix cap altre requeriment de protecció que el que es deriva de la 
continuïtat de les activitats d’explotació forestal sostinguda. Aquestes caldria que 
es fessin amb l’objectiu de mantenir la zona com a bosc. Per tant, no s’hauria de 
permetre la plantació d’espècies al�lòctones que no fossin pròpies de la zona, i 
s’hauria d’evitar tales arreu, així com un excés de camins de desembosc que 
malmetessin l’àrea. La redacció d‘un pla de gestió forestal de les finques 
afectades que recollís tots aquests aspectes seria molt positiva. 

 
 

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

a) La classificació del sòl prevista pel planejament general de Blanes resulta 
adequada. Tot i així, convindria per aquesta àrea restringir els usos 
permesos, augmentar la Unitat mínima, i impedir la instal�lació, 
mitjançant la declaració d’utilitat pública i interès social, d’infraestructures 
viaries, camps de golf, càmpings o altres usos diferents dels estrictament 
agraris. 
 

b) Per evitar segregacions il�legals, fraccionament i ocupació excessiva dels 
terrenys agrícoles, s'haurien d’establir, en el Pla General d’Ordenació 
Urbana de Blanes, les 2 Hectàrees com a fracció mínima en el sòl no 
urbanitzable (Clau 21 zona agrícola permanent), per instal�lar granges 
(article 245 de les Normes). D’altra banda, també s’haurien d’establir els 
3.000 m2 com a finca mínima per construir habitatges unifamiliars aïllats 
(article 248), ajustant-se al Decret de la Generalitat de fixació d’Unitats 
Mínimes de Conreu i incrementant-se fins a les 4’5 HA. 
 

c) La Unitat mínima de 30.000 m2 (3 ha) fixada pel planejament de Blanes 
a la Zona Forestal (Clau 23) per permetre la construcció d’habitatges 
unifamiliars no rurals, hauria d’ajustar-se a la Unitat Mínima Forestal de 
25 Hectàrees establerta pel Decret 35/90 de 23 de Gener del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 

d) L’aprovació d’un Pla Especial seria l’instrument idoni per protegir l’espai 
forestal, els conreus i el paisatge, restringir els usos possibles i 
incrementar les Unitats mínimes previstes al planejament. Aquest pla 
Especial hauria de tenir especial cura també de la protecció de la Riera de 
Can Rabassa i els Torrents de la seva capçalera (per tal de garantir la 
preservació de l’interès florístic i ecològic de la zona), així com adoptar 
les mesures adients per a preservar l’aflorament volcànic. 
 

e) Resulta d’especial interès avaluar la possibilitat d’exercitar la previsió, 
continguda al propi planejament de Blanes (article 253), de programar 
partides anuals destinades a l’adquisició progressiva de terrenys forestals 
amb destí a Parc Públic. 
 

f) Caldria incloure tot l’espai al Catàleg de Patrimoni natural del municipi. 
 

g) Foment de l’aprovació d’un Pla tècnic de gestió i millora forestal que 
garanteixi l’explotació forestal sostenible de les masses boscoses 
existents a l’àrea. 



 

 

 
h) Impuls d’un programa de recuperació, protecció i revalorització de 

l’aflorament volcànic present a la zona. 
 

i) Anàlisi i estudi de la conveniència d’adoptar mesures ambientals de 
protecció de la Riera de Can Rabassa i dels Torrents de la seva capçalera, 
amb la participació de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la pròpia 
Administració Local. 
 

j) D’altra banda, la implicació als projectes de fundacions de caràcter 
ambiental, permetria la seva realització de forma més fàcil. 

 

 


