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1 . ANTECEDENTS I OBJECTIUS
L’Anella Verda de Girona neix amb l’objectiu d’unir i preservar els diferents
espais naturals que envolten la Regió Metropolitana de Girona, consolidant així
les àrees d’interès connector formades principalment per les grans masses
forestals i boscos de ribera. Aquest espai garantirà la connexió ecològica entre
els espais naturals de l’EIN de la Crosa de Sant Dalmai, l’EIN Rocacorba i
l’EIN Gavarres, alhora que permetrà la connexió social dels diferents municipis
per mitjà d’un itinerari que transcorre al llarg i/o voltant de l’Anella. Aquest
espai serà un veritable pulmó pel territori, molt necessari per tal de garantir la
funcionalitat ecològica de la zona, a la vegada que permetrà gaudir, valorar,
preservar i protegir el nostre patrimoni natural, cultural i social.
Idees semblants les trobem a ciutats com Vitòria-Gasteiz, on ja fa uns anys
que treballen en “el Anillo Verde”. A Madrid amb el seu cinturó verd ciclista. A
la Regió Metropolitana de Barcelona, on es busca consolidar uns espais
naturals i agraris que durant les últimes dècades han estat sotmesos a una
tensió ambiental. O Andorra la Vella, amb la vocació de protegir i ampliar
l’oferta turística cultural i natural.
En definitiva, les anelles verdes el que busquen és permetre les zones urbanes
disposar d’espais esmorteïdors de la pressió antròpica i així permetre un
creixement urbanístic més respectuós amb el territori.
A partir d’aquí, diferents estudis tècnics avalen la necessitat de la seva
implantació a l’àrea de Girona:
-

Diagnosi d’Espais Connectors de la Demarcació de Girona (Diputació de
Girona).
Pla Director de Connectivitat Funcional del Gironès (Consell Comarcal del
Gironès).
Pla director del sistema urbà de Girona (Departament de Política
Territorial i Obres Públiques).
Estudi de permeabilització del corredor d'infraestructures (Diputació de
Girona).
Agenda 21 de la comarca del Gironès (Consell Comarcal del Gironès).

Així doncs, l’Anella Verda de Girona vol anar més enllà de la voluntat de
preservar uns espais determinats. Pretén configurar un sistema d’espais lliures
d’especial protecció, ja siguin de caràcter forestal, fluvial o agrícola, i d’ús
lúdic, que garanteixin:
-

La connexió ecològica dels espais naturals d’interès fixats pel PEIN: Volcà
de la Crosa, Muntanyes de Rocacorba i les Gavarres.
La potenciació de les activitats agroforestals tradicionals.
La definició d’un itinerari de passeig, observació, oci i lleure.
La regeneració dels espais fluvials d’interès com a connectors ecològics.
I la permeabilització de les infraestructures viàries.
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2 . INTRODUCCIÓ
Aquest document es redacta amb la finalitat d’establir les bases del “Pla
especial del sector sud-oest de l Anella Verda de Girona, al seu pas pels
municipis d Aiguaviva i Vilablareix” aprofundint en la situació ambiental i
urbanística actual del territori, així com en la concreció dels impactes generats
per les noves infraestructures previstes. Aquest document pren com a
referència tots aquells estudis d’aquest sector (agendes 21, estudis
connectivitat, etc.) redefinint els seus continguts a la delimitació de l’Anella
Verda.
A continuació es realitza la descripció de cadascun dels capítols temàtics de la
Memòria descriptiva i justificativa:
-

Diagnosi ambiental:
a) Una diagnosi del sector delimitat per l’Anella on es fa una valoració i
interpretació dels resultats i aspectes analitzats i s’introdueixen
propostes o mesures que caldria desenvolupar (concreció en el Pla de
Gestió) i portar a terme.
b) Una valoració final, en format d’aspectes positius i negatius.

-

Principals valors del patrimoni cultural:
a) Llistat, nivell de protecció i localització dels valors arquitectònics i les
restes arqueològiques que mereixen ésser conservades.
b) Menció d’aquelles festes, tradicions i llegendes que pel seu arrelament
en els municipis mereixen ésser destacades i conservades.

-

Anàlisi de les activitats econòmiques:
a) Anàlisi dels aspectes més rellevants de l’estructura econòmica dels
municipis, les àrees d’influència i dependència exterior del sector.
b) Caracterització dels sectors productius en l’àmbit municipal i comarcal.
c) Localització i caracterització de les activitats agrícoles, ramaderes i
forestals.

-

Connectivitat:
a) Identificació i descripció dels principals corredors ecològics i valoració
dels processos de fragmentació del territori.
b) Caracterització dels sectors naturals dins l’àmbit de l’Anella.
c) Caracterització de les àrees de millora ambiental dins l’àmbit de
l’Anella.
d) Fauna d’interès detectada.
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b) Una diagnosi de la connectivitat del sector delimitat per l’Anella on es
fa una valoració i interpretació, en format d’aspectes positius i negatius.
-

Aspectes territorials i planejament directriu:
a) Anàlisi dels planejaments territorials.
b) Anàlisi del planejament urbanístic.

-

Estructura de la propietat:
a) Tipologia i característiques de la propietat.

-

Trànsit motoritzat en el medi natural:
a) Anàlisi i descripció de la normativa legal dels camins.
b) Tipologia i característiques de les pistes forestals i camins presents en
el sector delimitat de l’Anella Verda.
c) Intensitat de trànsit de les pistes forestals.
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3 . ÀMBIT D’ESTUDI
3.1

LOCALITZACIÓ DE L’ÀREA D’ESTUDI

L’Anella Verda de Girona en el sector sud-oest de la comarca del Gironès, afecta
els termes municipals d’Aiguaviva i Vilablareix. En l’entorn geogràfic més
immediat, aquests municipis es localitzen a uns 7 quilòmetres al SO de Girona,
la capital comarcal i provincial.
L’àmbit supramunicipal objecte del pla especial limita, des del punt de vista
geogràfic, amb diversos municipis pertanyents a les comarques del Gironès i la
Selva. Més concretament els límits són:
-

Al N, amb els municipis de Girona i Salt.
A l’E, amb Fornells de la Selva.
El límit O és amb el municipi de Bescanó.
I, finalment, al S limita amb els municipis de Vilobí d’Onyar i Riudellots
de la Selva, ambdós de la comarca de la Selva.

Figura 1. Marc territorial de l’Anella Verda al seu pas pels municipis d’Aiguaviva i Vilablareix.
Font: Elaboració pròpia.

3.2

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Els municipis d’Aiguaviva i Vilablareix tenen una extensió de 20,1 Km 2 i es
troben situats a l’àrea limítrof entre la Serralada Transversal, el massís de les
Guilleries, les Gavarres i la depressió tectònica de la Selva. En general es tracta
d’una àrea planera solcada per diverses rieres, i circumdada per modestos
turons que no depassen els 200 metres d’alçada. En aquesta zona l’Anella verda
de Girona ocupa una superfície aproximada de 1.000 ha, el que representa un
52,5% de la superfície dels dos municipis.
LA COPA SCCL - Gran Via Jaume I, núm. 10, 2on. - 1ª 17001 Girona.
Tel./Fax 872 080 258 c/e info@lacopa.cc

8

L’establiment dels límits que conforma l’anella en ambdós municipis ha vingut
establerta pel Consell Comarcal del Gironès i els municipis d’Aiguaviva i
Vilablareix, atenint-se als criteris i els objectius definits anteriorment.

3.3

PRINCIPALS FIGURES DE PROTECCIÓ

Dins l’àmbit es localitza un únic espai inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural
(PEIN) segons el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova: el
volcà de la Crosa. Aquest té una superfície de 204,70 ha, de les quals 91,20
ha formen part del Gironès. A la comarca la major part de l’espai es troba dins
del terme municipal de Bescanó (85,85 ha). A Aiguaviva únicament 0,47 ha s’hi
inclouen. La resta de l’espai pertany a la Selva, en concret dins el municipi de
Vilobí d’Onyar. Actualment, l’EIN de la Crosa disposa de Pla Especial de
Protecció, el qual va ser aprovat definitivament el 7 de novembre de 1995.
Segons l'inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya hi trobem proper el
geòtop 356 (La Crosa de Sant Dalmai). Aquest geòtop és el major exemple de
vulcanisme explosiu del territori català però no engloba la totalitat dels terrenys
que presenten aquest valor. Consisteix en una caldera d’origen explosiu de més
d’un quilòmetre de diàmetre, el fons de la qual fou inundada creant-se un llac
evidenciat per la presència de dipòsits lacustres. Actualment la caldera està
ocupada per camps de conreu. Aquest geòtop té una especial importància en el
camp del vulcanisme, tant a nivell de morfologia, com de processos ignis.
Segons l'Inventari de Zones Humides de Catalunya no hi ha cap espai inclòs a
l’àrea estudiada. Respecte als Hàbitats d'Interès Comunitari, l’Anella engloba
hàbitats d’interès de caràcter no prioritari, havent consultat l’Annex 1 de la
Directiva 92/43/CEE de 21 de maig. Aquests són:
-

Alzinars i carrascars (9340).
Suredes (9330).

Els primers es distribueixen de manera força repartida pel territori en forma de
taques; mentre que els segons es localitzen puntualment a l’oest del sector.

3.4

BASES CARTOGRÀFIQUES

Els municipis d’Aiguaviva i Vilablareix són observables, en la seva totalitat, en
les diferents bases cartogràfiques-topogràfiques d’ús habitual a Catalunya. La
totalitat del territori que conformen els termes municipals esmentats es troba
compresa en els fulls següents:
Nom. full 1:50.000
Núm. full 1:50.000
Gironès
20
Nom. full 1:25.000
Núm full 1:25.000
Salt
76-25
Girona
77-25
Taula 1. Conjunt de fulls del mapa de base municipal i comarcal de Catalunya a escala 1:50.000 i 1:25.000,
en els quals queda representada la totalitat dels termes municipals.
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

D’aquesta manera, a escala 1:5.000, base habitual dels treballs de detall a
Catalunya, la totalitat dels termes municipals es troba compresa en el recull de
fulls següents:
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Núm. full ICC 1:5.000
Aiguaviva
303-99
303-100
303-101

304-99
304-100
304-101
Núm. full ICC 1:5.000
Vilablareix

304-98
304-99
Taula 2. Conjunt de fulls del mapa de l’ICC a escala 1:5.000, en els quals queda representada la totalitat
dels termes municipals.
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
303-99

Aquestes darreres bases topogràfiques són les que serviran de base
cartogràfica per a la representació gràfica d’alguns dels diversos elements i
vectors estudiats en el present document.
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4 . DIAGNOSI AMBIENTAL
4.1

TERRITORI

a) La importància del sector agrícola a la zona. El despoblament del món
agrícola que ha tingut lloc a moltes zones del territori català no s’ha produït al
sector delimitat dins l’Anella Verda gràcies a les bones condicions dels sòls
agrícoles. En aquest sentit es pot dir que la superfície de l’Anella dedicada als
conreus representa aproximadament un 60% del total, enfront d’un 38% de les
masses arbrades. Cal dir, que tot i que la superfície agrícola ha augmentat en
els darrers anys, el nombre d’explotacions ha disminuït, afavorint així una
agricultura de caire més intensiu, basada en els conreus de regadiu davant els
de secà, gràcies principalment a les captacions del Ter i els diferents canals,
recs i sèquies. Els sectors agrícoles juguen un paper imprescindible en la
dinàmica ecològica, tant a nivell paisatgístic, com de connexió entre espais
naturals. A l’Anella, no hi ha cap zona identificada actualment com a espai
d’interès agrícola, segons el planejament urbanístic, tot i la importància
agronòmica del Pla de Ca n’Arbres.

Figura 2. Situació geogràfica de l’Anella Verda al seu pas pels municipis d’Aiguaviva i Vilablareix.
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

b) La proximitat a la ciutat de Girona ha marcat clarament l’evolució de
l’ocupació del territori de la zona. Girona és el nucli clau de comunicacions,

LA COPA SCCL - Gran Via Jaume I, núm. 10, 2on. - 1ª 17001 Girona.
Tel./Fax 872 080 258 c/e info@lacopa.cc

11

cultura i serveis, ha marcat en gran part, l’evolució històrica d’Aiguaviva i
Vilablareix, com també dels municipis propers. Així s’ha experimentat un
important creixement del sòl urbà en els darrers anys amb la conseqüent
creació de noves zones residencials i sobretot industrials. Al mateix temps, la
transformació del territori ha vingut motivada per la potenciació de les
infraestructures viàries, aèries i de transport. Tot i aquests creixements els dos
municipis encara conserven el seu entorn rural i els espais lliures.
c) Una important presència del sistema de comunicacions que fragmenta
el territori. El territori per on travessa l’Anella Verda es veu clarament
fragmentat per la presència de grans infraestructures. A banda de les
carreteres GI-533, GI-534, GIV-5343, GIV-5332, N-II i l’autopista l’AP-7, està
previst que passi, a més a més, el TGV, l’A-2 i la variant de la GI-533. Tota
aquesta xarxa d’infraestructures condicionarà el desenvolupament de la zona i
dificultarà cada cop més la connectivitat ecològica de la plana.
d) Important presència d’elements del patrimoni històric i arquitectònic.
L’origen romà de les dues poblacions i les restes que encara avui dia es
conserven posen de manifest la importància del patrimoni cultural d’aquestes.
No obstant, no es disposa de cap tipus d’inventari o catàleg que reconegui
l’existència d’aquest patrimoni, i encara menys, d’una figura de protecció del
mateix, tot i que actualment s’estan redactant els respectius catàlegs de masies
i edificacions en sòl no urbanitzable. Seria interessant reforçar el
reconeixement d’aquest patrimoni i promoure l’aprovació d’un Pla Especial de
protecció del Patrimoni (Llei d’urbanisme, DL 1/2005, art. 67 sobre la redacció
de Plans especials urbanístics per a l’ordenació de recintes i conjunts artístics)
dels dos municipis.

Imatge 1. Ermita de Sant Roc (Vilablareix).
Font: Elaboració pròpia .

e) Una xarxa de camins rurals que cal potenciar. Un total de 42.633
metres formen la xarxa de camins rurals de l’Anella Verda que es reparteixen
per tot el territori. La cartografia dels camins elaborada pel Consell Comarcal
del Gironès permet tenir informació detallada d’aquesta xarxa i de les principals
característiques (estat del ferm, origen i final del camí, restriccions, etc.).
Aquesta informació és bàsica en cas d’incendi forestal i permet, alhora, una
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millor conservació i potenciació d’aquests senders tradicionals. Aprofitant
aquest recurs i amb l’objectiu de donar a conèixer el territori i millorar la
qualitat de vida de la població es proposa la creació d’un itinerari de passeig
interpretatiu per tal de complementar les actuals rutes de bicicletes (BTT) i
camins.
f) Un índex de saturació del sòl superiors als de la mitjana comarcal. El
règim urbanístic dels dos municipis mostra que vora tres quartes parts del
territori estan classificades com a sòl no urbanitzable. L’índex de saturació del
sòl urbà i urbanitzable respecte el total dels dos municipis mostra que tant
Aiguaviva com Vilablareix, es troben lleugerament per sobre dels índexs del
total de la comarca i per sota dels de la ciutat de Girona i de l’àmbit
metropolità de Barcelona.
Aiguaviva
SNU
SUR
SU
Vilablareix
SNU
SUR
SU
Taula 3. Percentatge de tipus de sòl per municipi (SNU (sòl no urbanitzable);
urbà).
Font: Agenda 21 municipal d’Aiguaviva i Agenda 21 municipal de Vilablareix.

85%
9,93%
5,07%
75,66%
13;20%
11,14%
SUR (sòl urbanitzable); SU (sòl

g) Presència de dues activitats extractives. Actualment en l’àmbit de
l’Anella podem localitzar dues activitats extractives actives, la primera tot i
suposar un impacte visual a la zona, disposa de restauració integrada
(superfície 0,38 ha). La segona, encara no ha iniciat la seva restauració i
implica un major impacte visual (superfície 1,22 ha).

4.1.1 Resum de la diagnosi
Aspectes positius
- Les condicions dels sòls agrícoles permeten la conservació del caràcter
rural d’aquestes àrees alhora
que faciliten el desenvolupament de
noves activitats agrícoles i ramaderes.
- La identificació i protecció de les masies es veurà reforçada amb
l’elaboració dels catàlegs de Masies d’Aiguaviva i Vilablareix.
- La creació de l’Anella Verda permetrà millorar considerablement la
qualitat dels espais lliures i del paisatge, a la vegada que,
s’incrementarà el seu ús social, millorant així la qualitat de vida dels
habitants dels dos municipis.
- Els dos municipis disposen d’una àmplia xarxa de camins ramaders
cartografiada i identificada.
Aspectes negatius
- El desenvolupament de la zona està clarament condicionat per la
proximitat a la ciutat de Girona, i, de retruc, per la presència de grans
infraestructures que fragmenten el territori.
- Presència d’activitats agressives amb el territori properes a l’àmbit de
l’Anella Verda.
- Manca de reconeixement i protecció del Patrimoni Cultural.
- Presència d’activitats extractives.
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4.2

MEDI FÍSIC

a) Proximitat del Geòtop 356 el Volcà de la Crosa de Sant Dalmai. Dins
l’EIN de la Crosa trobem un dels dos volcans de la Depressió de la Selva més
ben conservats. El caràcter explosiu del Volcà de la Crosa, la seva morfologia i
dimensions, el fan únic dins del vulcanisme neògen-quaternari català. D’aquí el
seu especial interès científic, didàctic i turístic.
b) La geologia es divideix clarament en tres zones principals: La
proximitat del Massís de les Guilleries, el Riu Ter, la zona occidental de la
Depressió de la Selva i els materials volcànics que formen part de l’edifici de la
Crosa de Sant Dalmai, marquen la geologia i morfologia de la zona. El sector
NO de l’Anella Verda és caracteritza per la presència de materials (esquits
biotítics i sil·limanítics) del Carbonífer-Permià afectats per metamorfisme. El
sector SO està format per dipòsits piroclàstics del plioquaternari originats per
l’explosió de la Crosa de Sant Dalmai. Finalment, a la zona central i oriental de
l’Anella trobem de forma majoritària dipòsits al·luvials formats per llims i sorres
arcòsiques amb nivells d'argiles i conglomerats del neògen. Cal destacar a més,
la presència de diverses terrasses fluvials formades per graves, sorres i llims
associades als cursos fluvials i de sediments quaternaris de peu de mont
formats per sorres i graves grolleres a la zona de Vilablareix associats a un salt
de falla que separa el Pla de Salt dels relleus metamòrfics de les Guilleries.

Figura 3. Mapa geològic de l’Anella Verda al seu pas pels municipis d’Aiguaviva i Vilablareix.
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

LA COPA SCCL - Gran Via Jaume I, núm. 10, 2on. - 1ª 17001 Girona.
Tel./Fax 872 080 258 c/e info@lacopa.cc

14

c) Una xarxa de rieres i torrents que cal conservar. L’Anella al seu pas
pels municipis d’Aiguaviva i Vilablareix s’ubica a la conca hidrogràfica del Ter.
L’element vertebrador de l’hidrologia de la zona són el Güell i el Marrocs, els
quals són a la vegada tributaris, en última instància, del riu Ter.
Pel que fa a la xarxa hidrogràfica, es poden destacar tres elements bàsics que
travessen longitudinalment l’Anella. De nord a sud són: el riu Marrocs, el
torrent de Can Garrofa i la riera de la Torre. Aquestes tres rieres permeten
garantir la connectivitat entre els diferents municipis de la zona, a l’hora que
són espais d’oci i passeig. El riu Marrocs permet connectar Vilablareix i
Aiguaviva, així com el torrent de Can Garrofa que es preveu adequar-lo com a
parc fluvial donada la seva proximitat als nuclis urbans; i la riera de la Torre
garanteix la connectivitat entre Aiguaviva i Fornells de la Selva.
d) El consum excessiu i la contaminació per nitrats esdevenen els
principals impactes sobre els aqüífers. La tipologia dels aqüífers de la zona
es caracteritzen per ser lliures o confinats en règim de descàrrega natural, amb
sistemes multicapa en explotació. Es tracta d’aqüífers molt afectats per les
extraccions i amb afectació per adobs agrícoles (zona considerada vulnerable en
relació amb la contaminació de nitrats). L’àmbit objecte d’aquest estudi es
troba a les àrees hidrogeològiques que es descriuen a la següent taula, i els
aqüífers que hi són presentes formen part de les masses d’aigua 13 i 14
Àrea hidrogeològica
Codi
301
302

Nom
Àrea paleozoica i granítica del Montseny-Guilleries
Àrea de la depressió de la Selva
Massa d’Aigua
Selva 14
Montseny - Guilleries 13
Aqüífers que formen la massa d'aigua
Aqüífer del detrític del plioquaternari
Aqüífer de l’al·luvial de la riera d’Onyar
Taula 4. Principals àrees hidrogeològiques de la zona d’estudi.
Font: Agència Catalana de l’Aigua.

e) Afectació i recuperació del riu Marrocs. La manca de depuració de les
aigües residuals del polígon industrial Mas Aliu (municipi d’Aiguaviva) ha causat
una greu afectació al riu Marrocs en el tram que discorre pel terme municipal de
Vilablareix. La connexió del polígon al sistema de sanejament de la depuradora
de Girona el juny de 2007 ha permès recuperar i valoritzar aquest curs fluvial.
f) Presència d’abocaments a la llera pública. L’Agència Catalana de l’Aigua
té constància de 6 punts d’abocament directe d’aigües residuals en afluents del
municipi d’Aiguaviva, els quals corresponen a 6 establiments. Aquests aboquen
a la llera pública amb prèvia regulació i autorització de l’Agència. D’altra banda,
tot i que l’Agència Catalana de l’Aigua, no té constància d’abocaments al
municipi de Vilablareix, se n’han detectat dos, al tram del Marrocs que discorre
entre l’AP-7 i la GIV-5332.
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4.2.1 Resum de la diagnosi
Aspectes positius
- El Geòtop 356 té un especial interès científic, didàctic i turístic.
- La xarxa de rieres i torrents permet mantenir un elevat grau de
connectivitat dins el territori.
- Les característiques litològiques i el desenvolupament del sòl de la zona
permeten la conservació d’activitats agrícoles i ramaderes.
- Recuperació i valorització del riu Marrocs.
Aspectes negatius
- Situació de risc elevat per bona part de les rieres i torrents presents en
l’àmbit de l’Anella a conseqüència de diversos impactes (abocaments,
espècies invasores, etc.).
- Presència d’activitats agressives amb el territori associades al
tractament i extracció d’àrids.
- Zona considerada com a vulnerable en relació amb la contaminació de
nitrats.
- El grau d’extracció d’aigua subterrània exerceix una elevada pressió
sobre els aqüífers.

4.3

MEDI BIÒTIC

a) L’Anella Verda gaudeix d’una gran quantitat d’ambients i d’hàbitats.
El territori inclòs a l’Anella engloba una gran diversitat d’hàbitats vinculats a
ambients fluvials, forestals i agrícoles. Aquests juntament amb les
característiques abiòtiques (clima, orografia, etc.), permeten l’existència d’un
extens nombre d’espècies de flora i fauna. L’hàbitat més representat són els
conreus englobant els conreus herbacis, els conreus llenyosos i les plantacions
de planifolis, que ocupen més de la meitat de la seva superfície.
b) La qualitat del bosc de ribera en termes generals és dolenta.
Considerant que els espais fluvials són elements claus per al manteniment de la
permeabilitat ecològica del territori, cal recuperar els processos naturals dels
llits i riberes, a fi d’aconseguir l’equilibri geomorfològic i recuperar-ne el
funcionament com a ecosistemes.
Actualment només la riera de la Torre i el riu Marrocs presenten aigua gairebé
durant tot l’any. La qualitat d’aquests és en general millor que la resta de
cursos fluvials que travessa l’Anella, tot i que presenten diferencies entre els
trams alts (qualitat bona o acceptable) i les parts baixes (qualitat dolenta o
pèssima).
c) Tot i la manca de figures específiques de protecció trobem àrees
d’interès natural ben conservades. La bona conservació dels espais lliures i
la presència de zones d’interès natural posa de manifest la riquesa del
patrimoni natural de l’àmbit d’estudi. Aquests espais són imprescindibles quan
es té en compte la funció de connector, de tampó o de protecció de determinats
elements naturals. Així, podem destacar l’existència de diversos espais d’interès
dins l’àmbit d’estudi, a més de l’espai ja inclòs al PEIN del Volcà la Crosa, com
per exemple el Pla de Ca n’Arbres, el bosc dels Deu Roures o el riu Marrocs,
entre altres.
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d) Els Hàbitats d’Interès Comunitari representen gairebé el 40% de
l’Anella. Cal tenir en compte que prop de 400 ha de l’Anella Verda són
considerades Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC). En ordre de representació
són, alzinars i carrascars (91,2%) i suredes (8,98%).

Figura 4. Mapa d’Hàbitats d’Interès Comunitari de l’Anella Verda al seu pas pels municipis d’Aiguaviva i
Vilablareix.
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

e) La fragmentació com la principal amenaça del territori. Segons el Pla
Director de Connectivitat Funcional del Gironès les infraestructures viàries que
creuen el territori travessen una part de la comarca que presenta Àrees
Ecològiques Funcionals (AEF) de mosaic agroforestal, principalment al sud
d’Aiguaviva, i AEF de cultius herbacis de regadiu i de secà, majoritàriament a la
part central del mateix municipi. Les infraestructures principals (AP-7, TGV, NII, etc.) fragmenten el territori de nord a sud, dificultant la connectivitat entre
Aiguaviva i Fornells de la Selva i les secundàries, com la GIV-5343 i la GI-533,
dificulten la connectivitat entre els municipis de Vilablareix i Aiguaviva.
Considerant que aquests elements fragmentadors es situen majoritàriament a
les planes agrícoles, els espais fluvials esdevenen elements claus per al
manteniment de la permeabilitat ecològica del territori.
f) Paisatge eminentment agrícola. Tot i la gran qualitat paisatgística de la
zona, el territori per on travessa l’Anella és antropitzat, fet que dóna com a
resultat un paisatge en mosaic, fruit de la combinació de conreus amb retalls i
marges d’alzinar. L’espai inclou veïnats i cases disseminades que mantenen els
usos i l’aspecte rural en harmonia.
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4.3.1 Resum de la diagnosi
Aspectes positius
- La diversitat d’espais lliures i el seu bon estat de conservació dóna lloc
a un elevat grau de diversitat biològica.
- Unes 400 ha de la superfície delimitada per l’Anella Verda formen part
d’Hàbitats d’Interès Comunitari de caràcter no prioritari.
- Les zones de conreu ocupen aproximadament un 60% del territori.
- Paisatge en mosaic fruit de la combinació de zones de conreu, camins,
rieres, i retalls de bosc.
- Presència d’una part del PEIN del volcà de la Crosa, un dels millors
exponents del vulcanisme quaternari a Catalunya.
- Espais fluvials que permeten el manteniment de la permeabilitat
ecològica del territori.
Aspectes negatius
- Manca de figures de protecció pels diferents espais d’interès natural.
- Les infraestructures i les zones urbanitzades representen les principals
amenaces per l’Anella Verda.
- Increment de la fragmentació del territori per les noves infraestructures
de transport projectades.
- Qualitat del bosc de ribera en termes generals és dolenta.

4.4

MOBILITAT

a) Un indret amb la funció d’espai de pas. La ubicació de la comarca, i
concretament els municipis d’Aiguaviva i Vilablareix, fa que sigui un lloc de pas
obligatori pel corredor mediterrani que canalitza bona part de la mobilitat entre
la península i la resta del continent (A-2, N-II, AP-7, TGV i ferrocarril).
Tanmateix cal també destacar la presència de tot un seguit de vials
supracomarcals i municipals.
Aiguaviva
Nom via
Autopista AP-7

Longitud en l’àmbit de l’Anella (km)
2,5

Carretera N-II

0,4

Carretera GI-533

1,3

Carretera GIV-5343

2,8

Carretera GI-534

0,2
Vilablareix

Nom via

Longitud en l’àmbit de l’Anella (km)

Carretera GIV-5332
0,5
Taula 5. Principals infraestructures viàries presents en l’àmbit delimitat per l’Anella Verda de Girona.
Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

b) Construcció de noves infraestructures viàries i ferroviàries previstes.
L’aparició i ampliació d’un seguit d’infraestructures condicionarà la connectivitat
de tota la comarca i del territori en general. Aquestes noves infraestructures
han de preveure les mesures necessàries per a la conservació de la
connectivitat, així com d’aquells espais més singulars. L’Anella garantirà la
preservació d’aquells espais lliures vitals per la connectivitat.
c) Intensitat d’ús dels vials que travessen l’Anella. La proximitat de la
ciutat de Girona incrementa la mobilitat entre els municipis d’Aiguaviva,
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Vilablareix i Girona. Al mateix temps, cal considerar l’efecte de les grans vies
de comunicació nord – sud. Així, l’autopista AP-7, l’A-II i la carretera GI-533
esdevenen barreres molt importants. Per aquesta raó la creació de l’Anella i la
conservació dels corredors ecològics principals és vital per garantir la
funcionalitat ecològica del territori.

Nom via
Autopista AP-7
Carretera N-II
Carretera GI-533
Carretera GIV-5343
Carretera GI-534
Nom via

Aiguaviva
IMD (vehicles/dia)
40.290

Tram
Cassà - Girona sud
Entre Medinyà i
20.684
Orriols
De Girona a
10.214
Aiguaviva (km 2,1)
Dades no disponibles
Entre Vilobí i la Gi699
533 (km 3,0)
Vilablareix

IMD (vehicles/dia)

Tram

Any
2005
2001
2005

1999
Any

Carretera GIV-5332
Dades no disponibles
Taula 6. Intensitat mitjana de trànsit de les principals infraestructures viàries presents en l’àmbit
delimitat per l’Anella Verda de Girona.
Font: Agenda 21 de Vilablareix i Agenda 21 local d'Aiguaviva, Fornells de la Selva, Llambilles i Quart.

d) Una important xarxa de camins rurals. La gran quantitat de camins
rurals presents a la zona d’estudi, el seu bon estat de conservació i la seva
connexió a la xarxa viària principal propicia que aquests funcionin com a xarxa
viària bàsica. De fet, la zona presenta un volum elevat d’ús. No obstant això,
aquesta xarxa no hauria de permetre la mobilitat excessiva pels riscos que
presenta.

Imatge 2. Vista d’un camí en el terme municipal d’aiguaviva.
Font: Elaboració pròpia.

e) Presència d’una xarxa de vies BTT. L’Anella Verda travessa dues vies
BTT (La Bescanonina núm. 8 i La Torratxa núm. 7). Aquestes vies generalment
no aptes per tot tipus de vehicles discorren per alguns dels entorns naturals
més interessants dels municipis d’Aiguaviva i Vilablareix. Tot i l’existència
d’aquestes, caldria millorar els serveis dirigits cap als seus usuaris
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(aparcaments de bicicletes, centres de guiatge, ús exclusiu, nova senyalització,
etc.).

4.4.1 Resum de la diagnosi
Aspectes positius
- Gran quantitat de camins rurals en bon estat de conservació connectats
a la xarxa viària bàsica.
- Presència de vies BTT a la zona.
- Ús social dels camins propers als municipis.
Aspectes negatius
- El nombre d’infraestructures actual i les previstes suposen la
fragmentació del territori, alhora que comporten impactes ambientals i
socials associats aquestes.
- Les intensitats de trànsit dels principals vials (AP-7, N-II i GI-533) que
travessen els municipis d’Aiguaviva i Vilablareix indiquen que aquests
esdevenen una barrera infranquejable per a la fauna.
- Utilització dels camins rurals com una xarxa viària ordinària.
- Manca d’infraestructures associades a les rutes BTT.

4.5

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I SOROLL

a) Absència d’estacions de control de la contaminació atmosfèrica. La
qualitat de l’aire està condicionada per les característiques de les emissions
contaminants des dels diferents focus (trànsit motoritzat, processos industrials,
activitats domèstiques, etc.). Actualment no existeix cap estació de control a la
zona.
b) El trànsit i l’aeroport de Girona com la principal font de soroll de la
zona. Segons el mapa del nivell de soroll de la xarxa bàsica de carreteres, s’ha
representat l’autopista AP-7 amb un nivell de soroll superior a 70 dBA, i per
tant supera el nivell màxim permès per a una zona de sensibilitat acústica
baixa, en període diürn. També es troba representada la carretera N-II
(Barcelona-La Jonquera), amb un nivell de soroll entre 65 i 70 dBA, nivells per
sobre els valors màxims per a una zona de sensibilitat acústica moderada, en
període diürn. Pel que fa a l’aeroport l’aterratge i enlairament dels avions
suposa uns nivells sonors entre 60 i 65 dBA. Finalment, cal també considerar
com a font de soroll els diversos espais industrials i en especial el polígon
industrial de Puigtorrat.

Figura 6. Punts de control de contaminació acústica a la xarxa bàsica de carreteres.
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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c) Les noves infraestructures. Com a noves infraestructures cal destacar el
tren d’alta velocitat (TAV), el qual està previst, dins la comarca del gironès que
passi pels termes municipals d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Vilablareix,
Girona, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis. Actualment, s’està executant
aquesta infraestructura i la seva posada en funcionament es traduirà en un
increment dels nivells sonors que cal tenir en compte. L’ampliació de l’autopista
amb un tercer carril (entre Maçanet de la Selva i la Jonquera) i la reconversió a
autovia de la nacional A-2, donarà lloc a un increment del trànsit i per tant, un
augment de la contaminació acústica en el sector.
D’altra banda, la possible creació d’una segona pista incrementarà l’impacte
acústic en la zona, fent-lo especialment elevat en el municipi d’Aiguaviva.
d) Mapa de sensibilitat acústica municipal. Tots dos municipis tenen
aprovat el seu mapa de capacitat acústica, el qual zonifica el municipi segons el
valor màxim de soroll que pot haver-hi. A més, Aiguaviva també disposa d’una
ordenança de soroll adaptada a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica.

4.5.1 Resum de la diagnosi
Aspectes positius
- Vilablareix i Aiguaviva compten amb el mapa de capacitat acústica
aprovat.
- Aiguaviva disposa d’ordenança de soroll aprovada.
Aspectes negatius
- Absència d’estacions de control de la contaminació atmosfèrica a la
zona.
- Les infraestructures viàries que travessen l’Anella són responsables de
bona part de la contaminació dels dos municipis.
- Aparició de noves infraestructures que incrementaran la contaminació
acústica i atmosfèrica.

4.6

RISCOS NATURALS

a) El risc d’inundacions i avingudes fluvials és baix. A l’àmbit de l’anella
no es localitza, segons l’INUNCAT, cap punt negre que pugui afectar a masos i
veïnats, per avingudes en períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. Tot i això,
els plànols de delimitació de zones potencialment inundables incorporen dins
l’àmbit de l’Anella una zona potencialment inundable, que pot ser afectada per
avingudes. Cal valorar doncs, el perill potencial que representa un territori
travessat per nombroses rieres i torrents, moltes de les quals no estan
condicionades correctament, malgrat aquest es situï actualment en una zona
ocupada majoritàriament per conreus llenyosos, que actuen com a zona de
laminació evitant possibles efectes per avingudes aigües avall, fora de l’àmbit
estudiat.
b) Perill basic d’incendi forestal. En general, l’espai per on discorre l’Anella
es tracta d’un zona amb vegetació amb un grau de combustibilitat i
inflamabilitat baix o moderat, tret del sector nord-oest on segons el mapa de
perill bàsic d’incendi forestal, el risc és alt i moderat. El Volcà de la Crosa, com
espai inclòs dins el PEIN té una especial protecció envers els incendis.
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En l’annex 1 del Pla especial d’emergències per Incendis forestals de Catalunya
(INFOCAT) s’indica l’obligació per part del municipi d’Aiguaviva de realitzar un
Pla d’Actuació Municipal (PAM).

Figura 7. Mapa de perill bàsic d'incendi forestal a l’àmbit de l’Anella Verda.
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

c) Un risc geològic i d’erosió del sòl baix. Les característiques geològiques,
morfològiques i climàtiques no són propícies al desencadenament de processos
geològics i d’erosió de sòls. Els efectes més comuns són les caigudes
gravitacionals que es poden presentar en forma d’esllavissaments i caiguda de
blocs. En definitiva, només l’acció humana poc comportar un increment del risc,
sobretot en aquells indrets amb un cert pendent. Tot i això cal tenir present
que l’erosió si que esdevé alta quan es redueix la cobertura vegetal a tota la
zona constituïda pels piroclastes de la Crosa de Sant Dalmai, ja que es tracta
de materials solts, sense matriu ni ciment.
d) Contaminació dels sòls i vulnerabilitat a la contaminació de les aigües
subterrànies: Tot i que les zones de relleu són poc vulnerables a la
contaminació, les activitats humanes (fosses sèptiques, abocaments, fuites,
dejeccions ramaderes, etc.) incrementen el risc de contaminació de les aigües
subterrànies i dels sòls en les zones més planeres. En aquest sentit, l’àmbit de
l’Anella es troba afectat per l’elevada presència de compostos nitrogenats, fet
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que la converteix en una zona vulnerable per contaminació de nitrats de fonts
agràries.
e) Perillositat sísmica. Segons el Pla especial d'emergències sísmiques a
Catalunya els municipis d’Aiguaviva i Vilablareix tenen una intensitat sísmica
prevista igual a VII en un període de retorn associat de 500 anys. Segons la
norma sismo-resistent l’acceleració sísmica del municipi de Vilablareix és de
0,08 i de 0,07 a Aiguaviva. Per valors superiors a 0,04 s’ha d’aplicar la norma
sismo-resistent en la construcció d’edificacions.
f) Risc baix – mitjà del transport de mercaderies perilloses: El risc
associat al transport de mercaderies perilloses, segons el TRANSCAT, se centra
bàsicament a la AP-7, la N-II/N-IIa, la GI-533 i els accessos als polígons
industrials.

4.6.1 Resum de la diagnosi
Aspectes positius
- Baix risc d’inundació amb zones vulnerables definides per l’INUNCAT.
- Baix risc geològic i d’erosió del sòl.
- Risc d’incendi forestal en general baix.
- Baix risc d’enregistrar fenòmens sísmics.
- Homologats el PAM per incendis al municipi d’Aiguaviva.
Aspectes negatius
- Manca de condicionament de rieres i torrents.
- Activitats humanes que incrementen el risc de contaminació de sòls i
aqüífers.
- Zones del sector nord-oest de l’Anella amb un risc alt de patir incendis
forestals.
- Presència d’infraestructures viàries que suposen un increment del risc
associat al transport de mercaderies.
- Zones amb relleu sensibles a l’erosió del sòl.
- Zona considerada com a vulnerable en relació amb la contaminació de
nitrats.
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5 . PRINCIPALS VALORS DEL PATRIMONI CULTURAL
En base a tota la informació que s’ha analitzat per la redacció del present
estudi, així com la documentació d’ordenació municipal, i els registres del
Servei del Patrimoni, s’han identificat, en l’àmbit inclòs a l’Anella, diversos
edificis d’interès arquitectònic. Molts d’aquests corresponen a masies i algunes
compten amb un considerable valor històric.
Vilablareix
Element

Època

Estil

Conservació

Protecció

Ermita de Sant Roc

IX-XV

Modern

Excel·lent

-

Can Xapes

XVI

Obra popular

Millorable

-

Can Castellà

XVII-XX

Obra popular

Bo

-

Can Soy

XVI-XVIII

Obra popular

Bo

-

Mas Marroch

XV-XX

Gòtica

Excel·lent

-

Situació
X480649
Y4644297
X481248
Y4644121
X482221
Y4644673
X481872
Y4644352
X482067
Y4644440

Aiguaviva
X482692
Y4640945
X482147
Mas Figueres
XVII-XX
Obra popular
Bo
BCIL
Y4640822
X482221
la Badia
XVI-XIX
Obra popular
Bo
BCIL
Y4640740
X481526
Can Daniel
XVI-XVII
Obra popular
Regular
BCIL
Y4641055
X480690
Molí d’en Parera
XVIII
Obra popular
Dolent
BCIL
Y4640920
X480624
Can Guinau
XVII-XIX
Obra popular
Bo
BCIL
Y4641244
X480867
Ca l’Isern
XVII-XVIII
Obra popular
Bo
Y4642084
XVII-XVIII
X482306
Can Corretger
Obra popular
Bo
BCIL
XX
Y4642613
X482081
Can Gibert
XVI-XVIII
Obra popular
Regular
BCIL
Y4642302
XVI-XVII
X482234
Mas Renard
Obra popular
Bo
BCIL
XIX
Y4642623
X480203
Can Teranyina
XVII
Obra popular
Bo
Y4642472
X479361
Can Talaia
XVII
Obra popular
Regular
BCIL
Y4642758
XVII-XVIII
X479919
Can Ros
Obra popular
Bo
BCIL
XX
Y4642788
XVI
X480262
Can Duc
Obra popular
Regular
BCIL
XIX-XX
Y4642996
X479901
Can Magre
XVIII-XX
Obra popular
Bo
Y4644003
Santa Maria de
X481013
XII-XV
Romànic
Bo
Vilademany
Y4641069
Taula 7. Elements del patrimoni cultural presents en l’àmbit delimitat per l’Anella Verda de Girona.
Font: Elaboració pròpia.
Can Bonet Nou

XIX-XX

Obra popular

Regular

-

Així mateix, dins l’àmbit de l’Anella Verda podem identificar com element
arqueòlogic d’interès, una habitació al aire lliure del Paleolític mig, ubicada en
els camps de conreu que envolten l’església de Sant Roc. Aquest jaciment es
troba en un estat de conservació precari i caldria iniciar accions de restauració i
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protecció. També podem citar el monument situat a l’antiga carretera de Santa
Coloma de Farners, entre Can Gori i Can Taranyina dedicat a Sant Dalmau.
Cal citar també, tot aquell patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua, llegat
d’un seguit d’activitats tradicionals de gran importància en un moment
determinat de la història.
Vilablareix
Element

Interès

Estat de
conservació

Protecció

La resclosa

Ús socioeconòmic del riu

Regular

-

Pont del Molí

Cultural

Regular

-

El Molí

Cultural

Dolent

-

Pou de glaç

Cultural

Dolent

-

Localització
X481218
Y4643942
X483103
Y4644028
X483103
Y4644028
X483103
Y4644028

Aiguaviva
El Molí del
X480605
Ús socioeconòmic del riu
Bo
Güell
Y4643025
Taula 8. Elements del patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua presents en l’àmbit delimitat per
l’Anella Verda de Girona.
Font: Elaboració pròpia.

El patrimoni intangible de la zona esta constituït per aquella part invisible que
resideix en l’esperit mateix de la cultura local. Així, aquest patrimoni és el
reflex de la història dels dos municipis, i de fet, la seva relació és directa amb
les activitats que el mantenen. Podem nomenar la festa dels Templers
d’Aiguaviva, l’ofici dels rajolers o el Pessebre Vivent de Vilablareix com els
esdeveniments destacats a nivell municipal.
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6 . ANÀLISI DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
En aquest capítol es presenten les activitats econòmiques i productives dels
municipis inclosos dins l’àmbit d’estudi de l’Anella Verda. En concret s’analitzen
els aspectes més rellevants de l’estructura econòmica, les àrees d’influència i
dependència exterior, i les característiques de les activitats agrícoles,
ramaderes i forestals. En conjunt, s’ofereix una visió de l’economia del Gironès,
a partir de la qual es pot extreure les potencialitats de l’espai inclòs a l’Anella.

6.1

ESTRUCTURA ECONÒMICA GENERAL

Les característiques macroeconòmiques dels municipis d’Aiguaviva i Vilablareix
s’emmarquen bàsicament dins la dinàmica econòmica de la comarca del Gironès
i de la seva capital. La influència de la ciutat de Girona ha condicionat el
desenvolupament econòmic de la zona, donant-se en molts casos una
transformació urbanística que ha portat els municipis limítrofs a convertir-se en
ciutats dormitori. Molts d’aquests municipis treballen per tal d’evitar aquesta
situació, amb l’objectiu de desenvolupar una economia independent de la
capital.
Per tal de conèixer la situació del gironès són clau dos indicadors, d’una banda
el Producte Interior Brut (PIB) i de l’altra la Renta Bruta Familiar Disponible
(RBFD). El PIB mesura l’activitat productiva d’una economia, és a dir, el total
de beneficis generats. Per la seva part, la RBFD permet calcular els ingressos
que disposa la població per destinar-los al consum o a l’estalvi. Els principals
resultats macroeconòmics són els següents.
El PIB per habitant a la comarca del Gironès és de 16.900€euros (any 2006),
un 61% menys respecte Catalunya (27.445€euros, any 2007), però superior
respecte les comarques veïnes, Baix Empordà i Selva (11.808 i 16.400 euros
respectivament).
La RBFD per habitant a la comarca del Gironès és de 14.600 euros (any 2002),
un 15% superior respecte Catalunya (12.600 euros, any 2002). La ciutat de
Girona, és la principal àrea d’influència de Vilablareix i Aiguaviva, i presenta
una Renda Bruta Familiar Disponible superior a la comarca del Gironès i a la de
Catalunya.
Àmbit

RBFD per càpita en euros

Índex (Catalunya=100)

Girona

16.000

126,7

Gironès

14.600

115,3

Catalunya

12.600

100

Taula 9. Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD) de poblacions del Gironès. 2002.
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (2007).

Estructuralment, el pes de cada sector en el PIB del Gironès ve sostingut
principalment pel sector terciari i en segon terme pel secundari. Així, l’any 1996
el sector serveis aportava el 65,97% al PIB comarcal, la indústria hi contribuïa
amb un 24,52%, la construcció aportava el 8,01% i l’agricultura un 1,5%. L’any
2005 el sector amb més expansió fou la construcció (creixement del PIB en un
7,03%), seguit del sector serveis (4,49%), la indústria (2,3%) i per últim
l’agricultura (-0,07%).
LA COPA SCCL - Gran Via Jaume I, núm. 10, 2on. - 1ª 17001 Girona.
Tel./Fax 872 080 258 c/e info@lacopa.cc

26

La població ocupada per sectors econòmics, en els municipis que formen part de
l’Anella presenten diferències respecte Catalunya. En el sector serveis hi
treballen més de la meitat de la població ocupada (66% Aiguaviva i Vilablareix;
Catalunya: 62%, any 2001) i la resta d’ocupats es reparteix esglaonadament
entre la construcció, la indústria i el sector primari (12%, 18% i 4,5%
respectivament; Catalunya: 10%, 25% i 2%).
Vilablareix

Aiguaviva

3%
20%

11%

6%
16%

Agricultura
Industria
Construcció
Serveis

66%

12%

Agricultura
Industria
Construcció
Serveis

66%

Figura 8. Percentatge de persones ocupades per sectors.
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (2007).

6.2

ÀREES D’INFLUÈNCIA I DEPENDÈNCIA EXTERIOR

Cada dia es produeixen moviments de població entre el lloc de residència i el
lloc de treball o estudi; es tracta d’una mobilitat obligada que determina,
segons el tipus i intensitat dels desplaçaments, les àrees d’influència i de
dependència exterior d’un territori determinat.
Per tal de conèixer quines són les àrees d’influència i dependència dels dos
municipis i determinar els moviments més intensos s’han fet servir dos
indicadors: l’índex d’autocontenció i l’índex d’atracció. El primer indicador
sospesa l’autosuficiència de cada municipi per generar llocs de treball, per a la
pròpia població ocupada que hi resideix; mentre que l’índex d’atracció mesura
la capacitat de generar llocs de treball per a població resident fora de cada
municipi qüestionat.
Àmbit

Índex d’autocontenció %

Aiguaviva

46,12%

Índex d’atracció
661

Vilablareix

20,68%

-258

Taula 10. Indicadors bàsics de dependència exterior. 2002.
Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Tal com mostra l’índex d’autocontenció només Aiguaviva s’apropa al 50%, de
manera que podem considerar que tots dos municipis són poc autosuficients en
la creació de llocs de treball. Aquesta situació és clau alhora d’entendre els
volums de mobilitat entre municipis.
Així mateix, Aiguaviva manté un nivell d’atracció laboral respecte Vilablareix
superior, degut a l’important teixit industrial i el sector serveis que disposa.
Podem dir que les principals àrees d’influència tenen a veure amb els municipis
que conformen l’àrea urbana de Girona (que a banda de Vilablareix i
Aiguaviva inclou els municipis de Bescanó, Celrà, Fornells de la Selva, Girona,
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Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter,
Bordils, Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar).

6.3

CARACTERITZACIÓ DEL SECTOR PRIMARI

El pes de l’agricultura en el conjunt de l’economia de Catalunya és molt inferior
al que representen la indústria i els serveis. En conjunt, des de la dècada dels
anys vuitanta el PIB agrícola se situa entre el 3% i l'1,4% del total, amb una
tendència al descens, per bé, que el valor del PIB agrari en nombres absoluts
mostra un lleu ascens, a conseqüència de la industrialització i millora
tecnològica.
Segons les dades aportades pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, la Superfície Agrícola Útil (SAU) del municipi d’Aiguaviva són 646 ha, el
que equival al 46,5%, la de Vilablareix són 336 ha, el que equival al 54,2% del
municipi. Així, com passa en molts municipis de Catalunya el sector agrícola ha
perdut terreny respecte el sector serveis. Podem constatar una disminució de
l’ocupació dins d’aquest sector, tot i que si comparem les dades entre
municipis, es pot observar com a Aiguaviva té un percentatge d’ocupació al
sector primari més elevat que Vilablareix.

Figura 9. Mapa dels usos del sòl presents a l’àmbit de l’Anella.
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

6.3.1 L’agricultura
La major part de les terres de conreus en aquest sector de l’Anella es dediquen
als cultius herbacis, principalment de secà, tot i que en el municipi de
Vilablareix s’ha donat una conversió del sector, passant una bona part
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d’aquestes a regadiu. Segons el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, no existeix cap explotació dedicada a l’agricultura ecològica.
Tipus de conreu

Secà (ha)

Regadiu (ha)

Cultius herbacis

525

349

Guaret

9

8

17

84

91

Cultius Llenyosos

7

Total (ha)
874

Taula 11. Distribució de la superfície agrícola útil en el municipi d’Aiguaviva i Vilablareix. 2006.
Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

6.3.1.1 Localització i caracterització de les activitats agrícoles dins l’àmbit
de l’Anella
Can Camps
Localització

Aiguaviva – Oest del municipi.

Coordenades

X479545

Activitat principal
Condicions d’ordenació

Y4643018

Conreu de secà.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Can Castellà
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Vilablareix – Oest del nucli urbà del Perelló.
X482221

Y4644673

Conreus de regadiu.
Ús del sòl: rústic.
Condicions assenyalades pel POUM per als Edificis de Grau de Protecció de
Respecte.

Can Corretger
Localització

Aiguaviva – Oest AP-7.

Coordenades

Conreu de secà.

Activitat principal
Condicions d’ordenació

Y4642613

Habitatge vinculat a l’explotació agrícola (cal definir).
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T1.

Can Daniel
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva - Riera de la Torre.
X481526

Y4641055

Conreu de secà.
Ús del sòl: rústic, dins de la zona d’afecció de l’autopista AP-7.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Can Freser
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva – Carretera a l’aeroport.
X480642

Y4641507

Conreus de regadiu.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.
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Can Gibert
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva – Oest AP-7.
X482081

Y4642302

Conreus de secà.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus 3.

Can Gubau
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva – Nord del municipi.
X480494

Y4641244

Conreus de secà
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Can Guinau
Localització

Aiguaviva – Sud-oest del municipi.

Coordenades

X480624

Activitat principal
Condicions d’ordenació

Y4641244

Conreu de secà.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Can Llobet
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva – Sud-oest del municipi.
X479981

Y4641408

Conreus de regadiu.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Ca l’Arguedà
Localització

Aiguaviva – Nord dels boscos de l’Abadia.

Coordenades

X481898

Activitat principal
Condicions d’ordenació

Y4641481

Conreus de secà.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Ca l’Isern
Localització

Aiguaviva – Pla de Ca n’Arbres.

Coordenades

X480867

Activitat principal
Condicions d’ordenació

Y4642084

Conreus de regadiu.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Can Mateu Vell
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva - Riera de la Torre.
X481570

Y4640768

Conreus de secà.
Üs sol: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.
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Can Mau
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva – Oest AP-7.
X480680

Y4643021

Conreus de secà.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T2.

Can Met
Localització

Aiguaviva – Carretera a l’aeroport.

Coordenades

X480566

Activitat principal
Condicions d’ordenació

Y4642920

Conreus de regadiu.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Can Mitjà
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva – Oest del municipi.
X479346

Y4643004

Conreu de secà.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T2.

Can Muntaner
Localització

Aiguaviva – Oest de Puigtorrat.

Coordenades

X481077

Activitat principal
Condicions d’ordenació

Y4643464

Conreu de secà.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Can Ros
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva – Oest del municipi.
X479919

Y4642788

Conreus de secà.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Can Soy
Localització

Vilablareix – Pla del Marroc.

Coordenades

X481872

Activitat principal
Condicions d’ordenació

Y4644352

Indeterminada.
Ús del sòl: rústic.
Condicions assenyalades pel POUM per als Edificis de Grau de Protecció de
Respecte.

Can Talaia
Localització

Aiguaviva – Carretera d’Aiguaviva a Santa Coloma de Farners.

Coordenades

X479361

Activitat principal
Condicions d’ordenació

Y4642758

Conreus de secà
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.
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Can Teranyina
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva – Pla de Ca n’Arbres.
X480203

Y4642472

Conreu de secà.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Can Vilosa
Localització

Aiguaviva – Oest de Puigtorrat.

Coordenades

X480317

Activitat principal
Condicions d’ordenació

Y4644118

Indeterminada.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Can Vinyes
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva – Camí de Güell.
X481669

Y4641889

Conreus de secà.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Can Vinyoles
Localització

Aiguaviva – Sud de la riera de la Torre.

Coordenades

X482650

Activitat principal
Condicions d’ordenació

Y4640598

Conreu de secà.
Ús del sòl: rústic.
-

l’Abadia
Localització

Aiguaviva - Riera de la Torre.

Coordenades

X482221

Activitat principal
Condicions d’ordenació

Y4640740

Indeterminada.
Üs sol: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

La Capella
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva – Carretera a l’aeroport.
X481065

Y4640914

Conreu de Regadiu.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T2.

La Massana
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Vilablareix – Pla de Vilablareix.
X481913

Y4644946

Conreus fructícoles.
Ús del sòl: rústic.
Condicions assenyalades pel POUM per als Edificis de Grau de Protecció de
Respecte.
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Mas Figueres
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva - Riera de la Torre.
X482147

Y4640822

Conreus de secà.
Üs sol: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Mas Renard
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva – Oest AP-7.
X482234

Y4642623

Conreus de secà.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T4.

6.3.2 La ramaderia
Durant els últims temps hi ha hagut una profunda transformació del sector
ramader. La creixent mecanització ha permès una baixa relativa en els costos,
alhora que ha donat lloc a un augment en el nombre d’unitats ramaderes per
explotació. Actualment, les explotacions porcines i bovines compten amb el
95% dels caps de bestiar. Segons les dades del Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural (DAR), actualment, existeixen 13 explotacions
bovines, 4 porcines i 1 ovina als municipis d’Aiguaviva i Vilablareix.

6.3.2.1 Localització i caracterització de les activitats ramaderes dins l’àmbit
de l’Anella
Can Freser
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva – Carretera a l’aeroport.
X480642

Y4641507

Explotació bovina.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Ca l’Isern
Localització

Aiguaviva – Pla de Ca n’Arbres.

Coordenades

X480867

Activitat principal
Condicions d’ordenació

Y4642084

Explotació bovina.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.

Can Vinyes
Localització

Aiguaviva – Camí de Güell.

Coordenades

X481669

Activitat principal
Condicions d’ordenació

Y4641889

Explotació bovina.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T3.
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Can Xapes
Localització
Coordenades
Tipus d’explotació
Condicions d’ordenació

Vilablareix – Bosc de Sant Roc.
X481248

Y4644121

Indeterminada.
Ús del sòl: rústic.
Condicions assenyalades pel POUM per als Edificis de Grau de Protecció de
Respecte.

La Capella
Localització

Aiguaviva – Carretera a l’aeroport.

Coordenades

X481065

Activitat principal
Condicions d’ordenació

Y4640914

Explotació bovina.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T2.

Mas Ribera
Localització
Coordenades
Activitat principal
Condicions d’ordenació

Aiguaviva – Pla de Ca n’Arbres.
X481171

Y4641950

Explotació porcina.
Ús del sòl: rústic.
D’acord amb les especificacions de les normes urbanístiques del Pla especial
pel tipus T2.

6.3.3 L’explotació forestal
La superfície ocupada per boscos representa aproximadament un 38% del total
de la superfície de l’Anella Verda en aquest sector, el que representa unes 380
ha. La totalitat de la superfície forestal és de propietat privada.
L’explotació forestal al municipi de Vilablareix és minoritària, i segons el Centre
de la Propietat Forestal no és disposa de cap Instrument d’Ordenació Forestal
(IOF). D’altra banda, segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge
(DMAH), el municipi d’Aiguaviva ha realitzat 9 expedients d’aprofitament
forestal l’any 2006, per una superfície total de 90,14 ha. Dins l’àmbit de l’Anella
trobem una finca (superfície 10,6 ha) que disposa Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal (PTGMF).
Aiguaviva
Any

Expedients

Superfície total (ha)

2006

9

90,14

2005

7

55,57

2004

2

17,72

Taula 12. Dimensió de les explotacions forestals al municipi d’Aiguaviva.
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

6.4

CARACTERITZACIÓ DEL SECTOR SECUNDARI

El sector secundari l’integren la indústria i la construcció, dos subsectors amb
dinàmiques pròpies dins l’economia dels municipis d’Aiguaviva i Vilablareix i
amb una rellevància socioeconòmica, tant de la construcció com la indústria
semblants a la resta de Catalunya.
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Al municipi d’Aiguaviva, el sector majoritari de les empreses industrials és el
sector de transformació de metalls amb un 63% dels establiments industrials, i
en segon lloc els establiments d’empreses dedicades als productes alimentaris
amb un 29%. Aquests dos sectors industrials són els que han augmentat més el
nombre d’establiments en els darrers anys a la zona. Pel que fa al municipi de
Vilablareix els sectors de la transformació de metalls i el d’edició i mobles són
els majoritaris.

6.4.1 Localització de les activitats industrials
Els sectors industrials es localitzen principalment en tres polígons, el polígon de
Mas Aliu, el polígon de Bellsolà i polígon de Casa nova, i cap dels tres es troba
inclòs dins l’Anella.
Les vies principals d’accés als polígons són la GI-533 que creu el municipi
d’Aiguaviva i la GIV-5332, que connecta amb Vilablareix.
També podem localitzar dues activitats extractives actives a les Planes d’en
Boades, la extractiva d’en Murtra, que tot i suposar un impacte visual a la zona,
disposa de restauració integrada (superfície 0,38 ha). I l’extractiva d’en Font
Ballarga, que encara no ha iniciat la seva restauració i implica una impacte
visual (superfície 1,22 ha).
Finalment, es pot citar la presència al barri del Güell d’una activitat de lloguer
de grues.

6.5

CARACTERITZACIÓ DEL SECTOR TERCIARI

A Vilablareix i Aiguaviva el sector terciari presenta un gran pes específic dins
l’economia municipal. L’any 2002 hi havia un total de 269 establiments i/o
professionals i artistes dedicats al sector terciari, el que representa un 66%
dels llocs de treball dels dos municipis.
Tot i tenir el sector serveis com a màxim sector econòmic de la zona, l’oferta
turística és mínima. Així doncs, les úniques places d’allotjament són les que
ofereix una casa de turisme rural a Aiguaviva i una casa de colònies a
Vilablareix. Pel que fa als serveis d’hosteleria dins l’àmbit de l’Anella només
trobem tres restaurants del que podem destacar Can General per les seves
condicions i servei.
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7 . CONNECTIVITAT
Els canvis en els usos del sòl que s’han produït en les darreres dècades, han
comportat una reducció de l’àrea dels espais naturals i seminaturals, el
deteriorament d’altres i la fragmentació de molts d’aquests. Això, ha donat lloc
a una pèrdua de la biodiversitat, generalment associada a l’efecte barrera de
les infraestructures, la urbanització dispersa i la intensificació o l’abandoment
de les activitats agrícoles.
Poc a poc, els espais naturals s’han reduït a fragments petit i aïllats, a l’interior
dels quals la viabilitat dels ecosistemes i certes espècies és menor. Aquesta
problemàtica afecta a la zona per on discorre l’Anella Verda, i la presència de
continus urbanitzats o hàbitats no adequats, així com la presència d’estructures
lineals artificials produeixen el que es coneix com a fragmentació d’hàbitats.
Cal recordar, que la comarca del Gironès és travessada de nord a sud, per un
seguit d’infraestructures viàries i ferroviàries paral·leles que segueixen
aproximadament l’antic traçat de la Via Augusta romana.
Aquest corredor d’infraestructures està format per tres elements: l’autopista
AP-7, la nacional A-2 i la via del ferrocarril entre Barcelona i Portbou. Cal
afegir-hi el Tren d’Alta Velocitat, el desdoblament de l’A-2 i l’ampliació d’un
tercer carril a l’autopista.

7.1

DISTRIBUCIÓ DE VALORS DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA

Segons el Pla Director de Connectivitat Funcional del Gironès, l’àrea ecològica
funcional (AEF) predominant al Gironès són els boscos d’àrees seques, que
representen un 57% de la comarca, seguit de les AEF de cultius, amb un
predomini de cultius herbacis de regadiu (7,5%), i els de cultius llenyosos de
regadiu (5%). Les zones de mosaic (combinació de diferents tipus de bosc i/o
conreus, que per sí sols no assoleixen la superfície mínima per poder ser
considerats AEF) representen aproximadament un 14% de la comarca, essent
les àrees de mosaic agroforestal les que ocupen la major extensió (9%).
Aquest Pla defineix com a zones de màxima connectivitat dins la comarca els
següents sectors:
-

Al nord-oest: els municipis de Canet d’Adri, Sant Gregori i Sant Martí de
Llémena, on predominen els valors més alts de connectivitat;
Al sector central: part dels municipis de Fornells de la Selva, Campllong,
Llambilles, Sant Andreu Salou; sector septentrional del municipi de Cassà
de la Selva;
Al sector sud-est: al sud de Cassà de la Selva i Nord de Llagostera;

A més dels espais esmentats, cal remarcar, l’espai fluvial del Ter i, de forma
secundària, el corredor de l’espai fluvial de l’Onyar.
A nivell local el territori que fixa la zona estratègica per a la connectivitat a la
comarca del Gironès número 4 en aquest estudi s’acota a escala municipal.
Prenen, doncs, especial importància, segons la informació aportada i el treball
de camp realitzat, els espais del Pla de Ca n’Arbres - mantell volcànic de la
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Crosa; Plans al·luvials de la riera de la Torre; i la Plana agrícola de l'autopista,
que són per característiques naturals els que permeten en conjunt garantir el
manteniment dels fluxos ecològics entre els EIN entre el volcà de la Crosa i les
Gavarres.

Figura 11. Zones estratègiques per a la connectivitat a la comarca del Gironès.
Font: Pla Director de Connectivitat Funcional del Gironès.
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7.2

PROCESSOS I EIXOS DE FRAGMENTACIÓ

Els processos de reducció i fragmentació defineixen una alteració dels patrons
espacials de distribució dels hàbitats en el paisatge. La creació de nous hàbitats
artificials provoca la reducció de les àrees ocupades per hàbitats naturals a
diversos fragments, més o menys inconnexos i de superfície menor. Aquesta
situació provoca un empobriment de la diversitat d’hàbitats, alhora que pot
portar la desaparició d’indrets de gran interès i espècies.
La comarca del Gironès té com a principal eix de fragmentació tant per la seva
magnitud com per la seva continuïtat l’eix d’infraestructures viàries (autopista,
nacional i tren). Aquesta barrera suposa la separació territorial de la comarca,
fins el punt de crear dos espais dividits en molts punts i amb una baixa
permeabilitat. Cal tenir en compte a més, que aquest eix principal va
acompanyat d’una sèrie d’eixos menors que suposen un incrementen de l’efecte
barrera.
Així mateix, el creixement urbanístic de la conurbació de Girona, ha donat lloc a
un increment de la fragmentació del territori, sobretot degut l’increment de la
superfície urbana, l’aparició de nous usos industrials, i urbanitzacions disperses
pel territori.

Imatge 3. Autovia A-2.
Font: Elaboració pròpia.

7.3

SECTORS NATURALS QUE CONFORMEN L’ÀMBIT DE L’ANELLA

A banda del valor total i intrínsec del territori comprès dins l’àmbit de l’Anella,
una anàlisi més detallat permet dividir i diagnosticar aquest territori en set
sectors.
És en aquests s’han descrit els elements naturals estratègics que les composen
i les principals actuacions, descrites amb més detall al Pla de Gestió, claus per
mantenir la diversitat i la connectivitat biològica.
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Codi: 1
Nom de l’àrea: Bosc de Can Castanyer
Hàbitat: Forestal
Municipi:
Localització:
Vilablareix Oest del Municipi a tocar del polígon de Prodeasa.
Descripció:
Bosc mixt d’alzines (Quercus sp.), pins (pinyer Pinus pinea i blanc Pinus halepensis) i roures (Quercus
humilis). Presenta un sotabosc atapeït d’arbustos (l’aladern Rhamnus alaternus), marfull (Viburnun
tinus), bruc boal (Erica arborea), l’arítjol (Smilax aspera), lligabosc (Lonicera implexa), entre d’altres.
Pel sector discorre un tram de la riera de Reramurs, on s’hi desenvolupen bàsicament pollancres i plantes
anuals.
Principals valors:
Destaca la presència de rapinyaires diürns com el xoriguer (Falco tinnuculus) i l’esparver (Accipiter
nisus). Així mateix, també, podem trobar llebres (Lepus europaeus), conills (Oryctolagus cuniculus) i
eriçons (Erinaceus sp.).
Principals amenaces:
La principal amenaça del sector són els incendis forestals. El sotabosc és dens i atapeït pot donar lloc a
incendis intensos i d’alta rapidesa. D’altra banda, caldria analitzar els impactes de les activitats
industrials que es desenvolupen a la zona.
Actuacions i mesures de gestió:
PROMOURE LA REDACCIÓ DE PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL (PTGMF) I PLANS
SIMPLES DE GESTIÓ FORESTALS (PSGF).
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Codi: 2
Nom de l’àrea: Boscos de Sant Roc
Hàbitat: Agroforestal
Municipi:
Localització:
Vilablareix Nord-oest del municipi d’Aiguaviva.
Aiguaviva
Descripció:
Mosaic agroforestal dominat per boscos d’alzines (Quercus sp.), pins (pinyer Pinus pinea i blanc Pinus
halepensis). Aquestes masses forestals van acompanyades conreus herbacis de secà.
Principals valors:
Esdevé un important espai per la fauna de la comarca del Gironès, a més d’albergar bones mostres de
sureda, que juntament amb els alzinars, esdevenen hàbitats d’interès comunitari. És interessant la
presència d’hàbitats heterogenis com a factors de reducció del risc d’incendi forestal. Cal destacar també
la presència de l’ermita de Sant Roc, que juga un important paper social per la zona.
Principals amenaces:
La principal amenaça del sector són els incendis forestals. El sotabosc és dens i atapeït pot donar lloc a
incendis intensos i d’alta rapidesa. D’altra banda, caldria analitzar els impactes de les activitats
industrials que es desenvolupen en sectors concrets de l’àrea.
Actuacions i mesures de gestió:
PROMOURE LA REDACCIÓ DE PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL (PTGMF) I PLANS
SIMPLES DE GESTIÓ FORESTALS (PSGF).
CREACIÓ D’UN SERVEI PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL.
CAMPANYA PER LA PROMOCIÓ I IMPLANTACIÓ DE LES BONES PRÀCTIQUES AGRÍCOLES I RAMADERES.
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Codi: 3
Nom de l’àrea: Pla de Vilablareix
Hàbitat: Agrícola
Municipi:
Localització:
Vilablareix Plana agrícola a l’oest de l’Autopista AP-7.
Descripció:
Espai totalment agrícola travessat pel Marrocs. La superfície que inclou presenta diferents tipologies de
cultius herbacis de secà, fruiterars principalment de pereres (Pyrus communis) i pomeres (Pyrus malus) i
petits marges arbrats limitant els conreus.
Principals valors:
El manteniment dels usos i activitats agrícoles constitueix una mesura absolutament imprescindible per a
garantir la conservació del paisatge. Alhora cal considerar el valor d’aquests indrets en l’equilibri
territorial de la comarca.
Principals amenaces:
Aquests espais agrícoles es caracteritzen per trobar-se sotmesos a grans pressions urbanístiques. Cal
considerar con amenaça l’ús de fitosanitaris i adobs en els conreus agrícoles.
Actuacions i mesures de gestió:
PLA DE CONVERSIÓ D’ACTIVITATS AGRORAMADERES.
DESENVOLUPAR CONTRACTES GLOBALS D’EXPLOTACIÓ.
CREACIÓ D’UN SERVEI PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL.
ELABORACIÓ I APLICACIÓ D'UN PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS AGRÍCOLES.
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Codi: 4
Nom de l’àrea: Pla d’en Ca n’Arbres
Hàbitat: Agroforestal
Municipi:
Localització:
Aiguaviva
Plana agrícola i masses forestals d’Aiguaviva.
Descripció:
Espai principalment agrícola, on els conreus es situen sobre el subsòl de naturalesa volcànica. Trobem
principalment conreus extensius de secà amb petites àrees d’alzinars (Quercus ilex), tot i que també
aquestes es troben barrejades amb diverses espècies de pins, com el pi pinyoner (Pinus pinea) o el
pinastre (Pinus pinaster). L’espai a més presenta diverses rieres, les quals esdevenen sectors de gran
interès ecològic per les biocenosis faunístiques associades, com per exemple la riera d’en Vinyes o el
Torrent de Can Garrofa.
Principals valors:
Aquest espai forma part del conjunt vulcanològic de la Crosa. A més cal destacar-ne la importància que té
des d’un punt de vista hidrològic i també pels valors agrícoles i paisatgístics que alberga.
Principals amenaces:
El corredor d’infraestructures i el creixement urbanístic associat aquestes infraestructures són les
principals amenaces de l’espai. Així, la possible ampliació de la segona pista de l’aeroport de Girona
podria afectar una part de l’espai.
Actuacions i mesures de gestió:
PLA DE CONVERSIÓ D’ACTIVITATS AGRORAMADERES.
DESENVOLUPAR CONTRACTES GLOBALS D’EXPLOTACIÓ.
CREACIÓ D’UN SERVEI PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL.
ELABORACIÓ I APLICACIÓ D'UN PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS AGRÍCOLES
CREACIÓ D’UN PROTOCOL PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOVES INFRAESTRUCTURES.
ESTABLIR I PROMOURE LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL DE GESTIÓ, MANTENIMENT I MILLORA DELS
PASSOS DE FAUNA I TANCAMENTS PERIMETRALS DE LES VIES.
REDACTAR UN PLA DE PROTECCIÓ I GESTIÓ DELS AQÜÍFERS.
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Codi: 5
Nom de l’àrea: Plans al·luvials del Marrocs
Hàbitat: Fluvial
Municipi:
Localització:
Vilablareix El riu Marroc neix al nucli d’Estanyol (Bescanó), supera el municipi d’Aiguaviva pel nord fins
Aiguaviva
arribar a la plana de Vilablareix on desemboca al Güell dins de Girona.
Descripció:
L’espai és caracteritza per presentar boscos de ribera formats bàsicament per verns (Alnus glutinosa),
freixes (Fraxinus angustifolia), salzes (Salix alba) i plantacions de planifolis. Altres espècies no arbòries
presents són l’heura (Hedera helix) o l’esbarzer (Rubus ulmifolius). A les zones annexes trobem rouredes i
alzinars que acompanyen els boscos de ribera.
Principals valors:
Ecosistema molt ric en aliments, amb abundància de fruits i d’invertebrats. Són petits oasis que juguen un
paper important per molts animals, especialment les aus que van a buscar refugi i menjar. Els boscos de
ribera funcionen com a corredors biològics per a moltes espècies, la cobertura vegetal d’aquests ambients
facilita el desplaçament de la fauna.
Principals amenaces:
La manca d’aigua i la contaminació són els principals impactes que presenta el riu. Alhora, cal considerar
com a molt negatiu la presència d’espècies al·lòctones (acàcia, canya, etc.).
Actuacions i mesures de gestió:
ESTUDI PER AVALUAR DIFERENTS MÈTODES DE ERADICACIÓ DE LES ESPÈCIES VEGETALS AL·LÒCTONES
INVASORES.
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Codi: 6
Municipi:
Aiguaviva

Nom de l’àrea: Plans al·luvials de la riera de la Torre
Hàbitat: Fluvial
Localització:
La riera de la Torre es situa al sud del municipi d’Aiguaviva i permet la connexió entre
l’espai natural del Volcà de la Crosa i el riu Onyar.

Descripció:
El bosc de ribera consolidat és pràcticament inexistent en tot l’espai, ja que les dimensions i cabals dels
curs no permeten que s’hi desenvolupi amb condicions. Envoltant la riera trobem gran quantitat de camps
i conreus, tant de secà com de regadiu.
Principals valors:
Les característiques de la riera, així com la seva localització en el territori la converteixen en un eix de
connectivitat principal. Així, és el corredor biològic més important per superar les infraestructures viàries
que divideixen la comarca.
Principals amenaces:
La sobreexplotació i la contaminació són els principals impactes que presenta la riera. La possible creació
de nous polígons industrials, així com l’ampliació de les infraestructures existents (aeroport, AP-7,
ferrocarril, etc.) poden condicionar la funcionalitat ecològica d’aquesta.
Actuacions i mesures de gestió:
ESTUDI PER AVALUAR DIFERENTS MÈTODES DE ERADICACIÓ DE LES ESPÈCIES VEGETALS AL·LÒCTONES
INVASORES.
CREACIÓ D’UN PROTOCOL PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOVES INFRAESTRUCTURES.
ESTABLIR I PROMOURE LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL DE GESTIÓ, MANTENIMENT I MILLORA DELS
PASSOS DE FAUNA I TANCAMENTS PERIMETRALS DE LES VIES.
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Codi: 7
Nom de l’àrea: Plana agrícola de l’autopista
Hàbitat: Agroforestal
Municipi:
Localització:
Aiguaviva
Est del municipi d’Aiguaviva, entre l’AP-7 i la N-II.
Descripció:
Espai principalment agrícola, principalment trobem conreus extensius de secà amb petites àrees d’alzinars
(Quercus ilex), tot i que també aquestes es troben barrejades amb diverses espècies de pins, com el pi
pinyoner (Pinus pinea) o el pinastre (Pinus pinaster).
Principals valors:
El principal valor de l’espai rau en la seva funció com a àrea d’amortiment, ja que permet mantenir una
important zona lliure entre l’àrea de Girona, la qual s’ha anat omplint de diverses construccions i usos
industrials.
Principals amenaces:
L’espai presenta un estat de conservació relativament bo si considerem la pressió a la que es troba
sotmès. Tot i això podem considerar com la principal amenaça la presència del corredor
d’infraestructures, el qual provoca que la seva possible funcionalitat com a connector ecològic sigui
gairebé nul·la.
Actuacions i mesures de gestió:
PLA DE CONVERSIÓ D’ACTIVITATS AGRORAMADERES.
DESENVOLUPAR CONTRACTES GLOBALS D’EXPLOTACIÓ.
CREACIÓ D’UN SERVEI PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL.
ELABORACIÓ I APLICACIÓ D'UN PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS AGRÍCOLES
CREACIÓ D’UN PROTOCOL PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOVES INFRAESTRUCTURES.
ESTABLIR I PROMOURE LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL DE GESTIÓ, MANTENIMENT I MILLORA DELS
PASSOS DE FAUNA I TANCAMENTS PERIMETRALS DE LES VIES.
REDACTAR UN PLA DE PROTECCIÓ I GESTIÓ DELS AQÜÍFERS.
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7.4

ÀREES DE MILLORA AMBIENTAL

L’àmbit de l’Anella Verda de Girona, gaudeix d’unes característiques naturals de
gran qualitat, tot i que certes àrees requereixen d’actuacions específiques de
restauració i condicionament. Tot seguit s’introdueixen les mesures que caldria
desenvolupar (concreció en el Pla de Gestió) i portar a terme en els següents
espais.
Codi: 1
Nom de l’àrea: Planes agrícoles
Hàbitat: Agrícola
Municipi:
Localització:
Vilablareix Diferents punts de l’àmbit de l’Anella Verda.
Aiguaviva
Descripció:
Les closes vegetals són restes de vegetació natural (alzina, roure, arboç...) al voltant dels cursos fluvials i
en alguns marges entre conreus i bosquets enmig de la zona agrícola.
Principals impactes:
Activitats agrícoles de caire intensiu.
Ús d’herbicides i plaguicides.
Cremes controlades.
Alteracions morfològiques del terreny.
Desaparició per mitjans mecànics.
Actuacions:
Restitució i/o nova plantació de closes en sectors estratègics.
Establir una franja de protecció lliure d’herbicides i plaguicides.
Eliminació de les cremes controlades en marges arbustius.
Manteniment de les plantacions de marges vegetals durant un període de dos anys
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Codi: 2
Nom de l’àrea: Riu Marrocs
Hàbitat: Fluvial
Municipi:
Localització:
Vilablareix El riu Marrocs.
Descripció:
L’espai és caracteritza per presentar boscos de ribera formats bàsicament per verns (Alnus glutinosa),
freixes (Fraxinus angustifolia), salzes (Salix alba) i plantacions de planifolis.
Principals impactes:
Reducció de la qualitat de les aigües per abocament d’aigües.
Alteracions morfològiques del terreny.
Presència d’espècies al·lòctones.
Disminució de la diversitat estructural del corredor fluvial i dels diferents hàbitats presents.
Disminució del nivell del freàtic i dessecació dels boscos de ribera.
Actuacions:
Assegurar el cabal mínim ecològic.
Millorar la qualitat de les aigües a través del foment de l’autodepuració i d’altres processos
ecològics.
Plantacions d’espècies de ribera autòctones (tipus R1-Ai R1-B).
Manteniment de les plantacions durant un període de dos anys.
Retirada d’espècies al·lòctones.
Desaparició d’abocaments incontrolats.
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Codi: 3
Nom de l’àrea: Torrent de Can Garrofa
Hàbitat: Fluvial
Municipi:
Localització:
Aiguaviva
El Torrent de Can Garrofa.
Descripció:
El bosc de ribera consolidat és pràcticament inexistent en tot l’espai, ja que les dimensions i cabals dels
curs no permeten que s’hi desenvolupi amb condicions. Envoltant la riera trobem gran quantitat de camps
i conreus, tant de secà com de regadiu.
Principals impactes:
Manca de vegetació de ribera estructurada.
Grau d’extracció d’aigua subterrània elevat.
Disminució de la diversitat d’espècies de flora i fauna del corredor fluvial.
Actuacions:
Restituir el nivell freàtic a la plana al·luvial.
Millorar l’estructura ecològica.
Establir de nou una franja de vegetació ripària a les riberes fluvials.
Retirada d’espècies al·lòctones mitjançant tallades i desbrossades.
Manteniment de les noves plantacions durant un període de dos anys.
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Codi: 4
Nom de l’àrea: Zones boscoses
Hàbitat: Forestal
Municipi:
Localització:
Vilablareix Diferents punts de l’àmbit de l’Anella Verda.
Aiguaviva
Descripció:
En diferents zones boscoses es poden localitzar abocaments d’escombraries de naturalesa diversa, en
alguns casos runes i restes de construcció.
Principals impactes:
Degradació de l’entorn visual.
Risc d’incendi forestal.
Contaminació difusa de sòls.
Actuacions:
Neteja d’abocaments difusos.
Col·locació de senyals informatives de prohibició d’abocament.
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Codi: 5
Nom de l’àrea: Rec de Can Gibert
Hàbitat: Fluvial
Municipi:
Localització:
Aiguaviva
Rec de Can Gibert.
Descripció:
El Rec de Can Gibert al seu pas pel Pla de Ca n’Arbres presenta un vegetació de ribera poc estructurada.
Els conreus que envolten aquest punt són principalment de secà, tot i que també trobem conreus herbacis
de regadiu.
Principals impactes:
Manca de vegetació de ribera estructurada.
Grau d’extracció d’aigua subterrània elevat.
Disminució de la diversitat d’espècies de flora i fauna del corredor fluvial.
Actuacions:
Restituir el nivell freàtic a la plana al·luvial.
Millorar l’estructura ecològica.
Establir de nou una franja de vegetació ripària a les riberes fluvials.
Retirada d’espècies al·lòctones mitjançant tallades i desbrossades.
Manteniment de les noves plantacions durant un període de dos anys.
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Codi: 6
Nom de l’àrea: Riera de la Torre
Hàbitat: Fluvial
Municipi:
Localització:
Aiguaviva
Riera de la Torre
Descripció:
El bosc de ribera consolidat és pràcticament inexistent en tot l’espai, ja que les dimensions i cabals dels
curs no permeten que s’hi desenvolupi amb condicions. Envoltant la riera trobem gran quantitat de camps
i conreus, tant de secà com de regadiu.
Principals impactes:
Manca de vegetació de ribera estructurada.
Grau d’extracció d’aigua subterrània elevat.
Reducció de la qualitat de les aigües per abocament d’aigües.
Disminució de la diversitat d’espècies de flora i fauna del corredor fluvial.
Interrupció de la connectivitat del corredor fluvial.
Actuacions:
Restituir el nivell freàtic a la plana al·luvial.
Millorar l’estructura ecològica.
Millorar la qualitat de les aigües a través del foment de l’autodepuració i d’altres processos
ecològics.
Establir de nou una franja de vegetació ripària a les riberes fluvials.
Eliminació de esglaó, que obstaculitza el flux de fauna, al gual de Can Garsa.
Retirada d’espècies al·lòctones mitjançant tallades i desbrossades.
Manteniment de les noves plantacions durant un període de dos anys.

LA COPA SCCL - Gran Via Jaume I, núm. 10, 2on. - 1ª 17001 Girona.
Tel./Fax 872 080 258 c/e info@lacopa.cc

51

Codi: 7
Nom de l’àrea: Immediacions AP-7
Hàbitat: Agroforestal
Municipi:
Localització:
Aiguaviva
Can Daniel
Descripció:
Zona en la que l’itinerari proposat per a l’Anella Verda va paral·lel a la Autopista AP-7. Els punts
conflictius són aquells en els que la traça es troba sobre terraplè i el soroll de l’autopista no té cap
obstacle per a arribar fins als usuaris del camí. Aquest coincideixen amb les proximitats del rec de Can
Gibert (tram de 184 metres) i les proximitats de Can Daniel (tram de 233 metres).
Principals impactes:
Contaminació acústica causada per l'autopista AP-7 que provoca molèsties als usuaris actuals dels
camins immediats. Igualment pot provocar molèsties als futurs usuaris de l'itinerari de l'Anella
verda.
Actuacions:
Construcció d’apantallaments acústics de formigó pigmentat, al costat de la font d’emissió (al
costat de la plataforma de rodadura).
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7.5

LA FAUNA D’INTERÈS

El sector sud-oest de l’Anella Verda al seu pas pels municipis d’Aiguaviva i
Vilablareix gaudeix d’una gran diversitat animal degut, en part, a la seva
posició i la disponibilitat de recursos.
Aquestes comunitats animals es distribueixen pel territori seguint les seves
preferències i tendències a habitar certs indrets amb característiques comunes
que permetin satisfer les seves necessitats vitals (oferir recer per amagar-se,
descansar, criar, mudar i oferir aliment).
Els grups més sensibles a l’efecte barrera de les infraestructures viàries i a la
pèrdua de connectivitat ecològica són els amfibis i alguns grups de mamífers
(lagomorfs, carnívors i ungulats).
Tot seguit es citen algunes de les espècies presents a la zona.
Espècie

Protecció (Llei 12/2006)

Estat (CNEA)

Peixos
Barb de muntanya (Barbus meridionalis)

-

-

Carpa (Cyprimnus carpio)

-

-

Gambúsia (Gambusia holbrooki)

-

-

Gripau d’esperons (Pelobates cultripes)

D

d’Interès especial

Reineta comuna (Hyla meridonalis)

D

d’Interès especial

Tòtil (Alytes obstetricans)

D

d’Interès especial

Gripau corredor (Bufo calamita)

D

d’Interès especial

Vidriol (Anguis fragilis)

D

d’Interès especial

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)

C

-

B

d’Interès especial

Amfibis

Rèptils

Aus
Cigonya (Ciconia ciconia)
Mussol banyut (Asio otus)

C

d’Interès especial

Esparver vulgar (Accipiter nisus)*

C

d’Interès especial

Aguila marcenca (Circaetus gallicus)*

C

d’Interès especial

Aligot comú (Buteo buteo)*

C

d’Interès especial

Guineu (Vulpes vulpes)*

-

-

Porc senglar (Sus scrofa)*

-

-

Conill (Oryctolagus cuniculusk)*

-

-

Toixó (Meles meles)*

-

-

Eriçó (Erinaceus sp.)*

-

-

Mamífers

Taula 13. Espècies de peixos, d’amfibis, rèptils i mamífers.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de camp i Atlas de Biodiversitat de Catalunya.
*Espècies detectades en el desenvolupament de la feina de camp.
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7.6

DIAGNOSI DE LA CONNECTIVITAT DE L’ANELLA VERDA

a) D’acord amb la superfície ocupada pels diversos usos del sòl, l’àmbit de
l’Anella és caracteritza per ser eminentment agrícola, mentre que el segon ús
en superfície és el forestal. Aquests dos usos es distribueixen en forma
d’hàbitats separats, i només en determinats sectors es combinen per donar lloc
a un mosaic agroforestal de gran qualitat estètica. Els usos urbans i les
infraestructures són el tercer ús del sòl. Cal remarcar l’existència de rieres,
torrents i basses que tenen un marcat protagonisme a la zona.
D’altra banda podem destacar la proximitat de l’espai l’EIN de la Crosa de
Sant Dalmai, que es caracteritza per ser un indret d’alt valor geològic i
natural. Pel que fa a tipus d’hàbitats trobem bàsicament tipologies forestals,
agrícoles i fluvials:
-

-

-

Els hàbitats forestals més extensos es localitzen als turons i pujols, on
l’activitat agrícola no s’hi ha desenvolupat. Aquestes masses forestals
estan formades bàsicament per boscos d'alzines (Quercus ilex), pins,
bàsicament pinastre, i roures martinencs (Quercus humilis). També hi
apareixen suredes (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum) on el
suro comparteix l’espai amb el pinastre o bé, amb la brolla d’estepes i
brucs.
Les zones de conreus es disposen en aquells espais agronòmics de més
qualitat, principalment a les zones planeres, tot i que trobem diverses
taques forestals. El tipus d’espècies que hi predominen són aquelles
pròpies de conreus herbacis extensius de secà. La superfície agrícola
restant correspon a conreus herbacis extensius de regadiu i plantacions
de planifolis.
Finalment, els hàbitats fluvials es vinculen a la important xarxa
hidrogràfica de la zona i les petites basses de reg presents. El bosc de
ribera consolidat és pràcticament inexistent (només el Marrocs conserva
en els trams alts un bosc de ribera de qualitat) en tot l’espai, ja que les
dimensions i cabals dels cursos superficials no permeten que s’hi
desenvolupi amb condicions.

Per tant, podem considerar des de l’òptica de la connectivitat i la dispersió
de les espècies, primordials les rieres i torrents que travessen l’àmbit
d’estudi.
b) L’espai conté hàbitats d’interès comunitari, a més d’oferir àrees de caça i
refugi per diverses espècies, de manera que també forma part de l’important
mosaic d’ambients que sustenta la fauna d’aquesta zona de les comarques
gironines.
c) L’estructura hidrogràfica i orogràfica de la comarca del Gironès, la situació
geogràfica i els tipus de clima permeten establir diverses àrees geogràfiques
amb personalitat pròpia, on els contrastos climàtics i paisatgístics esdevenen
els trets més distintius. En l’àmbit de l’Anella podem definir tres matrius
paisatgístiques, associades als hàbitats forestals, agrícoles i urbans. Aquestes
matrius es troben notablement fragmentades per la intensa pressió de les
infraestructures viàries i construccions associades aquestes.
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Els creixements demogràfics previstos no faran més que agreujar la situació
actual, i facilitar l’aparició de nous creixements urbanístics en espais lliures. Cal
considerar en aquest sentit, l’increment de la mobilitat que donarà lloc a
l’aparició de noves infraestructures viàries i l’ampliació de moltes de les
existents.
La connexió entre els diferents espais naturals es troba molt limitada per la
presència de barreres que fragmenten el territori. Així doncs, les principals
barreres que dificulten la connectivitat ecològica són:
-

Els grans eixos viaris existents i previstos.
Les infraestructures transversals que afecten la plana agrícola i els
àmbits fluvials.
Els
creixements
de
polígons
i
serveis
associats
al
corredor
d’infraestructures viàries principals.
I les infraestructures hidràuliques transversals al curs fluvial (Obres de
drenantge, rescloses, etc.).

d) La principal problemàtica de la connectivitat és l’efecte sinèrgic que es
dóna entre les diferents vies, degut a la inexistència de mesures conjuntes de
permeabilització. Això es deu a la diferent època d’implantació de cada
infraestructura, i a que fins ara pràcticament no s’ha tingut en compte la
connectivitat del territori.
Les carreteres comarcals també contribueixen a fragmentar el territori, i tot i
que són barreres molt inferiors a les esmentades anteriorment, poden contenir
punts negres d’atropellaments de fauna.
e) La manca de viaductes i les característiques dels existents en aquesta zona
fa que sigui molt poc permeable per als grups faunístics exigents (herbívors
mitjans o altres encara més exigents, fauna potencial).
f) La xarxa viària rural formada per camins i senders es troba repartida per tot
l’àmbit de l’Anella. D’aquesta manera s’aconsegueix garantir la connectivitat
social dels municipis, alhora que es pot reforçar la connectivitat ecològica dels
corriols, corredors i passos per la fauna.
Tot i això, la facilitat d’accés aquesta xarxa propicia que funcioni com a xarxa
viària bàsica, amb els riscos que això presenta.

Imatge 4. Vista d’un camí de la xarxa rural.
Font: Elaboració pròpia.
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g) L’espai presenta diverses rieres, les quals esdevenen sectors de gran interès
ecològic per les biocenosis faunístiques associades, com per exemple la riera de
la Torre, la riera d’en Vinyes o el torrent d’en Garrofa.
Aquestes rieres esdevenen elements de connexió estratègica dins el conjunt de
la matriu territorial, tot i que estan afectats per diversos tipus impactes:
-

Infraestructures hidràuliques al curs fluvial (La resclosa del Marrocs).
Infraestructures viàries (drenatges, ponts, viaductes, etc.).
Assecament temporal i sobreexplotació dels aqüífers.
Proliferació d’espècies al·lòctones oportunistes.
Abocaments, que determinen una menor qualitat de l’aigua.

Aquests impactes afecten la capacitat connectora dels espais fluvials, al limitar
la dispersió de la fauna, provocar la pèrdua d’hàbitats i incrementar la
mortalitat de les poblacions.
Aspectes positius
- Proximitat d’espais d’interès com l’EIN de la Crosa de Sant Dalmai.
- Excepcional paisatge en mosaic, fruit de la combinació de conreus i
retalls d’alzinar.
- Presència d’hàbitats d’interès comunitari que esdevenen àrees de caça i
refugi per diverses espècies de fauna.
- Gran quantitat de camins rurals en bon estat de conservació connectats
a la xarxa viària bàsica.
- Els corredors fluvials, elements de connexió estratègica dins el conjunt
de la matriu territorial.
Aspectes negatius
- La connexió entre els diferents espais naturals es troba molt limitada
per la presència grans eixos viaris.
- La inexistència de mesures de conjuntes de permeabilització entre les
diferents vies és la principal problemàtica.
- La gran quantitat de camins rurals presents i el seu bon estat de
conservació propicia que aquests funcionin com a xarxa viària bàsica.
- Els espais fluvials presenten afectacions que limiten la dispersió de la
fauna.
- Els grans eixos viaris i creixements urbanístics previstos afectarà
negativament la connectivitat territorial de la comarca.
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8 . ASPECTES TERRITORIALS I PLANEJAMENT DIRECTRIU
El planejament directriu té com a objectiu establir les directrius i pautes
bàsiques per a l’ordenació integral o sectorial de grans àmbits territorials, i
esdevé l’obligat marc de coherència per als plans de rang inferior.
La comarca del Gironès es troba afectada pel Pla Territorial de Catalunya, el Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines, el Pla Director Urbanístic de
l’àrea urbana de Girona, el Pla d’Espais d’Interès Natural, el Pla de Carreteres,
el Pla Director d’Infrastructures, Pla d’infrastructures ferroviàries, Pla Director
de Mobilitat sostenible del Gironès i Pla d’Infraestructures de Transport de
Catalunya.

8.1

ANÀLISI DELS PLANEJAMENTS TERRITORIALS

a) El Pla Territorial General de Catalunya. És l’instrument director
d’ordenació
territorial
de
Catalunya
i
fixa
un
model
organitzatiu
d’administracions inferiors a la Generalitat de Catalunya. Recull la formació d’un
Àmbit Funcional Territorial (AFT) anomenat Comarques gironines que podria
esdevenir una vegueria/província amb funcions de govern territorial delegades
des de la Generalitat. A l’hora, aquest document també és el marc de referència
de discussió i debat de caire horitzontal i vertical entre les administracions per
a resoldre els desequilibris territorials. Preveu també uns àmbits administratius
locals, els Àmbits Bàsics Territorials (ABT), que haurien de servir per solucionar
serveis supramunicipals que els municipis petits no poden assumir.
En definitiva, aquest pla té com a objectiu potenciar el desenvolupament,
equilibrar el territori i ordenar el creixement així com els serveis necessaris
pels seus habitants.
b) Pla Territorial de les comarques gironines. El 19 de març de 2002 es va
encarregar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través de
la Secretaria per a la Planificació Territorial, la realització del Pla Territorial de
les comarques gironines. L’àmbit del Pla el formen les comarques de l'Alt
Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i
el Ripollès. Actualment en elaboració, ha de definir els objectius d’equilibri dels
seus àmbits, seguint les determinacions fixades per la Llei 23/83, de política
territorial, i les directrius per als plans territorials parcials del Pla territorial
general de Catalunya.
Fins al moment s’han realitzat els següents estudis :
-

Mapa de planejament i usos del sòl de la Costa Brava.
Bases de dades urbanístiques dels sectors de les comarques de Girona.
Treballs de definició de xarxes ecològiques per al planejament territorial
per a cada una de les comarques que constitueix l’àmbit funcional.

Els estudis pendents d’encarregar són els següents:
-

Estudi recopilatori i analític de treballs i dades sobre desenvolupament
socioeconòmic de les comarques gironines.
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-

Preparació i càrrega de les dades demogràfiques a les comarques
gironines.
Impacte socioeconòmic de la implantació del TGV a les comarques
gironines.
Treballs per a l’elaboració del pla de paisatge per a diverses comarques
gironines.
Estudi de la mobilitat: oferta i demanda del transport a l’àmbit de les
comarques gironines.

c) Pla Director Urbanístic de l’Àrea Urbana de Girona. El Pla Director
Urbanístic de l’Àrea Urbana de Girona, té com a objectiu desenvolupar una
xarxa de sistemes urbans que actuïn com a nodes de vertebració territorial,
dotant-los d’instruments de planificació supramunicipal que assegurin un
creixement ordenat, així com l’optimització de la inversió en infraestructures i
serveis.
És un repte del Pla donar resposta a la demanda que es fa al conjunt del
sistema urbà d’absorbir nous creixements sobre unes estructures locals amb un
alt grau de consolidació, especialment pel que fa al municipis centrals de l’àrea
urbana. Així, hauria d’establir les actuacions de renovació i rehabilitació dels
teixits urbans, l’impuls del Consorci del transport, el desenvolupament de noves
infraestructures, etc.
En definitiva, potenciarà la interrelació entre els municipis que la integra i
contribuirà a organitzar la xarxa d’infraestructures i serveis, que no queden
coberts per la planificació l’àmbit municipal.
Els municipis que formen part del Pla Director són: Girona, Quart, Llambilles,
Fornells de la Selva, Aiguaviva, Vilablareix, Salt, Bescanó, Sant Gregori, Sarrià
de Ter, Sant Julià de Ramis i Celrà.
d) Pla d’espais d’interès natural (PEIN). Va ser aprovat per decret l’any
1992, per bé que des d’aleshores el seu àmbit s’ha ampliat considerablement i
les normes han estat modificades puntualment amb decrets successius.
Jurídicament, el PEIN té els orígens en la determinació legal que fa la Llei
12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Aquesta Llei ha estat modificada
posteriorment per la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de
medi ambient.
D’altra banda, el PEIN és un pla territorial sectorial i s’equipara a altres
instruments d’aquest tipus que es deriven la Llei 23/1983, de 21 de novembre,
de política territorial. En el context de la planificació territorial, el PEIN esdevé
un dels instruments de desplegament del Pla territorial general de Catalunya
(aprovat pel Parlament de Catalunya l’any 1995). D’aquesta manera, les seves
determinacions tenen caràcter vinculant per a tots els altres instruments de
planificació física del territori.
Els objectius fonamentals que la Llei encomana al PEIN són dos. D’una banda,
ha d’establir una xarxa d’espais naturals que sigui congruent, prou àmplia i
suficientment representativa de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica
dels sistemes naturals del nostre país. I de l’altra, delimitar i establir les
mesures necessàries per a la protecció d’aquests espais naturals.
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Al sector sud-oest de l’Anella Verda trobem una superfície d’una mica més
d’una hectàrea del PEIN del Volcà de la Crosa.
e) Pla de carreteres. El Pla de carreteres de Catalunya és l'instrument bàsic
d'ordenació del sistema de carreteres, en el marc de les directrius de
l'ordenació territorial. Correspon al Pla de carreteres de Catalunya definir la
xarxa bàsica i la xarxa comarcal i assenyalar les condicions per a definir la
xarxa local, i també establir el règim general de les vies pertanyents a totes les
xarxes.
El Pla de Carreteres del 1985 es va aprovar el 25 d’octubre mitjançant el Decret
311/1985. En aquest es definia com a principal actuació per a la comarca el
condicionament de la carretera Palafrugell- Sarrià de Ter - Banyoles.
-

Condicionament de la carretera C-65 de Girona a Cassà de la Selva.
Variant de la N-II a Girona.

f) Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026. La
Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el projecte del Pla d’infraestructures de
transport de Catalunya (PITC) amb l’objectiu de definir de manera integrada la
xarxa d’infraestructures ferroviàries i viàries necessàries per a Catalunya amb
l’horitzó temporal de l’any 2026.
Aquest Pla Sectorial defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries
necessàries per donar resposta a les necessitats de mobilitat de Catalunya, tant
pel que fa a transport de mercaderies com de passatgers.
El sistema de comunicacions previst té com a noves infraestructures la
realització del tren d’alta velocitat. La resta d’actuacions són variants o
ampliacions de l’actual sistema de comunicacions, les quals moltes d’elles estan
en projecte:
-

El Tren d’Alta Velocitat.
Variant de la GI-633 a Sant Jordi Desvalls.
Variant de la N-141 a Bescanó.
Ampliació de l’autopista AP-7 en un tercer carril entre Maçanet i la
Jonquera i un quart carril entre Girona i Medinyà.
Reconversió de la carretera nacional N-II a l’autovia l’A-2.
Reconversió de la carretera C-25.
Anella de les Gavarres, desdoblament de la C-65 i la C-66.
Desdoblament de la C-35 entre Maçanet de la Selva i Llagostera.

g) Pla Director de Mobilitat sostenible del Gironès. Defineix els aspectes
que caracteritzen la mobilitat a la comarca del Gironès, i estableix per mitjà
d’una diagnosi les accions necessàries per a ordenar el trànsit interurbà,
fomentar el transport públic col·lectiu i l’ús dels desplaçaments a peu i en
bicicleta, i organitzar l’aparcament intrazonal.

8.2

ANÀLISI DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

El Pla General d’Ordenació Urbanística és l’instrument d’ordenació integral del
territori, mentre que les Normes subsidiàries es configuren com alternativa als
Plans generals d’ordenació urbana amb un contingut reduït respecte a aquest.
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El juny del 2002 va entrar en vigor la llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme
amb l’objectiu de regular l’urbanisme en el territori de Catalunya. Aquesta llei
ha estat modificada per la Llei 10/2004, de 24 de desembre, per al foment de
l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local, i al
gener del 2005 es va aprovar el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
El Decret 305/2006 de 18 de juliol, aprova el Reglament parcial de la Llei
2/2002, de 14 de març, d'urbanisme pel que fa al règim urbanístic del sòl, el
planejament i la gestió urbanístics, els instruments de política de sòl i
habitatge, la intervenció en l'ús del sòl i l'edificació i la protecció de la legalitat
urbanística. El Reglament regula íntegrament les entitats urbanístiques
col·laboradores, el seu règim d'organització específic, les seves funcions i
atribucions, i els drets i deures dels membres.
Aquest nou marc urbanístic legal, obliga a aquells municipis que vulguin
modificar la seva figura de planejament a la realització d’un Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM).
Aiguaviva
Data
Figura de
publicació
planejament

Figura de
Planejament

Data
aprovació

Normes subsidiàries

17/4/91

10/6/91

Normes subsidiàries

25/5/94

4/11/94

Data aprovació inicial

POUM

24/04/2006

-

-

Vilablareix
Taula 14. Figures de planejament.
Font: Departament de Política Territorial i Obres públiques i Ajuntaments.

a) NNSS d’Aiguaviva. La classificació del sòl ve determinada per les classes
definides en la legislació urbanística vigent a Catalunya en el moment
d’aprovació definitiva del Pla. Concretament les NNSS de d’Aiguaviva
classifiquen el sòl del municipi en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable. Tot i
la vigència d’aquestes normes, existeix l’aprovació inicial del POUM
d’Aiguaviva, aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) constitueix
l'instrument d'ordenació integral del territori del municipi
d’Aiguaviva, de
conformitat amb allò que disposa l'actual legislació urbanística. Aquest Pla
revisa les vigents Normes Subsidiàries l’Aiguaviva, que seran substituïdes per
aquell.
El POUM d’Aiguaviva classifica el sòl en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable.
El sol urbà, és aquell que per la seva situació, en àrees consolidades per la
urbanització i l'edificació, mereix aquella qualificació. El sòl urbà d’Aiguaviva
compren el nucli de Aiguaviva, el barri de Puigtorrat, la zona de Mas Aliu i els
terrenys de la urbanització Can Jordi.
El sòl urbanitzable és el que es considera necessari i adequat per a garantir el
creixement de la població i de l’activitat econòmica d'acord amb l'article 33 del
Text refós de la Llei d’urbanisme. Dintre del sòl urbanitzable d’Aiguaviva del
Gironès, aquest POUM estableix una categoria, el sòl urbanitzable delimitat
(SUD). Aquesta categoria compren el sector de Can Jeroni, cal Corretger,
l’ampliació de la indústria de Bellsolà, el Polígon industrial de Puigtorrat, Can
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Garrofa, Camps d’en Ponç, Can Rabasseda i el sector residencial i industrial de
Mas Vinyoles.
En quan al sòl no urbanitzable, s’ha definit d’acord amb allò que estableix
l’article 32 del Text refós de la Llei d’urbanisme, són aquells terrenys que el
POUM considera classificar-los com a tal per raó de la incompatibilitat amb llur
transformació o la inadequació al desenvolupament urbà. També constitueixen
el sòl no urbanitzable els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals
no inclosos en sòl urbà ni en sòl urbanitzable.
Dins d’aquesta categoria s’estableixen els següents tipus de sòl:
-

El sòl agrícola protegit, són aquells sòls que el Pla delimita amb la
finalitat de preservar-los pel seu especial valor agrícola i paisatgístic, i
per tal d'impedir les actuacions que puguin perjudicar els seus valors i
transformar les seves condicions actuals.

-

El sòl forestal
paisatgístic, pel
i/o matolls, per
usos de manera

-

El sòl rural, s’admet l’ús agrícola i ramader, amb prioritat sobre la resta
d’usos, i les activitats estrictament derivades de l’explotació de recursos
naturals excepte l’extracció d’àrids.

-

El sòl d’interès ecològic i paisatgístic, són aquells espais de protecció
pel seu valor ambiental, com a connectors ecològics, i també com
element paisatgístic d’interès. En el municipi d’Aiguaviva són sòls lligats
a torrents o rieres, amb una vegetació específica associada que els
ressegueix.

-

Els espais naturals protegits, són aquells sòls que formen del Volcà de
la Crosa, i es troben dins el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya.

-

El sòl verd privat d’interès tradicional, són aquells terrenys situats a
l'entorn d'un conjunt històric, o monumental, que cal protegir per tal
d'impedir actuacions que puguin perjudicar la percepció dels seus valors
històrics, arquitectònics i paisatgístics.

protegit, són espais amb un elevat valor ecològic i
fet d’estar coberts per importants extensions de boscos
la qual cosa el Pla ha considerat adequat ordenar-ne els
específica.

Segons aquestes classificacions tenim que Aiguaviva té 70,58 ha de sòl urbà,
138,18 ha d’urbanitzable i la resta de sòl no urbanitzable (1.183,24 ha). Amb
això tenim que poc més del 85% de la superfície municipal és SNU. Tot i això,
cal tenir en compte que el POUM que ha elaborat el municipi d’Aiguaviva es
troba pendent d’aprovació.

SUPERFÍCIE T.M. (ha)

POBLACIÓ 2005

1.392,00

601

Aiguaviva
SÒL URBÀ
70,58

SÒL URBANITZABLE

S.N.U.

138,10

1.183,32

Taula 15. Distribució d’usos de sòl.
Font: Pla Director del Sistema Urbà de Girona.
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b) NNSS de Vilablareix. La classificació del sòl ve determinada per les classes
definides en la legislació urbanística vigent a Catalunya en el moment
d’aprovació definitiva del Pla. Concretament les NNSS de Vilablareix classifiquen
el sòl del municipi en sòl urbà, sòl apte per urbanitzar, sòl no urbanitzable.
En sòl urbà es diferencien espais lliures, residencial urbana, ciutat jardí, verd
privat i sector industrial.
En quan al sòl no urbanitzable, les NNSS en qualifiquen els terrenys que es
caracteritzen per una voluntat de mantenir-hi les condicions naturals i les de
caràcter pròpiament rural. En aquest sòl no hi són permesos els processos
d'urbanització de caràcter urbà ni els usos contradictoris amb l'aprofitament
natural del territori. El sòl no urbanitzable es divideix en espai de valor agrícola
i forestal.
Segons aquestes classificacions tenim que Vilablareix té 69,06 ha de sòl urbà,
81,85 ha d’urbanitzable i la resta de sòl no urbanitzable (466,09). Amb això
tenim que poc més del 75% de la superfície municipal és SNU.
SUPERFÍCIE T.M. (ha)

POBLACIÓ 2005

617,00

2189

Vilablareix
SÒL URBÀ
69,06

SÒL URBANITZABLE

S.N.U.

81,85

466,09

Taula 16. Distribució d’usos de sòl.
Font: Pla Director del Sistema Urbà de Girona.
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9 . ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
L'estructura de la propietat, sobre la qual es basen i desenvolupen les activitats
pròpies del sector primari de l’economia, és una qüestió fonamental per
entendre la realitat social del món rural i, fins i tot, les característiques
territorials on es desenvolupen.
Per tal de conèixer les característiques concretes del sector primari, s’ha
realitzat una aproximació de base a les explotacions mitjançant el registre de
l'oficina virtual del cadastre. Amb la informació d’aquest registre s’ha pogut
comprovar l’extensió de les propietats, l’ús principal del sòl, i les
característiques bàsiques de l’organització territorial.
Superfície total (ha)

Número de
parcel·les

Superfície mitjana
parcel·la (ha)

Superfície acumulada (ha)

De 0,1 a 1

95

0,447

43

De 1 a 5

109

2,558

279

De 5 a 10

22

7,208

159

De 10 a 20

18

12,462

224

De 20 a 30

6

23,867

143

De 30 a 40

2

37,0498

74

Més de 40

1

41

41

TOTAL

253

3,806

963

Taula 17. Estructura de la propietat dins l’àmbit de l’Anella Verda.
Font: Elaboració pròpia.

En definitiva, podem veure com la concentració parcel·lària és relativament
alta, vora el 80% de les parcel·les del sector tenen una superfície menor a 5
hectàrees, el que representa un 33% de la superfície de l’àmbit de l’Anella.
Així, el 50% del territori està format per parcel·les de més de 10 hectàrees.
La concentració parcel·lària afecta positivament a les explotacions presents en
l’àmbit de l’Anella, ja que suposa rendibilitzar les explotacions agràries al tenir
costos de producció més baixos. Tot i aquestes avantatges productives, la
concentració parcel·lària ha donat lloc a la desaparició dels marges arbrats,
parets seques i altres elements estructuradors del territori.
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10 . TRÀNSIT MOTORITZAT EN EL MEDI NATURAL
Els camins i senders, són i han estat el resultat de la interacció dinàmica de
diferents factors, poblament humà, economia, orografia, disponibilitat de
recursos, etc., i d’aquests amb el territori.
En definitiva, la xarxa de camins, existeix amb l’objectiu de permetre el
desenvolupament de les comunitats locals, facilitant l’accés als recursos
naturals (rius, conreus, pastures, boscos, etc.) i la seva distribució (mercats,
veïnats, etc.). Actualment, la xarxa viària s’aprofita per explotar altres
“recursos” que han cobrat gran importància en el desenvolupament de les
economies locals, com són l’esport, el paisatge o el turisme.
Cal subratllar que actualment, i cada cop més, l’ús principal de molts camins, o
la primera forma de freqüentació del medi natural, és el turisme. Cal valorar
doncs, el problema de l’accés indiscriminat al medi natural amb vehicles de
motor. La gran xarxa viària en el sector d’estudi, combinada amb una xarxa de
camins extensa i en bon estat facilita aquesta situació.
Aquesta situació implica un increment en la mortalitat de la fauna
(principalment mamífers, rèptils i amfibis), degut atropellaments per part
d’automòbils, motos i bicicletes. La flora també es pot veure afectada, per la
recol·lecció, l’explotació comercial i sobretot destruccions causades per la
hiperfreqüentació de certs indrets d’interès natural. Cal considerar també, el
trepig excessiu, ja que comporta la destrucció de la vegetació i el
desencadenant de processos erosius. Així mateix, aquest accés indiscriminat
amb vehicles a motor suposa un increment dels risc d’incendi forestal i pot
donar lloc a un increment del risc de seguretat vial en aquest sector.

10.1 NORMATIVA LEGAL DELS CAMINS
Els camins es defineixen per exclusió respecte les carreteres, d’acord amb el
que estableix la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. La definició que
s’infereix de la llei es basa en criteris administratius i funcionals, i no té en
compte les característiques tècniques o morfològiques. D’altra banda, la llei
estatal 3/1995, defineix i regula els camins reconeguts com a vies pecuàries.
Partint del marc legal vigent són camins:
-

Els vials no urbans de titularitat municipal (veïnals, agrícoles, forestals).
Les vies de servei (públiques, privades).
Els camins ramaders.
Els camins rurals tradicionals.

D’acord amb la Llei 7/1993, de carreteres, són camins tots els vials públics de
titularitat municipal i els vials de titularitat privada. Alhora són camins els
camins rurals i les pistes forestals i qualsevol vial que no estigui obert
permanentment ni destinat fonamentalment al trànsit general de vehicles
motoritzats. Per últim, són camins les carrerades o camins ramaders, d’acord
amb el que estableix la llei estatal 3/1995.
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Jurídicament els camins es poden dividir en camins de titularitat pública i
camins de titularitat privada. Dins dels camins de titularitat pública es pot
distingir entre camins de domini públic i camins que tenen la consideració de
béns patrimonials.

10.2 NATURALESA FUNCIONAL DELS CAMINS
Les funcions de la xarxa de camins permet proposar una categorització bàsica.
Els termes com ara camí rural, veïnal o pista forestal són utilitzats
indistintament per a realitats funcionals diferents. Així podríem distingir tres
categories bàsiques dins l’àmbit d’estudi:
-

Camins veïnals, que comuniquen pobles habitats entre si o amb la xarxa
de carreteres.
Camins rurals, que serveixen a l’activitat agrícola i ramadera, però
també els que assumeixen funcions veïnals de caràcter secundari
(comunicació entre masos dispersos).
Camins i pistes forestals, que serveixen a l’explotació forestal.

D’altra banda, els camins poden assumir també altres funcions, com per
exemple turístiques, de protecció civil, de lluita contra els incendis, de gestió
del medi ambient, etc. Alhora, molt sovint, les diverses funcions existeixen
sobreposades en un únic vial.

Figura 12. Categorització de la xarxa viària en l'àmbit de l'Anella Verda.
Font: Elaboració pròpia.

Els camins configuren una gran xarxa territorial dins l’anella, amb una extensió
superior a la xarxa de carreteres. A la zona d’estudi la xarxa de camins
representa vora el 70% de la xarxa viària. El 5% de la xarxa correspon a vials
d’accés als nuclis urbans i polígons industrials, la majoria dels quals amb ferm
asfàltic; el 35% correspon a camins i pistes forestals amb ferm apte per a
qualsevol vehicle; i el 46% correspon a camins de terra sense cap tractament.
LA COPA SCCL - Gran Via Jaume I, núm. 10, 2on. - 1ª 17001 Girona.
Tel./Fax 872 080 258 c/e info@lacopa.cc

65

Les vies que suporten més trànsit són aquelles amb ferms en bon estat i
amplades superiors als 3 metres, amb intensitats màximes aquelles on
s’assoleixen amplades superiors als 5.
D’especial rellevància dins la trama de camins i pistes forestals, són aquells
vials connectors entre els nuclis hàbitats, masos dispersos i la xarxa viària
d’ordre superior (AP-7, N-II, GI-533, etc.), ja que suporten les àrees de
màxima intensitat de trànsit.
En definitiva, cal considerar la significació social de tota aquesta xarxa, alhora
que alguns trams presenten un valor patrimonial associat a les funcions que
desenvolupen, com la gestió del medi natural o la seguretat ciutadana.
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ANNEX – CARTOGRAFIA
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