
 

 

Turó de Sant Joan 
 
Codi: 79 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
19,80 ha. Blanes. 

 

Delimitació: 
 

Espai situat entre la carretera que mena a la urbanització de la cala Sant 
Francesc (al nord), la urbanització (a l'est), el jardí botànic (al sud), i la 
urbanització del propi turó, que arriba pràcticament al cim (a l'oest). 

 

Caracterització de l’espai: 
 

Zona formada per granodiorites ocupada per bosc poc dens, de brolles i prats 
secs, immersa en terrenys antigament cultivats de vinya i d’altres conreus de 
secà, i avui en dia abandonats. Actualment, l’àrea es troba pràcticament aïllada 
enmig de les urbanitzacions veïnes. 

Degut a la seva situació enlairada, aquesta zona és un bon mirador del delta de 
la Tordera i de les serralades Litoral i Prelitoral (fins al Montseny). Per això rep 
nombroses visites de turistes i és una zona de passejada dels veïns que hi viuen 
a prop. 

El fundador del Jardí Botànic de Blanes, K. Faust, i altres botànics de l’època, 
van herboritzar repetidament pel turó als anys 30 i 40, citant espècies 
d’ambients secs i càlids, rares a les comarques de Girona, que demostren quin 
és l’ambient del turó. 

 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El turó de Sant Joan és el cim més enlairat d'aquest tram de la serralada litoral, 
té un accés fàcil i constitueix un bon mirador de l'entorn. No sembla idoni ni 
edificar-hi més vivendes, ni urbanitzar-lo com a zona de serveis. És important 
preservar la seva funció de zona tampó, concentrant les activitats d’oci 
humanes, per tal de disminuir els impactes a la zona veïna, coberta d'una massa 
forestal ben constituïda. 

Tot i que no hi ha espècies singulars, l’àrea possibilita l'observació de la 
recuperació de vegetació un cop abandonada l'activitat agrícola, i hauria de 
poder fer de corredor biològic, per la part nord, amb els boscos que envolten el 
turó de Santa Bàrbara i els de la cala Sant Francesc. També es proposa incloure 
aquests espais al Catàleg. 

Destaquem, d’altra banda, interessants retalls de prats secs d’albellatge ben 
constituïts, un poblament vegetal termòfil poc freqüent a la Costa Brava. 

 
 

Qualificació urbanística: 
 

Blanes 

• Sòl urbà: 
- Sistema de parcs i jardins urbans, Clau C. 
- Protecció del patrimoni artístic, cultural i 
arquitectònic. 
- Residencial unifamiliar aïllat. 

 

Construccions existents: 
 
La proximitat per la part oest i nord de construccions i xalets malmeten l’àrea, ja 
que no delimiten orgànicament. 

 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’estat de conservació és bo, tot i l'elevada freqüentació. No es pot parlar 
d'impactes greus, ja que es tracta d'una zona antigament agrícola. Tot i  la 
contradicció aparent, la freqüentació afavoreix el prat d’albellatge i  les espècies 
termòfiles que l’acompanyen. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
El requeriment principal és l’aturament d’urbanització turó i de l'expansió del 
municipi de Blanes. La redacció d’un pla de gestió i d’usos del turó de Sant Joan 
hauria de preveure estassades o cremes controlades per evitar la invasió 
d’aquests prats secs per la vegetació arbustiva i arbòria. D’altra banda, la 
limitació d’urbanitzar, per si sola, seria un objectiu ambiental òptim, perquè 
l’espai verd enllaçaria amb els boscos que es proposen en l’espai veí següent. 

 
 



 

 

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

a) Caldria incorporar l’àrea al Catàleg de Patrimoni natural del municipi 
actualitzant, amb una figura de protecció adient, l’antiga declaració de 
paratge d’interès del promontori de Sant Joan, efectuada mitjançant 
Decret el 15 de Setembre de 1.972, estenent-lo a tota l’àrea. 

 
b) La banda sud d’aquesta àrea ha configurat l’àmbit d’un Pla Especial de 

protecció de la muntanya de Sant Joan, aprovat el 31 de Gener de 1.990, 
amb l’objectiu de protegir l’entorn immediat del Castell, regular 
l’edificació existent i futura en les cotes inferiors, i procurar la connexió 
dels espais lliures amb els jardins Mar i Murtra i l’espai de Santa Bàrbara. 
En aquest Pla Especial s’han establert unes notables normes reguladores 
de l’estètica de les edificacions i del seu entorn.  D’altra banda, tot i que 
el Pla ha ordenat una sèrie de parcel�les com a edificables, la manca 
d’execució del mateix en algun indret encara permetria plantejar la 
conveniència d’impedir la transformació i edificació de part dels terrenys 
ubicats prop del penúltim revolt d’accés al Castell, preservant d’aquesta 
manera les visuals i el paisatge existent.  D’aquesta manera caldria 
promoure la modificació puntual del planejament urbanístic per assolir 
aquests objectius.  
 

c) Seria convenient l’adquisició per part de l’Ajuntament de Blanes de la 
zona de Parc forestal i de parcs i jardins urbans inclosa a l’àrea, tot 
exercitant la facultat prevista a l’article 253 de la Normativa del seu 
Planejament General i 6 del Pla Especial i habilitant els mecanismes 
administratius adients. 
 

d) Resulta indispensable adoptar les mesures adients per tal d’aconseguir la 
retirada de l’Antena instal�lada al cim del Turó, que impacta de forma 
negativa en l’apreciació dels elements del Patrimoni arquitectònic i 
monumental de Blanes presents a la zona (Castell i ermita de Sant Joan). 
Aquesta actuació cal endegar-la en execució directa d’allò que es disposa 
a l’article 107 del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de Juliol i dels propis 
objectius del Pla Especial. 
 

e) En qualsevol cas, l’àrea hauria de preservar-se de qualsevol ús que 
transformés el seu estat natural. 

 



 

 

 
 


