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1 .  MEMÒRIA  

1 . 1 .  P R E SENTAC IÓ .  

El Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic, és un treball realitzat en el 

context de l’Agenda 21 del municipi de Calonge. 

Aquest catàleg es fa amb la voluntat de tenir una nova eina per tal d’inventariar, 

classificar i analitzar els elements del patrimoni natural del sòl urbanitzable i no 

Urbanitzable de Calonge, per tal que aquests, si es creu convenient, s’incorporin en 

el catàleg de patrimoni arquitectònic i arqueològic del planejament urbanístic 

municipal de Calonge, a banda es realitza una proposta de normativa per aquests 

elements. 

Els criteris per la seva selecció han estat diversos (estètics, qualitatius, singularitat, 

ecològics, culturals...), malgrat això, s’ha de tenir en compte que molts d’altres 

indrets no s’han inclòs en aquest catàleg. Així, la voluntat dels redactors del 

present estudi és que quedi obert per tal que amb el temps es puguin incloure 

altres elements oblidats. Així es podran valorar i defensar en justa mesura, quan 

sigui necessari. 
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1 . 2 .  E S TRUCTURA  D E L  CATÀL EG .  

L’estructura bàsica per tal d’organitzar el catàleg, es fonamenta en la divisió del 

terme municipal en 4 grans Unitats, que configuren la divisió geogràfica del 

municipi. Així s’obtenen les unitats: Nord; Centre – Est; Centre – Oest; Sud. 

Cada un dels espais i/o elements inventariats, correspon a una de les quatre 

unitats, presentant doncs, característiques comunes pel fet de pertànyer a una o 

altra, malgrat les diferències en els entorns de cada unitat. 

 

En termes generals, a continuació es presenta una petita descripció general de cada 

unitat. 

NORD: Unitat majoritàriament forestal (sobretot suredes, alzinar i pinedes), 

dominada per espais inclosos en el PEIN de les Gavarres, excepte aquells sòls 

urbanitzats que estan configurats per les urbanitzacions del nord de Calonge. 

NORD 

CENTRE - OEST CENTRE - EST 

SUD 
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CENTRE – OEST: Inclou els espais de Castellbarri, Ruàs i part de la Vall dels 

Molins. El sector més Occidental de la unitat, està inclosa en el PEIN de les 

Gavarres. Excepte alguns claps agrícoles, associats a masos de Calonge (habitats o 

deshabitats), la unitat està ocupada majoritàriament per superfície forestal. 

CENTRE –EST: Unitat més agrícola de les 4. Comprèn els espais del Pla de 

Calonge, la Conca del Tinar i els Vinyers. En aquesta unitat s’hi ubica el nucli de 

Calonge, que pren importància en aquest catàleg per la presència de la majoria 

d’arbres d’interès. La part nord-est del quadrant s’inclou en l’espai PEIN de les 

Gavarres. 

SUD: Unitat especialment fragmentada en quan al sòl no urbanitzable, degut al 

continu urbà de les urbanitzacions entre el municipi de Calonge i Castell-Platja 

d’Aro, a més de les urbanitzacions del sud de Calonge i bona part del nucli de Sant 

Antoni, a més pren especial rellevància el pas de la carretera C-31. En aquesta 

unitat s’hi ubiquen espais d’interès natural com els Vilars i part de la Vall dels 

Molins. 

Pel que fa a la conservació dels elements que 

s’inclouen en aquests catàleg, és important si 

aquests estan o no en el PEIN de les Gavarres, 

ja que la protecció que se’n deriva inicialment 

és ja important. A continuació es presenta un 

plànol, on s’observa la superfície del PEIN (en 

color verd) en relació els quadrants utilitzats en 

aquests catàleg. 

Dins cada una d’aquestes unitats, s’han 

establert quatre categories amb caire temàtic: 

Fonts (F): Construcció de pedra, de rajola, de ferro, etc., proveïda d'una canal o 

una aixeta o vàries per on surt l'aigua. Així mateix, s’hi inclouen surgències d’aigua 

natural i localitzada que brolla de la terra, així com els ambients fontinals o l’entorn 

(natural o rural). 

Arbres singulars (A): Són aquells arbres monumentals, notables i singulars que 

destaquen per certes característiques especials com ara l’edat, la grandària, 

l’emplaçament o la història que tenen associada. 
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Miradors (M): Indrets localitzats en punts amb vistes panoràmiques i gran 

potencialitat d’amplitud visual. 

Espais geològics (G): Conjunt d’ambients diferencials dels trets geològics dintre 

del territori. És a dir, dintre d’un espai amb una rica diversitat geològica, podrem 

distingir nombroses zones de característiques geològiques  diferents o singulars 

A partir d’aquestes primícies de localització i estructura del treball es realitza una 

fitxa per cada espai /element, per posteriorment i un cop redactades totes elles, 

proposar una normativa general per aquests espais i/o elements. 

A continuació s’explica la interpretació i la lectura general de les fitxes. En 

cada fitxa s’hi pot trobar: 

 

Informació visual: 

Plànol situació: ens indica de manera gràfica en quina unitat 

s’inclouen els elements. 

Codi:  On el primer grup de lletres fa referència al sector on es 

troba l’indret / element. La segona lletra fa referència a la 

categoria on s’inclou l’indret i té una relació directe amb el color de 

la fitxa i per últim la numeració és particular de cada element / indret i aquest els 

numera segons la categoria i la localització essent el primer el situat més al nord - 

oest i l’últim el situat més al sud – est. 

Nom: Nom amb el qual és conegut l’element o espai. 

Zona: Unitat on es situa. 

Coordenades:  Indica la posició exacte de l’element segons les 

coordenades X i Y sense decimals. 

Fotografies: Es presenta una o vàries fotografies de l’element catalogat, per tal de 

fer-nos una idea visual d’aquest. 

NA01 

 

Coordenades 
X: 506847 
Y: 4634608 
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Plànols de Localització: A partir de dos plànols, un topogràfic i un ortofotomapa, 

es pretén fer una idea de la localització. Aquests plànols estan originalment  en 

escala 1:2.500 en A4. 

  

 

Informació escrita: 

Situació geogràfica: Localitza de manera general l’indret dins el terme, prenent 

com a referència bé punts cardinals o d’altres elements de referència, geogràfics o 

antròpics. 

Accessibilitat: Indica com accedir a l’indret a partir d’un punt de referència fàcil de 

trobar. Alhora també indica si és molt difícil accedir-hi segons la seva dificultat, els 

motius i els mitjans. 

Referència cadastral i localització cadastral: A partir de la informació pública 

del cadastre es localitzen aquests punts, sempre que és possible. En els llocs molt 

clars també s’indica la propietat (privada o pública). 

Descripció: Es descriu de manera general les principals característiques de l’espai. 

Estat de conservació: Es valora l’estat de l’element o espai actual vers el seu 

potencial. 

Ús parcel·la: Activitats principals relacionades amb l’indret i que el poden 

condicionar directa o indirectament. Aquest s’ha extret de la informació del 

cadastre. 
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Figures de protecció:  S’indica si existeix algun pla o figura que protegeixi directa 

o indirectament l’element (PEIN de les Gavarres, Avanç de planejament urbanístic 

municipal, Planejament urbanístic actual, etc.). 
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1 . 3 .  M ETODOLOG IA .  

La metodologia utilitzada en la elaboració del present Catàleg es resumeix en el 

següent esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els objectius 

Definició del Catàleg 
La finalitat 

L’abast 

L’estructura del catàleg  

S’estableix  

Treball de gabinet 

Recerca bibliogràfica 

Bibliografia 

Entrevistes 

Normativa 

Cartografia 

Web. Aportacions de 
particulars  

Anàlisi cartogràfic 

Treball de camp 

Corroboració de l’anàlisi cartogràfic 

Ampliació de la informació in-situ 

Treball de gabinet 

Redacció del Catàleg 

Fitxes 

Proposta de normativa 
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1 . 4 .  Í NDEX  D E LS  E SPA IS .  

NORD 

NF01:  FONT DEL PATOT Pàg. 20  

NF02: FONT DELS GOSSOS Pàg. 21 

NM03: PUIG DE LA CENDROSA Pàg. 22 

NF04:  FONT DEL GANXO Pàg. 23 

NM05: PUIG CARGOL Pàg. 24 

NF06:  FONT D’EN TET MONT Pàg. 25 

NA07:  PI DE CAN DEUMENJÓ Pàg. 26 

 

CENTRE-OEST 

COF01:  FONT CLARA Pàg. 28 

COF02:  FONT DEL FOLC O DELS CAPELLANS Pàg. 29 

COF03:  FONT DE CAN LLOQUES Pàg. 30 

COF04:  FONT DEL FERRO Pàg. 31 

COF05:  FONT DE CAN MARGARIT DE BAIX Pàg. 32 

COM06:  MIRADOR DE LA CREU Pàg. 33 

COF07:  FONT DE CAN TERRADES /MAS ROSSELLÓ Pàg. 34 

COA08:  EL SUROLÍ Pàg. 35 

COA09: SURO PROP DE CAN MONT Pàg. 36 

COA10:  SURO DE CAN MONT Pàg. 37 
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COF11:  FONT DE LA CASA DE CANT MONT Pàg. 38 

COA12: SURO DE L’HORT DE CAN MONT Pàg. 39 

COF13: FONT DE L’HORT DE CANT MONT Pàg. 40 

COF14: FONT DE LES QUADRES DEL CAMPAMENT Pàg. 41 

COF15: FONT NINA Pàg. 42 

COF16: FONT DELS SASTRES Pàg. 43 

COF17: FONT PEIA Pàg. 44 

COM18: MIRADOR DE CASTELLBARRI I LA VALL DE RUÀS Pàg. 45 

COG19: MODELAT GRANÍTIC DE CASTELLBARRI Pàg. 46 

 

CENTRE-EST 

CEF01: FONT DEL TINAR Pàg. 48 

CEA02: EUCALIPTUS CARRER BITLLER Pàg. 49 

CEA03: ALZINA MAS PONJOAN Pàg. 50 

CEF04: FONT DEL RIEROT Pàg. 51 

CEA05: PI GROS DE CALONGE Pàg. 52 

CEA06: ALZINES DEL CAMÍ FONDO Pàg. 53 

CEA07: ALZINES CARRER FARMÀCIA – CAMÍ FONDO Pàg. 54 

CEA08: PI CARRER VILASECA – ENRIC ROURE Pàg. 55 

CEA09: TIL·LER DE CAN SICARS Pàg. 56 

CEA10: LLEDONER CARRETERA DE ROMANYÀ (GASOLINERA) Pàg. 57 
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CEA11: POMERA PROP DEL CEMENTIRI Pàg. 58 

CEA12: PALMERA DEL CEMENTIRI Pàg. 59 

CEA13: TEIX DEL CEMENTIRI Pàg. 60 

CEA14: CASTANYERS DEL CEMENTIRI Pàg. 61 

CEF15: FONT MAS RIBOT Pàg. 62 

CEA16: ALZINA PLA DE CALONGE Pàg. 63 

CEA17: ARBRES TORRE ROURE Pàg. 64 

CEA18: ALZINA PLA DE CALONGE Pàg. 65 

 

SUD 

SA01: SURO CAN PERE PLA Pàg. 67 

SF02: FONT CAN SEGUER Pàg. 68 

SF03: FONT DEL MAS MORET Pàg. 69 

SF04: FONT DEL SECRETARI Pàg. 70 

SF05: FONT MAS ROS Pàg. 71 

SF06: FONT DELS TORRENTS Pàg. 72 

SG07: CAP ROQUES PLANES Pàg. 73 

SG08: PLATJA FÒSSIL DE LA BELLADONA Pàg. 74 
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NORD 
NF01 

NF02 

NM03 
NF04 

NM05 

NF06 

NA07 



NF01 
Nom: FONT d’en PATOT 

Zona: NORD 

 

 

Situació geogràfica: 
Situada a la muntanya de la Ganga, entre dos torres de la 
línia elèctrica del sector i un torrent. 
Accessibilitat: 
Accessibilitat de dificultat elevada, ja que està al mig d’un 
torrent amb molta coberta vegetal, que dificulta l’accés  
S’hi pot arribar a partir del camí de Fitor (apte per vehicles 
tot terreny) des de la carretera Gi-660. Abans d’arribar al 
coll de la Garriga surt en direcció est, un camí d’accés a 
una torre de la línia elèctrica del sector (només es pot fer a 
peu, bicicleta o motocicleta). En el peu d’aquesta torre i 
resseguint la línia, es pren un corriol (apte per a anar a 
peu), amb molt desnivell que s’ha de seguir fins al fons de 
la vall. En aquest indret es localitzaria la font, uns quants 
metres endins del bosc. 
Referència cadastral: 
17038A004001100000ZS 
Localització cadastre:  
Polígon 4 Parcel·la 110. TERME GROS. CALONGE 

Descripció: 
Segons el Consorci de les Gavarres és una bassa de dos metres 
de diàmetre.  
En el treball de camp realitzat no ha estat possible localitzar 
aquesta bassa. Ja sigui per la dificultat en l’accés, donada la 
gran quantitat de massa vegetal o per inexactitud en el punt. 
També podria ser que aquesta hagués desaparegut. 
 

Estat de conservació: 
-- 
 

Ús parcel·la: 
Agrari – Sureres 
 

Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 
Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge (juliol 2009) 

 

Coordenades 
X: 505846 
Y: 4638666 
 

 



NF02 
Nom: FONT dels GOSSOS 

Zona: NORD 

 

 

Situació geogràfica: 
Situada al nord del terme municipal de Calonge, al costat 
de la carretera Gi-660 a l’alçada aproximada del punt 
quilomètric 11, al costat oest de la carretera. 
 

Accessibilitat: 
Inaccessible. Situada en la llera d’un torrent sense accés 
possible per vianants i amb molta vegetació. A més  de la 
densa vegetació, el fort desnivell que hi ha impossibilita 
encara més l’accés. 
 

Referència cadastral: 
17038A001000580000ZA 
 

Localització cadastre:  
Polígon 1 Parcel·la 58. LA GANGA. CALONGE 

Descripció: 
La impossibilitat d’accés fa que hagi estat impossible la 
localització de la surgència d’aigua.  
Des de la carretera es veu clarament la densa vegetació que hi 
ha, ja que en l’indret hi passa un torrent en una fondalada 
(veure fotografies). 
 

Estat de conservació: 
-- 
Ús parcel·la: 
Agrari – Pineda de fusta 
 

Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 
Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge (juliol 2009) 

 

Coordenades 
X: 505056 
Y: 4638018 
 

 

 



NM03 
Nom: PUIG DE LA CENDROSA 

Zona: NORD 

 

 
Situació geogràfica: 
En el mateix Puig de la Cendrosa al sud-oest de mas Ribot 
i al nord-oest del Puig del Cargol. 
 
Accessibilitat: 
S’accedeix a partir d’un sender local que surt al sud de Mas 
Ribot. A mas Ribot s’accedeix continuant el camí a Puig 
cargol 
Accessibilitat relativament fàcil. 
 
Referència cadastral: 
17038A013000770000ZP 
 
Localització cadastre:  
Polígon 13 Parcel·la 77. AULINELLA. CALONGE 

Descripció: 
El Mirador se situa en el puig de la Cendrosa, el qual està 
recobert de vegetació, bàsicament alzines sureres amb 
vegetació de sotabosc típica d’aquest forest (brucs, arboç, 
arítjol, etc.). 
No hi ha bones vistes de la vall del Tinar, que serien les 
panoràmiques que pertocarien, ja que la vegetació les dificulta. 
 
Estat de conservació: 
No pot realitzar la seva funció de Mirador, ja que està envoltat 
de vegetació arbòria que tapa les possibles vistes. 
 
Ús parcel·la: 
Agrari – Sureres 
 
Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 

 

Coordenades 
X: 507301 
Y: 4637797 
 

 

 



NF04 
Nom: FONT del GANXO 

Zona: NORD 

 

 

Situació geogràfica: 
Localitzada entre el Puig Cendrosa i la pista que porta a 
Can Ribot (Forallac). Se situa a la llera de la riera de 
s’Orinella que transcorre a l’est de Puig cendrosa, a l’inici 
d’aquesta. 
 

Accessibilitat: 
Accessibilitat de dificultat elevada, ja que està al mig del 
bosc de la riba dreta del torrent amb molta coberta 
vegetal, que dificulta l’accés a la llera del torrent. 
A l’inici del torrent s’hi pot accedir de manera fàcil pel 
sender local que surt del sud-oest de Can Ribot i que passa 
pel costat del Puig de la cendrosa (aquest està indicat). 
 

Referència cadastral: 
17038A013004740000ZX 
 

Localització cadastre:  
Polígon 13 Parcel·la 474. AULINELLA. CALONGE 

Descripció: 
Malgrat les indicacions no ha estat possible localitzar el punt 
exacte. En l’inventari del Consorci de les Gavarres descriu que 
raja molt poc dintre d’un cóm de pedra (Recipient de pedra 

emprat com a abeuradora) i la volten dos pedrissos. 
En les fotografies es pot veure la quantitat de vegetació que hi 
ha en l’indret. La primera fotografia (superior) és de l’indret on 
conflueix la riera de S’Orinella amb el sender local descrit. 
En tot l’entorn hi ha aflorament de pedres que bé podria ser el 
punt exacte de la font. 
 

Estat de conservació: 
-- 
 

Ús parcel·la: 
Agrari – Pineda de fusta 
 

Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 
Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge (juliol 2009) 
 

 

Coordenades 
X: 507479 
Y: 4637809 
 

 

 

 



NM05 
Nom: PUIG CARGOL 

Zona: NORD 

 

 

 

Situació geogràfica: 
Localitzat al mateix Puig Cargol al sud de Mas Ribot i sud–
est del Puig de la Cendrosa. 
 
Accessibilitat: 
S’accedeix fàcilment des del peu de la camí a Puig cargol – 
Mas Ribot. 
 
Referència cadastral: 
17038A013000750000ZG 
 
Localització cadastre:  
Polígon 13 Parcel·la 75. CAN RIBOT. CALONGE 
 
Ús parcel·la: 
Agrari – Sureres 

Descripció: 
Les panoràmiques des d’aquest punt, permeten veure tota la 
part central del municipi, la vall del Tinar i les urbanitzacions 
més occidentals (veure fotografia). 
Els arbres situats a la vora del camí dificulten les panoràmiques 
del mirador. Aquest es pot dir, que és una obertura del bosc 
d’alzines a l’indret. 
S’identifica el Puig Cargol pel punt geodèsic situat en el mateix 
puig. En tot cas el mirador s’ha de situar a la banda contrària 
d’aquest punt, ja que és per on s’obre la vall. 
 
Estat de conservació: 
Es poden veure vistes de manera parcial, degut a la vegetació 
davant mateix del puig. Si la vegetació es desenvolupa més, 
aquest punt no podrà resoldre la seva funció de Mirador. 
 
Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 

 

Coordenades 
X: 507671 
Y: 4637489 
 

 

 



NF06 
Nom: FONT d’en TET MONT 

Zona: NORD 

 

Situació geogràfica: 
Segons el Consorci de les Gavarres localitzada a la riera de 
s’Orinella prop del mas Deumenjó. 
 

Accessibilitat: 
 Un possible accés és des del Mas Deumenjó, que alhora 
s’hi accedeix des de la carretera Gi-660 a partir d’un camí 
particular amb una porta que impedeix l’accés. 
 

Referència cadastral: 
17038A004000080000ZJ 
 

Localització cadastre:  
Polígon 4 Parcel·la 8. JONC. CALONGE 

Descripció: 
No s’hi ha pogut accedir, ja que es fa a partir del Mas 
Deumenjó, propietat privada i amb porta d’entrada pel camí 
principal. 
Segons el Consorci de les Gavarres la font té poc cabal. 
 

Estat de conservació: 
-- 
Ús parcel·la: 
Agrari – Arbres de ribera 
 

Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 
Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge (juliol 2009) 
 

 

Coordenades 
X: 505846 
Y: 4638666 
 

 



 

NA07 
Nom: PI CAN DEUMENJÓ 

Zona: NORD 

  

 
Situació geogràfica: 
Localitzada a la finca de Mas Deumenjó, concretament al 
sud-est de la casa principal. 
 
Accessibilitat: 
No s’hi pot accedir, ja que és una finca privada i el camí 
d’accés a aquesta està tancat per una porta. 
 
Propietat – Referència cadastral: 
Privada. Referència cadastral: 17038A004000060000ZX 
 
Localització cadastre:  
Polígon 4 Parcel·la 6. MAS DEUMENJÓ. CALONGE 
 

 
Descripció: 
Pi pinyoner (Pinus pinea) de 14 metres d’alçada, amb una 
capçada important de 20 metres i un perímetre de 3,95 metres 
de volta. 
Se situa al costat del mas en el límit amb la zona forestal de 
l’oest i els camps de l’est de la casa. 
 
Estat de conservació: 
Ben conservat aparentment. 
 
Ús parcel·la: 
Agrari – Arbres de ribera 
 
Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 
 

 

Coordenades 
X: 505778 
Y: 4636252 
 

 

 



 
 

 

CENTRE-OEST COF01 

COF02 

COF03 

COF04 
COF05 

COM06 

COF07 COA08 

COA09 

COF11 
COF14 

COF15 

COF16 COF17 

COM18 

COG19 

COA10 

     COA12 

 COF13 



COF01 
Nom: FONT CLARA 

Zona: CENTRE - OEST 

 

 

 

Situació geogràfica: 
Localitzada a la carretera Gi-660 uns centenars de metres 
sobre el punt quilomètric 14 de la carretera, a la seva 
banda est. 
 

Accessibilitat: 
Fàcil, ja que està a peu de carretera. S’ha d’anar en 
compte amb els vehicles de la carretera, ja que la font se 
situa en una corba. 
 

Referència cadastral: 
17038A001090050000ZD 
 

Localització cadastre:  
Polígon 1 Parcel·la 9005. G-660. CALONGE 
 

 

Descripció: 
Situada en el marge de la carretera Gi-660 i excavada en 
aquest. 
La font està emparedada de rajols i es regula la sortida amb 
aixetes en  dos canons de sortida. 
La font està plena de vegetació oportunista la qual cosa indica 
que no hi ha un manteniment. 
Hi ha indicacions que l’aigua de la font no està controlada 
sanitàriament. 
 

Estat de conservació: 
En degradació 
 

Ús parcel·la: 
Agrari – Domini Públic, via de comunicació 
 

Figures de protecció: 
Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge (juliol 2009) 
 

 

Coordenades 
X: 505375 
Y: 4635888 
 

 

 



COF02 
Nom: FONT DEL FOLC O DELS CAPELLANS  

Zona: CENTRE - OEST 

 

 

Situació geogràfica: 
A la riera del Folc sota Can Perefeliu. 
 

Accessibilitat: 
Inaccessible. 
Si pot accedir remuntant la riera del Folc, ja sigui des de la 
urbanització mas Pere, on s’ajunta la riera del Folc i el 
Rifred o bé fent una aproximació amb cotxe i a peu per 
camins i pistes forestals (des de Can Mont). 
Per tal com es troba la riera del Folc i el bosc colindant a 
aquesta actualment es considera que no és accessible. 
 

Referència cadastral: 
17038A001090080000ZJ 
 
Localització cadastre:  
Polígon 1 Parcel·la 9008. RIERA DE FOLC. CALONGE 

Descripció: 
No s’ha trobat l’indret de la Font del Folc, ja que no s’ha pogut 
accedir, degut a la gran quantitat de vegetació que hi ha a la 
riera (vegetació viva i vegetació morta). 
En la recerca bibliogràfica s’ha trobat una fotografia de la font 
(wikiloc – senglar-). En aquesta es pot veure que la font està a 
la llera de la riera i està formada per un cos de pedra amb un 
escut al centre. 
Els caçadors de la zona, comenten que és una bona parada per 
caçar senglar i confirmen que actualment és inaccessible. 
 

Estat de conservació: 
-- 
 

Ús parcel·la: 
Agrari – domini públic 
 

Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 
Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge (juliol 2009) 

 

Coordenades 
X: 504004 
Y: 4635706 
 

 

 
Font: www.wikiloc.com “Senglar” 



COF03 
Nom: FONT de CAN LLOQUES 

Zona: CENTRE - OEST 

 
 
Situació geogràfica: 
A Can Lloques. Al costat de la casa en direcció sud-oest. 
 
Accessibilitat: 
Inaccessible. Propietat privada i tancada perimetralment. 
 
Propietat – Referència cadastral: 
Privada. Referència cadastral: 17038A002001060000ZL 
 
Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 106. e. MAS CASTELLA. CALONGE 

 
Descripció: 
Segons l’inventari del Consorci de les Gavarres citant CANER, 
de les mateixes característiques que la font de Can Margarit de 
Baix (font coberta d’obra). 
Aquesta està dins la finca de Can Lloques. La qual és una 
propietat privada i no s’ha pogut tenir accés a l’indret de la 
font. 
 
Estat de conservació: 
No s’ha pogut comprovar. 
 
Ús parcel·la: 
Agrari – cultivable de secà 
 
Figures de protecció: 
-- 
 

 

Coordenades 
X: 505419 
Y: 4635440 
 

 



COF04 
Nom: FONT DEL FERRO 

Zona: CENTRE - OEST 

 

 

Situació geogràfica: 
A l’oest de Can Margarit.  A uns 200 metres en línia recte 
de la casa de Can Margarit. 
Situada a la riba dreta de la riera de la Ganga. 
 

Accessibilitat: 
Inaccessible. 
Des de Can Margarit de baix es segueix la pista en direcció 
oest (no transitable amb tot terreny), el primer corriol es 
trenca a la dreta en direcció nord i se segueix aquest. 
Abans del següent encreuament de corriols s’ha de deixar 
aquest i anar en direcció a la riera. Originalment la font 
estava en aquest indret. 
 

Referència cadastral: 
17038A002001060000ZL 
 

Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 106. n.  MAS CASTELLA. CALONGE 

Descripció: 
Segons l’inventari del Consorci de les Gavarres: font d’aigües 
ferruginoses avui ensorrada. 
En el treball de camp s’ha intentat trobar el punt on estava 
situada la font i no s’ha trobat. Com es pot veure a la fotografia 
l’indret és inaccessible o d’accessibilitat molt dificultosa. 
Estem davant d’una llera de la riera molt bruta de restes 
vegetals, bàsicament alzines i alzines sureres, segurament 
degut a les nevades de l’any 2010. Amb tot els camins d’accés  
no són aptes per circular i amb prou feines per anar a peu, ja 
que constantment hi ha arbres, troncs i branques, etc. al mig 
del pas.  
Estat de conservació: 
Desapareguda. 
Ús parcel·la: 
Agrari – Bosc d’alzina surera 
Figures de protecció: 
-- 

 

Coordenades 
X: 505238 
Y: 4635368 
 

 



COF05 
Nom: FONT de CAN MARGARIT DE BAIX 

Zona: CENTRE - OEST 

 
 
Situació geogràfica: 
A Can Margarit de Baix. Al costat de la casa en direcció 
sud-oest. 
 
Accessibilitat: 
Inaccessible. Propietat privada i tancada perimetralment. 
 
Propietat – Referència cadastral: 
Privada. Referència cadastral: 17038A002001060000ZL 
 
Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 106. m. MAS CASTELLA. CALONGE.  

 
Descripció: 
Segons l’inventari del Consorci de les Gavarres font coberta 
d’obra. 
Aquesta està dins la finca de Can Margarit de Baix. La qual és 
una propietat privada i no s’ha pogut tenir accés a l’indret de la 
font. 
 
Estat de conservació: 
No s’ha pogut comprovar. 
 
Ús parcel·la: 
Agrari – cultivable de secà 
 
Figures de protecció: 
Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge (juliol 2009) 

 

 

Coordenades 
X: 505437 
Y: 4635340 
 

 



COM06 
Nom: MIRADOR DE LA CREU 

Zona: CENTRE-OEST 

 

 
Situació geogràfica: 
Nord de la urbanització Riufred i Mas Ambrós. A l’est de la 
Muntanya de Can Mont. 
 
Accessibilitat: 
S’accedeix directament des de les urbanitzacions a través 
de camins i corriol. També s’hi pot arribar des de Can 
Mont, Can Margarit de Dalt, etc., en el qual hi ha 
indicacions de sender local. 
Accessibilitat fàcil 
 
Referència cadastral: 
17038A002001030000ZG 
 
Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 103. ELS MOLINS. CALONGE 
 

Descripció: 
Des del Mirador es pot veure una molt bona panoràmica de tota 
la banda centre i sud del municipi de Calonge. Així s’hi pot 
observar Sant Antoni, urbanitzacions, Pla de Calonge, la torre 
Valentina, el mas Vilà, el nucli de Calonge, la muntanya de Can 
Mont, etc. 
En el mirador no hi ha presència de molta vegetació, la qual 
cosa  facilita que desenvolupi la funció de mirador. Així mateix 
tot el voltant d’aquest si que n’hi ha sobretot alzines i suros. 
 
Estat de conservació: 
Desenvolupa totalment la seva funció com a mirador. 
 
Ús parcel·la: 
Agrari – Sureres 
 
Figures de protecció: 
-- 

 

Coordenades 
X: 505282 
Y: 4634961 
 

 

 

 

 



COF07 
Nom: FONT DE CAN TERRADES /MAS ROSSELLÓ 

Zona: CENTRE - OEST 

 
 

 

Situació geogràfica: 
Localitzada a Ruàs, al nord de la casa de Can Terrades, a 
uns 120 metres d’aquesta seguint els camins. 
 

Accessibilitat: 
S’accedeix pel primer camí a l’est que surt de la pista que 
passa per davant de Can Terrades i el Mas Rosselló. 
Accessibilitat fàcil. 
 

Referència cadastral: 
17038A002001500000ZR 
 
Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 150. MAS TERRADES. CALONGE 
 

Descripció: 
Font de construcció de pedra amb forma rectangular, a la vora 
del camí d’accés. 
L’aigua raja per un broc situat a la capçalera de la font que és 
de pedra amb mitja volta. 
Disposa d’uns bancs també de pedra en la banda del camí, que 
formen part de la continuïtat de l’indret. 
La font està colmatada de sediments i coberta de vegetació 
arbustiva, bàsicament brucs i altres espècies herbàcies. 
 

Estat de conservació: 
En mal estat. Colmatada i recoberta de vegetació. 
 

Ús parcel·la: 
Agrari – Sureres 
 

Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 

 

 

 



COA08 
Nom: EL SUROLÍ 

Zona: CENTRE -OEST 

  

Situació geogràfica: 
Localitzat en el prat del davant de la casa de Can Margarit 
de Dalt, actualment abandonada i en ruïnes.  
 

Accessibilitat: 
S’accedeix a partir de la pista que ens apropa a la casa de 
can Margarit de Dalt  i al mirador de la Creu.  
Amb automòbil s’hi pot fer una aproximació per la pista de 
can Mont i a peu des del sender local que surt de la 
urbanització de Mas Ambrós i passa pel mirador de la Creu. 
Accessibilitat fàcil. 
 

Referència cadastral: 
17038A002001190000ZJ 
 

Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 119. MAS MARGARIT DE DALT. 
CALONGE. 

 

Descripció: 
El surolí és una barreja entre alzina (Quercus ilex) i alzina 
surera (Quercus suber), la qual cosa fa que aquests individus 
siguin rareses d’interès. 
A més a més aquest surolí presenta la característica que creix 
entre unes roques de l’indret. 
Actualment presenta una branca trencada. 
La seva ubicació és en un prat al davant de la casa de Can 
Margarit de Dalt, així està envoltat de vegetació herbàcia i 
alguns individus arboris. 
 

Estat de conservació: 
Malmès 
Ús parcel·la: 
Agrari- Sureres 
 

Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 

 

Coordenades 
X: 504534 
Y: 4634837 
 

 

 



COA09 
Nom: SURO PROP DE CAN MONT 

Zona: CENTRE -OEST 

  

 

Situació geogràfica: 
Localitzat al camí d’accés a Can Mont. Abans d’arribar a 
Can Mont. A una 100 metres de l’encreuament del camí de 
Can Mont i Can Margarit de Dalt. 
 

Accessibilitat: 
S’accedeix per la pista de la casa de can Mont, que té el 
seu inici al dipòsit de la urbanització de Mas Ambrós. 
 

Referència cadastral: 
17038A002090160000ZI 
 

Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 9016. MAS MONT. CALONGE 
 

 

Descripció: 
Alzina surera (Quercus suber), d’uns 10 metres, amb una 
capçada de 13 m. i una soca de 3,57 metres de volta. Destaca 
més que per la seva grandària, per la seva ubicació al costat 
del camí que travessa camps de conreu. 
La copa de l’arbre comença molt baixa i segons les 
ramificacions principals de l’alzina, però el conjunt és espès, 
amb una forta presència. 
 

Estat de conservació: 
Bon estat de conservació 
 

Ús parcel·la: 
Agrari- Via de comunicació de domini públic. 
 

Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 
 

 

Coordenades 
X: 504499 
Y: 4634751 
 

 

 



COA10 
Nom: SURO de CAN MONT 

Zona: CENTRE - OEST 

  
 

Situació geogràfica: 
Localitzat a la finca de Can Mont. A uns 100 metres a l’oest 
de la casa, als límits entre els prats i el bosc, on s’inicia el 
corriol. 
 

Accessibilitat: 
S’accedeix des de la casa de Can Mont. Per arribar a la 
propietat de Can Mont s’agafa una pista que surt de la 
urbanització de Mas Ambrós (a l’indret del dipòsit d’aigua). 
Aquesta pista porta directament a Can Mont. L’entrada a la 
finca únicament s’hi pot accedir a peu. 
 

Propietat – Referència cadastral: 
Privada. Referència cadastral: 17038A002001380000ZL 
 

Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 138. MAS MONT. CALONGE 

 

Descripció: 
Alzina surera (Quercus suber) que destaca per la seva gran 
alçada, d’uns 20 metres, amb una capçada de 19 m. i una soca 
de 3,57 metres de volta. 
Se situa al límit entre prats dels voltants de la casa de Cant 
Mont i el bosc de suro, amb l’inici d’un corriol. Així que el sota 
bosc és net per una banda (la del prat) i més dens típic de 
boscos d’alzines en l’altra banda. 
 

Estat de conservació: 
Bon estat de conservació. 
 

Ús parcel·la: 
Agrari - sureres 
 

Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 
Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge (juliol 2009) 

 

Coordenades 
X: 504245 
Y: 4634581 
 

 



COF11 
Nom: FONT de la CASA DE CAN MONT  

Zona: CENTRE - OEST 

 

 

 

Situació geogràfica: 
Localitzada a la finca de Can Mont, concretament a l’oest 
de la casa de Can Mont, en els prats que envolten la casa. 
 

Accessibilitat: 
S’accedeix des de la casa de Can Mont. Per arribar a la 
propietat de Can Mont s’agafa una pista que surt de la 
urbanització de Mas Ambrós (a l’indret del dipòsit d’aigua). 
Aquesta pista porta directament a Can Mont. L’entrada a la 
finca únicament s’hi pot accedir a peu. 
 

Propietat – Referència cadastral: 
Privada. 17038A002001380000ZL 
 

Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 138. MAS MONT. CALONGE 
 

Descripció: 
Sembla que és una font de nova construcció, tota ella 
construïda amb maons i arrebossada. Se situa a la base d’una 
terrassa. 
Està conformada per una aixeta que surt d’una paret de 
formigó. Sobre d’aquesta hi ha un panell elèctric una portella 
metàl·lica. 
A banda i banda de la font hi ha uns petits murs. El mur est 
conforma una petita bassa que recull les aigües de la font. En 
aquesta hi ha crescut una espècie de canya al·lòctona 
(fotografia de sota). 
 

Estat de conservació: 
Bon estat. 
 

Ús parcel·la: 
Agrari – sureres 
 

Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 

 

Coordenades 
X: 504271 
Y: 4635596 
 

 

 



COA12 
Nom: SURO DE L’ HORT DE CAN MONT 

Zona: CENTRE -OEST 

  

Situació geogràfica: 
Localitzada a la finca de Can Mont, concretament a L’hort 
de la casa de Can Mont. Just a l’indret de la Font de l’Hort 
de Can Mont. 
 

Accessibilitat: 
Accessibilitat fàcil fins a l’indret. Així mateix, l’alzina es 
troba en el recinte de l’hort de Can Mont, que està tancat 
per una tanca perimetral, i no es pot accedir a la seva 
base.  
A l’Hort de Can Mont s’hi accedeix a partir d’un corriol que 
surt del suro de Can Mont a l’oest de la casa de Can Mont. 
S’ha de recordar que la finca és de propietat privada i que 
s’ha de respectar els senyals de la propietat. 
Propietat – Referència cadastral: 
Privada. Referència cadastral: 17038A002001380000ZL 
Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 138. MAS MONT. CALONGE 

Descripció: 
Alzina surera (Quercus suber), d’uns 11 metres, amb una 
capçada important de 20 metres i una soca de 3,28 metres de 
volta. 
Se situa al límit entre prats dels voltants de la casa de Can 
Mont. La principal característica és que produeix un suro de 
qualitat superior. 
Actualment el suro presenta algunes branques importants 
trencades que resten al seu voltant o penjant del mateix arbre. 
 

Estat de conservació: 
Malmès 
Ús parcel·la: 
Agrari – Horta de regadiu 
Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 

 

Coordenades 
X: 504168 
Y: 4634510 
 

 

 



COF13 
Nom: FONT DE L’HORT DE CAN MONT  

Zona: CENTRE - OEST 

 

 

Situació geogràfica: 
Localitzada a la finca de Can Mont, concretament a L’hort 
de la casa de Can Mont. Just a l’indret del suro de l’Hort de 
Can Mont. 
 

Accessibilitat: 
Accessibilitat fàcil fins a l’indret. Així mateix, la font es 
troba en el recinte de l’hort de Can Mont, que està tancat 
per una tanca perimetral, i no s’hi pot accedir.  
A l’Hort de Can Mont s’hi accedeix a partir d’un corriol que 
surt del suro de Can Mont a l’oest de la casa de Can Mont. 
S’ha de recordar que la finca és de propietat privada i que 
s’ha de respectar els senyals de la propietat. 
 

Propietat – Referència cadastral: 
Privada. 17038A002001380000ZL 
 

Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 138. MAS MONT. CALONGE 

Descripció: 
Font a l’ombra del suro de l’Hort de Can Mont. A banda i banda 
de la font hi ha dos bancs de pedra que resguarden la font que 
surt d’una pedra al peu d’una paret de pedres.  
En un nivell inferior hi ha un abeurador que recull les aigües de 
la font. Aquest està recobert de pedres. 
Als voltants de la font hi ha un seguit d’escales que ajuden a 
salvar les terrasses de la zona. 
En tot l’espai de la font hi ha diferents arbres, a més a més del 
suro ja anomenat. 
 

Estat de conservació: 
Bon estat, sembla que s’està rehabilitant. 
 

Ús parcel·la: 
Agrari – Horta de regadiu 
 

Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres / Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge 
(juliol 2009) 

 

Coordenades 
X: 504169 
Y: 4634505 
 

 

 



COF14 
Nom: FONT DE LES QUADRES DEL CAMPAMENT 

Zona: CENTRE - OEST 

 

 

 

Situació geogràfica: 
Localitzada a Ruàs. Davant (est) de les quadres del 
campament, en la cartografia de l’ICC anomenat Sant 
Esteve. Darrere una tanca que protegeix una bomba 
d’aigua. 
 

Accessibilitat: 
S’accedeix des del camí a mas Rosselló, un cop passada la 
finca anomenada el campament se segueix el camí fins 
arribar a les quadres del campament.  
Accessibilitat fàcil. 
 

Referència cadastral: 
17038A002090290000ZY 
 

Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 9029. RIERA D’EN RUÀS. CALONGE 

Descripció: 
La font recull les aigües de la riera d’en Ruàs. Se situa en un 
petit salt d’aigua abans d’arribar al camí que trenca el curs 
natural de l’aigua.  
La font està conformada per una bassa que recull les aigües. De 
la riera. Aquesta està construïda de maons i impermeabilitzada 
en el seu interior. Al voltant de la font s’hi pot observar la fauna 
típica d’ambients humits i diferents espècies de falgueres. 
Aquesta font està senyalitzada, ja que forma part dels itineraris 
de l’Ajuntament de Calonge. 
 

Estat de conservació: 
Falta rehabilitar 
 

Ús parcel·la: 
Agrari –Domini públic 
 

Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres / Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge 
(juliol 2009) 

 

Coordenades 
X: 502937 
Y: 4634496 
 

 

 



COF15 
Nom: FONT NINA 

Zona: CENTRE - OEST 

 

 

Situació geogràfica: 
Situada a Ruàs, entre Can Mont i Mas Rosselló, a uns 60 
metres de la pista que els uneix. 
 

Accessibilitat: 
S’accedeix des de la pista forestal que uneix la finca de 
Can Mont i el Mas Rosselló. Concretament a un quilòmetre 
i mig de Can Mont i a un quilòmetre de Mas Rosselló. Des 
de Mas Rosselló es pot fer la pista amb vehicle tot terreny, 
però des de Can Mont no es pot accedir a la pista amb 
vehicle, per tant s’hi ha d’arribar a peu o bicicleta. 
Un cop s’arriba al trencant de la font (senyalitzat), s’han de 
fer uns 60 metres per un petit camí. 
Accessibilitat fàcil 
 

Referència cadastral: 
17038A002001410000ZL 
Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 141. ELS MOLINS. CALONGE 

Descripció: 
L’aigua brolla d’una càntir incorporat en el cos de la font. El cos 
de la font està format per una construcció plana de pedres i 
maons. 
L’aigua que raja va a parar en primera instància a un recipient 
de ceràmica. 
En l’entorn de la font hi ha molta vegetació, al estar localitzada 
en una surera, malgrat això l’indret de la font està prou net de 
vegetació. Destaca, de forma negativa, algunes espècies 
vegetals introduïdes just sobre la font. 
Aquesta font està senyalitzada, ja que forma part dels itineraris 
de l’Ajuntament de Calonge. 
Estat de conservació: 
Bon estat 
Ús parcel·la: 
Agrari – Sureres 
Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres / Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge 

 

Coordenades 
X: 503476 
Y: 4634462 
 

 

 



COF16 
Nom: FONT DELS SASTRES 

Zona: CENTRE - OEST 

 
 

 

Situació geogràfica: 
Localitzada a Ruàs, entre les coves prehistòriques i el 
carrer dels Sastres. 
Se situa en les vessants d’un torrent que neix al carrer dels 
sastres (pista forestal) a uns 120 metres del desviament a 
la Font Nina. 
 
Accessibilitat: 
Inaccessible 
 
Referència cadastral: 
17038A002001410000ZL 
 
Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 141. ELS MOLINS. CALONGE 
 

 
Descripció: 
No s’ha pogut localitzar degut a la gran quantitat de cobertura 
vegetal de l’indret, tal com es pot apreciar en les fotografies. 
 
Estat de conservació: 
Coberta de vegetació 
 
Ús parcel·la: 
Agrari – Sureres 
 
Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 

 

 

Coordenades 
X: 503092 
Y: 4634849 
 

 

 



COF17 
Nom: FONT PEIA 

Zona: CENTRE - OEST 

 

 

 

Situació geogràfica: 
Localitzada a Castellbarri, al nord de la urbanització de Mas 
Toi, en la riera que la ressegueix. 
 
Accessibilitat: 
Accessibilitat mitjana. Al final del carrer de Sant Callen, on 
s’acaba l’asfalt hi ha un corriol que baixa fins a la riera i a 
la localització de la font. 
 
Referència cadastral: 
 Se situa en el límit de les següents finques: 
4541509EG0344S0001YD / 17038A002000730000ZG 
 
Localització cadastre:  
CL LUGANO 3 Sòl. CALONGE / Polígon 2 Parcel·la 73. ELS 
MOLINS. CALONGE 
 

 

Descripció: 
Font que se situa en la llera d’una riera al nord de la 
urbanització Mas Toi. Per tant forma part del curs hídric.  
A la part alta de la font hi ha un marge de pedra seca que 
facilita la seva localització. 
Per la resta, està coberta de vegetació, ja sigui viva o restes de 
poda de les tasques d’arranjament dels voltants. 
 

Estat de conservació: 
Coberta de vegetació. En Mal estat. 
 
Ús parcel·la: 
Urbà – Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineria / 
Agrari – Sureres 
 
Figures de protecció: 
Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge (juliol 2009) 
 

 

Coordenades 
X: 504679 
Y: 4634280 
 

 

 



COM18 
Nom: MIRADOR DE CASTELLBARRI I LA VALL DE RUÀS 

Zona: CENTRE-OEST 

 

Situació geogràfica: 
A Ruàs, prop del carrer dels Sastres, entre Can Mont i Mas 
Rosselló. 
 
Accessibilitat: 
S’accedeix des del carrer dels sastres a partir d’un corriol 
que surt per la banda sud del camí. Fins aquest punt 
l’accessibilitat és molt fàcil, fins hi tot s’hi pot arribar amb 
automòbil. L’accés al mirador no és ni molt menys difícil, 
però s’ha d’anar més en compte, ja que no està 
condicionat i s’ha de pujar a les pedres. 
 
Referència cadastral: 
17038A002001410000ZL 
 
Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 141. ELS MOLINS. CALONGE 

Descripció: 
El mirador està format per una acumulació de roques molt 
grans amuntegades, amb vegetació entremig.  
Les panoràmiques que ens ofereix el mirador són molt bones 
sobre la Vall de Ruàs. 
Des d’aquest punt es poden arribar a observar les pedres de 
Ruàs que són restes megalítiques. 
 
Estat de conservació: 
Desenvolupa totalment la seva funció com a mirador. 
 
Ús parcel·la: 
Agrari – Sureres 
 
Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 

 

Coordenades 
X: 503553 
Y: 4634198 
 

  

 



 

COG19 
Nom: MODELAT GRANÍTIC DE CASTELLBARRI 

Zona: CENTRE-OEST 

 

 
Situació geogràfica: 
Abundants en tota la muntanya de Castellbarri i també en els vessants meridionals de la riera de Molins (La Roqueda). 
A l’est s’estenen cap al puig de Can Vilar i la Roca Criadora. 
 
Descripció: 
Els granits i granodiorites del sud de les Gavarres presenten perfils d’alteracions potents, en els quals s’ha encaixat de manera 
intensa la xarxa torrencial. A les conques de la riera del Folc i de la riera dels Molins, l’erosió ha deixat al descobert els nuclis 
esferoïdals de la roca inalterada conservats dins el material descompost, que ara emergeixen del mantell de sauló i donen lloc a 
agrupacions de boles granítiques. 
A Castellbarri, a la rodalia de Can Mont, hi ha un dels conjunts morfològics més interessants i variats, el qual agrupa diferents 
modalitats morfològiques relacionades amb les boles granítiques, com ara boles partides i roques en dors de balena. 
 
Figures de protecció: 
PEIN de les Gavarres 
 

Extret de Pallí; LL. & Roqué; C. El patrimoni geològic de les terres gironines: 300 elements singulars. 2010. Universitat de Girona. 
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CEF01 
Nom: FONT DEL TINAR 

Zona: CENTRE - EST 

 
 

Situació geogràfica: 
A la riera del Tinar, en el punt on el carrer Volvos travessa 

la riera. 
 

Accessibilitat: 
Accessibilitat bona, la vegetació associada a la riera no és 

densa la qual cosa permet accedir a la llera de la riera. En 

el moment del treball de camp en la riera hi havia 

sediments de sorra que permetia estar en la mateixa llera. 
 

Referència cadastral: 
17038A013003730000ZO 
 

Localització cadastre:  
Polígon 13 Parcel·la 373. TINAR. CALONGE 

Descripció: 
El Consorci de les Gavarres, la classifica com una filtració 

d’aigua a la riera del Tinar, entre les pedres d’una mena de 

resclosa que fa suport a la carretera. Aquestes es poden veure 

en les imatges de la present fitxa. 
 

Estat de conservació: 
Els manteniments de la riera i el pont del carrer podrien 

malmetre la font, ja que aquesta és una filtració d’aigua. 
 

Ús parcel·la: 
Agrari – Conreu de secà 
 

Figures de protecció: 
-- 

 

Coordenades 
X: 506610 
Y: 4635760 
 

 

 



CEA02 
Nom: EUCALIPTUS CARRER BITLLER 

Zona: CENTRE -EST 

 

 
Situació geogràfica: 
En el carrer Bitller del Nucli de Calonge. 

 

Accessibilitat: 
S’hi arriba pel mateix carrer ja que l’eucaliptus forma part 

de l’arbrat del carrer, com a vegetació de la riera que hi 

transcorre paral·lelament. 

 
Referència cadastral: 
17038A002090230000ZZ 

 

Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 9023. RIERA DE CALONGE. CALONGE  

 

Descripció: 
Dos exemplars d’eucaliptus (Eucalyptus globulus) a peu de 

carrer, darrera la casa de la Carretera de la Bisbal núm. 35. 

Ambdós fan una alçada aproximada de 15 metres i visualment 

presenten un bon estat de conservació. 

Als peus dels arbres és de terra compactada i s’usa com 

aparcament de la vora del carrer. 
 

Estat de conservació: 
Bo 
 

Ús parcel·la: 
Agrari – Via de comunicació domini públic 
 

Figures de protecció: 
-- 

 

 

Coordenades 
X: 506095 
Y: 4635333 
 

 

 



 

CEA03 
Nom: ALZINA MAS PONJOAN 

Zona: CENTRE - EST 

  
 

Situació geogràfica: 
Localitzat a l’inici de les urbanitzacions a l’oest del nucli 

urbà de Calonge, concretament a l’avinguda Sant Pau de 

Fenollet en l’encreuament amb el carrer del Daró, a la 

banda de mar de l’avinguda. 
 

Accessibilitat: 
S’accedeix per la mateixa avinguda i és plenament visible 

des del mateix carrer. Arribar al peu de l’alzina no és 

complicat i només s’ha de salvar el canvi de nivell entre la 

parcel·la de mas Ponjoan i el carrer. Accessibilitat fàcil i 

accessible amb automòbil. 
 

Propietat – Referència cadastral: 
Privada. Referència cadastral: 5946701EG0354N0001JO 
 

Localització cadastre:  
AVG. SANT PAU DE FENOLLET 1. CALONGE 

 
 

Descripció: 
Alzina (Quercus ilex) de amb una alçada aproximada de 12 m., 

i 9 m. longitudinals de capçada. Als 2,5 metres 

aproximadament es divideix el tronc principal amb 2 

ramificacions importants.  

Se situa al límit nord-oest de la parcel·la de Mas Ponjoan en un 

camp sense ús definit,  

La seva localització, en aquest espai limítrof, fa que el subsòl 

sigui net d’arbustos i únicament hi hagi vegetació baixa ruderal. 
 

Estat de conservació: 
Bon estat de conservació 
 

Ús parcel·la: 
Urbà- Residencial 
 

Figures de protecció: 
-- 

 

Coordenades 
X: 505977 
Y: 4634766 
 

 



CEF04 
Nom: FONT DEL RIEROT 

Zona: CENTRE - EST 

 

 

Situació geogràfica: 
Localitzada molt pròxima al celler Mas Gil, en una riera 

pròxima a aquest que desemboca a la riera del Tinar. 
 

Accessibilitat: 
Inaccessible. Situada en la llera de la riera amb molta 

vegetació densa i uns forts desnivells, entre la riba i la 

llera. 
 

Referència cadastral: 
17038A013003260000ZB 
 

Localització cadastre:  
Polígon 13 Parcel·la 326. LES FONTS. CALONGE 

Descripció: 
Tal com el seu nom indica, aquesta font se situa al bell mig 

d’una riera. 

La impossibilitat d’accés fa que hagi estat impossible la 

localització de la surgència d’aigua.  

La seva possible localització envoltada de vegetació densa 

donat el pas de la riera, fa que sigui molt possible que aquesta 

font hagi desaparegut. 

Els entorns de la font, a banda de la riera, el constitueixen 

grans vinyers, que configuren un paisatge espectacular i 

particular de la conca del Tinar. 
 

Estat de conservació: 
-- 
 

Ús parcel·la: 
Agrari – Pineda de fusta 
 

Figures de protecció: 
-- 

 

Coordenades 
X: 507343 
Y: 4635535 
 

 



CEA05 
Nom: PI GROS DE CALONGE 

Zona: CENTRE -EST 

  

 

 
Situació geogràfica: 
Localitzat en la zona esportiva de Calonge, en 

l’encreuament del carrer de les escoles amb el passeig 

d’hivern. 

 
Accessibilitat: 
S’accedeix a peu de carrer, des d’aquest mateixos. 

Accessibilitat fàcil i també amb automòbil. 

 
Propietat – Referència cadastral: 
Pública 

 

Localització cadastre:  
-- 

 
Descripció: 
Pi de gran talla d’uns 22 metre d’alçada, net de brancam fins a 

la copa. 

La seva localització, entre el carrer de les Escoles i la riera del 

Tinar, és en zona urbana, així no hi ha sotabosc i l’àrea s’usa 

com a zona de descans i gaudi. 

 

Estat de conservació: 
Bon estat de conservació 

 
Ús parcel·la: 
Agrícola 

 

Figures de protecció:  
Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge (juliol 2009) 

 

Coordenades 
X: 506847 
Y: 4634608 
 



CEA06 
Nom: ALZINES DEL CAMÍ FONDO 

Zona: CENTRE -EST 

 

 

Situació geogràfica: 
Localitzades en la zona anomenada de l’illa del nucli de 

Calonge, a la riba dreta del Rifred a uns 150 metres 

d’aquest.  

Concretament es situen en el camí del fondo, molt 

pròximes al carrer del Segre. 
 

Accessibilitat: 
Les alzines estan a peu de carrer (camí del fondo) així que 

són de fàcil accessibilitat. En aquests moments la parcel·la 

s’està urbanitzant. 
 

Propietat – Referència cadastral: 
Públic / Privada. Referència cadastral: 

5944109EG0354S0001OJ 
 

Localització cadastre:  
C/ ARPA 16; CALONGE 

Descripció: 
Grup de 6 alzines (Quercus suber i Quercus ilex) en el Camí 

Fondo.  

L’alzina més gran és una alzina surera d’uns 13 metres d’alçada 

En les fotografies es veu en últim pla. 

La seva situació en una parcel·la que s’està urbanitzant fa que 

el seu futur sigui incert, ja que algunes d’aquestes alzines, 

entre les quals el suro, està al mig del carrer en la nova 

urbanització. 
 

Estat de conservació: 
Estat de conservació mig. Falta veure com estaran al finalitzar 

la urbanització del carrer i quan acabin la construcció de les 

cases. 
 

Ús parcel·la: 

Residencial 
 

Figures de protecció: 

 

Coordenades 
X: 505925 
Y: 4634456 
 

 

 



CEA07 
Nom: ALZINES CARRER FARMÀCIA – CAMÍ FONDO 

Zona: CENTRE -EST 

  

 

Situació geogràfica: 
Localitzat en la zona anomenada de l’illa del nucli de 

Calonge, a la riba dreta del Rifred a uns 50 metres 

d’aquest.  

Concretament es situen a l’encreuament del carrer 

Farmàcia amb el Camí del fondo, en el jardí d’una casa que 

fa cantonada. 
 

Accessibilitat: 
No s’hi pot accedir al estar en propietat privada, però 

s’observen clarament des dels mateixos carrers. 
 

Propietat – Referència cadastral: 
Privada. Referència cadastral: 5944113EG0354S0001KJ 
 

Localització cadastre:  
C/ FARMACIA 27; CALONGE. 
 

 

Descripció: 
Grup de dues alzines (Quercus suber) en un jardí privat d’una 

casa. Just davant d’aquestes en la via pública hi ha una tronc 

d’una antiga gran alzina que s’ha tallat. 

L’alçada d’aquestes alzines és d’aproximadament 14 metres 

una i uns 12 metres l’altra. Una d’aquestes alzines té el tronc 

envoltat d’heura (Hedera helix). 
 

Estat de conservació: 
Bon estat de conservació. S’ha de veure l’evolució de l’alzina 

coberta d’heura 
 

Ús parcel·la: 
Residencial 
 

Figures de protecció: 
Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge (juliol 2009) 
 

 

Coordenades 
X: 506023 
Y: 4634464 
 

 



CEA08 
Nom: PI CARRER VILASECA – ENRIC ROURE 

Zona: CENTRE -EST 

  

 
Situació geogràfica: 
Localitzat al sud del nucli de Calonge en el jardí d’una casa 

del carrer Vila-seca. 

 
Accessibilitat: 
No s’hi pot accedir ja que és una finca privada, així  hi tot 

es pot veure clarament des del mateix carrer Vilaseca. 

 
Propietat – Referència cadastral: 
Privada. Referència cadastral: 6344108EG0364S0001GZ 

 
Localització cadastre:  
C/ ENRIC LLUIS ROURA 3. CALONGE.. 

 

 

Descripció: 
Pi (Pinus halepensis)amb vàries ramificacions principals, amb el 

tronc cobert d’heura. La copa es divideix en vàries coincident 

amb cada ramificació. 

Una peculiaritat d’aquest pi és que d’una branca principal penja 

una caseta de fusta. 

L’entrada de la casa indica que és Can Pepet Sec. 

 

Estat de conservació: 
Sembla que aquesta és bona. 

 
Ús parcel·la: 
Urbà- Residencial 

 
Figures de protecció: 
-- 
 

 

Coordenades 
X: 506345 
Y: 4634468 
 

 



CEA09 
Nom: TIL·LER DE CAN SICARS 

Zona: CENTRE -EST 

  

 
Situació geogràfica: 
Localitzat en el s’anomena l’Illa de Calonge, en una finca 

privada de en l’encreuament de la carretera de Romanyà 

(en el sector urbà) i el carrer Farmàcia. A Can Sicars. 

 
Accessibilitat: 
No és possible accedir a la base del til·ler al estar en 

parcel·la privada i tancada perimetralment. Donada la seva 

gran planta, es pot veure des del carrer. 

 
Propietat – Referència cadastral: 
Privada. Referència cadastral: 17038A002002080000ZK 

 
Localització cadastre:  
Polígon 2 Parcel·la 208. ELS VILARS. 

 

 

Descripció: 
Arbre (Tilia sp.) d’uns 15 metres d’alçada amb una capçada 

arrodonida i densa que fa aproximadament 14 metres de 

diàmetre i una ocupació de la capçada d’uns 150 m2. 

La seva localització, dins una finca privada i tancada, dificulta 

saber l’entorn en que es troba, però tot sembla indicar que es 

localitza en unes parcel·les d’horts. 

A l’altra banda del carrer en la via pública hi ha una altre til·ler 

de menor presència (uns 9 metres d’alçada i 30 m2 de 

capçada). 
 

Estat de conservació: 
Bon estat  
 

Ús parcel·la: 
Agrícola – horta regadiu 
 

Figures de protecció: 
-- 

 

Coordenades 
X: 506143 
Y: 4634333 
 



CEA10 
Nom: LLEDONER CARRETERA ROMANYÀ (GASOLINERA) 

Zona: CENTRE -EST 

 

 
 
Situació geogràfica: 
Localitzat en el s’anomena l’Illa de Calonge, concretament 

al costat est de la gasolinera de la carretera de Romanyà. 

Entre aquesta i els camps de conreu del costat. 

 
Accessibilitat: 
S’accedeix a peu de carrer des de la gasolinera aquest 

mateixos. Accessibilitat fàcil i també amb automòbil. 

 
Referència cadastral: 
17038A010000520000ZQ 

 
Localització cadastre:  
Polígon 10 Parcel·la 52. BRUGUERES. 

 

Descripció: 
LLewdoner (Celtis australis) d’uns 14 metres d’alçada amb una 

capçada arrodonida  i densa que fa aproximadament 14 metres 

de diàmetre . 

La seva localització, entre camps de secà i la gasolinera de la 

carretera de Romanyà, fa que els entorns es vegin deixats i 

amb presència de petites deixalles. El sòl està mancat de 

vegetació d’interès, ja que està situat en el que seria la vorera 

del sector (sense urbanitzar). 

 

Estat de conservació: 
Bon estat de conservació, però amb abandó dels entorns. 

 
Ús parcel·la: 
Agrícola 
 
Figures de protecció: 
-- 

 

Coordenades 
X: 506154 
Y: 4634267 
 

 

 



CEA11 
Nom: POMERA PROP DEL CEMENTIRI  

Zona: CENTRE -EST 

  

 

 
Situació geogràfica: 
Localitzat en una camp agrícola que limita amb el cementiri 

al nord-oest d’aquest. 

 
Accessibilitat: 
S’accedeix des de l’aparcament del cementiri, al final de 

l’aparcament a l’esquerra. 

Accessibilitat fàcil, amb automòbil fins a molt a prop. 

 
Propietat – Referència cadastral: 
Privada. Referència cadastral: 17038A010000520000ZQ 

 
Localització cadastre:  
Polígon 10 Parcel·la 52. BRUGUERES. 

Descripció: 
Pomera (Malus domestica) d’uns 6 metres d’alçada, la qual 

forma part d’un camp de conreu de secà. Just al davant d’una 

caseta agrícola. 

La seva localització, en un camp, fa que el sòl estigui descobert 

de vegetació, en les èpoques que  no es conrea l’espai. 

 

Estat de conservació: 
Bon estat de conservació 

 
Ús parcel·la: 
Agrícola – cultivable de secà 
 
Figures de protecció: 
-- 

 

Coordenades 
X: 507619 
Y: 4634453 
 



CEA12 
Nom: PALMERA DEL CEMENTIRI 

Zona: CENTRE -EST 

  

 
Situació geogràfica: 
Localitzat a l’interior del cementiri en la part més antiga. Al 

final del cos principal d’aquest i davant l’ermita. 

 
Accessibilitat: 
S’accedeix per la porta principal del cementiri en les hores 

que aquest està obert. Accessibilitat fàcil. 

 
Propietat – Referència cadastral: 
Privada. Referència cadastral: 000800200EG03D0001DX 
 
Localització cadastre:  
DISSEMINAT. CALONGE. Polígon 10 Parcel·la 54 

Descripció: 
Palmera d’una alçada aproximada de 17 metres, neta de 

brancam fins a la copa. 

La seva localització, a l’interior del cementiri fa que sigui un 

arbre ornamental i per tant està enclavada en una zona 

enjardinada.  

El sòl és de terra compactada i lliure de vegetació. 

 

Estat de conservació: 
Bon estat de conservació. 

 
Ús parcel·la: 
Urbà – Religiós. 

 
Figures de protecció: 
-- 

 

Coordenades 
X: 507700 
Y: 4634409 
 

 



CEA13 
Nom: TEIX DEL CEMENTIRI 

Zona: CENTRE -EST 

  

 
Situació geogràfica: 
Localitzat a l’interior del cementiri en la part més antiga. 

Just davant de l’entrada principal i antiga del cementiri. 

 
Accessibilitat: 
S’accedeix per la porta principal del cementiri en les hores 

que aquest està obert. Accessibilitat fàcil no motoritzada. 

 
Propietat – Referència cadastral: 
Privada. Referència cadastral: 000800200EG03D0001DX 
 
Localització cadastre:  
DS DISSEMINAT. CALONGE. Polígon 10 Parcel·la 54. 

 

 

Descripció: 
Teix (Taxus baccata) amb una alçada aproximada de 13 

metres, net de brancam els 3 primeres metres. Amb capçada 

piramidal donada pels tractaments de poda a que és sotmès. 

La seva localització, a l’interior del cementiri fa que sigui un 

arbre ornamental i està situat en una zona enjardinada.  

El sòl és de terra compactada i lliure de vegetació. 
 

Estat de conservació: 
Bon estat de conservació. 
 

Ús parcel·la: 
Urbà. Religiós. 
 

Figures de protecció: 
-- 
 

 

Coordenades 
X: 507712 
Y: 4634346 
 

 



 

CEA14 
Nom: CASTANYERS DEL CEMENTIRI 

Zona: CENTRE -EST 

  

 
Situació geogràfica: 
Localitzat a l’interior del cementiri en la part més antiga. 

Just davant de l’entrada principal i antiga del cementiri. 

 
Accessibilitat: 
S’accedeix per la porta principal del cementiri en les hores 

que aquest està obert. Accessibilitat fàcil a peu. 

 
Propietat – Referència cadastral: 
Privada. Referència cadastral: 000800200EG03D0001DX  
 
Localització cadastre:  
DS DISSEMINAT. CALONGE. Polígon 10 Parcel·la 54 

 

Descripció: 
Individu de castanyer (Castanea sp.) no molt alt per ser un 

castanyer. Arbre amb una alçada aproximada de 15 metres, net 

de brancam els 3-5 primeres metres. Als 3-4 metres es divideix 

el tronc principal amb 2 ramificacions importants. El tronc està 

parcialment esquerdat longitudinalment, la qual cosa indica que 

té més de 20 anys. 

La seva localització, a l’interior del cementiri fa que sigui un 

arbre ornamental i per tant està situat en una zona 

enjardinada. Hi ha una altre exemplar de menor alçada. 

El sòl és de terra compactada i lliure de vegetació. 
 

Estat de conservació: 
Bon estat de conservació 
 

Ús parcel·la: 
Urbà. Religiós 
 

Figures de protecció: 
-- 

 

Coordenades 
X: 507706 
Y: 4634345 
 

 



CEF15 
Nom: FONT MAS RIBOT 

Zona: CENTRE - EST 

 

 

 
Situació geogràfica:  
Localitzat a la zona de Sant Daniel, entre aquest nucli i la 

carretera C-31. Localitzada aproximadament entre la 

intersecció del carrer Girgola i el carrer Pinetell 

La font se situa  en el bosquet entre la urbanització i la 

carretera, just en el límit del sòl urbà. 

 
Accessibilitat: 
S’accedeix a peu de carrer a partir d’un camí de terra. La 

font està a menys de 50 metres del carrer. Accessibilitat 

fàcil. 

 
Referència cadastral: 
8444607EG0384S0001ZY 

 
Localització cadastre:  
CL GIRGOLA 24. CALONGE 

Descripció: 
Surgència d’aigua, que recull les aigües de sobre la carretera. 

La font es situa en un petit cobert que quan hi ha accés d’aigua 

en el subsòl s’inunda l’interior.  

L’àmbit de la font també consta de dues bases que recullen 

l’aigua de la font i voltants. En aquestes hi ha vegetació 

aquàtica com jonc i canyís. 

L’entorn vegetal de la font està format per arbres com el suro 

(típics de la zona) i pollancres i albers (alt requeriment 

d’aigua). S’observen espècies al·lòctones. 

L’entorn de les basses està limitat per una xarxa d’obra, residu 

d’actuacions per restaurar l’espai. 

Estat de conservació: 
L’entorn pot millorar sobretot l’aspecte visual. 

Ús parcel·la: 
Urbà- Sòls sense edificar, obres d’urbanització i jardineria. 

Figures de protecció: 
Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge (juliol 2009). 

 

Coordenades 
X: 508515 
Y: 4634447 
 

 

 

 



 

CEA16 
Nom: ALZINA PLA DE CALONGE 

Zona: CENTRE -EST 

 

Situació geogràfica: 
Localitzada en el Pla de Calonge. En el sector nord –oest 

d’aquest. 
 

Accessibilitat: 
S’hi accedeix des de diferents indrets. L’accés més directe 

és de l’avinguda de la Unió, un camí que surt de l’avinguda 

a l’est d’aquesta, a l’alçada de l’encreuament amb el C/ 

Empúries (a l’altra banda de l’avinguda) o a l’açada de can 

Roure. 

Accessibilitat fàcil. No s’hi pot arribar amb automòbil, ja 

que la circulació està permesa només als veïns. 
 

Referència cadastral: 
17038A008090040000ZJ 
 

Localització cadastre:  
Polígon 8 Parcel·la 9004. DEL PLA. CALONGE 

 

Descripció: 
Alzina (Quercus ilex) de gran planta amb una alçada 

aproximada de 12 m., i 14 m. longitudinals de capçada, essent 

aquesta àmplia i densa. Neta de brancam fins els 5 metres. Als 

3 metres aproximdament es divideix el tronc principal amb 

vàries ramificacions importants.  

Se situa al final d’un camp de conreu, quasi bé a nivell del 

camí. 

La seva localització, en espai agrícola, fa que el subsòl sigui net 

d’arbustos i únicament hi hagi vegetació baixa ruderal. 
 

Estat de conservació: 
Bon estat de conservació 
 

Ús parcel·la: 
Agrari - Via de comunicació de domini públic 
 

Figures de protecció: 

 

Coordenades 
X: 505977 
Y: 4633830 
 

 

 



CEA17 
Nom: ARBRES TORRE ROURE 

Zona: CENTRE -EST 

 

Situació geogràfica: 
Localitzada en el Pla de Calonge, al costat de l’avinguda 

Unió. 
 

Accessibilitat: 
Finca privada, s’ha de demanar permís per entrar-hi. 

Propietat / Referència cadastral: 
Privada / 7336801EG0373N0001FM 
 

Localització cadastre: 
AV UNIO. 17251 CALONGE 
 

Estat de conservació: 
-- 
 

Ús parcel·la: 
Urbà - residencial  
 

Figures de protecció: 
-- 

Descripció: 
El turó de la Torre Roure, està cobert de nombrosos arbres. 

Alguns d’aquests arbres han crescut sense cap inconvenient i 

actualment són grans exemplars de diferents espècies.  

El fet de ser una finca privada, on l’accés no és públic, no ha 

estat possible realitzar una fitxa per cada exemplar, tot hi així, 

gràcies a la bibliografia, a continuació es poden llistar alguns dels 

més importants: 

- Alzina (Alçada:12m, Capçada:18m, Perímetre 2,65m) 

- Arboç bifurcat (Alçada:7m, Capçada: 8m, Perímetre 1,25m) 

- Arboç (Alçada:6m, Capçada:9m, Perímetre 1,30m) 

- Pi (Alçada:12m, Capçada:18m, Perímetre 2m) 

- Eucaliptus (Alçada: 23m, Capçada:18m, Perímetre 6,5m) 

- Cedre (Alçada:10m, Capçada:14m, Perímetre 2m) 

- Surolí (Alçada:10m, Capçada:15m, Perímetre 2,06m) 

- Suro (Alçada:18m, Capçada:23m, Perímetre 4m) 

 

Coordenades 
X: 507447 
Y: 4633626 
 

  

 



CEA18 
Nom: ALZINA PLA DE CALONGE 

Zona: CENTRE -EST 

 

 

Situació geogràfica: 
Localitzada en el Pla de Calonge, en el camí que segueix el 

rec madral. Posició bastant central del Pla de Calonge. 
 

Accessibilitat: 
S’hi accedeix des de diferents indrets. Des del sud del Pla. 

S’agafa el Psg. Puig Sapera, (direcció N), fins que es 

converteix en camí, en aquest punt s’ha de prendre el camí 

de l’esquerra en direcció NO. Igualment s’hi arriba prenent 

el camí cap al Pla al nord de l’IES, aquest camí ressegueix 

el rec madral, i porta directe a l’alzina. 

Accessibilitat fàcil. No s’hi pot arribar amb automòbil, ja 

que la circulació està permesa només als veïns. 
 

Referència cadastral: 
17038A008090080000ZU 
 

Localització cadastre:  
Polígon 8 Parcel·la 9008. RIERA DE MADRAL. CALONGE 

 

Descripció: 
Alzina (Quercus suber) de gran planta amb una alçada 

aproximada d’11 metres,  i 14 metres longitudinals de capçada, 

essent aquesta àmplia i densa. Neta de brancam fins els 4 

metres. Als 3 metres es divideix el tronc principal amb 2 

ramificacions importants.  

Se situa en una mota de terra que separa els caps de conreu i 

el camí de terra des del qual s’hi accedeix. 

La seva localització, en espai agrícola, fa que el subsòl sigui net 

d’arbustos i únicament hi hagi vegetació baixa ruderal. 
 

Estat de conservació: 
Bon estat de conservació 
 

Ús parcel·la: 
Agrari - Via de comunicació de domini públic 
 

Figures de protecció: 

 

Coordenades 
X: 507895 
Y: 4633573 
 

 

 



 

 

SUD SA01 
SF02 

SF03 

SF04 

SF05 

SF06 

SG07 

SG08 



SA01 
Nom:  SURO DE CAN PERE PLA 

Zona: SUD 

  

Situació geogràfica: 
Localitzada a la finca de Can Pere Pla (actualment la masia 

deshabitada, però els camps encara es conreen), al nord 

est de l’habitatge. El suro està al marge dels camps que 

envolten la masia. 

 

Accessibilitat: 
Accessibilitat fàcil, ja que està localitzada en els marges de 

camps de conreu de Can Pere Pla. S’hi pot accedir des del 

camí a Can Saguer (que alhora s’hi arriba des de la 

urbanització Mas Pallí) o des de la urbanització de 

Cabanyes, en direcció sud. 

 
Referència cadastral: 
17038A005001630000ZQ 

 

Localització cadastre:  
Polígon 5 Parcel·la 163. MAS PERE PLA. CALONGE 

Descripció: 
Alzina surera (Quercus suber), amb més embargadura que 

alçada, ja que el seu estat amb parts malaltes i trencades han 

fet disminuir la seva alçada. 

Així el suro fa uns 10,5 metres d’alçada, amb una capçada 

important d’uns 16 metres. 

Es pot considerar, que ha estat el suro més gran que hi ha a 

Calonge, però el seu estat l’ha fet disminuir  
 

Estat de conservació: 
Malmès 
 

Ús parcel·la: 
Agrari – Sureres 
 

Figures de protecció: 
Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge (juliol 2009) 

 

Coordenades 
X: 505380 
Y: 4633168 
 

 

 



SF02 
Nom: FONT DE CAN SAGUER 

Zona: SUD 

 

 
Situació geogràfica: 
Situada a l’oest de la finca de Can Saguer. Alhora aquesta 

se situa al nord de la urbanització Mas Pallí. 

 
Accessibilitat: 
Inaccessible, donada la situació en que es troba el bosc 

que envolta la font. Així mateix, per la banda est, hi ha 

una tanca que delimita la finca de Can Saguer que dificulta 

encara més l’accessibilitat 

 
Referència cadastral: 
17038A005001500000ZE 

 
Localització cadastre:  
Polígon 5 Parcel·la 150. MAS SAGUER. CALONGE 
 

Descripció: 
No ha estat possible localitzar la font i no es tenen més 

referències de les seves característiques. 

S’ha de dir que en la cartografia de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya, situen la font en una altra banda, just a l’altra banda 

de la finca de Can Saguer. 

 

Estat de conservació: 
-- 

 
Ús parcel·la: 
Agrari - Sureres 

 
Figures de protecció: 
Pre-catàleg avanç de POUM de Calonge (juliol 2009) 

 

 

Coordenades 
X: 505727 
Y: 4633107 
 

 



SF03 
Nom: FONT DEL MAS MORET 

Zona: SUD 

 

 

Situació geogràfica: 
Localitzat en el Mas d’en moret (també anomenat Mas 

Moratí), en les parcel·les agrícoles d’aquest. El Mas se situa 

a la riba dreta de la riera de Calonge, a l’àrea dels Vinyers. 

La font està en una parcel·la just abans de l’entrada del 

Mas a l’esquerra del camí d’accés a aquest. 
 

Accessibilitat: 
S’accedeix a patir del camí dels Vilars, fins arribar a l final 

d’aquest abans de creuar la riera, on hi ha el trencant per 

accedir al mas a peu de carrer des d’aquest mateix. L’àrea 

de la font es situa entre dos camins d’accés a les 

edificacions del mas. Accessibilitat fàcil. 
 

Propietat – Referència cadastral: 
Privada. Referència cadastral: 17038A005000260000ZW 
 

Localització cadastre:  
Polígon 5 Parcel·la 26. MAS MORET. CALONGE 

Descripció: 
L’espai consta d’un cobert de maons arrebossat,s d’uns 2 

metres d’alçada amb una planta aproximada de 2 m2 amb un 

dipòsit annexat al cobert, amb la funció d’emmagatzemar aigua 

.La teulada és una espècie d’uralita fixada per pedres. L’indret 

és un camp de fruiters, amb abundant vegetació ruderal en el 

seu interior. Just al costat del cobert de la font hi ha una 

figuera. 

La parcel·la està limitada a l’est per una tanca de pedra. 
 

Estat de conservació: 
Bon estat de conservació, però en l’entorn immediat hi ha 

molta vegetació ruderal i s’han localitzat algunes deixalles 

acumulades. 

Ús parcel·la: 
Agrícola - Fruiters de secà 
 

Figures de protecció: 
-- 

 

Coordenades 
X: 507258 
Y: 4632993 
 

 

 



SF04 
Nom: FONT DECAL SECRETARI 

Zona: SUD 

 

 

 

Situació geogràfica: 
Situada al nord de la urbanització de Mas Pallí, en el bosc 

que limita amb el carrer de Vall-llobrega. A l’oest de la 

finca de Mas Pallí. 
 

Accessibilitat: 
S’accedeix pel carrer de Vall-llobrega de la urbanització. El 

bosc on es troba la font és de fàcil accés, malgrat la 

pendent, ja que aquest ha rebut tractament per evitar 

incendis forestals en la franja perimetral de protecció de la 

urbanització. Accessibilitat fàcil. 
 

Referència cadastral: 
5627101EG0352N0001ZZ 
 

Localització cadastre:  
CL VALL-LLOBREGA Sòl. 17251 CALONGE 
 

Descripció: 
Font localitzada a la llera del torrent de mas Pallí. Així forma 

part del curs d’aigua. Amb tot, es diferència del torrent, ja que 

hi ha les restes d’una paret de pedra en un salt del terreny en 

la mateixa llera del torrent. 

La font conforma un indret de major humitat que l’entorn i es 

pot observar vegetació d’ambients humits com falgueres, 

molses, etc.  

S’ha de comentar que a l’entorn, ha rebut tractament silvícoles 

de protecció envers incendis forestals, i hi ha alguns punts amb 

acumulació de residus. 
 

Estat de conservació: 
En procés de degradació 
 

Ús parcel·la: 
Urbà – Sòls sense edificar, obres de urbanització i jardineria 
 

Figures de protecció: 
-- 

 

Coordenades 
X: 505589 
Y: 4632769 
 

 

 



SF05 
Nom: FONT DE MAS ROS 

Zona: SUD 

 

 

Situació geogràfica: 
Situada al sud de Mas Ros, casa que dóna nom a la 

urbanització del sector. 

 
Accessibilitat: 
Inaccessible, donada la situació de l’indret amb forts 

pendents i molta vegetació que impedeix la mobilitat per 

l’indret. 

Es pot fer una aproximació fàcil fins a uns arbres fruiters al 

sud de Can Ros, que s’hi arriba pel C/ Sant Cebrià dels Alls 

(carrer sense sortida) però partir d’aquest punt es complica 

molt l’accessibilitat. 

 
Referència cadastral: 
6020102EG0362S0001PP 

 
Localització cadastre:  
C/ PUIGCERDA 23. CALONGE 

Descripció: 
No s’ha trobat l’indret exacte de la font, donada la seva situació 

i l’estat de l’entorn (veure fotografies). 

Segurament està recoberta de vegetació. 

 

Estat de conservació: 
-- 

 

 
Ús parcel·la: 
Urbà – Sòls sense edificar, obres de urbanització i jardineria 

 
Figures de protecció: 
-- 

 

Coordenades 
X: 505939 
Y: 4632064 
 

 

 

 



SF06 
Nom: FONTS DELS TORRENTS 

Zona: SUD 

 

 
Descripció: 
Es tracta d’una surgència d’aigua, la qual es localitza gràcies a 

la presència de “cues de cavall”. 

 

Estat de conservació: 
En perill de desaparèixer. 

 
Ús parcel·la: 
Agrari – Matollar 

 
Figures de protecció: 
-- 

 

 

Coordenades 
X: 507087 
Y: 4631972 
 

 

 

Situació geogràfica: 
Situada a l’alçada de mas Massoni, en la llera del rec. Al nord 

de la urbanització de la torre valentina i de l’estació de servei 

d’aquell sector. 

 
Accessibilitat: 
Accessibilitat fàcil fins a l’indret, a través dels camins que 

surten del nord de la gasolinera. 

El punt exacte de la surgència és molt dificultós i pràcticament 

inaccessible, donat que està en la llera del rec am,b molta 

vegetació. 

 
Referència cadastral: 
17038A006000710000ZA 

 
Localització cadastre:  
Polígon 6 Parcel·la 71. MAS MASSONI. CALONGE 



SG07 
Nom: CAP DE ROQUES PLANES 

Zona: SUD 

 

Situació geogràfica: 
En el mateix cap de Roques Planes. 

Al sud-est del nucli de Sant Antoni i al costat de Treumal. 

Un altre punt de referència és entre la Cala de Roques 

Planes i la platja de Sant Antoni. 

 
Accessibilitat: 
S’accedeix fàcilment a partir del camí de ronda. No apte 

per persones amb mobilitat reduïda ni amb vehicles. 

 
Propietat - Referència cadastral: 
Pública - 17038A007090020000ZU 

 
Localització cadastre:  
Polígon 7 Parcel·la 9002. Zona MARITIMO TERRESTRE. 

CALONGE 

 
Descripció: 
Sota una capa de sauló d’uns 12 metres de gruix, ben visible 

als penya-segats del costat nord-est del cap, s’estén la 

superfície inalterada que les onades han deixat al descobert. 

Constituïda per un conjunt de formes domàtiques d’escassa 

altura i molt aplanades. 

 
Ús parcel·la: 
Domini públic 

 
Figures de protecció: 
Zona marítim terrestre 

Extret de Pallí; LL. & Roqué; C. El patrimoni geològic de les terres gironines: 300 elements singulars. 

2010. Universitat de Girona. 

 

Coordenades 
X: 507789 
Y: 4631375 
 

  

 



 

SG08 
Nom: PLATJA FÒSSIL DE LA BELLADONA 

Zona: SUD 

 

Situació geogràfica: 
Al costat nord – est de la platja de la Belladona. 

La platja de Belladona se situa en el límit sud-oest del 

terme municipal de Calonge, limitant amb el terme 

municipal de Castell-Platja d’Aro. 
 

Accessibilitat: 
S’accedeix des de la carretera C-253, en el tram anomenat 

Avinguda d’Andorra (tm Calonge) i Avinguda de Palamós 

(tm Castell – Platja d’Aro). 

També a partir del camí de ronda.  
 

Propietat - Referència cadastral: 
Pública - 17038A007090020000ZU 
 

Localització cadastre:  
Polígon 7 Parcel·la 9002. Zona MARITIMO TERRESTRE. 

CALONGE 

 

 

Descripció: 
Sortints de capes de gresos i conglomerats que corresponen als 

sediments d’una antiga platja que han quedat cimentats per 

carbonat de calci i han esdevingut roques consolidades. 

A la platja de Sant Antoni hi ha diverses lloses que s’estenen 

per més de 1.300 metres, des de la punta des Monestir fins a 

l’espigó del mig. 

 

Ús parcel·la: 
Domini públic 

 
Figures de protecció: 
Zona marítim terrestre 

Extret de Pallí; LL. & Roqué; C. El patrimoni geològic de les terres gironines: 300 elements singulars. 

2010. Universitat de Girona. 

 

Coordenades 
X: 506819 
Y: 4630614 
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CATÀLEG D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC 
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3 .  PROPOSTA  DE  NORMATIVA   

PROPOSTA NORMATIVA – ARBRES  

1 Mesures de protecció generals. 

a. Generalitats 

- Està prohibida, de forma especial, talar o arrabassar, podar o mutilar, aplicar 

pintures o danyar per qualsevol mitjà l’arbrat municipal. Cap persona no pot danyar 

intencionadament, fer talls, incisions, cavitats o mutilar un arbre, ni pot arrencar o 

partir els arbres. 

- Qualsevol acció que els modifiqui de qualsevol part (aèria i subterrània), així com 

sacsejar o inclinar-lo. Tampoc es permet danyar, torçar, moure o manipular el seu 

sosteniment artificial (tutors, tensors, etc.) en el cas que l’arbre en disposi. 

- Resta especialment prohibida la instal·lació i fixació sobre els arbres de qualsevol 

mena de senyalització, eina, joc, vehicle, aparell o utilitzar-los com a suport de 

bastides, línies elèctriques, quadres elèctrics, llums, megafonia, pancartes i 

banderoles, tanques, gronxadors, etc., així com lligar-hi filferros, brides o cordes, 

clavar-hi claus o altres elements, o recolzar-hi eines, escales o altres. 

- Queda prohibit deixar, encara que sigui de forma transitòria, sobre l’escocell 

qualsevol material, d’obra, deixalles, escombraries o d’altra classe. 

- Queda també prohibit vessar en la seva proximitat qualsevol tipus de líquid que 

contingui substàncies nocives per a les arrels com lleixius, detergents, pintures, olis 

i qualsevol altre producte que pugui malmetre l’arbre o crear una capa sobre 

l’escocell que eviti la filtració d’aigua i/o l’intercanvi de gasos amb l’atmosfera. 

- No és permès lligar als arbres: bicicletes, ciclomotors o altres vehicles que puguin 

malmetre l’arbre ni tampoc animals com gossos, cavalls o d’altres animals que 

puguin malmetre l’arbre. 

- Queda prohibit enfilar-se als arbres, retirar-ne els fruits i/o caçar-hi animals. Fer 

proves o exercicis de tir, encendre petards, coets o focs d’artifici que puguin afectar 

l’arbrat. 
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- En general, no es permeten totes les altres activitats no incloses en aquest article 

que puguin derivar en danys als arbres. 

b. Mesures de Protecció en obres 

- En qualsevol obra o treball públic o privat que es desenvolupi en el terme 

municipal i en què les operacions de les obres, pas de vehicles i màquines es 

realitzin en terrenys propers a un arbre existent, aquests s’han de protegir abans 

del començament de les obres.  

- La protecció s’ha de fer amb una tanca d’una alçada no inferior a 1,5 m d’alçada i 

a una distància de l’arbre no inferior de 0,5 m sempre que hi hagi la necessitat 

d’acostar-se al perímetre de l’arbre en una distància menor d’1 m. 

Aquestes proteccions, les han de retirar un cop acabades les obres els operaris 

responsables de l’obra.  

- En aquelles obres on no intervingui maquinària pesada, però que l’arbre estigui en 

perill de ser lesionat cal protegir-lo amb una tanca que impedeixi qualsevol mal, 

col·locada a una distància mínima de 0,5 m. 

- Quan sigui inevitable elevar el nivell del sòl, s’han d’adoptar les mesures 

oportunes per conservar les condicions d’humitat, drenatge i aireig del terreny 

original, amb reblerts granulars permeables. 

c. Mesures en les obertures de rases 

- Qualsevol obra a la via pública que impliqui l’obertura d’una rasa a menys d’1 m 

de distància s’ha de comunicar prèviament als serveis tècnics responsables de 

l’arbrat de l’Ajuntament, per escrit detallant la màxima informació sobre amplada, 

llargada i fondària de la rasa, mètode d’excavació, dia de l’actuació, responsable i 

tota la informació requerida pel tècnic competent. 

- Les rases i sempre que l’espai ho permeti, s’han de fer com a mínim a una 

distància superior d’1 m de l’escocell. En el cas de no poder-se respectar aquesta 

distància, la rasa només es pot fer amb mitjans manuals i en cap cas no es pot 

obrir a menys de 0,3 m del límit exterior de l’escocell. En cap cas no es poden tallar 

les arrels de diàmetre superior a 5 cm i s’han de respectar com si es tractés d’una 

canalització de serveis. També cal protegir-les de les dessecacions i gelades. I en 
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cas que s’hagin de seccionar arrels menors, s’han de retallar i sanejar correctament 

les lesions i omplir la rasa o pou amb terra preparada que afavoreixi el 

desenvolupament de noves arrels. 

 

2. Mesures de protecció específiques pels arbres catalogats 

- Com a finalitat primordial en aquest tipus d’arbrat, s’actua de manera que 

s’asseguri al màxim la seva conservació. Per tant, s’ha d’allunyar del seu entorn 

qualsevol ús que pugui afectar-ne de forma negativa l’existència. 

- Les mesures de protecció descrites en l’apartat anterior, també són vàlides pels 

arbres catalogats. 

a. Mesures de protecció de l’entorn dels arbres catalogats 

- S’ha d’evitar en la mesura que sigui possible que elements catalogats quedin 

ombrejats per arbres o altres elements urbans. 

- La redacció i execució del planejament urbanístic derivat i de nous projectes 

d’obres i urbanització en que s’afecti l’exposició d’un element d’interès catalogat, es 

tindrà en consideració aquest factor i es valoraran totes les solucions possibles per 

tal de no afectar-lo negativament. 

- En les zones de bosc on hi hagi algun arbre catalogat i en les agrupacions 

arbòries, s’ha de respectar la vegetació adjunta i les seves pròpies interaccions, 

tenint en compte el conjunt com a element de protecció del vent i afavoridor de 

l’estabilitat. Només es poden arrabassar peus adjunts que suposin una competència 

directa per exemplar i que no li aportin cap benefici. 

- En casos puntuals en què la ubicació d’un element botànic catalogat estigui 

condicionada per un entorn desfavorable previ a la catalogació i que no permeti 

aplicar en la seva totalitat les mesures de protecció descrites, s’ha d’actuar sempre 

a favor de l’element catalogat amb la voluntat d’assolir el major nivell de protecció 

possible. 

- Dins l’àmbit de protecció no es pot cremar materials de cap tipus, dipositar 

substàncies tòxiques pels arbres, construir edificacions, ampliació o modificació de 

camins o voreres, pas de maquinària de més de 3,5 t, realitzar actes populars 
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massius o altres que puguin afectar la seva integritat, sense prèvia llicència 

municipal. 

- Durant l’execució d’obres d’urbanització s’han d’adoptar les mesures següents: 

a) Separar la circulació i estacionament de vehicles. 

b) Destinar la major extensió possible de sòl circumdant, com a mínim les 

àrees immediates als colls del tronc. 

c) Formar parterres amb vegetació entapissant i condicionant el sòl com 

l’encoixinat (mulch) que millorin les condicions de vida de les arrels. 

d) Evitar compactacions i impermeabilitzacions de terrenys explorats per 

arrels i com a mínim en el terreny ocupat per la seva capçada. 

e) Protegir el seu perímetre amb la finalitat que no s’acostin vehicles, ni 

maquinària ni s’hi dipositin materials. Quan no sigui possible protegir aquest 

perímetre caldrà protegir colls, troncs, branques baixes, amb elements sòlids 

fixats per ells mateixos, sense malmetre arrels, amb la col·locació de planxes 

rígides que distribueixin càrregues puntuals. 

f) Evitar reblerts i rebaixos del terreny explorat per arrels que puguin 

provocar-ne la destrucció i alterar-ne la humitat. Quan sigui inevitable elevar 

el nivell del sòl, s’han d’adoptar les mesures oportunes per conservar les 

condicions d’humitat, drenatge i aireig del terreny original, amb reblerts 

granulars permeables. 

g) Els rebaixos, que no haurien d’afectar el sòl situat sota la capçada, s’han de 

tancar ràpidament per evitar la dessecació del terreny un cop s’han retallat les 

lesions de les arrels seccionades. 

b. Intervenció i permisos d’actuacions sobre els arbres catalogats en sòl 

privat 

- Els Serveis tècnics i/o els regidors responsables del patrimoni natural del municipi 

establiran i executaran un pla d’actuació en conveni i d’acord amb els propietaris i 

realitzaran les tasques de conservació dels elements botànics catalogats i en sòl 

privat dels propietaris que ho sol·licitin. Per aquest fet caldrà presentar una 
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sol·licitud on han de constar les dades del propietari, la identificació de l’exemplar, 

amb el codi del catàleg i una breu relació de les tasques de conservació previstes. 

- Els Serveis tècnics i/o els regidors responsables del patrimoni natural de 

l’Ajuntament han d’efectuar les visites tècniques oportunes i informar-ne en cada 

cas abans de realitzar qualsevol treball. 

c. Drets i deures dels propietaris de terrenys en que es troben arbres 

catalogats  

- Els propietaris han d’informar als servei tècnics i/o els regidors responsables del 

patrimoni natural de l’Ajuntament de qualsevol anomalia o mancança referent a la 

conservació que es detecti a qualsevol arbre catalogat que es trobi en la seva 

propietat. 

- És obligació dels propietaris de finques on hi hagi arbres catalogats, vetllar pel 

seu bon manteniment de seguretat, de manera que no comportin risc per a 

particulars de les finques confrontades. 

- Qualsevol acció i treball de conservació sobre un arbre catalogat o propera al 

mateix que vulguin desenvolupar els particulars ha de ser autoritzada pels 

responsables de patrimoni natural de l’Ajuntament de Calonge. 

 

3. Àmbit de protecció de l’arbrat  

a. Subsòl: Per tal d’evitar els danys a les parts no visibles per qualsevol mitjà dels 

arbres d’interès classificats, es defineix un àmbit de protecció dels individus. 

L’àmbit de protecció correspon a la superfície de la projecció de la capçada més 

tres metres al seu entorn. S’exclouran d’aquest àmbit de protecció, els sectors ja 

edificats o que d’acord amb el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) són 

edificables, però no la via pública o espais verds. 

En l’àmbit de protecció no es poden dur a terme moviments de terres que degut als 

seus efectes negatius sobre les arrels o les característiques físiques, químiques i 

estructurals del sòl, puguin comportar qualsevol grau de disminució de la vitalitat 

de l’element botànic objecte de protecció. 
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En l’àmbit de protecció, cal evitar altres usos no compatibles amb el 

desenvolupament de les arrels dels arbres. 

b. Parts aèries: Pel que fa al vol dels arbres catalogats, es defineix l’àmbit 

d’influència i de protecció que es delimita amb una esfera imaginària que 

embolcalla totes les parts aèries de l’individu arbori. En aquest espai no és permesa 

la instal·lació ni el pas de línies de serveis de cap mena (elèctriques, telefòniques, 

etc), així com la seva utilització com a suport de qualsevol mena de senyal o 

objecte, ni la construcció de qualsevol element. En aquest sentit es tendirà a 

eliminar progressivament les que ja existeixin, llevat de les construccions existents 

que s’hagin realitzat d’acord amb el POUM o normes urbanístiques anteriors o les 

instal·lacions que hi estiguin incorporades. 

c. Tot projecte d’obres o activitat susceptible d’afectar qualsevol part, aèria o 

subterrània, d’un element botànic catalogat, o que s’hagin de desenvolupar a 

menys de deu metres de l’àmbit de protecció, haurà d’incloure a la documentació 

de sol·licitud de la llicència municipal un plànol de localització d’aquest element, 

justificar la necessitat de la intervenció i especificar de manera concreta el respecte 

de les mesures de protecció establertes entenent-se que la manca de les mesures 

adequades per garantir la integritat de l’element, serà motiu de denegació de la 

corresponent llicència municipal d’obres o d’activitats. 
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PROPOSTA NORMATIVA - FONTS 

1. Les administracions públiques han de garantir l'ús públic de les fonts 

existents a l'interior del terme municipal, així com el seu manteniment, 

neteja i conservació. En qualsevol cas, les actuacions de condicionament han 

de garantir la conservació dels valors naturals i paisatgístics de les fonts. 

2.  Les fonts i surgències naturals existents en el terme municipal (estiguin o 

no incloses en el present catàleg), no poden ser modificades de tal forma 

que disminueixi la qualitat i quantitat de les seves aigües, s’alteri el seu 

aflorament a l’exterior, es modifiquin les seves característiques quan suposi 

la pèrdua hàbitats d’interès per a la flora i la fauna autòctones pròpies de 

l’espai o, quan siguin d’ús públic, s’impedeixi el seu aprofitament tradicional. 

Qualsevol actuació d’obres o instal·lacions precisarà una llicència prèvia de 

l’Ajuntament, prèvia autorització de l’ACA. 

3. Dins un cercle de 50 metres de radi de l’entorn de les fonts i surgències, 

regirà el règim que estableix el següent punt, si bé podran autoritzar les 

obres, les plantacions i altres actuacions destinades a millorar i adequar les 

àrees contigües per potenciar-ne l’ús. 

4. Atès el que estableix la legislació específica en matèria d’aigües, queda 

prohibit: 

a. Efectuar abocaments directes o indirectes que contaminin les aigües. 

b. Acumular residus sòlids, runes o substàncies, sigui quin sigui llur 

naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin 

constituir un perill de contaminació de les aigües o de degradació del 

seu entorn, llevat de l’apilament temporal de les dejeccions 

ramaderes sempre que es realitzi d’acord amb allò establert a l’article 

19 del Decret 136/2009, d’1 de setembre d’aprovació del programa 

d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la 

contaminació de nitrats que procedeixin de fonts agràries i de gestió 

de les dejeccions ramaderes. 
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c. Efectuar accions sobre el medi físic o biològic vinculat a l’aigua que 

en constitueixin on puguin constituir una degradació. 

d. Exercir activitats dins dels perímetres de protecció establerts, quan 

puguin constituir un perill de contaminació o de degradació del 

domini públic hidràulic. 

5. Aprofitaments hídrics en relació a les fonts i surgències d’aigua: Les noves 

extraccions d’aigua, a més de complir tots les tràmits legals pertinents, han 

de garantir la permanència dels cabals de les fonts i surgències properes.  

6. Les canalitzacions i els aprofitaments d’aigua que es puguin autoritzar en 

l’àmbit immediat de les fonts i surgències del terme municipal hauran de 

garantir la seva conservació i respectar la seva tipologia tradicional. Les 

possibles captacions d’aigües, degudament autoritzades i dins dels 

paràmetres permesos, es situaran a un mínim de 25 m. de la font o 

brollador, per garantir el manteniment d’un cabal de sortida mínim pel seu 

ús per les persones i la fauna salvatge, i per permetre el creixement de la 

vegetació pròpia de l’entorn d’aquestes fonts i brolladors. 

7. Les explotacions ramaderes existents en el moment de l’aprovació d’aquesta 

normativa podran ampliar la seva capacitat sempre que: 

a. En la sol·licitud de llicència per a l’ampliació es concreti la situació i 

les característiques del sistema d’emmagatzematge de purins i el 

dipòsit de cadàvers, la localització respecte a tota la resta d’edificis 

situats en finques veïnes en un radi de 100 m, amb l’especificació de 

l’ús de cadascun i la localització respecte a tots els recs, rieres, fonts i 

altres llocs amb aigua existents en un radi de 150 m. 

8. S’afavorirà la conservació i, si s’escau, la millora de les condicions actuals de 

les fonts, basses i canals de rec existents, per facilitar la preservació de la 

fauna i vegetació associades. 
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PROPOSTA NORMATIVA - MIRADORS 

1. Són miradors del Paratge els llocs localitzats en punts amb vistes panoràmiques i 

gran amplitud visual. Els miradors podran estar condicionats amb els següents 

elements: 

- Plafons d'interpretació del paisatge. 

- Sendes, barreres i altres elements per evitar la dispersió dels visitants i el 

risc d'accidents. 

2. Es propiciarà, a través de treballs específics de manteniment i esbrossada, el 

manteniment i millora de la funció de miradors dels punts del catàleg. 

3. Es preservaran les línies del relleu que defineixen els perfils panoràmics i 

s’evitarà al màxim la localització d’edificacions sobre les carenes, turons i altres 

punts singulars del relleu. No es podrà modificar el perfil natural perceptible del 

paisatge 

4. Els emplaçaments indicatius proposats pel Catàleg no esgoten altres possibilitats 

d’ubicació. Han de ser promoguts per l’Ajuntament de Calonge. 

 

85



CATÀLEG D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC 
NORMATIVA 

INTRODUCCIÓ I DESCATALOGACIÓ D’ELEMENTS D’INTERÈS 

NATURAL 

1. Incorporació d’elements en el catàleg 

- La incorporació de nous elements en el Catàleg s’ha de fer a proposta de 

qualsevol ciutadà o servei de l’Ajuntament de Calonge. 

- El tècnics de l’ajuntament responsables del patrimoni natural, així com els 

responsables polítics seran els encarregats de recollir les diferents propostes de 

catalogació i d’estimar els valors propis de cada element que ha de determinar si es 

tracta d’un element d’interès del patrimoni natural del municipi, i per tant, si és 

necessària la seva catalogació. 

2. Descatalogació d’elements del catàleg 

- La descatalogació d’un element natural serà possible quan els tècnics i regidors 

responsables del patrimoni natural del municipi de Calonge determinin mitjançant 

els informes pertinents que han desaparegut els valors o les causes per les quals va 

ser catalogat al moment oportú. 

- Quan l’element hagi desaparegut. En el cas dels arbres per trasplantament, 

substitució, etc. En el cas de les fonts per colmatació vegetal, destrucció de les 

parts construïdes, si la font s’asseca i no hi ha elements construïts d’interès, etc. 
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