
 

 

Boscos de la Serra Llarga-Cala Sant Francesc-Santa Cristina  
 
Codi: 83 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
81,60 ha. Blanes i de Lloret de Mar. 

 

Delimitació: 
 

 

Espai que comprèn petites àrees de zona forestal entre la carretera GI-682 i el 
mar, entre les urbanitzacions de la cala Sant Francesc, la serra Llarga i Santa 
Cristina, i fins a la Vinya Blanca i la plana d'en Roviralta. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Zona formada per granodiorites, és una àrea d’ús forestal en antigues zones 
abandonades de vinya, on els boscos són ara densos i ben constituïts. Sota la 
coberta de pi blanc (Pinus halepensis), pi pinyer (Pinus pinea) i pinastre (Pinus 
pinaster), es recupera l'alzinar amb suros (Quercus suber) propi d'aquest sector 
del litoral. La zona és plena de feixes de pedres, que denoten l’antic ús agrícola, 
on ara s’estén la massa boscosa. 
 

Tot i que externament el bosc sembla molt homogeni, està constituït per un 
mosaic de pinedes més o menys pures, de retalls d’alzinar ben constituït a les 
zones favorables (indrets planers i fondals) i de bosc mixt d’alzines, suros i pins. 
La recuperació del bosc perennifoli propi de terra baixa es pot observar per la 
presència de marfull (Viburnum tinus), un arbust que apareix a boscos poc 
alterats. 

 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
 
Tota la zona és una massa forestal ben constituïda i a les torrenteres trobem un 
bosc dens que arriba fins arran de mar. D’altra banda, els penya-segats estan 
encara ben conservats, tot i la pressió estiuenca. La inclusió de l’espai en el 
catàleg evitaria que la seva urbanització. 

L’espai ha de servir com a zona tampó entre les urbanitzacions veïnes i podria 
realitzar la funció de corredor biològic a banda i banda de la carretera GI-682, 
per la costa d'en Gallina. 

Degut a l’antic ús agrícola de la zona, no hi ha espècies vegetals d’interès 
especial, Tot i així, ja que la importància d’un ambient no el donen només les 
espècies singulars, sinó l’hàbitat en conjunt, es recomana preservar l’àrea. 

 
 

Qualificació urbanística: 
 

Blanes 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Forestal Clau 23 
- Àrees de protecció paisatgística, Clau 24 A 

 

• Sistema Parcs i jardins, Clau C. 
 

• Equipaments i dotacions comunitàries, (Clau D3 religiós i D1 docent). 
 

• Sistema Parcs Forestals, Clau E. 
 

• Sistema Costes, Clau F. 
 

• Sòl urbanitzable programat pel desenvolupament residencial intensitat 2 
Clau 12 b: Sector Pla Parcial Pinya Rosa. 

 

Lloret 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Forestal de conservació, Clau 5.2. 
- Protecció del paisatge, Clau 5.5. 
- Forestal de repoblació, Clau 5.3. 

 

Cal destacar que des del Port de Blanes fins al terme municipal de Lloret, i la 
Cala de Sant Francesc, els sectors compten amb la declaració de paratge 
pintoresc per Decret de15 de Setembre de 1.972. 

 

Construccions existents: 
 

L’ermita de Santa Cristina presenta elements barrocs i renaixentistes, i gaudeix 
d’uns entorns de gran bellesa. Existeixen algunes cabanes de vinya, encara ben 
conservades, amb volta de canó i recobertes de rajoles massisses a l’exterior, a 



 

 

la part alta del tombant de carena i prop de l’ermita de Santa Cristina. Caldria 
arranjar aquests elements patrimonials del catàleg municipal. 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
 
L’estat de conservació és bo tot i l'elevat nombre d’activitats d’oci dels vianants, 
pràcticament tot l'any. La presència d’espècies d’ocells forestals com el gaig 
(Garrulus glandarius) i d’espècies vegetals com el marfull (Viburnum tinus) 
demostra la recuperació forestal de la zona. 

Cal destacar que travessa l’espai un camí de pas entre les cales de Blanes (Sant 
Francesc) i Lloret (Santa Cristina i Fenals), que comporta la circulació d’una gran 
quantitat de vehicles durant els caps de setmana i l'estiu, provocant una 
degradació de l'espai. 

 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
 
El requeriment principal de protecció és la conservació de l’àrea com a zona 
boscosa per tal que pugui fer la funció de zona d'esbarjo en una àrea 
intensament transitada.  

D’altra banda, mantenir la zona sense edificar possibilitarà la funció de connector 
biològic entre les àrees que encara no s’han ocupat en aquest sector litoral 
densament poblat. La seva protecció mantindria un bosc termòfil perennifoli típic 
del litoral de la Costa Brava. 

No s’hauria de permetre l’explotació forestal, deixant el terreny evolucionar 
lliurement. 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. 

 
 

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

a) Caldria dotar l’àrea d’un Pla de prevenció d’incendis i executar les 
mesures adients per mantenir el bosc en condicions de seguretat i neteja 
adequades. 
 

b) Podrien aplicar-se diverses fórmules de compra, arrendament o cessió 
d’ús de l’espai a favor de les entitats locals o de fundacions, per garantir 
una gestió ambientalment acurada, l’acondicionament i conservació de les 
masses boscoses i, en el seu cas,  un ús públic ben ordenat i planificat. 
 

c) Podria impulsar-se un projecte per la creació d’itineraris tous i per la 
recuperació dels camins de ronda, amb la finalitat de revaloritzar la 
bellesa paisatgística de tota l’àrea. 
 



 

 

d) Cal fomentar i garantir una gestió forestal sostenible que minimitzi la 
rendibilitat o productivitat de l’explotació forestal i s’orienti preferentment 
als factors paisatgístics i ambientals. 

 

 


