
 

 

Connector Turó de Montell - Tordera 
 
Codi: 84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
118,60 ha. Blanes i Tordera.  

 

Delimitació: 
 
Àrea  que limita al nord-est amb tota la zona boscosa del Turó de Montell. A 
l’est, es troba l’urbanització del Mas Cremat i a l’oest, el límit el marca la 
divisòria amb la província de Barcelona (terme de Tordera). Al sud-oest l’àrea 
enllaça amb l’espai natural de la desembocadura de la Tordera 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Comprèn una espai agrícola continu travessat pel torrent de Can Rabassa i per 
una infraestructura molt transitada (GI-600). Els cultius que hi creixen són 
principalment cultius de cereal amb una petita proporció de cultiu de vinya i 
hortícoles (patata, faves, enciam, etc.), amb molta intensificació en  part de 
l’àrea. A més, es troben cultius fructícoles, sobretot de poma, alguns erms i 
finques remenades amb alt grau de ruderalització. 

Al sector nord, trobem la clapa forestal més important situada contigua a l’àrea 
del Turó de Montell, amb alzines (Quercus ilex), suros (Quercus suber) i  pins 
pinyers (Pinus pinea). Trobem també petites clapes esparses de bosc mixt de 
roures (Quercus humilis) i alzines. 

El torrent de Can Rabassa acull la taca de bosc mediterrani i submediterrani més 
important de la zona sud de l’àrea (per sota de la GI-600), amb trams on 
dominen els canyars, fruit de la degradació del bosc de ribera  originari. 

 

 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
 
L’àrea afavoreix la connexió biològica entre les àrees d’interès natural del Turó 
de Montell i la desembocadura de la Tordera. Tot i que ambdues àrees contenen 
hàbitats molt diferenciats com boscos de ribera i herbassars humits per una 
banda, i boscos d’alzines o mixt de plana per una altra. Els usos agrícoles de 
l’àrea catalogada permeten la conservació d’un hàbitat permeable entre els dos 
espais. Les espècies lligades al bosc poden mantenir certa interconnexió per la 
presència de retalls de bosc zonal i d’una franja estreta, entorn el torrent. 
L’espai agrícola també permet, gràcies a la seva permeabilitat, la mobilitat 
d’amfibis, rèptils i mamífer. 

La inclusió d’aquesta àrea pretén salvaguardar i garantir la connexió biològica de 
dos àrees periurbanes molt freqüentades, amb risc de patir impactes per 
infraestructures i urbanització del territori. 

 
 

Qualificació urbanística: 
 

Blanes i Tordera 

 

• Sòl No Urbanitzable: 

-  Clau 20. Zona Agrícola d’Especial Protecció. 

-  Clau 21  Zona Agrícola Permanent. 

 

Construccions existents: 
 
Petites barraques que cal lligar a una normativa conjunta per a tot el municipi o, 
si més no, en aquesta àrea. Les ampliacions de les cases de pagès, si s’han de 
produir, hauran de seguir també uns paràmetres estrictes. 

L’espai es troba afectat per una infraestructura molt transitada, la GI-600. Al 
sud-est de l’àrea es dóna una forta pressió humana per les diverses 
urbanitzacions que trobem i per les naus d’ús agrícola i una nau industrial. No 
obstant, l’espai conserva un paisatge agrícola continu en estructura de mosaic 
que escasseja en el municipi de Blanes. 

La part septentrional del Turó de Montells presenta un recorregut paisatgístic de 
camps i rieres ( Riera de Sant Daniel, Torrent del Gall, Torrent de Can Rabassa, 
etc.) que configuren alhora una àrea agrícola de grans terrasses i planes. 
Esquitxada amb un seguit de masies on caldria un augment de normativa i 
catalogació. L’àrea manté un fràgil equilibri de paisatge, però cal una decidida 
preservació, ja que el nombre de construccions existents és elevat. 

 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
 
L’impacte més greu  que pertorba la connexió biològica és l’intens trànsit que 
circula per la via asfaltada. Cal preveure la instal�lació de mesures correctores 
per afavorir la permeabilitat de la infraestructura. Actualment s’està realitzant 
una remodelació que pot incrementar l’efecte barrera per a la fauna. 



 

 

La intensificació agrícola pot repercutir negativament en la pèrdua de diversitat 
d’espècies vegetals arvenses i en l’entomofauna (ortòpters, lepidòpters, etc.) i 
en la comunitat de vertebrats, especialment els amfibis i les espècies 
entomòfagues.  

Cal garantir la conservació del bosc  que es desenvolupa als marges del torrent, 
sobretot perquè realitza un funció de connexió hidrològico-forestal. A més, 
aporta un hàbitat que, degut a les seves característiques microclimàtiques, actua 
de refugi i de font d’alimentació de la fauna en l’època de estival. 

Cal garantir que l’estructura en mosaic no es degradi afavorint l’alternança  i 
diversificació dels cultius, així com la reforestació d’alguns marges amb 
vegetació forestal (alzina, roure, freixe, etc.) o d’arbusts dels marges (arços, 
bardissa, sanguinyol, etc.). 

 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Mantenir els mateixos usos actuals (agrícoles) per evitar la fragmentació de 
l’espai i la pèrdua de la seva permeabilitat, així com per evitar que l’anella 
forestal i agrícola que envolta la ciutat de Blanes (en bona part recollida en 
aquest catàleg) redueixi la seva capacitat amortidora i de preservació de la 
diversitat. 

- Activar mesures de permeabilització de la carretera GI-600 per facilitar la 
mobilitat entre les diferents àrees que vol connectar l’espai. 

- Garantir l’estricta protecció del bosc de ribera. Afavorir la regeneració dels 
trams degradats i evitar la canalització de la riera, així com el dragatge dels 
camps en les finques de cota més baixa. 

- Fomentar pràctiques agrícoles menys agressives per a la fauna i la flora, amb 
la introducció de cultius que no requereixin grans quantitats de rec ni biocides. 

- La recuperació de marges llenyosos i arbustius per afavorir la connexió forestal 
i per aportar tant refugi a la microfauna, com  punts adients de nidificació per a 
l’avifauna. 

 

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

a) Assegurar la classificació de tota l’àrea com a sòl no urbanitzable, dotant 
d’especial protecció els cursos d’aigua, torrents i rieres, i garantint el 
compliment de la Unitat Mínima de Conreu o de la Unitat Mínima Forestal. 
 

b) La Clau 21 – Zona agrícola permanent del planejament- no ofereix 
suficient protecció a l’àrea, ja que s’hi permeten usos com els de granges, 
vivendes no rurals, serveis sanitaris, público-administratius, educatius i 
esportius, socio-culturals i recreatius i residencials especials, tots ells 
incompatibles amb la preservació de l’espai i la seva funció com a 
connector. Esdevé imprescindible modificar la clau d’ordenació urbanística 
per tal de garantir la funcionalitat de l’espai com a connector. La clau 20 
Zona d’especial protecció, seria la més adient en aquest cas. 
 

c) Un pla especial urbanístic hauria de desenvolupar l’ordenació i regulació 
d’aquesta àrea assegurant el manteniment dels elements naturals i 



 

 

agrícoles i dotant-lo de mesures econòmiques pel compliment de les 
seves finalitats. 
 

d) Cal impedir la canalització, cobertura o entubament dels torrents i rieres, 
mitjançant la introducció d’aquestes limitacions en la normativa 
urbanística. 
 

e) S’hauria d’incorporar al Catàleg de Patrimoni Natural del municipi de 
Blanes els sectors de bosc de ribera, cursos d’aigua i altres àrees de 
major valor natural. 

f) Resulta necessària la realització d’un projecte per permeabilitzar la 
carretera GI-600, creant passos de fauna per tal de garantir la 
connectivitat biològica. 
 

g) Endegar un programa ambiental per afavorir la regeneració dels trams de 
riera degradats, mantenir i millorar l’estat del bosc de ribera o recuperar 
els marges arbustius. 
 

h) Fomentar la gestió forestal sostenible i els usos agraris respectuosos amb 
el medi ambient, minimitzant la utilització de fertilitzants i plaguicides i 
impulsant l’agricultura ecològica. El fet que ens trobem davant d’una zona 
sotmesa a forta pressió urbanística, aconsellaria l’adopció de mesures des 
d’un punt de vista sectorial agrari, com la signatura de contractes 
territorials d’explotació, o la inclusió dels terrenys agrícoles al pla 
sectorial agrari de Catalunya. 

 

 


