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1. Antecedents
Aquest document pretén definir, de forma inicial, i a petició de l’Ajuntament de Capmany, l’estructura que
tindria un estudi sobre la importància de l’existència d’un connector ecològic i social a l’Alt Empordà donades
les condicions d’esquarterament del territori.
L’existència de l’eix de comunicacions de primer ordre (AP-7, N-II i TGV) dificulta qualsevol intent connector,
tant ecològic com social, ja que es tracta d’infraestructures poc permeables, dissenyades i construïdes en
diferents èpoques i, per tant, en diferents circumstàncies (tant legals com medi ambientals).
A banda, la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) és una espècie que a la península Ibèrica únicament
sobreviu a Catalunya, on la població autòctona salvatge ha quedat limitada a un únic, petit i vulnerable
reducte de l'Alt Empordà (al Massís de l’Albera). Aquesta població, estimada el 2007 amb uns 2900 individus,
es troba en regressió. Es tracta d’una espècie de primer ordre i protegida a nivell europeu (inclosa en la Llista
Vermella de UICN d’espècies amenaçades d’extinció, protegida per la Convenció de Berna, inclosa en la
CITES i en la Directiva 1332/2005 de la Comunitat Europea).
Donades aquestes circumstàncies i les condicions geogràfiques del municipi, l’Ajuntament de Capmany ha
decidit tirar endavant una de les actuacions previstes en l’Agenda 21 del seu municipi (Acció 2.1.2. Assegurar
una coherència en les infraestructures lineals de Capmany per tal de garantir la connectivitat ecològica i
paisatgística entre els diferents espais naturals) i estudiar la possibilitat de prendre mesures per poder millorar
les condicions de connectivitat territorial en aquest sector a través de garantir el pas de fauna i flora entre els
diferents espais naturals per evitar l’aïllament poblacional, alhora que procurar una continuïtat dels paisatges i
afavorir la connectivitat social entre nuclis de població del municipi.
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2. Introducció
La connectivitat d’un territori es pot definir com “la capacitat de connexió entre els diferents éssers vius i
paisatges identitaris d’aquest lloc”. Per garantir aquesta connectivitat funcional molts dels estudis que s’han
realitzat actualment han prestat la seva atenció en la localització d’espais connectors i en la gestió del territori.
De fet, el manteniment d’una matriu territorial ordenada i coherent amb les necessitats presents és avui dia
l’única eina per solucionar aquesta manca de connectivitat i mantenir la biodiversitat, el patrimoni cultural i la
cohesió social entre municipis veïns.
Per tal d’aconseguir aquesta correcta multifuncionalitat del territori, protegint la biodiversitat i, a la vegada, els
paisatges propis i la millora de la qualitat de vida de les persones, cal garantir que la connectivitat es doni a
nivell ecològic i social.
La connectivitat ecològica consisteix en donar continuïtat física a dos espais naturals, especialment si són
considerats com a reservoris de natura i disposen d’una gran diversitat biològica. La presència de connectors
ecològics garanteixen diferents tipus de moviments d’espècies i poblacions de fauna i flora, tant de dispersió,
com de migració o colonització de nous espais, així com la possibilitat de trobar nous aliments, reproduir-se i
trobar refugi. En funció d’aquesta funcionalitat i la seva morfologia es poden trobar diferents tipus de
connectors:
•

Els connectors fluvials que formen els rius i la vegetació associada, constituint plegats un flux de
connectivitat lineal.

•

Els espais d’interès connector, normalment, entre dos espais naturals i amb un flux de connectivitat
que té una direcció marcada. Aquests espais tenen una certa amplada.

•

Les unitats paisatgístiques que formen grans àrees i són més complexes. Tenen una clara identitat
pròpia, i els fluxos al seu interior són de tipus xarxa, malgrat n’hi pugui haver un de principal.

Els connectors ecològics poden assegurar la supervivència de poblacions aïllades, evitant precisament
l’aïllament dels seus individus. El procés conegut com a “efecte illa”, on els espais naturals protegits van
quedant aïllats i fragmentats, implica que la seva biodiversitat disminueixi progressivament. Aquesta
fragmentació comporta el trencament dels vincles funcionals de les espècies i comunitats a causa de les
barreres antropogèniques, i l’alteració de tot l’ecosistema i el paisatge. Contràriament a tots aquests beneficis
ecològics, els connectors també poden comportar connotacions negatives, afavorint l’expansió d’espècies
invasores, de malalties, la propagació del foc o qualsevol altre tipus de pertorbació, així com una major
exposició de determinades espècies animals davant els seus depredadors.
Per altra banda, la connectivitat social es refereix al grau de conservació de les vies de connexió tradicional
del territori com són els camins veïnals, ramaders i lúdics, la conservació dels quals és fonamental per ajudar
a l’articulació de l’àrea en conjunt. És a dir, té en compte l’agrupació de tots aquests elements que permeten
a la població establir vincles de relació, ja sigui per temes de caràcter sociocultural o econòmic.
Actualment, la connectivitat es veu amenaçada per dos factors principals, l’existència d’infraestructures i la
presència de grans superfícies urbanitzades. El primer fa referència a l’existència d’elements lineals,
principalment infraestructures terrestres com les de la N-II, l’AP-7, les vies de tren, canalitzacions artificials
d’aigua i en menor mesura, línies elèctriques aèries. Aquests elements creen barreres lineals molt poc
permeables i que fragmenten bona part del territori, reduint la probabilitat de que es doni la dispersió i la
migració de les espècies entre els espais naturals protegits o limitant les relacions i fluxos socials al llarg de la
matriu territorial. Constitueixen, alhora, un greu perill per la fauna que intenta creuar-les, ja que moltes moren
per atropellament. El segon factor fa referència a la presència de zones urbanitzades disperses en el territori,
sobretot urbanitzacions i polígons industrials. Aquestes àrees també constitueixen una barrera per a la
distribució de les espècies, a més d’alterar el paisatge natural propi d’un territori.
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La millora de la connectivitat ha de ser una de les prioritats en la gestió del territori, ja que permet prevenir la
fragmentació dels espais naturals i del territori per tal d’evitar la disminució de la seva permeabilitat en relació
amb els fluxos ecològics i socials. La connectivitat ens assegura el manteniment de la qualitat ecològica,
paisatgística i social, a més d’una oportunitat per corregir moltes de les dinàmiques negatives realitzades en
els últims anys. Els espais connectors es poden aprofitar per a restaurar zones abandonades, excloure’ls de
futures operacions urbanístiques o facilitar la recuperació de zones amb un cert component biològic,
paisatgístic o social. Per tant, és important incorporar els criteris de connectivitat a les noves infraestructures i
desenvolupaments urbanístics i intentar millorar els ja existents.
El bagatge en l’estudi de connectivitat ecològica a Catalunya s’ha anat fent més ampli, amb més d’un
centenar d’estudis, propostes i reunions tècniques al respecte, a mesura que la temàtica ha anat agafant
importància en el conjunt de la societat. Molts d’aquests estudis han tractat la problemàtica de la connectivitat
a l’Alt Empordà i, concretament, entre el Massís de les Salines i el Massís de l’Albera, allà on hi ha l’anomenat
còrrec del Bosquerós i on es concentren totes les infraestructures de pas de l’eix mediterrani (AP-7, A-2 i TGV)
que pot convertir-se en una barrera impenetrable que comprometi la connectivitat transversal de la matriu
territorial a banda i banda d’aquest eix. Entre els estudis més importants que afecten al nostre territori d’estudi
s’hi troben:
•

Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona (ARVENSIS. Diputació de Girona 2005).

•

Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les comarques gironines (La Copa. Diputació de
Girona, 2005).

•

Guia metodològica per a la millora de la connectivitat a la demarcació de Girona. (ARVENSIS.
Diputació de Girona, 2005).

•

Estudi de permeabilitat del corredor d’infraestructures (TGV/AP-7/A-2/ferrocarril) de les comarques
gironines (ARVENSIS. Diputació de Girona, 2006).

•

Proposta de traçat i mesures correctores de l’ampliació de l’autopista AP-7 al tram: Maçanet de la
Selva-La Jonquera i de la implantació de l’autovia A-2 al tram Blanes-Jonquera (Diputació de Girona.
CILMA; 2007)

•

Proposta de mesures correctores a l’ampliació de l’AP-7 i el desdoblament de l’A-2 per les
comarques de Girona.

•

Proposta de delimitació dels àmbits de connectivitat entre els espais d’interès natural (PEIN i Xarxa
Natura 2000). (ARDA, 2007).

•

Proposta final de mínims de l’ampliació de l’autopista AP-7 i la implantació de l’A-2 (CILMA. Diputació
de Girona, 2008).

•

Proposta d’actuació de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre els espais naturals
de l’Empordà (Diputació de Girona, 2008).

•

Mapa del futur immediat de connectivitat de les comarques gironines (Fractàlia. Diputació de Girona,
2009).

•

Borrador “Proposta de petició-requeriment de permeabilització del corredor d’infraestructures (TGVAP-7/A-2) en compliment de la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la
Biodiversitat” (Diputació de Girona, 2009).

•

Estudi de connectivitat ecològica, social i paisatgístic dins el projecte d’Agenda 21 Local de Biure,
Cabanes, Capmany, Cistella, Llers, Masarac, Mollet de Peralada, Pont de Molins, Sant Climent
Sescebes i Terrades. (ATC. Ajuntament de Capmany, 2009).
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•

Agenda 21 Local de Capmany (ATC – Ajuntament de Capmany, 2009).

•

Pla de connectivitat de la comarca de l’Alt Empordà dins del projecte d’Agenda 21 Comarcal de l’Alt
Empordà (ATC. Diputació de Girona i Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 2010).

•

Informe de compactació dels corredors AP-7 i A2. (CILMA, 2010).
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3. Objectius
L’any 1999 es va constituir el CILMA (Consell d’iniciatives locals per al Medi Ambient de les comarques de
Girona) al qual s’integren un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona. Una de
les línies de treball del CILMA és la creació d’una proposta de traçat i mesures correctores de l’AP-7 i l’A-2 a
les comarques gironines per tal de millorar la seva connectivitat ecològica.
Dins d’aquest programa, l’Ajuntament de Capmany ha pres la iniciativa de realitzar un estudi sobre la
importància de l’existència d’un connector ecològic i social en el seu terme municipal, donades les condicions
d’esquarterament com a efecte del pas del corredor d’infraestructures i aprofitant les condicions
geogràfiques, topològiques i ecològiques idònies, entre d’altres. Aquest estudi serà complementari al projecte
d’obra i estableix un seguit d’objectius a assolir com:
•

Millorar les condicions de connectivitat ecològica i social en el territori del terme municipal de
Capmany, tot cercant la millor ubicació per tal de minimitzar l’impacte paisatgístic i ambiental de
l’obra de construcció d’un ecoducte.

•

Conservar la població existent de tortuga mediterrània per tal d’evitar la seva regressió ja existent.

•

Analitzar la possibilitat de prendre un seguit de mesures que permetin millorar les condicions de
connectivitat multifuncional en aquest sector.
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4. Metodologia
A partir de la recerca, buidatge i anàlisi dels diversos estudis realitzats sobre connectivitat i permeabilització
d’infraestructures a la demarcació de Girona, esmentats anteriorment, els quals aporten diverses propostes
d’actuació, amb les corresponents justificacions per millorar la connectivitat ecològica i social, juntament amb
un anàlisi més curós del sector ubicat en el municipi de Capmany, s’ha justificat, determinat la ubicació i
elaborat un projecte de construcció per a una obra de permeabilització a l’autopista AP-7 i a la NII, i millora de
la connectivitat ecològica i social del sector.
Les principals propostes d’actuacions que s’han tingut en compte corresponen a les realitzades per CILMA
(Consell d’iniciatives locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona), les quals es troben també
recollides dins l’estudi de connectivitat ecològica, social i paisatgística de l’Agenda 21 Local de Capmany i en
el Pla de connectivitat multifuncional de l’Agenda 21 Comarcal de l’Alt Empordà. També s’han tingut en
compte la proposta d’actuació de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre els espais
naturals de l’Empordà proposades per la Universitat de Girona per encàrrec de la Diputació de Girona.
La informació obtinguda de la visita al Centre de Reproducció de Tortugues (CRT) de l’Albera i de l’entrevista
realitzada als seus gestors ha esdevingut, també, una font d’informació important per al coneixement de la
situació actual (distribució, amenaces, etc.) de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) al Massís de
l’Albera i de quina manera es veu afectada pel corredor d’infraestructures. Aquest centre, creat pe l’Associació
d’Amics de la Tortuga de l’Albera, realitza, des de fa uns anys, un seguit d’accions de reforçament de la
població d’aquesta espècie a la serra de l’Albera, concretament la cria en captivitat de tortugues
mediterrànies, que ha de permetre reduir la important mortalitat juvenil que es produeix a la natura.
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5. Descripció de l’àrea d’estudi
El municipi de Capmany es troba ubicat a la meitat septentrional de la plana empordanesa, als terraprims de
la plana i als darrers contraforts de la serra de l’Albera. L’extensió del terme municipal és de 26,4 km2, al llarg
de la qual s’assenta una població de 593 habitants segons dades del Padró Municipal del 2009, i amb una
densitat de població de 22,46 habitants per km2. Confina amb els municipis de Cantallops, la Jonquera i
Agullana al nord, amb Darnius a l’oest, amb Biure i Masarac al sud i amb Sant Climent Sescebes a l’est.
Capmany és drenat per la conca del riu Llobregat d’Empordà, que creua el municipi de nord a sud paral·lel als
traçats de la N-II i l’AP-7. Al marge esquerre del riu es troba emplaçat el nucli antic amb les muralles,
l’eixample del segle XVII i XVIII i un raval de construcció més modern, al costat mateix d’un dels seus tributaris,
la riera de Merdançà, que només porta aigua quan plou molt, a l’igual que la riera de Torrella que també creua
el municipi de nord a sud. A la vora del Merdançà i al sud del nucli urbà de Capmany hi ha el veïnat de la Vall,
format per masies dels segles XVIII i XIX. A llevant del municipi es troba el veïnat de la Verneda, mentre a
l’extrem occidental hi ha el veïnat de Bosquerós, format per masies disseminades.
Si bé hi resten alguns olivars i sectors reduïts d’horta, el sector de la vinya s’ha convertit en l’actualitat en una
de les principals fonts de riquesa del municipi. De fet, Capmany és avui un dels principals centres vinícoles de
l’Alt Empordà amb uns 20 cellers particulars i un vi preuat i distribuït sota la denominació d’origen EmpordàCosta Brava. Una part important de la població també viu del sector terciari, atesa la proximitat de la
Jonquera, la carretera N-II i l’autopista AP-7, i el creixent paper del turisme rural.

5.1. Condicions topogràfiques
Morfològicament, Capmany destaca per presentar un relleu granític força accidentat, estenent-se pels darrers
contraforts de la serra de l’Albera i dins els anomenats terraprims de la plana, fet que l’exposa enormement
als embats de la tramuntana. D’aquesta manera, Capmany forma part del sistema conegut com l’àmbit de
l’Albera, juntament amb els municipis veïns de: Cantallops, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet
de Peralada, Rabós, Sant Climent Sescebes i Vilamaniscle.
La part més occidental del municipi, regada pel riu Llobregat i el torrent de Bosquerós, es caracteritza per
presentar un relleu més muntanyós i amb una vegetació abundant de suredes i matollars. A la part més
oriental, el relleu i el paisatge són molt diferents al tractar-se d’una zona més planera i amb abundants cultius
de vinyes i d’arbres fruiters de secà, com oliveres.
La suau orografia en comparació amb la serralada pirinenca més occidental ha fet que pel municipi de
Capmany, i de fet també la comarca de l’Alt Empordà, hagi estat històricament una de les zones de pas i
connexió més importants entre la península Ibèrica i França. Les vies de comunicació travessen el terme
municipal de Capmany al nord entre la Serra Comunera i la Serra Blanca; i al sud entre la Serra de l’Hoste i la
Serra de Bosquerós. L’autopista AP-7, la N-II i la línia ferroviària del TGV (actualment en construcció), que
conformen l’anomenat corredor d’infraestructures, passen a banda i banda del riu Llobregat d’Empordà.
Aquest corredor, que travessa el municipi en direcció nord-sud, suposa per Catalunya la seva connexió amb
Europa al nord, i amb Espanya i Àfrica al sud.
L’espai on s’ubiquen les propostes de connectors (obres de permeabilització d’infraestructures), en el
municipi de Capmany, és conegut com el còrrec del Bosquerós, concretament entre el bosc de l’Ermer i El
Pedreló, un sector enmig dels espais EIN del Massís de les Salines i del Massís de l’Albera en la part més
baixa dels dos massissos. En aquest punt, les infraestructures que formen el corredor (N-II, AP-7 i TGV) es
troben envoltades a banda i banda per unes zones elevades. A la banda esquerra de la N-II hi ha una zona
planera degut al pas del riu Llobregat d’Empordà i al seu bosc de ribera. Aquesta zona presenta unes
condicions topogràfiques, geogràfiques i ecològiques idònies per a l’execució de l’obra que es planteja més
endavant.
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5.2. Usos del sòl
La coberta del sòl dominant al municipi de Capmany és la forestal (ocupa el 52,10% del sòl municipal segons
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar del Pla d’Ordenació Urbanística de Capmany) que es troben
àmpliament distribuïdes a l’oest i al nord del municipi, i també al voltant d’alguns trams de les rieres de
Torrelles i el Merdançà, pel sud i sud-est del municipi. La major part d’aquests boscos són esclerofil·les,
arribant a representar un 93% dels hàbitats forestals del Capmany, i són principalment suredes, alzinars i
boscos mixtos d’alzines i pins com a formacions pròpies de l’estrat arbori.
El municipi també presenta una àmplia àrea de bosquines i prats. Les bosquines són formacions forestals
denses, dominades per un estrat arbustiu amb absència d’estrat arbori. La majoria d’aquestes bosquines
provenen de la degradació de boscos esclerofil·les, i es poden classificar depenent de la densitat, l’altura de
l’estrat arbustiu i de l’espècie dominant. Capmany presenta dos tipus de brolles que es poden trobar
pràcticament per tot el territori municipal; aquestes són els matollars silicícoles de terra baixa i els matollars de
tomaní silicícoles de sòls secs de terra baixa.
Pel que fa als prats, són hàbitats constituïts exclusivament per espècies herbàcies, només amb la presència
testimonial d’alguna espècie llenyosa. Els herbassars de Capmany són prats de caràcter marcadament
mediterrani, formacions esclarissades dominades per herbes anuals (teròfits) on es veuen molt marcades les
estacionalitats; a l’estiu tenen un aspecte sec i sense vegetació, entre la tardor i l’hivern es produeix la
germinació de les granes, i és a la primavera, quan aquests prats presenten el seu màxim esplendor amb un
color verd intens.
A Capmany hi ha només una tipologia de prats, anomenats llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i
pradells terofítics silicícoles, mediterranis. Se’n troben en dues zones diferents, una de 23 hectàrees a l’est del
municipi, limitant amb Sant Climent Sescebes, i una altra de 19 hectàrees més cap al nord. Totes dues zones
es troben envoltades per brolles i alzinars. Generalment, tots els prats que es troben a Capmany tenen un
origen molt lligat a l’abandonament agrícola o a l’activitat tradicional de la ramaderia per a la pastura d’ovelles
i cabres. Actualment però, la disminució del nombre de ramats ha provocat que la superfície de prats en
trobin en certa regressió.
Els ambients agraris també tenen un pes important en el paisatge de Capmany ja que constitueixen un
46,72% del conjunt dels hàbitats del municipi. Els camps de conreu es reparteixen majoritàriament per la part
central del terme municipal, sobretot al voltant del nucli urbà. El conreu més present és la vinya amb grans
àrees que ha configurat un paisatge molt característic al voltant dels múltiples cellers. També hi són presents
petites àrees de conreus herbacis de secà formats per cultius de civada, farratges, ordi o gira-sol, així com
una àrea de dimensions molt reduïdes amb conreus de regadiu que corresponen a un 2% dels hàbitats
agrícoles presents al municipi. Són camps plantats de blat de moro o d’userda, en la majoria dels casos
utilitzats com a farratges o com a gra per a consum animal. Aquest petit percentatge de conreus de regadiu
és degut a què aquest municipi té una disponibilitat d’aigua inferior a la que tenen altres municipis de la plana
empordanesa. A més el fet de tenir un relleu irregular ha propiciat que la majoria de conreus siguin de secà.
La majoria d’aquests camps es troben delimitats per marges de paret seca, fileres d’arbres per frenar l’efecte
de la tramuntana, canyars, zones boscoses o herbassars que no poden ser considerats estrictament com a
prats, però si com a petites representacions d’aquestes comunitats. Totes aquestes formes desenvolupen un
paper important en la biodiversitat d’un municipi. De fet, en els darrers anys la intensificació de les tècniques
agrícoles ha provocat una homogeneïtzació paisatgística amb una clara pèrdua de biodiversitat agrària.
Finalment, cal destacar que el sòl urbanitzat del terme municipal de Capmany ocupa una àrea molt petita, a
diferència dels usos forestals i agraris. El percentatges de sòl urbanitzat correspon a un 0,64% segons
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar del Pla d’Ordenació Urbanística de Capmany. Està format per
zones urbanitzades, dins les quals es poden distingir el nucli urbà, les zones industrials i comercials i les
urbanitzacions residencials. També com a sòl urbanitzat s’inclouen les vies de comunicació que engloben
l’autopista Ap-7, la N-II, les carreteres secundàries i el traçat del TGV.
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5.3. Infraestructures
Les infraestructures més importants que travessen el municipi de Capmany constitueixen el corredor
d’infraestructures format per l’autopista AP-7, la carretera N-II i la línia d’alta velocitat (TGV), encara no
operativa. Aquest corredor s’ha convertit en el principal element que articula la comarca i el país, suportant un
enorme trànsit diari de turismes i vehicles pesants que passen per la duana de la Jonquera.
La N-II i l’AP-7 segueixen el riu Llobregat d’Empordà a banda i banda, creant una forta barrera que fragmenta
el municipi en dues parts, interferint els fluxos ecològics i socials, i trencant també la continuïtat paisatgística,
efecte que s’agreujarà amb la construcció del tercer carril de l’autopista i el desdoblament de la nacional. La
resta de la xarxa viària de Capmany està constituïda per un conjunt de carreteres secundàries i camins que
comuniquen Capmany amb altres nuclis de població. Aquestes carreteres locals presenten una amplada
menor que les que formen el corredor d’infraestructures, per tant són més permeables i l’efecte barrera no és
tant important com en les altres infraestructures.
Les darreres dades disponibles sobre la Intensitat Mitjana Diària (IMD) de vehicles que transiten diàriament
per un determinat vial, mostra unes grans diferències entre les carreteres secundàries i les vies de primer
ordre. Així doncs, el Pla Director Territorial de l’Empordà per l’any 2006 situen a l’AP-7 com la principal amb un
trànsit de 21.388 vehicles al seu pas per la Jonquera, seguit dels 12.648 vehicles per dia a la N-II al seu pas
per Capmany. A les carreteres secundàries entre Roses i Capmany (GI-610, GI-603 i GI 602) la IMD és de
5.000 a 7.500 vehicles diaris, intensitat similar a la N-260 a Roses, mentre la N-260 a Garriguella augmenta
fins els 7.500 a 10.000 vehicles diaris.
Pel que fa a l’efecte sobre la connectivitat ecològica, es considera que l’impacte de la mobilitat sobre la fauna
degut a les barreres i les col·lisions de vehicles és alt en les vies amb un intensitat mitjana de trànsit (IMD)
inferior a 1000 vehicles per dia, fet que correspondria a les carreteres secundàries de Capmany, mentre una
IMD entre 1.000 i 10.000 vehicles suposa un impacte molt alt on molts pocs animals passen. Finalment, una
IMD superior a 10.000 vehicles diaris causa un impacte màxim on quasi cap animal podria creuar la barrera.
A més, cal destacar l’elevada accidentalitat d’animals que intenten creuar les vies, principalment senglars. De
fet, l’Alt Empordà és la comarca gironina amb un major nombre d’accidents viaris provocats per la col·lisió de
vehicles amb aquests tipus d’ungulats, segons dades del DMAH pel període 2000-2006. Pel cas de
Capmany, presenta el traçat de la N-II com el més problemàtic, amb un tram conflictiu a la part sud del
municipi, així com altres punts conflictius propers on almenys s’ha produït una col·lisió durant aquests anys.
En canvi, l’AP-7 no presenta la mateixa conflictivitat degut al fet que el traçat presenta unes tanques que evita
el pas dels ungulats a la via, alhora que hi ha passos de fauna que desenvolupen correctament la seva funció.
Però, a més de tenir en compte les implicacions de les infraestructures en la dispersió de la fauna, també cal
tenir present l’articulació i estructuració del territori per a les persones, així com el seu funcionament. És en
aquest punt on agafa importància el concepte de connectivitat social. En aquest sentit, cal destacar
l’important efecte barrera que suposa l’eix de comunicacions per als municipis de la comarca. De fet,
Capmany queda totalment esquarterat per aquet eix d’infraestructures, el qual divideix el municipi en dues
zones fàcilment identificables. Les úniques opcions disponibles per a comunicar aquests dos sector són la
utilització de la carretera GI-502 en direcció a Darnius, amb la conseqüent obligació d’haver de realitzar una
gran volta, o emprant el camí rural que travessa la llera del Llobregat d’Empordà.
Finalment, també cal dir que, fruit de les importants dimensions d’aquesta xarxa d’infraestructures i l’intens
trànsit de vehicles que suporta, porta associada altres impactes sobre els diferents hàbitats existents i la
població de la zona en general. Els més evidents són els problemes de contaminació atmosfèrica i sorolls
habituals al pas de vehicles a altes velocitats, molts d’ells de gran tonatge. També cal fer referència al risc
ambiental causat per l’intens trànsit de vehicles que transporten mercaderies perilloses i la probabilitat
d’accident a la N-II i l’AP-7.
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5.4. Espais naturals conservats
5.4.1. Hàbitats d’interès comunitari
El Consell de les Comunitats Europees va aprovar el 21 de maig de 1992 la Directiva 92/43/UE, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, coneguda també com a Directiva d’Hàbitats,
amb la finalitat de conservar i millorar la biodiversitat del territori europeu. Dins d’aquests hàbitats, la Directiva
engloba els Hàbitats d’interès comunitari catalogant-los en dues tipologies: prioritaris (hàbitats amenaçats de
desaparició) i no prioritaris (no amenaçats de desaparició).
El 30,35% del municipi de Capmany està catalogat com a Hàbitat d’interès comunitari. Concretament, el
municipi presenta tres hàbitats d’interès comunitari que formen part de la unitat forestal: vernedes (de tipus
prioritari) amb una superfície de 66,27 ha, suredes (de tipus no prioritari) amb una superfície de 729,55 ha; i
alzinars i carrascars (de tipus no prioritari) amb una superfície de 5,45 ha.

5.4.2. Xarxa Natura 2000
La Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE) va crear la xarxa ecològica europea de zones especials de
conservació coneguda com a Xarxa Natura 2000 amb l’objectiu de garantir el manteniment en un estat de
conservació favorable dels hàbitats i les espècies incloses dins la seva àrea de distribució. Aquesta xarxa està
composta per dos tipus d’espais: les zones especials de conservació (ZEC) que han estat prèviament
catalogades com a llocs d’interès comunitari (LIC) i les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA). Les
ZEPA són espais que contenen hàbitats d’interès europeu o importants per a la conservació de determinades
espècies i necessàries per a la conservació d’algunes espècies d’aus. Actualment, totes les ZEC i les ZEPA
s’inclouen al Pla d’espais d’interès natural de Catalunya (PEIN).
El territori de Capmany que forma part de la Xarxa Natura 2000 presenta tres zones diferenciades. La zona
més extensa és el riu Llobregat d’Empordà, incloent els seus voltants i el torrent de Bosquerós. Les altres
dues zones són la riera de Torrelles, a l’est del municipi, i la bassa temporal del Puig d’Agall, al centre del
municipi. Cal destacar que les tres zones estan catalogades com a llocs d’interès comunitari (LIC). El 66,3%
del municipi de Capmany que no està emmarcat dins de la Xarxa Natura 2000 ni catalogat com a hàbitat
d’interès comunitari, està format per espais antropitzats com conreus, zones urbanes, vies de comunicació,
etc., i per hàbitats naturals com brolles, prats i canyissars.
Pel que fa a les dues primeres zones catalogades, comprenen una superfície de 306,22 hectàrees. La part
occidental afecta els municipis d’Agullana, Capmany i Darnius, i inclou la riera del Gou (o de la Guilla), el
torrent de Bosquerós, tots dos afluents del riu Llobregat, i un tram del mateix Llobregat d’Empordà, que es
troba aïllat entre les carreteres N-II i l’autopista AP-7. Per altra banda, la part oriental afecta els municipis de
Capmany, Biure, Pont de Molins, Cabanes, Masarac i Peralada, i inclou un tram de la riera de Torrelles i un
tram, de més de 8 quilòmetres del Llobregat d’Empordà.
El riu Llobregat és una zona clau per a la connectivitat faunística de l’Alt Empordà, actuant de corredor
biològic nord-sud unint el Massís de l’Albera, els Aiguamolls de l’Empordà i el Cap de Creus. Tot i això, es
tracta d’una zona molt antropitzada que ha patit diversos impactes severs com l’extracció d’àrids intensiva
durant la construcció de l’autopista AP7 dècades enrere. L’aspecte actual de la zona protegida i de la llera del
riu reflecteix aquest nivell d’impacte i els usos passats poc compatibles amb la sostenibilitat. A banda, encara
actualment s’utilitza la llera del riu en un tram per a creuar cap al nucli de Bosquerós.
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5.4.3. Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines
El catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la Costa Brava va ser creat per la Diputació de Girona i la
Fundació Territori i Paisatge, amb el suport de l’Associació Naturalistes de Girona, l’any 2005, i ampliat
posteriorment a les comarques gironines, especialment al corredor d’infraestructures principals que
requereixen protecció. L’objectiu d’aquest catàleg es garantir la conservació d’aquells espais que presenten
valors paisatgístics significatius i que podrien estar en perill degut a l’activitat humana. Els espais inclosos en
aquest catàleg, juntament amb els espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i la Xarxa Natura 2000,
constitueixen la xarxa d’espais naturals que han de garantir el manteniment de la biodiversitat i la qualitat del
paisatge.
El municipi de Capmany presenta tres espais d’interès natural i paisatgístic inclosos en el catàleg de les
comarques gironines. L’espai que presenta una major extensió és l’EIN Aspres occidentals de les Alberes, el
qual també inclou els municipis d’Agullana, La Jonquera, Cantallops, Sant Climent Sescebes, Espolla, Rabós,
Mollet de Peralada, Masarac i Biure. El segon dels espais correspon als Plans al·luvials del riu Llobregat, espai
que comparteix amb altres municipis com La Jonquera, Darnius, Agullana, Biure, Masarac, Pont de Molins,
Cabanes i Peralada. Aquest espai es troba en forma de petites àrees a la part occidental del terme municipal,
resseguint el torrent d’en Bosquerós, i en un petit reducte al sud, resseguint el riu Llobregat d’Empordà.
Finalment, el tercer espai catalogat correspon a l’EIN Garrotxa d’Empordà (sector septentrional). Es troba
situat a la part més occidental del municipi i és un espai compartit amb els municipi d’Agullana, Darnius,
Boadella d’Empordà, Biure, Sant Llorenç de la Muga, Maçanet de Cabrenys, La Vajol i Albanyà.
La tipologia diversa i la ubicació privilegiada d’aquests espais de valor natural reforça el concepte d’especial
idoneïtat del sector proposat per a possibilitar la connectivitat tant ecológica com a natural de la zona.
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6. La connectivitat a l’Alt Empordà
6.1. La connectivitat ecològica
La situació geogràfica, l’orografia i la climatologia de l’Alt Empordà l’han convertit en una de les comarques
catalanes amb una major riquesa biològica i paisatgística. L’elevada biodiversitat i la presència d’ecosistemes
d’especial interès i singularitat, han permès la creació d’onze espais naturals protegits (ENP), alguns dels
quals es superposen amb altres figures de protecció. Aquestes àrees ocupen el 36,6% de la superfície
comarcal, amb gairebé 50 mil hectàrees incloses dins la Xarxa Natura 2000, el Pla d’Espais d’Interès Natural, i
d’altres figures de protecció especial com parcs naturals o paratges naturals d’interès nacional.
Els espais naturals protegits de la comarca de l’Alt Empordà es poden classificar en dues tipologies segons
els hàbitats que inclouen: els ambients forestals propis de les serralades pirinenca, prepirinenca i litoral; els
ambients propis de zones humides, com aiguamolls i basses; i finalment, els ambients relacionats amb la
xarxa hidrogràfica de la comarca. Aquests espais naturals protegits es consideren com uns reservoris de
natura, i per garantir-ne la conservació calen uns connectors entre ells. Si això no es dóna, la biodiversitat
d’aquests espais disminueix segons el fenomen conegut com a “efecte illa”, causant una disminució dels
moviments de migració, dispersió i colonització de les espècies que els permeti un intercanvi d’informació
genètica i, si és el cas, establir-s’hi.
De fet, a la comarca de l’Alt Empordà existeixen multitud d’espais naturals protegits que no tenen una
continuïtat entre ells, sinó que estan formats per dues o més peces separades que requereixen d’un
connectors ecològics que eviti l’efecte barrera i la fragmentació del conjunt del paisatge. Els principals
problemes de connectivitat ecològica a la comarca tenen lloc a les zones est, a primera línia de mar, i al
centre de la mateixa a causa de la pressió urbana i la presència de grans infraestructures que han fragmentat
seriosament el territori costaner i la plana. Els principals elements connectors d’aquests sectors de la comarca
són els cursos fluvials, tot i que en molts casos estan excessivament degradats i afectats per barreres com
carreteres, urbanitzacions, polígons industrials, etc. Al centre de la comarca, la connectivitat també depèn de
les petites àrees forestals que actuen com a illes o dels marges arbrats entre conreus que actuen com una
veritable xarxa natural. En canvi, a les zones més perifèriques de la comarca, pels costats oest, nord i sud, la
connectivitat és força més bona.
Degut a l’esquarterament que presenta el territori de la comarca és important l’existència d’un connector
biològic a l’Alt Empordà, per tal d’augmentar la permeabilitat de les infraestructures i permetre la connectivitat
entre els espais naturals. D’aquesta manera les espècies, i en especial la tortuga mediterrània, podran
realitzar els seus moviments de dispersió, migració i intercanvi genètic. A més, es garantirà un correcte
funcionament del territori, protegint la biodiversitat i mantenint les riquesa dels nostres paisatges propis.

6.1.1. Principals amenaces de la connectivitat ecològica a l’Alt Empordà
Les infraestructures viàries i ferroviàries
El principal element fragmentador de l’Alt Empordà és el gran corredor d’infraestructures format per l’AP-7, la
N-II i el TGV que creua la comarca de nord a sud amb un recorreguts paral·lels i separats a molt poca
distància. Aquests fets agreugen l’efecte barrera i dificulten enormement el pas de les diferents espècies al
tractar-se d’elements gairebé impermeables i amb pocs passos de fauna. També cal considerar que aquestes
infraestructures van ser dissenyades i construïdes en diferents èpoques i, per tant, en diferents
circumstàncies, tant legals com ambientals, de la mateixa manera que seran objecte d’importants
ampliacions. La N-II passarà a ser A-2 amb el seu desdoblament i l’AP-7 passarà a tenir un tercer carril. Així
doncs, el corredor d’infraestructures pot arribar a tenir una amplitud d’uns 1.745 metres en la seva zona més
ampla, deixant el riu Llobregat d’Empordà encaixonat entre la N-II i l’AP-7.
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La comarca també compta amb un segon eix d’infraestructures que provoquen una fragmentació important
del territori. Es tracta de l’eix Figueres-Castelló-Roses que va en direcció oest-est, unit per la carretera C-260.
Una altra barrera que cal esmentar és l’eix Figueres-Portbou, format per la carretera N-260 i la línia de tren
convencional Barcelona-Portbou, amb direcció SO-NE. Aquests eixos presenten una fragmentació
considerable, i tant sols el creuament amb els principals cursos fluvials de la comarca permet una certa
permeabilitat dels mateixos.
Tot plegat ha fet que la connexió es vegi compromesa en el tram nord, a tocar de la frontera francesa, però
sobretot a la part baixa, on comença el pla, ja que pràcticament no hi ha viaductes ni túnels. A més, aquestes
infraestructures provoquen importants desmunts, talussos, tancament de camins, desforestació, processos
erosius i una forta alteració del relleu. Alguns exemples d’espais naturals protegits fragmentats són: l’espai
d’interès natural (EIN) del Massís de l’Albera que es troba separat en dues àrees per culpa del pas d’aquest
corredor d’infraestructures nord-sud, el riu Llobregat d’Empordà, el qual és travessat fins a cinc vegades pel
TGV i passa paral·lel a l’AP-7; el riu Fluvià, el riu Muga i l’anella verda de Figueres també són espais travessats
pel corredor d’infraestructures.

El sistema urbà de Figueres
Figueres és la capital de la comarca de l’Alt Empordà i el pol econòmic i comercial de l’Empordà. Es troba
situada en el centre de la plana alt empordanesa. Articula un important nus de comunicacions format per les
infraestructures autopista AP-7, A-2, N-260, C-68, C-31, línia de ferrocarril de Barcelona a Portbou, traçat del
TGV i altres vies secundàries que connecten l’Alt Empordà amb el Pla de l’Estany, la Garrotxa i el Baix
Empordà. A més també el travessa la línia de MAT de 400 KV i les línies elèctriques de 60 KV i 132 KV.
El sistema urbà de Figueres presenta un continu urbà amb nuclis veïns com cabanes, Vilabertran, Vilanan,
Borrassà, El Far d’Empordà, Avinyonet de Puigventós i Santa Llogaia d’Àlguema. Cal dir també que la situació
d’aquest espai urbà al centre de la comarca de l’Alt Empordà, juntament amb les infraestructures que el
comuniquen, produeixen una gran fragmentació a la comarca afectant la connectivitat ecològica entre els
espais naturals protegits de l’Alt Empordà com la Garriga d’Empordà, els Aiguamolls de l’Empordà o el riu
Llobregat d’Empordà.

La pressió de les àrees urbanes sobre el sistema costaner
L’elevat grau d’artificialitat de bona part del litoral de l’Alt Empordà, amb àrees contínues formades per
urbanitzacions i infraestructures, han creat una barrera entre els ecosistemes interiors de la comarca i els del
litoral, impedint el moviment d’individus entre els diferents espais naturals. Només en les zones més
protegides, els parcs naturals del Cap de Creus i dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, s’han conservat franges
de litoral amb un cert grau de naturalitat.

La presència de nuclis dispersos de població
La nombrosa presència d’espais urbanitzats repartits per bona part del territori constitueixen una barrera per a
la dispersió de les espècies, a més de degradar i banalitzar l’entorn i el que havia estat el paisatge propi d’un
lloc. A la comarca de l’Alt Empordà, el quadrant sud-est de la comarca presenta també una elevada
fragmentació a causa de la presència de diversos nuclis urbans com l’Escala i d’infraestructures disperses
com la línia de tren Barcelona-Portbou i la carretera C-31.
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L’aïllament dels espais naturals protegits
Els Espais PEIN de l’Alt Empordà presenten un índex d’aïllament molt alt segons l’estudi de “Connectivitat
biològica i PEIN, Diagnosi general, etapa 1”. A més, cal destacar que de les 57 zones humides incloses a
l’inventari de zones humides de Catalunya, 27 no es troben sota cap figura de protecció. Això provoca que
aquestes zones humides siguin molt fràgils davant una possible urbanització o implantació d’equipaments en
el sòl que ocupen.

La pèrdua de paisatge agrícola tradicional
El paisatge agrari de la plana de l’Alt Empordà ha patit una simplificació degut a l’expansió dels conreus de
blat de moro i de gira-sol, provocant la pèrdua d’elements paisatgístics d’interès com són les closes o les
fileres d’arbres separant els diferents conreus.

Les pedreres
La presència de pedreres, fonamentalment a l’extrem oriental de la garriga, als termes de Llers, Avinyonet i
Figueres, també provoquen una important fragmentació del territori i dels espais naturals, afectant la diversitat
d’espècies.

El risc d’incendis forestals
Els boscos molt sovint presenten una estructura forestal atapeïda i amb molt combustible per a
l’esdeveniment d’incendis forestals. A més, l’abandó de les pràctiques ramaderes i en especial dels ramats de
vaca fagina suposa la pèrdua d’una banda, d’una espècia endèmica i emblemàtica de la zona de l’Albera, i
de l’altra d’una forma molt eficient de netejar el sotabosc. Les àrees cremades a conseqüència dels incendis
forestals constitueixen zones que propicien l’aïllament dels espais naturals.

La contaminació hídrica
La possible contaminació dels cursos fluvials afecta negativament la connectivitat biològica, ja que per
damunt d’uns determinats valors de contaminació, es fa impossible la vida i el trànsit d’espècies vulnerables a
la contaminació.

Línies elèctriques
Les línies elèctriques constitueixen una barrera contínua i lineal que poden provocar algun tipus d’afectació a
la connectivitat ecològica de determinades espècies d’aus. En el cas de l’Alt Empordà, la comarca presenta
diverses línies elèctriques. La primera d’elles és la línia doble circuit Bescanó-Santa Llogaia de 400 KV,
situada a Figueres sud i encarregada d’aportar subministrament al tren d’alta velocitat. Està per determinar la
seva prolongació fins a la frontera francesa. Les altres dues línies són: la línia de doble circuit Santa Llogaia de
132 KV, situada a Figueres sud, i la línia de doble circuit ubicada des de Figueres fins a la Jonquera.
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6.1.2. Principals àmbits connectors afectats per la fragmentació
Massís de les Salines – Massís de l’Albera
El corredor d’infraestructures format per l’AP-7 i l’A-2 separen completament els dos massissos, ja que les
dues infraestructures es troben situades en paral·lel i a molt poca distància. La connexió és més problemàtica
a la part baixa, on comença el pla, degut a què pràcticament no hi ha viaductes ni túnels. El polèmic traçat del
TGV encara amenaça més la connexió entre aquests dos espais naturals protegits, posant també en perill el
Riu Llobregat i la seva capacitat com a connector ecològic.

El Llobregat d’Empordà
El Llobregat d’Empordà és un afluent de la Muga, i és més cabalós que el mateix riu. Té un gran interès pel
seu trajecte de nord a sud. Presenta una connexió essencial per la comarca, ja que uneix el massís de l’Albera
amb la plana empordanesa. En el seu recorregut de la Jonquera a Biure, el riu Llobregat circula paral·lel a
l’AP-7, i el traçat del TGV el travessa fins a cinc vegades. Tot això ha provocat que la seva llera pateixi una
forta degradació.

La Muga
El riu Muga representa un dels dos connectors fluvials de major importància que travessen la comarca de l’Alt
Empordà en direcció oest-est i l’únic connector ecològic fluvial entre el PNAE i l’EIN Penya-segats de la Muga.
La seva capçalera recull els fluxos dels espais naturals protegits de l’Alta Garrotxa, el massís de les Salines i
els penya-segats de la Muga. Després de l’embassament de Boadella es creua amb el traçat del TGV,
l’autopista AP-7 i la N-II, fins a connectar amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà.

Anella verda de Figueres
L’anella verda de Figueres té la funció d’actuar com a corredor paisatgístic, faunístic i social. Envolta el nucli
urbà de Figueres, el qual ha experimentat un gran creixement residencial i sobretot industrial en els darrers
anys. Les línies elèctriques creuen l’anella, així com el projectat traçat del TGV i la línia de MAT de 400KV. A
més, aquesta zona està fraccionada per una gran quantitat de barreres com l’AP-7, l’A-26, l’A-2, la N-260, el
tren convencional i diverses carreteres més petites. Tot això dificulta la connectivitat ecològica i paisatgística
de l’espai.

Riu Manol i la riera d’Àlguema
El riu Manol presenta una funció important de connexió biològica al connectar l’Espai d’Interès Natural de
l’Alta Garrotxa amb les zones humides del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. A més, una part de la
seva aigua va a parar a les llacunes de les reserves integrals dels Aiguamolls. El riu també estructura l’anella
verda de Figueres pel sud.

Fluvià
El riu Fluvià és un dels corredors lineals més importants de Catalunya, unint el Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Cal destacar que té un valor
ecològic intrínsec molt elevat, ja que és la conca fluvial interna que presenta un millor estat de conservació, és
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l’única sense cap embassament i on s’ha reintroduït la llúdriga amb gran èxit. El creuament del riu amb el
corredor d’infraestructures interfereix la connectivitat ecològica i paisatgística del riu

6.2. La connectivitat social
S’entén per connectivitat social l’agrupació de tots aquells camins, carreteres, vies ferroviàries, xarxes de
transport, d’informació, etc, que permeten a la societat humana establir vincles de relació, ja sigui per temes
de caràcter sociocultural o econòmic.
La connectivitat social més valorada és aquella que transcorre per camins de titularitat pública, preferiblement
no asfaltats, camins rurals tradicionals, generadors de paisatge, integrats en l’entorn i multifuncionals. També
és important per a la connectivitat social el valor patrimonial que tinguin els camins, és a dir, la quantitat
d’elements que fan que un camí tingui un interès històrico-social (restes arqueològiques, empedrats, murs de
pedra seca, etc.).

6.2.1. Xarxa de camins i xarxa de comunicacions
Pel que fa a la xarxa de camins, aquests es poden classificar de forma simplista entre camins rurals
tradicionals i camins lúdics. Malgrat això, cal deixar clar que la gran majoria de camins són multifuncionals, i
per tant es poden classificar en diferents categories. Per exemple, un camí tradicionalment ramader que
actualment s’utilitzi també com a ruta d’excurcionisme o com a ruta cicloturística.
Respecte els camins rurals tradicionals, cal destacar les antigues vies romanes, la majoria paral·leles a les
grans infraestructures actuals i actualment en fase de recuperació en alguns trams, i els camins ramaders.
Aquests darrers són vies de trasllat del bestiar entre les muntanyes i la terra baixa per aprofitar les pastures
d’estiu i d’hivern. Actualment, a l’Alt Empordà hi ha fins a 17 municipis amb camins ramaders aprovats o en
tràmit, concentrats sobretot en dues zones: cap de Creus-Albera i Salines-Basegoda, tot i que aquests últims
es troben encara en tràmit. Però si es tenen en compte també els antics camins ramaders no catalogats, se
sap que la comarca de l’Alt Empordà està solcada, com a mínim, per més d’un centenar de camins ramaders.
Per altra banda, són també de gran importància els camins lúdics, formats per rutes de senderisme, de
cicloturisme i per recorreguts naturals històrics i socioculturals.
En aquest sentit, els GR (Gran Recorregut) i PR (Petit Recorregut) són traçats marcats amb finalitats
excursionistes i de gaudi de l’entorn natural que permeten una connexió transnacional, nacional i local. Per la
seva situació estratègica, a l’Alt Empordà s’hi troben varis senders de gran recorregut. Concretament, hi ha el
GR-1 o sender Transversal, que parteix de Sant Martí d’Empúries direcció Banyoles, el GR-2, que parteix de
La Jonquera direcció Rupit i Aiguafreda, el GR-92 o sender del Mediterrani, que parteix de Portbou i
ressegueix tota la línia de costa fins a l’Escala, i el GR-11 o sender del Pirineu, que parteix de la punta del cap
de Creus i transcorre de forma més o menys paral·lela a la frontera amb França. També existeix un sender de
petit recorregut, el PR-C71, que va de la Jonquera fins a Portbou.
En quant a les rutes i eixos cicloturístics, aquests estan pensats especialment per a bicicletes, tot i que
generalment són també aptes per al senderisme. Es concentren més en zones de plana, i combinen trams
asfaltats (carreteres secundàries) amb camins sense asfaltar. Es tracta de l’eix Figueres-Roses, la ruta
l’Escala-Empúries al Fluvià, la ruta de Peralada a la Serra d’Altrera i la ruta cicloturística del Fluvià.
Per altra banda, les rutes BTT (bicicleta tot terreny) són una extensa xarxa de rutes que es concentren a l’oest
de la comarca, gestionades pel Consorci Salines Bassegoda. A diferència de les rutes cicloturístiques, les
rutes BTT es concentren sobretot en zones muntanyoses, amb cert desnivell, i pràcticament només en camins
i corriols sense asfaltar. S’hi poden trobar fins a 33 rutes diferents.
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Finalment, a l’Alt Empordà cal destacar també la presència del projecte pràcticament finalitzat del Camí
Natural de la Muga, o via verda de la Muga. També són destacables els itineraris i rutes pels diferents parcs
naturals, com per exemple els 4 itineraris que hi ha en el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà: des
del Cortalet fins al Mas del Matà, del Mas del Matà a la platja de les Llaunes, l’itinerari literari Les Closes de Mª
Àngels Anglada, i la ruta dels estanys.
Pel que fa a la xarxa de carreteres, aquesta presenta un disseny radial respecte el centre, la ciutat de
Figueres, fet lògic tenint en compte que la capital centralitza bona part dels serveis, equipaments i també
molts llocs de treball de la comarca. No obstant, aquest disseny radial té també una conseqüència palpable al
territori de la comarca: la mala comunicació, o fins i tot incomunicació, entre els diferents pobles veïns de la
perifèria.
Les dues vies amb més trànsit són, amb diferència, l’autopista AP-7 i la carretera C-260 que comunica
Figueres amb Roses. Per sota d’aquestes destaca la carretera N-II, especialment el tram entre Girona i
Figueres. Per altra banda, l’eix Figueres-Castelló-Roses a través de la carretera C-260, o l’eix Figueres-l’Escala
a través de la C-31 són eixos de vital importància per a l’articulació social i econòmica de la comarca, tenint
en compte que aquestes tres ciutats, Roses, Castelló d’Empúries i l’Escala, són demogràficament les ciutats
més importants després de Figueres.
Per altra banda, la comarca presenta un alt índex d’autocontenció, amb més d’un 90% dels desplaçaments
fets dins de la mateixa comarca, tant per a motius laborals o d’estudi com desplaçaments no obligats. Els
municipis de Figueres, Vilafant, Roses, Castelló d’Empúries i La Jonquera són els que generen més mobilitat
per treball i estudis, i per tant els que reben més població activa i estudiants.
Un aspecte molt important respecte la mobilitat a l’Alt Empordà és que el transport privat és el transport
àmpliament dominant. Tanmateix, el transport públic té la seva importància amb les diferents línies d’autobús i
línies ferroviàries, i és un sector que es troba en creixement.
Pel que fa a les línies d’autobús, actualment operen 8 companyies que cobreixen una vintena de línies
regulars, les quals arriben pràcticament a tots els municipis de la comarca, amb un centre molt clar a la ciutat
de Figueres, i també connecten amb Girona i Barcelona. Cal tenir en compte, però, que moltes línies entre
municipis són de transport escolar.
El traçat ferroviari també té un pes destacat a la comarca, amb la línia de doble sentit que ve de Barcelona,
passa per Figueres i arriba a Portbou i Cerbere (França), la qual connecta amb importants ciutats europees.
Per altra banda, s’està construint la via del tren de gran velocitat (TGV) que passarà per l’oest de Figueres
paral·lela a l’autopista AP-7 fins arribar a La Jonquera, on connectarà a través d’un túnel fins a França. Hi ha la
possibilitat que hi hagi una estació intermodal de passatgers (RENFE i TGV) situada a l’oest de Figueres, la
qual cosa podria afectar l’actual estació de tren situada al seu centre.

6.2.2. Patrimoni natural i cultural
Pel que fa als arbres monumentals, aquests es caracteritzen per les seves grans dimensions, bellesa o edat
considerable, i sovint per les tres coses alhora. Segons el llistat publicat per la Generalitat de Catalunya,
regulat pel Decret 214/1987, a l’Alt Empordà n’hi ha un total de 23.
De gran importància també per la comarca és el seu patrimoni arquitectònic. Segons l'Inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya, definit a la Llei 9/1993 de 30 de setembre, de patrimoni cultural català, els béns es
classifiquen en béns culturals d'interès nacional (BCIN), béns catalogats o els béns culturals d'interès local
(BCIL) i la resta de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural que defineix la llei. L’Alt Empordà
és la comarca de Catalunya amb un nombre més alt de BCIN, amb la xifra total de 125, sumats a 17 més
pendents de l’expedient d’incoació. Paral·lelament, existeixen un total de 1.794 béns arquitectònics registrats
a la comarca, entre Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) i altres béns de patrimoni cultural (excepte BCIN).
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Respecte el patrimoni arqueològic, l’Inventari o la Carta Arqueològica de Catalunya recull la informació de tots
els jaciments i els elements arqueològics que es coneixen del nostre país. Segons dades d’aquest inventari, hi
ha catalogats a l’Alt Empordà fins a 100 BCIN, i 2 més pendents de l’expedient d’incoació, a més dels 484
béns arqueològics, a part d’aquests BCIN, catalogats a la carta arqueològica de Catalunya.
S’ha de fer menció especial als béns relacionats amb el megalitisme que, tot i que molts no estan catalogats
com a BCIN, destaquen per la seva singularitat i antiguitat en el territori. En aquest sentit, els vessants
meridionals de l’Albera per una banda, i la zona de la Serra de Rodes i Cap de Creus per l’altra, són dues
zones de l’Alt Empordà on hi ha concentracions de monuments megalítics de les més importants de la conca
mediterrània, amb dolmens, menhirs, inscultures i alguns assentaments neolítics.

6.2.3. Equipaments municipals
Pel que fa als equipaments sanitaris, hi ha fins a 8 centres d’atenció primària (CAP) distribuïts per la comarca,
i pràcticament tots els pobles tenen algun dispensari o consultori mèdic. No obstant, molts tractaments i
serveis sanitaris només es poden realitzar a l’hospital públic de Figueres.
Pel que fa als equipaments educatius, a Figueres s’hi ubiquen 21 dels 93 centres educatius d’infantil, primària
i secundària existents a la comarca (84 de públics i 9 de privats), a més de tres centres d’educació especial,
un centre de formació d’adults, el Centre de Recursos Pedagògics (CRP), l’Equip d’Assessorament i
Orientació Psicopedagògica (EAP) i el centre de formació universitària Joaquin Xirau. La distribució dels
diferents centres educatius pel territori no és homogènia, de manera que hi ha 19 municipis sense cap centre
educatiu, a la vegada que la ciutat de Figueres en concentra gran quantitat, seguit dels municipis litorals.
D’altres equipaments culturals i esportius, com museus, teatres, centres culturals, biblioteques o piscines
municipals, tan sols es poden trobar en una minoria de municipis, molts d’ells a l’entorn de Figueres i
municipis litorals.
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7. La connectivitat a Capmany
7.1. Espais connectors
Capmany és un terme municipal força forestal (ocupa el 52,10% del sòl municipal segons l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental preliminar del Pla d’Ordenació Urbanística de Capmany). La majoria de boscos es
troben ubicats a la part occidental del municipi, actuant com una gran xarxa connectora funcional. La resta del
municipi presenta un paisatge agroforestal on hi conviu un mosaic de camps, separats per recs, boscos,
marges, parets de pedra i fileres d’arbres. Tots aquests camps de conreus, conjuntament amb els marges i
camins tradicionals que els envolten, també conformen una xarxa connectora tant a nivell ecològic com a
nivell social.
El riu Llobregat actua com a corredor biològic nord-sud convertint aquest espai en una zona clau per a la
connectivitat faunística de la comarca, ja que uneix el Massís de l’Albera, els Aiguamolls de l’Empordà i el Cap
de Creus. Els altres espais connectors que es poden trobar al municipi són els rius i recs, sumats a la
vegetació de ribera que els envolta. Dins els municipis de Capmany i Agullana es troba el corredor fluvial de la
Guilla-Bosquerós-Llobregat. Es tracta d’un espai residual que ressegueix el Llobregat entre les diferents
infraestructures que travessen el municipi, l’AP-7, la N-II i el TGV (encara no operatiu). Limita al nord amb el riu
de la Guilla i al sud amb el torrent de Bosquerós. És una zona estratègica per a connectar dues grans àrees
connectores que enllacen amb els espais PEIN de Les Salines, a l’oest, i l’Albera a l’est. El riu de la Guilla és
un dels principals connectors fluvials entre aquestes dues àrees, i el torrent de Bosquerós, amb una conca
molt més reduïda, també té un paper destacat com a connector fluvial. Els espais fluvials tenen un efecte
connector molt important, però en molts casos no és suficient a causa de la destrucció dels boscos de ribera.

7.2. La fragmentació del paisatge
Tot el terme municipal de Capmany es troba dividit en direcció nord-sud per la barrera que suposa l’autopista,
la carretera N-II, i el riu Llobregat; que separa la zona de Bosquerós, la més boscosa i a l’oest del municipi,
amb la resta del terme municipal i el nucli de Capmany. En la direcció est a oest també es troba dividit per la
carretera G-602 que condueix a Sant Climent Sescebes. La zona sud és un territori amb petits turons, zones
boscoses, i camps de vinya; mentre que la part nord va sent cada cop més boscosa, fins arribar als estanys,
del terme municipal de La Jonquera i Cantallops.
Els principals elements que afecten la connectivitat ecològica i social a Capmany són:
Infraestructures viàries
L’element antròpic que genera una major problemàtica per a la connectivitat funcional del municipi, tant a
nivell ecològic, afectant a tot un seguit de comunitats i espècies, com a nivell social, són les infraestructures
viàries. La que té una major incidència és el corredor d’infraestructures nord-sud, especialment a l’entorn del
riu Llobregat d’Empordà, on l’àrea d’afectació de la N-II i l’AP-7 afecten uns 4 km d’espai protegit inclòs dins
de la Xarxa Natura 2000. Això provoca una disminució de la permeabilitat, de la dispersió de les espècies i del
intercanvi genètic entre elles, i en especial de la tortuga mediterrània Testudo hermanni, la qual es troba en
regressió.
A més, l’eix de comunicacions té un important efecte barrera a nivell social, ja que fragmenta els fluxos a
banda i banda del corredor d’infraestructures. D’aquesta forma, el municipi de Capmany queda dividit en dos
sectors entre els quals la connectivitat social es troba notablement limitada. Es tracta de la zona de
Bosquerós, per una banda, i el nucli de Capmany, per l’altra. Les úniques opcions disponibles per a
comunicar aquestes dues zones són la utilització del camí rural que travessa la llera del Llobregat d’Empordà
o a través de la carretera GI-502 en direcció a Darnius. Aquesta darrera opció obliga a haver de realitzar una
gran volta per arribar a la destinació. Aquesta fragmentació social té com a conseqüència principal que el
veïnat de Bosquerós es trobi més vinculat a Agullana que no pas al propi nucli de Capmany.
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Molts cops, els llocs de treball, d’estudi, o molts dels equipaments públics es concentren en determinades
zones dintre o fora del municipi de Capmany, sovint afectades per l’eix d’infraestructures. Aquests factors
condicionen els desplaçaments de la població des del lloc on resideixen fins al lloc de treball, d’estudi, o les
zones on desenvolupar activitats en el temps lliure. La facilitat amb la qual es puguin produir aquests
desplaçaments dependrà de diferents variables, com l’estat de la xarxa de camins, la xarxa de carreteres, així
com l’oferta de transport públic, entre d’altres.
Altres infraestructures, com les carreteres locals GI-502, GI-504 o GI-602, no generen una fragmentació
destacable.

Zones urbanitzades
Aquestes zones constitueixen també una barrera per a la distribució de les espècies i, a més, trenquen el
paisatge propi d’un territori. Són juntament amb les infraestructures viàries els dos factors més negatius per a
la connectivitat ecològica. En el municipi de Capmany, les úniques zones urbanitzades són el nucli urbà de
Capmany, i els veïnats de Bosquerós i La Vall, els quals tenen un impacte molt baix sobre la connectivitat
ecològica. Als voltants de la carretera N-II es troben algunes edificacions aïllades, entre les que destaca una
gasolinera, que tampoc generen problemes de connectivitat destacables.

Barreres físiques fluvials
Les barreres físiques fluvials són infraestructures construïdes per l’home per tal de poder fer un bon
aprofitament de l’aigua com preses, pantans i rescloses, però que en canvi, constitueixen una barrera,
generant una fragmentació important per a les espècies que utilitzen com a connectors els corredors fluvials.
La xarxa hidrogràfica de Capmany presenta cursos d’aigua relativament petits com el riu Llobregat, i rieres
com la de Torrelles, la del Merdançà o el torrent de Bosquerós, on no hi ha cap element que pugui suposar
una barrera per les espècies existents. Tot i així, cal destacar que el riu Llobregat es troba encaixonat entre la
N-II i l’autopista AP-7 aïllant-lo d’alguns espais naturals del voltant.

Línies elèctriques
Aquests elements són uns dels factors que, en comparació amb els elements fragmentadors esmentats
anteriorment, afecten en menor mesura a la connectivitat ecològica d’un territori. De fet, el municipi de
Capmany no presenta cap línia d’alta tensió. Pel que fa a la línia de Molt Alta Tensió (MAT), dels tres possibles
traçats que s’estan estudiant, dos passen pel municipi de Capmany, concretament paral·lels a l’autopista A-7,
per tant les probabilitats de què la MAT passi per dins el municipi de Capmany són altes.
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8. Espècie afectada: la tortuga mediterrània
La tortuga mediterrània (Testudo hermanni) és una espècie de tortuga terrestre europea que es troba
distribuïda àmpliament en els països europeus de la regió de clima mediterrani, mentre que a l’est de la seva
distribució abasta zones de clima submediterrani. Les seves característiques la converteixen és una de les
espècies més amenaçades per la fragmentació del territori i per la manca de connectors ecològics entre els
diversos espais naturals protegits.

8.1. Estat de conservació
La fragilitat de la tortuga mediterrània com a espècie i la seva facilitat per quedar aïllada davant els diferents
elements que fragmenten els paisatges naturals, ha fet que hagi estat inclosa en diverses categories i
legislacions:
•

La tortuga mediterrània es troba inclosa en la Categoria Mundial IUCN (2004): Gairebé Amenaçada
(NT), a causa de que es troba en regressió significativa, probablement menor del 30% en 10 anys,
degut sobretot a la pèrdua d’hàbitats.

•

Està inclosa en la Categoria d’Espanya IUCN (2002). En Perill (EN). La causa és la distribució tant
reduïda que presenta (<5.000Km2) amb una única població autòctona a Catalunya i la resta de
poblacions es consideren introduïdes.

•

Inclosa en la Categoria a les illes Balears (2006): Gairebé amenaçada (NT). Tot i que a Menorca
existeix un conjunt de poblacions bastant abundants, a Mallorca sembla que es troba en regressió.

•

Pel que fa al marc legislatiu europeu consta a l’Annex II de la Directiva Hàbitat, on se la considera
d’interès comunitari i es preveu la designació de zones especials per a la seva conservació.

•

A la legislació espanyola se la considera una espècie estrictament protegida (Reales Decretos
439/1990, 1997/1995 [Anexo II].

•

A les legislacions autonòmiques està inclosa en les Lleis 3/1998 i 12/2006 del Govern de Catalunya i
en el Decret 75/2005 del Govern de les Illes Balears.

8.2. Distribució
A Europa, la tortuga mediterrània es distribueix d’oest a est, per Espanya, França, Itàlia, Eslovènia, Croàcia,
Bòsnia-Herzegovina, República de Iugoslàvia, Macedònia, Albània, Bulgària, Romania i Turquia. També es
troba en les principals illes mediterrànies: Balears, arxipèlag Toscà, Còrsega, Sardenya, Sicília, Illes Jòniques i
Eubea. Pel que fa a la distribució de les seves subespècies, T. h. hermanni, habita des del nord-est d’Espanya
fins a Itàlia, i T. h. boettgeri, a l’est, ocupa la península balcànica, des de Romania fins a Grècia. Cal dir que la
distribució de T. h hermanni és molt fragmentada i reduïda, mentre que la de T. h boettgeri és més continua i
nombrosa. Les densitats d’individus varien entre 0.94 tortugues/ha a Bosco de la Mesola (Itàlia) i 80,9
tortugues per hectàrea a Croàcia, per exemple. La major part de les poblacions es troben entre les 3 i les 45
tortugues per hectàrea.
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Distribució de les subespècies de Testudo hermani, T.h. hercegovinensis, T.h. boettgeri; T.h. peloponnesica; i T.h.
hermanni.

Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Areale_Testudo_hermanni.jpg

Les úniques poblacions de tortuga mediterrània a l’estat espanyol es troben a les Illes Balears i a Catalunya,
mentre que a la Comunitat Valenciana es considerava extingida fins que a partir de l’any 2005 es va iniciar un
projecte de conservació al Parc Natural de la Serra d’Irta amb l’objectiu d’establir-hi una població. A les Illes
Balears es troba només a Mallorca i Menorca. A Mallorca es troba en tres nuclis principals amb poblacions
aïllades i possibles relictes d’una distribució més àmplia en el passat. El nucli principal es troba al nord de la
illa i compren la zona limitada per les poblacions d’Alcúdia, Santa Margalida, Ariany, Petra, Sant Llorenç de
cardassar i Artà. Molt a prop d’aquest nucli, es troba el del sector nord-est que engloba els municipis de
Capdepera, Son Servera i Manacor. Per últim, el tercer nucli es troba al sud de l’illa, a la zona de Sa Marina de
Llucmajor i s’estén des de S’Arenal fins a Santanyí. Pel que fa a Menorca, la tortuga mediterrània és present a
gairebé tota l’illa, excepte a les zones costeres més àrides i a les zones d’agricultura intensiva de l’interior de
l’illa. Presenta una distribució discontinua, formant un conjunt de poblacions que poden estar més o menys
connectades entre sí.
A Catalunya, l’única població autòctona de tortuga mediterrània és la que es troba a la serra de l’Albera a la
comarca de l’Alt Empordà. Actualment presenta una població de 2.971 exemplars (2007), en una extensió de
fins a 40.000 hectàrees. Segons el Centre de Reproducció de Tortugues (CRT) de l’Albera es distingeixen
dues zones de distribució de Testudo hermanni. La primera d’elles, de dimensions majors i emplaçada en el
sector més oriental de l’Albera ens mostra la franja de territori on avui encara s’hi pot trobar una població força
homogènia de l’espècie. Concretament, la única zona amb una densitat viable (3 individus/ha) es troba al
municipi de Colera. La segona zona de distribució compren la resta de l’Albera i fins el municipi de la
Jonquera, i s’hi presenten individus aïllats amb unes probabilitats reproductives molt més baixes. La resta de
poblacions presents a Catalunya corresponen als diferents projectes de conservació que s’estan
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desenvolupant per a millorar la situació de regressió. Gràcies a aquests projectes, s’ha aconseguit establir
poblacions de tortuga mediterrània als parcs naturals del Delta de l’Ebre, del Garraf i de la Serra del Montsant.
En el seu desenvolupament entren en joc diversos dels seus elements com la seva geografia, procurant zones
d’insolació i sòls on hivernar, la vegetació com a aliment i refugi, i finalment, la fauna de carnívors que
depreden sobre l’espècie. Tots aquests elements han anat patint canvis al llarg del temps. Els gran herbívors
salvatges han estat substituïts per ramats domèstics. Han desaparegut carnívors i rapinyaires de gran mida i
han augmentat espècies com la guilla i el senglar. És una espècie que es desplaça poc, essent els seus
moviments bàsicament l’ascens i el descens entre els vessants assolellats i els fons de les valls i al llarg
d’aquestes.
En el municipi de Capmany, l’àrea de distribució de la tortuga mediterrània es troba en dues zones separades
pel corredor d’infraestructures. En la primera d’elles, de dimensions majors, encara s’hi pot trobar alguna
població força homogènia; la segona zona presenta individus aïllats amb probabilitats reproductives molt més
baixes. Per tant, l’àrea de distribució de la tortuga queda fragmentada a banda i banda de l’eix
d’infraestructures al no haver-hi cap corredor ecològic.

8.3. Hàbitat
La tortuga mediterrània ocupa una gran diversitat d’hàbitats de les zones de clima mediterrani i
submediterrani, generalment en boscos esclarissats, màquies i garrigues obertes, cultius abandonats i dunes
amb vegetació. També poden ocupar zones de vegetació molt densa, com màquies denses, quan aquestes
formen un mosaic amb altres zones de tipus obert. Els marges del bosc i els espais més oberts són
necessaris pel desenvolupament de la posta, per a poder-se escalfar en els mesos no càlids i per obtenir part
de la seva alimentació.
El nínxol que ocupa la tortuga mediterrània a l’Albera és ben precís, sobre sòls silícics, amb poc pendent i
ocupant hàbitats formats per roureda litoral, tot i que també pot trobar-se en zones amb vinyes i altres cultius
abandonats. Aquest hàbitat localitzat a la solana de la serra, entre els 100 i els 400 metres d’altitud, ha estat
progressivament humanitzat, aprofitat per l’explotació de vinyes i olivets, el carboneig i l’extracció del suro,
però sobretot per la ramaderia, local i transhumant. Aquesta constant i antiga transformació del medi ha
suposat la reculada de l’espècie cap a nuclis més reduïts, desapareguent i enrarint-se en amples zones.
L’espècie ha patit una regressió general durant els Quatre darrers mil·lennis, deguda a causes d’ordre climàtic
i a modificacions sobre els medis naturals mediterranis per la civilització.

8.4. Amenaces
La tortuga mediterrània de l’Albera es veu amenaçada per diversos factors. Un dels principals problemes són
els grans incendis forestals, i sobretot, l’elevada freqüència en els que es donen en un espai històricament
molt castigat per aquests tipus d’episodis. Un incendi forestal ocasional permet l’obertura de clarianes en les
zones forestals creant una diversitat d’hàbitats que poden ser utilitzats per les tortugues, mentre que un
incendi de grans dimensions provoca un empobriment del sòl, sense donar temps a què les tortugues
afectades es recuperin i provocant la mort directa d’aproximadament el 30% de les tortugues. Segons els
estudis realitzats sobre la supervivència de l’espècie, l’estructura, la densitat de la població i la periodicitat
amb què els incendis forestals afecten aquesta zona, es calcula que en 20 anys la població de tortugues
podria quedar reduïda a unes densitats tan baixes que faran inviable el seu manteniment en aquest territori.
Un altre dels factors també molt important és la fragmentació del territori i la falta de connectors entre les
diferents àrees on viuen les tortugues. Aquest aïllament dels connectors és degut a l’increment de les
construccions en zones rurals, per exemple segones residències i urbanitzacions, la construcció de camps de
golf, la construcció d’infraestructures (carreteres, autopistes, línies d’alta velocitat) i la intensificació de les
pràctiques agrícoles, principalment les explotacions vitícoles. Tot això provoca una pèrdua directa d’hàbitats i
una fragmentació dels mateixos, fets que provoquen que les poblacions de tortugues queden aïllades entre sí.
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Pel que fa a la construcció de carreteres i infraestructures viàries, són poc permeables, constituint barreres
infranquejables per aquesta espècie i un risc molt alt d’atropellament degut a què es desplaça molt lentament
i perquè acostumen a aturar-se en les carreteres per augmentar la seva temperatura corporal gràcies a la
l’escalfor de l’asfalt exposat al sol. Aquestes barreres es troben situades en paral·lel i a molt poca distància
entre elles, formant un corredor d’infraestructures impossible de travessar i que separa les dues àrees de
distribució de Testudo hermanni. Això provoca un aïllament cada vegada major entre els individus de les dues
àrees i, sobretot, de l’àrea ubicada a l’oest del corredor d’infraestructures, la qual presenta unes probabilitats
menors de reproductivitat.
Existeixen altres factors que contribueixen a aquesta disminució de la població de tortuga mediterrània. D’una
banda, l’espoli de tortugues per part de diverses institucions, tant nacionals com estrangeres, que han actuat
en els nuclis més coneguts i de major densitat, a banda dels particulars, excursionistes o caçadors que en
trobar-se un exemplar de Testudo hermanni opten en recollir-la i emportar-se-la a casa. Gràcies una major
incidència legislativa pel que fa a la protecció d’espècies, s’ha posat un fre temporal a aquesta activitat. Un
altre factor importat és la depredació dels ous durant la fase d’incubació i d’individus juvenils per part de
diverses espècies de mamífers depredadores com la gardunya, el senglar, la guilla, i la guineu; i algunes aus.
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9. Propostes existents
Recentment s’han elaborat diferents propostes per millorar la connectivitat ecològica i social a la comarca de
l’Alt Empordà, i concretament al sector de Capmany amb el pas del corredor d’infraestructures. L’estudi de
connectivitat ecològica, social i paisatgística de l’Agenda 21 Local de Capmany i el Pla de connectivitat
funcional de l’agenda 21 Comarcal de l’Alt Empordà recullen les diverses propostes correctores estudiades i
presentades pel CILMA (Consell d’iniciatives locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona).
Concretament, però destaquen pel municipi de Capmany la proposta que va encaminada a vetllar pel
manteniment d’una connectivitat multifuncional (ecològica, social i paisatgística) a partir de la permeabilització
de les infraestructures lineals del TGV, AP-7 i A-2 que generen un efecte barrera molt important sobre els
fluxos connectors existents, tant ecològics com socials. L’actuació prevista contempla la construcció de dues
estructures: un ecoducte “Ecoducte Pedreló” de 260 metres i un viaducte “Torrent Bosqueròs” de 80 metres al
TGV.

Per una altra banda, la Universitat de Girona juntament amb la Diputació de Girona van presentar una
proposta d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre els espais naturals de
l’Empordà. Entre les diferents actuacions es va proposar:
1.

Mantenir el corredor fluvial situat de la Guilla-Bosquerós-Llobregat en els municipis d’Agullana i
Capmany, que ressegueix el Llobregat encaixonat entre les diferents infraestructures, AP-7, N-II i TGV
(encara no operatiu). Limita al nord amb el riu de la Guilla i al sud amb el torrent de Bosquerós. Es
tracta d’una zona idònia per tal de connectar dues grans àrees connectores que enllacen els espais
EIN de Les Salines, a l’oest, i l’Albera a l’est. El riu de la Guilla és un dels principals connectors
fluvials entre aquestes dues àrees, i el torrent de Bosquerós, amb una conca molt més reduïda,
també té un paper destacat com a corredor fluvial.

2.

Construir un aqüeducte de 260 metres a la zona del Pedreló, al sud del torrent de Bosquerós i que
travessi l’AP-7 i la N-II, contra l’excavació en desmunt proposada des del Ministeri de Foment. La
longitud proposada s’iguala a l’ecoducte construït pel TGV, el qual presenta la longitud mínima
necessària per a reduir l’impacte i assegurar la supervivència de la tortuga mediterrània i d’altres
espècies.
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3.

Ampliar el viaducte de 35 metres sobre el riu de la Guilla de l’AP-7. Es va proposar ampliar la longitud
que presentava d’uns 50 metres, amb un total de 85 metres aproximadament. L’ampliació d’aquest
viaducte suposaria l’augment de la connectivitat multifuncional, ja que s’igualaria al viaducte de 230
metres construït pel TGV, evitant també l’efecte embut.

4.

Ampliar l’obra de drenatge de l’AP-7 sobre el torrent del Bosquerós. L’actual construcció provoca que
la connectivitat en direcció est-oest sigui impracticable, degut a què al costat del viaducte de 80
metres construït pel TGV es troba una OD de dimensions molt reduïdes. Per tal d’evitar les mesures i
l’efecte embut, cal ampliar l’obra de drenatge amb un pas de fauna de 15 metres com a mínim.

5.

Augmentar la secció de desguàs del gual sobre el Llobregat del camí cap a Bosquerós. Cal
augmentar la secció de desguàs del gual, per a què en un possible període d’avinguda, el desguàs
resulti suficient.

6.

Restaurar i netejar el riu de la Guilla i el bosc de ribera sota el viaducte de l’AP-7, al seu pas sobre el
Còrrec gran, degut a la degradació que presenta a causa del cúmul de deixalles i residus d’obres
constructives.

7.

Realitzar un control de l’accés de vehicles motoritzats, especialment motos i quads, als camins rurals
de la zona, ja que aquest tipus de vehicles causen una greu erosió al terreny de la zona i un elevat
impacte acústic.

8.

Ampliar les mesures correctores de la N-II per tal de fer-la més permeable. Es va proposar ampliar
les obres de drenatge a marcs de 10 metres per tal d’assegurar la connectivitat en aquesta zona.

9.

Construir una obra de drenatge marc de 10 metres (mínims) a la zona de Castirells, per tal
d’assegurar la connexió entre el Massís de les Salines i l’Albera, imprescindible pel manteniment de
la biodiversitat. Els còrrecs que desemboquen al marge esquerra de Llobregat són les principals vies
de permeabilització de l’AP-7 i de la N-II. A més, els recs i torrents que es troben en aquesta zona
són essencials per assegurar una notable connectivitat.

Més recentment, en un informe del CILMA (Informe de compactació dels corredors de l’AP-7 i l’A-2) s’ha
plantejat una proposta diferent. L’esquema proposat pel Ministeri de Foment és de l’AP-7 de 3+3 i l’A-2 de
2+2. Aquesta proposta és considerada d’un elevat cost econòmic i d’ocupació territorial insostenible a llarg
termini. A banda, de que es preveu el colapse de l’autovia A-2 ja que amb 2+2 carrils lliures de peatge
tindrien que absorbir el tràfic de llarg recorregut pesat i lleuger de forma gratuïta quedant l’autopista de peatge
AP-7 de 3+3 desaprofitada.
Per tots aquests motius exposats en la darrera proposta elaborada es proposa una actuació que ha està
contemplada en el Pla Director Territorial de l’Empordà, la qual ha estat debatuda i consensuada en el territori
i que el que pretén és concentrar i optimitzar les mesures correctores per atenuar l’impacte social, ambiental i
paisatgístic de l’actuació. L’alternativa proposada és la de compactar l’AP-7 i l’A-2 en un únic corredor:
ampliació d’un tercer carril en ambdós sentits de l’AP-7, lliure de peatge pel tràfic pesat i de mobilitat obligada
i una carretera N-II d’ús local i turístic, d’un carril per sentit, més un carril de reforç per tràfic lent. A més, es
proposa també incorporar un carril bici addicional a un costat de la carretera N-II i a l’altra adequar-la com a
pista forestal pels usos agrícoles. Tot plegat per aconseguir concentrar el tràfic pesat i de llarg recorregut en
un únic corredor potent i segur, i donar resposta a les necessitats de tràfic local i turístic amb l’adaptació de la
N-II. A banda, és clar, de les actuacions de permeabilització de les infraestructures esmentades.
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10. Proposta d’actuació
Després de l’estudi i anàlisi de l’elevat nombre de propostes elaborades en els diversos estudis realitzats i
citades i comentades anteriorment, a continuació s’exposen els motius pels quals hi ha una necessitat de
realitzar algun tipus d’actuació de permeabilització del corredor d’infraestructures, concretament a l’altura del
municipi de Capmany, així com la justificació i els detalls de l’actuació, que en el present document es
proposa, per a la millora de la connectivitat ecològica, social i paisatgística.

10.1 Diagnosi

Presència de multitud d’hàbitats naturals al municipi
Capmany gaudeix d’una gran varietat d’hàbitats naturals classificats dins de les unitats de paisatge forestal,
agrícola i aigües continentals. Els hàbitats forestals són els més extensos, especialment el bosc esclerofil·les,
seguit del bosc de ribera, prats i herbassars. Es troben concentrats en la meitat occidental del municipi, en la
capçalera de la riera del Merdançà, i seguint la riera de Torrelles al sector sud-est. Els hàbitats agrícoles
també tenen un pes relatiu important, sobretot els conreus de secà. Es troben repartits per la part central del
municipi, al voltant del nucli urbà de Capmany. Finalment, els hàbitats d’aigües continentals estan formats per
poblaments de llenties d’aigua, creixenars, canyissars i bogars.
L’extens paisatge agroforestal i els diversos cursos fluvials afavoreixen la biodiversitat i la connectivitat
ecològica.

Presència de tres hàbitats d’interès comunitari formant part de la unitat forestal
Al municipi s’hi troben tres hàbitats d’interès comunitari. Les vernedes són l’hàbitat d’interès comunitari
prioritari, presenten una superfície de 66 ha i es troben a l’espai fluvial del Llobregat d’Empordà i dels seus
afluents (torrent de Bosquerós, riera de Merdanyà i riera de Torrelles). Les suredes constitueixen l’hàbitat
d’interès comunitari de major superfície (729 ha.) i es localitzen en la zona oest i nord del terme municipal. Els
alzinars i carrascars presenten la superfície més petita amb només 5 ha que corresponen a un petit bosc al
sud del nucli urbà.

Inclusió de tres zones dins la Xarxa Natura 2000
Capmany disposa de tres zones diferenciades que formen part de la Xarxa Natura 2000 pels seus valors
ambientals. La zona més extensa està constituïda pel riu Llobregat i les seves proximitats, juntament amb el
Torrent de Bosquerós. Les altres dues zones corresponen a la riera de Torrelles, a l’est del municipi, i la bassa
temporal del Puig d’Agall, al centre del municipi. Les tres zones estan catalogades com a lloc d’interès
comunitari (LIC).

Presència d’espais connectors ecològics i socials
El conjunt d’espais forestals i agraris que presenta el municipi, juntament amb els cursos fluvials i la vegetació
associada, constitueixen uns connectors ecològics molt importants, permetent la mobilitat de moltes espècies
i poblacions de fauna i flora, tant de dispersió, de migració o de colonització de nous espais naturals. A més,
el municipi està creuat per tota una sèrie de camins rurals i un sender de gran recorregut que faciliten els
fluxos socials.
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Presència de tres espais d’interès natural i paisatgístic inclosos en el catàleg de les comarques gironines.
Dels tres espais d’interès natural i paisatgístic presents a Capmany, l’EIN Aspres occidentals de les Alberes és
el de major extensió. Un altre espai catalogat és l’EIN de la Garrotxa d’Empordà, ubicat a la part més
occidental del municipi. El tercer espai correspon als Plans al·luvials del riu Llobregat i es troba constituït per
petites àrees a la part occidental del terme municipal, resseguint el torrent d’en Bosquerós, i al sud, resseguint
el riu Llobregat.

Presència de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni)
La única població autòctona a Catalunya de tortuga mediterrània es troba a la serra de l’Albera amb una
població entre 5.000 – 6.000 exemplars repartits en una extensió de 40.000 hectàrees, d’aquí que sigui una
espècie estrictament protegida. A Capmany la tortuga és present en dues àrees de distribució a la zona de la
serra de l’Albera, separades pel corredor d’infraestructures que creua el municipi de nord a sud. En la primera
zona, de dimensions majors, encara s’hi pot trobar alguna població força homogènia, mentre la segona zona
presenta individus aïllats amb unes probabilitats reproductives molt més baixes. La seva poca capacitat de
moviment i la nul·la permeabilitat de les infraestructures viàries presents, juntament amb l’amenaça constant
dels incendis forestals, fan que sigui una espècie especialment vulnerable a l’aïllament.

Important efecte barrera per part del corredor d’infraestructures
El principal element fragmentador del paisatge de Capmany és el corredor d’infraestructures que creua el
municipi de nord a sud amb un conjunt de vies (AP-7, N-II / A-2 i TGV) situades a poca distància i que
suporten un intens trànsit diari de vehicles. Aquestes, juntament amb la futura línia de la MAT, constitueixen
una barrera ecològica absolutament impermeable per a la majoria d’espècies de fauna, aïllant les espècies
d’ambdós costat del corredor i provocant la mortalitat de molts individus. A més, és clar, de les implicacions
que suposa aquesta barrera a nivell de fragmentació social del municipi, el qual queda dividit en dos sectors
diferenciats.

El riu Llobregat d’Empordà es troba encaixonat entre la N-II i l’AP-7
El riu Llobregat, al seu pas pel municipi de Capmany, es troba entre les dues infraestructures viàries de primer
ordre de l’autopista AP-7 i la carretera N-II, properament desdoblada a l’autovia A-2. D’aquesta manera,
aquest riu inclòs dins la Xarxa Natura 2000, pels seus valors ambientals i per la seva importància com a
connector ecològic, pateix una alta pressió sobre la llera i un aïllament important amb els espais naturals que
l’envolten, dificultant el pas de la fauna.

L’extensió del bosc de ribera queda molt reduïda al Llobregat, el Merdançà i la riera de Torrelles.
Els cursos fluvials que transcorren pel municipi de Capmany presenten una vegetació de ribera escassa i poc
estructura en molts trams, amb un seguit d’arbres més o menys aïllats, bardisses, canyissars i canyars que
separen el tram fluvial dels camps de conreu, prats, boscos i brolles. Aquesta pèrdua de superfície de bosc
de ribera provocada per l’afany dels agricultors per guanyar terreny agrícola o per la pròpia pressió exercida
pels elements antròpics, genera una pèrdua progressiva de la biodiversitat.

46

Estudi de connectivitat ecològica i social entre els massissos de l’Albera i les Salines (Capmany)
Ajuntament de Capmany

Existència d’unes condicions idònies per a la construcció d’un ecoducte
Les característiques topogràfiques i ecològiques existents a Capmany, concretament a la zona del còrrec del
Bosquerós, són propícies per a la construcció d’un ecoducte que permeti connectar els espais naturals de la
zona tot superant la barrera infranquejable que suposa la presència del corredor d’infraestructures que creua
el municipi.

Deficient comunicació entre els sectors oriental i occidental del municipi
El municipi de Capmany es troba fragmentat per l’eix d’infraestructures donant com a resultat la presència de
dos sectors clarament diferenciats: un sector oriental, on s’ubica el veïnat de Bosquerós, i un sector
occidental, on es troba el propi nucli de Capmany.
La comunicació entre ambdues zones és notablement deficient. Les úniques opcions possibles són, per una
banda, utilitzar un camí rural que travessa la llera del Llobregat d’Empordà i, per l’altra, fer ús de la carretera
GI-502 en direcció a Darnius, alternativa que obliga a haver de fer una volta considerable.

Utilització d’un tram de la llera del Llobregat (Natura 2000) com a via de comunicació entre el nucli urbà de
Capmany i el nucli de Bosqueròs.
Combinat amb la utilització dels camins ramaders i rurals, la utilització del tram de llera del riu Llobregat que
està inclòs a la xarxa Natura 2000 pot suposar un important espai connector per a corregir els efectes de la
fragmentació social i estimular els fluxos de connectivitat entre el nucli de Bosquerós i el nucli urbà de
Capmany.

Coherència entre infraestructures de permeabilització
Una de les principals causes de la pèrdua de connectivitat és la incoherència de les mesures correctores,
concretament mesures de permeabilització, dutes a terme en la planificació i posteriorment execució de la
construcció i/o ampliació de les infraestructures. Per aquest motiu, en aquest cas i per no tornar-nos a trobar
davant un cas de descoordinació entre actuacions adoptades per cada una de les infraestructures, en la
present proposta s’ha tingut en compte la ubicació d’una actuació (fals túnel el Pedreló de 80m) al TGV. Així
doncs, i l’adopció de mesures en aquest sector de Capmany garanteix la coherència i efectivitat de les
mesures construïdes al TGV.
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10.2. Justificació del projecte
El municipi de Capmany presenta una important fragmentació a causa del corredor d’infraestructures (AP-7,
N-II i TGV) que travessen el municipi de nord a sud. Tot i que les mesures correctores adoptades per ADIF en
la construcció de la línia del TGV asseguren una connectivitat acceptable, les infraestructures de l’AP-7 i la N-II
presenten una permeabilitat molt baixa. A més, l’impacte de les infraestructures existents sobre la llera actual
del riu Llobregat és notablement important. Per tant, amb l’objectiu de millorar la connectivitat ecològica i
social i de rebaixar l’impacte ambiental del corredor, es fa necessària la proposta de construcció d’un
ecoducte per a la N-II i un fals túnel a l’AP-7, al sud del torrent de Bosquerós, en les proximitats del riu
Llobregat, dins el municipi de Capmany, el qual assegurarà una millor permeabilitat d’aquestes
infraestructures al seu pas pel terme municipal, així com una coherència amb les actuacions realitzades en el
TGV.
Per altra banda, les característiques topogràfiques a la zona proposada són idònies per a la construcció d’un
ecoducte i un fals túnel. L’espai on aquest es pretén ubicar és un sector enmig dels espais EIN del Massís de
les Salines i del Massís de l’Albera en la part més baixa dels dos massissos. En aquest punt, les
infraestructures que formen el corredor es troben envoltades a banda i banda per unes zones elevades. A la
banda esquerra de la N-II hi ha una àrea planera degut al pas del riu Llobregat d’Empordà i al seu bosc de
ribera. Aquesta zona presenta unes condicions topogràfiques, geogràfiques i ecològiques idònies per a
l’execució de l’obra. A més, s’han realitzat nombrosos estudis que avalen i són favorables a la millora de la
connectivitat entre els espais naturals dels dos massissos.
Tenint en compte la disposició actual de l’eix d’infraestructures, el qual suposa una barrera ecològica
infranquejable per a moltes espècies i limita en bona mesura els fluxos socials, un ecoducte a la N-II i un fals
túnel a l’AP-7, al sector esmentat, afavorirà la permeabilitat i disminuirà la fragmentació ecològica, social i
paisatgística de la zona.
Pel que fa a la connectivitat ecològica, la presència d’aquestes dues mesures millorarà el desplaçament de
les poblacions, entre d’altres espècies, de la tortuga mediterrània. Antigament, aquesta s’estenia per tota
l’àrea litoral de Catalunya, però en l’actualitat l’única població que presenta l’espècie es troba a la serra de
l’Albera. Aquesta població, avaluada amb uns 5000-6000 individus en 40.000 ha, segons el Centre de
Reproducció de Tortugues (CRT) de l’Albera, es troba en regressió. El pas de les tres grans infraestructures
posa encara en més perill aquesta espècie, ja que tant el TGV com l’AP-7 i l’N-II transcorren per l’hàbitat
original de la tortuga mediterrània aïllant les seves poblacions.
En relació aquest aspecte, cal destacar que en el document d’impacte ambiental del TGV hi consta que per la
construcció de la línia va ser necessari el trasllat d’una població de tortuga mediterrània al Centre de
Reproducció de Tortugues (CRT) de l’Albera, la qual no ha estat retornada al seu hàbitat. Per aquest motiu
s’hi preveia una partida econòmica per realitzar mesures compensatòries en aquelles infraestructures que
potencien l’efecte barrera del TGV. El present document presenta unes actuacions orientades a complir la
funció de permeabilització d’infraestructures i millora de la connectivitat ecològica i social, i especialment la
millora de la situació de la tortuga mediterrània en aquest indret, l’extinció de la qual és una de les principals
amenaces d’aquest sector.
Respecte la connectivitat social, ambdues actuacions proposades milloraran l’actual i deficient comunicació
entre els dos sectors de Capmany clarament fragmentats a banda i banda pel corredor d’infraestructures. La
utilització del tram de la llera del riu Llobregat inclòs a la xarxa natura 2000 i dels camins rurals que es troben a
la zona, juntament amb l’ecoducte i els fals túnel, que seran els responsables de la permeabilització del les
infraestructures, milloraran els fluxos de connectivitat social entre el nucli de Bosquerós i el nucli urbà de
Capmany, corregint així els efectes de la fragmentació social.
Per tant, tenint en compte la situació d’esquarterament que presenta el municipi de Capmany degut a l’eix
d’infraestructures, la única manera de garantir una connectivitat multifuncional al llarg del territori és el
manteniment d’una matriu territorial ordenada i coherent, que asseguri que aquesta connectivitat es doni tant
a nivell ecològic com social per tal de mantenir la biodiversitat, el patrimoni cultural i la cohesió social entre els
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mateixos habitants de Capmany i entre els dels municipis veïns. Cal tenir en compte que una de les princpals
amenaces d’aquest sector és l’aparició d’uns espais residuals entre infraestrctures conseqüència de la no
convergència d’obres de permeabilització. En aquest sentit, la construcció d’un fals túnel a l’autopista AP-7 i
d’un ecoducte a la nacional N-II, a l’altura del fals túnel plantejat al TGV, garantirà els fluxos ecològics i socials
a la zona i s’emmarcarà així en els objectius de connectivitat del Pla Director de Connectivitat de l’Alt
Empordà.

10.3. Proposta d’actuació
El que en el present estudi es proposa és l’ampliació de mesures correctores a l’AP-7 i a la N-II, concretament
en el tram que travessa el municipi de Capmany, per tal de fer-les més permeables. Concretament ens referim
a la construcció d’un ecoducte, el del Pedreló, a la N-II i un fals túnel, a l’AP-7, a l’altura del fals túnel proposat
pel CILMA en el TGV, de 80 metres, on actualment hi ha un desmunt. Aquesta coherència entre
infraestructures de permeabilització és el que ens permetrà aconseguir una veritable i funcional connectivitat
ecològica i social. Ambdues obres que es presenten es proposen d’una amplada mínima de 50 metres, dels
quals 5 metres es consideren els mínims que haurien de ser pavimentats per tal de permetre el pas de
vehicles i en conseqüència augmentar la connectivitat social entre els diferents nuclis de població del terme
municipal de Capmany, així com també amb d’altres municipis veïns.
Amb aquestes dues actuacions serà possible, a més de l’existència i millora de la connectivitat social, la
millora de la connectivitat ecològica de les espècies però, sobretot i principalment, la reducció del risc
d’aïllament i d’extinció de la tortuga mediterrània assegurant el pas, sense perill, d’aquesta espècie i per tant
disminuint la seva mortalitat i augmentar la possibilitat de repoblar nous espais, i qui sap si en un futur, la de
possibles grans mamífers (exemple: l’ós), així com assegurar la pervivència d’aquests i altres hàbitats.
A banda de la construcció de l’ecoducte i del fals túnel, cal tenir en compte l’existència de dos cursos fluvials
(el de Bosquerós i el Llobregat), que malgrat ser de reduïdes i mitjanes dimensions, esdevenen de vital
importància per garantir la connectivitat ecològica del sector. És per aquest motiu que la present proposta
planteja la necessitat de la millora de la coberta vegetal, i més concretament de les zones de ribera, a partir
de la neteja del llit dels rius, restauració de la vegetació de ribera, protecció dels espais riberencs al llarg dels
cursos fluvials, etc. I sobretot, també, perquè en part d’aquest sector s’hi troben hàbitats d’interès comunitari
catalogats com a prioritaris i que són declarats Xarxa Natura 2000, motiu pel qual el seu alt valor ecològic i
paisatgístic cal seguir mantenir-lo i en la mesura del possible millorar-lo i potenciar-lo.
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A continuació s’adjunten un seguit de fotografies del sector on es proposen les actuacions esmentades amb
anterioritat:
Fotografies 1, 2 i 3. Sector del corredor d’infraestructures (TGV i AP-7 en la fotografia 1; i N-II a la fotografia 2)
on es proposa dur a terme les actuacions esmentades en el present informe:

1

2

N-II

AP-7

TGV
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AP-7

N-II

TGV
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Desmont al TGV on es proposa la creació d’un fals túnel

El riu Llobregat i l’estat de la vegetació de ribera en el
tram d’actuació proposat

Estat de l’entorn de l’AP-7 a l’altura del sector d’actuació

Vista del TGV, a l’esquerra, i l’AP-7, a la dreta, en el tram d’actuació
previst
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A continuació s’adjunten els plànols (planta, alçat i secció) i el pressupost de la construcció de les diferents
actuacions proposades al territori:
1. Ecoducte a l’A-2
2. Fals túnel a l’AP-7
- opció A: de pilars
- opció B: de voltes
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