
 

 

Santa Cristina i Fenals 
 
Codi: 82 
 

 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
66,50 ha. Lloret i Blanes. 

 

Delimitació: 
 

Petites àrees de zona forestal i pinedes de repoblació entre la carretera GI-682 i 
el mar, des de Santa Cristina a Fenals i el torrent dels Tres Turons. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Zona boscosa situada sobre terrenys granodiorítics i formada, sobretot, per 
pinedes, en part de repoblació i en part espontànies, en antigues zones de conreu 
de vinya. Sovint es tracta de poblaments de pins (Pinus sp.), a vegades amb 
alzines joves (Quercus ilex), sense gaire sotabosc, permetent el passeig sense 
dificultat. 

Prop del litoral els penya-segats presenten alteracions per la pressió de banyistes 
que ocupen i circulen pel rocam arran de mar, d’una platja a l’altra. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 

Es tracta d’un espai amb més importància paisatgística que natural: es tracta 
d’una zona densament arbrada i que, tot i no estar constituïda per boscos 
densos, és extensament utilitzada per banyistes per a realitzar les seves 
activitats d’oci a l'estiu, així com a zona de passeig la resta de l'any.  

Així, l’espai fa de tampó entre les urbanitzacions veïnes, i ha de servir com a àrea 
on concentrar la pressió antròpica, per tal que els boscos veïns més ben 
conservats no pateixin una pressió excessiva. 



 

 

D’altra banda té la possibilitat de ser un corredor biològic a banda i banda de la 
carretera GI-682, per la costa d'en Gallina, un tret que cal donar-li molta 
importància ja que si se segueix urbanitzant el litoral quedarà un franja contínua 
que impedirà la connexió entre les àrees interiors i el litoral. 

 
 

Qualificació urbanística: 
 

Lloret de Mar 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- De protecció agrícola, Clau 5.1 
- Forestal de conservació, Clau 5.2 
- Forestal de repoblació, Clau 5.3 
- Protecció del paisatge, Clau 5.5 

 

• Sistema de protecció de penya-segats, Clau 1.6b 
 

• Sistema de protecció històrico-artístico, Clau 1.6f 
 

• Sistema d’espais lliures. 
 

• Sòl urbanitzable programat: sector de Santa Clotilde, Clau 3 A 2 

 

Blanes 

 

• Sòl no urbanitzable forestal, Clau 23. 

 

• Sòl urbà: 
- Sistema parcs i jardins, Clau Cc. 
- Sistema d’equipaments, Clau D5. 
- Residencial unifamiliar aïllada intensitat I, 
Clau 4.a 
- Residencial unifamiliar aïllada intensitat II, 
Clau 4b 

 

 

Construccions existents: 

 

Zona situada enmig d’urbanitzacions de xalets i hotels, amb una forta pressió 
urbanística que cal aturar. Esmentem que ben a prop existeixen els magnífics 
jardins de caire noucentista de Santa Clotilde, obra de Nicolau Mª. Rubió i Tudurí, 
el màxim exponent d’arquitecte paisatgista a casa nostra. 

 

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

L’estat de conservació de l’espai és mediocre, hi abunden les deixalles deixades 
per alguns vianants. Tot i l’existència de vials asfaltats que faciliten l'accés a la 



 

 

zona, és freqüent l’aparcament de vehicles dins el bosc i pel camí de la platja, 
erosionant i degradant la zona. 

L’alteració de la massa forestal és notable i en alguns sectors la dominància de 
plantes al�lòctones dificulten la recuperació de la vegetació autòctona, com ara 
els poblaments de mimoses (Acacia dealbata). 

Tant les platges com els penya-segats han perdut part de la vegetació autòctona 
(seguiment del treballs sobre vegetació de platja realitzats durant els anys‘50 pel 
Dr. Pius Font i Quer, on es citen espècies actualment extingides a la zona). 

 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

L’espai caldria conservar-lo com a zona boscosa, però oferint la possibilitat de 
ser àrea de concentració d’activitats d’oci evitant, d’aquesta manera, la 
degradació dels espais veïns anteriors (boscos de la serra Llarga, cala de Sant 
Francesc i Santa Cristina) més ben conservats. 

L’explotació forestal no s’hauria de permetre, deixant evolucionar lliurement el 
terreny. D’altra banda, es podrien realitzar estassades prop dels camins i tales 
selectives als indrets més freqüentats, per tal de disminuir el risc de focs i 
canalitzar el pas de vianants per l’indret més adequat. 

Caldria una neteja periòdica de l’indret i l’acondicionament d’àrees d’oci 
equipades adequadament amb contenidors de recollida selectiva de residus 
adequats i integrats a l’entorn. 

Seria adequada la creació d’una normativa per a mantenir i preservar la visió 
paisatgística des de mar de la gran conca (des de punta de s’Agulla fins a punta 
de Fenals). 

 
 

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

 

a) Tots els espais boscosos de la Costa Brava situats a primera línia de mar, 
que encara no han estat objecte de transformació urbanística, exigeixen 
la seva preservació i la classificació com a sòl no urbanitzable d’especial 
protecció, amb clau forestal, o bé dotar-los d’una qualificació com a 
espais lliures, parcs públics i zones verdes, que exclogui la seva 
edificació. 
 

b) A tal efecte, caldria procedir a la desclassificació (mitjançant la 
corresponent modificació puntual del planejament general) del sector de 
Lloret anomenat de Santa Clotilde, i classificat pel PGOU com a sòl 
urbanitzable programat. Aquesta desclassificació es pot dur a terme si no 
hagués estat encara totalment desenvolupat, no s’hagués aprovat 
definitivament el Pla Parcial i el Projecte d’urbanització, i estigués 
pendent de fer-se les cessions de sòl públic i d’implantar-se els serveis 
urbanístics a tot el seu àmbit (execució que corresponia al primer 
quatrienni de vigència del Pla General 85-89). En cas contrari, prop de 24 
Hectàrees de sòl es veuran ocupades per nous habitatges, amb la pèrdua 
de valors naturals que tot això comportarà. 
 



 

 

c) La resta de zonificacions del sòl no urbanitzable aplicables en aquest 
indret i previstes tant a les Normes Urbanístiques de Lloret com a les 
Normes de Blanes són adequades, a excepció de la manca d’ajust o 
d’adaptació de les mateixes a la Llei Forestal de Catalunya de l’any 88 i a 
la necessitat d’establir en 25 ha la Unitat Mínima pel fraccionament de 
terrenys. 
 

d) El foment de l’ús públic, la creació d’una àrea d’esbarjo o d’un espai 
recreatiu, degudament ordenat (amb itineraris per passeig a peu, camí de 
ronda, etc), justificarien l’afectació de part dels terrenys mitjançant 
l’impuls d’un Projecte de creació d’un gran Parc Forestal, amb participació 
dels dos municipis afectats. 
 

e) L’àrea hauria de ser objecte d’ordenació mitjançant un Pla Especial de 
protecció del paisatge. 
 

f) Caldria incloure els sectors de major valor natural i paisatgístic al Catàleg 
de patrimoni natural dels municipis. 

 

 


