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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització

Propostes

Localització

Municipi: Santa Cristina D‟Aro i Llagostera

Donada la seva situació estratègica és necessari prendre
mesures permeabilitzadores importants en aquest punt. A
més d‟assegurar la connectivitat ecològica a través de la
carretera, en aquest espai connector és important buscar un
cert eixamplament de l‟espai. Això és convenient a causa
que l‟àmbit està limitat per la presència de diverses
edificacions, amb cert efecte de barrera, i pel
desenvolupament urbanístic que afectarà l‟espai connector.
Conseqüentment, i en ordre de prioritat, es proposa, a la
Sureda d‟en Barella, l‟eixamplament del pas inferior del vial
de la C-35 que es situa més al nord (imatge 3), així com
mesures de permeabilització general de la zona. D‟aquesta
manera i considerant que el vial sud es disposa en viaducte
(imatge 2) s‟assegura la continuïtat ecològica.

Municipi: Santa Cristina D‟Aro i Llagostera

Punts d‟actuació: Sureda d‟en Barella
Hàbitats
Hi dominen les suredes (Quercus suber) però també hi són
presents les pinedes de pi pinyer (Pinus pinea).
Estat actual
La zona de la Sureda d‟en Barella destaca per una orografia
accidentada. Els espais biodiversos de la zona (boscos
mixtes de suredes i pinedes) presenten una bona
estructuració a excepció dels que es situen als marges de la
carretera, on la formació de talussos a limitat la presència
de vegetació.
Limitacions
L‟element fragmentador principal és la carretera C-65, a
més del nus viari que suposa la unió de les carreteres C-35 i
C-65. En aquest tram la via té una amplada superior als 12
m i els dos sentits es troben segregats per una mitjana
força impermeable. La permeabilitat d‟entorn de la carretera
C-65 és moderada-alta ja que hi trobem vegetació arbòria
dels dos costats de la carretera
Potencialitats
Punt d‟actuació clau, juntament amb el punt d‟actuació del
Bosc d‟en Tapioles, per assegurar la connectivitat ecològica
entre els espais del PEIN i XN 2000 de Les Gavarres i el
Massís de Cadiretes. Això es així per la proximitat a la que
es presenten els dos espais protegits, per la seva
estructuració ecològica, força desenvolupada en general, per
la zona propera a la carretera, i per l‟elevada permeabilitat
d‟entorn que suposa la presència de masses boscoses a les
zones adjacents a la carretera.

En segon lloc, es proposa la construcció d‟un fals túnel a la
mateixa zona de la Sureda d‟en Barella en el tram situat
més a l‟est, on la distància entre els dos vials és menor. La
vegetació està prou desenvolupada de tal manera que es
redueix l‟efecte fragmentador acumulat del nus viari i
s'assegura la continuïtat de la massa boscosa. A més aquest
punt es situa en la distància mínima entre els dos espais
PEIN considerats.
Una bona concreció d‟aquestes estructures de permeabilitat
contribuirien de manera significada a la millora paisatgística
de l‟impacte que suposa la disposició conjunta de les dues
vies, en un punt on els pendents fan molt patent la
discontinuïtat que ocasionen en l‟entorn (vegeu imatge 1).
El desenvolupament d‟aquesta mesura afecta el traçat del
camí de l‟antic Carrilet, que uneix Girona i Sant Feliu de
Guíxols, que es podria associar a la mesura per tal de
atorgar-li una funcionalitat de connectivitat social.

Punts d‟actuació: Bosc d‟en Tapioles

ecològica. En tercer lloc, la zona immediatament adjacent a
la carretera presenta una permeabilitat d‟entorn elevada,
per la presencia de masses boscoses a ambdós costats de la
carretera.

Hàbitats

Propostes

Hi dominen les suredes (Quercus suber). S‟hi presenten
també pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) i zones de conreus
adjacents a la carretera.

En aquest espai connector cal prendre mesures
permeabilitzadores importants. Aquestes mesures han
d‟incloure, d‟una banda, la revegetació dels espais
actualment conreats eixamplant així l‟espai connector i, de
l‟altra, limitar el futur desenvolupament urbanístic de la
zona per tal d‟evitar l‟augment de l‟efecte barrera.

Estat actual
A la zona del Bosc d‟en Tapioles els boscos de pins i suredes
es troben en bon estat i s‟aproximen, des del nord fins al
marge de la carretera, mentre que del costat sud, la
presència d‟una zona de conreu situa la vegetació més
distanciada de la carretera. La permeabilitat ecològica és
força elevada de forma generalitzada excepte en la zona
immediatament adjacent a la carretera on la permeabilitat
ecològica és baixa.
Limitacions
A nivell del punt d‟actuació del Bosc d‟en Tapioles l‟element
fragmentador principal és la carretera C-65.
En aquest punt la permeabilitat d‟entorn de la carretera C65 és moderada-alta ja que hi trobem vegetació arbòria dels
dos costats de la carretera.
Potencialitats
Aquest espai connector és clau per unir els dos espais PEIN
i XN 2000 de Les Gavarres i el Massís de Cadiretes.
En primer lloc, en aquest punt la distància entre els dos
espais d‟interès natural és menor.
En segon lloc els espais adjacents a la carretera presenten
una vegetació complexa i relativament poc pertorbada.
Estan ben constituïts per assegurar la connectivitat

Donada la importància estratègica d‟aquest àmbit, les
actuacions per tal d‟assegurar la connectivitat ecològica
entre els espais naturals protegits s‟han de centrar als dos
extrems de l‟espai connector. En aquests indrets la
continuïtat forestal és més evident.
Així, es proposa actuar a la zona del Bosc d‟en Tapioles.
Concretament al punt on la riera de Salenys desemboca al
riu Ridaura. Es proposa la construcció d‟un ecoducte en
format de plataforma superior. Tot i la proximitat de les
masses boscoses a la carretera, caldria prendre mesures de
permeabilització general de la zona (revegetació de
parcel·les conreades o millora de l‟estat ecològic de les
peces boscoses actuals – vegeu imatges 2 i 3). Aquestes
mesures assegurarien la connectivitat ecològica entre els
dos costats de la carretera i la farien extensiva, en sentit
est-oest a través del riu Ridaura fins al Massís de les
Cadiretes. La construcció de l‟ecoducte es podria associar al
creuament del sender de gran recorregut (GR-92) atorgantli un valor de connectivitat social afegit.
.
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització

d‟una infraestructura de connectivitat seria ineficient.

Municipi: Castell-Platja d‟Aro, Santa Cristina d‟Aro

Potencialitats

Punt d‟actuació: Molí d‟en Reixac

La millora de les prestacions ecològiques dels camps de
conreu situats al marge dret (al nord) a través de la
implantació de marges o fileres vegetats, boscanys o fileres
d‟arbres li conferirien majors possibilitats.

Punts d‟actuació: Molí d‟en Ramón i Mas Sant Josep

Hàbitats

Propostes

Hàbitats

Constituïts per pinedes de Pi pinyer (Pinus pinea) i suredes
(Quercus suber) a les zones més muntanyoses. Unint
aquests espais trobem zones de fruiterars, conreus
extensius de secà, conreus abandonats o alzinars (Quercus
ilex) de terra baixa.

La proposta per aquests espai connector en relació a la
carretera es basa en dos tipus d‟actuacions de
permeabilització, que són compatibles. D‟una banda, la
construcció de passos inferiors amb caixos circulars o
rectangulars, tot aprofitant la sobreelevació de la via
respecte els terrenys adjacents (vegeu imatge 1). Aquests
passos es podrien situar propers a l‟encreuament de la C-65
amb la carretera GI-6611 en direcció a Solius. De l‟altra, cal
la construcció d‟un ecoducte en format de plataforma
superior, a nivell del bosc d‟en Balcà, d‟una amplada
superior a 100 m (per assegurar-ne l‟eficiència) que aniria
acompanyat de la revegetació de la zona i de la restitució
del teixit boscós dels dos costats de la carretera i fins a les
forests que al nord de les Gavarres i al sud de Cadiretes.

Constituïts principalment zones de plantacions de pollancres
(Populus nigra) associades al riu Ridaura (vegeu imatge 1) i
pinedes de Pi pinyer (Pinus pinea). A més a l‟espai hi
trobem zones de fruiterars, conreus extensius de secà i
àrees urbanes.

La importància d‟aquest espai ve determinada pel fet que es
tracta de l‟únic àmbit entre Platja d‟Aro i Santa Cristina
d‟Aro amb certa continuïtat de vegetació ben estructurada
als dos costats de la carretera C-31.

Localització
Municipi: Santa Cristina D‟Aro

Estat actual
En aquesta zona l‟estat de la vegetació difereix molt d‟un
costat respecte a l‟altre de la carretera. Al costat sud, la
vegetació té certa complexitat estructural i presenta una
frondositat pròpia dels boscos desenvolupats. Al costat nord
els espais biodiversos arboris es troben molt limitats, i
abunden els espais de conreu, amb edificacions disperses.
En tot cas, tot i tractar-se de conreus, la pertorbació
antròpica de la zona és important.
Limitacions
En aquest punt els principals elements fragmentadors són
principalment les carreteres C-65 i C-250. A més hi trobem
altres edificacions disperses com el Mas de la Barraca, Mas
Maiensa i el Club de Golf Costa Brava. Cal considerar també
l‟efecte de barrera a causa de la proximitat de les carreteres
GI-6611 i GI-6613.
Potencialitats
La zona del Molí d‟en Reixac presenta elements que ajuden
per la implantació de mesures. Aquests són els espais agroforestals situats a costat sud de la C-65, el riu Ridaura i les
rieres de Solius i del Vilar.

Aquestes mesures haurien d‟anar acompanyades de
mesures de permeabilització generals, sobretot a la zona
compresa entre les dues carreteres, com ara la revegetació
parcial de parcel·les conreades (tal i com ja hem indicat,
inclosa la possible reversió de determinats espais de conreu
de disposició estratègica) o el desplaçament d‟elements
fragmentadors (p.ex. la zona de pícnic o les diverses
edificacions que es disposen properes que alliberarien
l‟espai on ara es disposen).
També es proposa la millora general del pas de creuament
del riu Ridaura (imatge 2) que es situa en un dels extrems
de l‟espai connector. Actualment aquest pas és un enllaç
potent i prou important entre la vegetació que es situa dels
dos costat de la C-65 però es troba força degradat.

Estat actual
En aquest punt les àrees urbanes i periurbanes són molt
abundants i de manera quasi continua al voltant del riu
Ridaura. La pertorbació antròpica que se'n deriva és per
tant molt elevada. La vegetació al voltant del riu Ridaura es
veu molt afectada per les obres que en aquest s‟hi
desenvolupen actualment. Les zones més permeables
coincideixen amb la presència de la vegetació de ribera
associada a la xarxa fluvial i a les masses forestals presents
a la zona de Bufaganyes.
Limitacions
Els principals elements fragmentadors i que limiten l‟espai
connector són la carretera C-31, la depuradora, el Mas de
Sant Josep, el càmping de Sant Josep, el càmping de Castell
d‟Aro, el Molí d‟en Ramon i la Torre del molí dels Frares.
A més, la classificació com a Sòl Urbanitzable per part del
POUM de Santa Cristina d‟Aro, del sector comprès entre el
càmping de Mas Sant Josep i la carretera GI-662 limita
dràsticament l‟amplada d‟aquest espai.
Per tan la situació actual no afavoreix la implantació d‟un
espai connector ni de mesures de permeabilització
ecològica. Cal prendre doncs mesures prèvies l‟establiment

Propostes
Respecte a aquestes mesures prèvies es convenient
plantejar una revisió de l‟ordenació urbanística de la zona
per tal de permeabilitzar ecològicament una franja del
territori que assegurés la connectivitat ecològica nord –sud.
Fins i tot, valorar la possibilitat de desplaçar algunes de les
activitats presents actualment a una zona menys impactant
des d‟un punt de vista de la connectivitat ecològica (imatges
2 i 3). Posteriorment a aquesta ordenació es podria entrar a
valorar la possibilitat de construir-hi una plataforma
superior (ecoducte) a nivell de la desembocadura del
Torrent d‟en Canyet al riu Ridaura per sobre d‟aquest i la
carretera C-31 de manera que es facilitaria la connectivitat
ecològica entre els espais biodiversos del sud (Gavarres) i
del nord (Cadiretes).
Tanmateix, aquesta reordenació de la zona requeriria d‟un
estudi fi al respecte, amb desqualificació de terrenys.
L‟espai no urbanitzable que es generaria a més actuaria com
a separador urbà amb funcions de parc entre els nuclis de
Santa Cristina d‟Aro i Castell d‟Aro. La zona podria anar
relligada amb una xarxa de senders i camins que unissin els
quatre elements principals (PEIN de Gavarres i Cadiretes i
nuclis urbans de Santa Cristina i Castell d‟Aro).
Una altra mesura addicional és l‟augment de la llum del pas
inferior en el creuament del torrent provinent de la Roca
Tosa amb la C-31 i la seva confluència amb el riu Ridaura
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització

Propostes

Localització

Municipi: Mont-ras

La importància d‟aquest punt obliguen a prendre mesures
permeabilitzadores importants encaminades a disminuir
l‟efecte de barrera en la zona d‟intersecció de la carretera C31 a nivell del Mas Mortera (vegeu imatge 1). Per això es
proposa la construcció d‟un element superior de
connectivitat en forma d‟ecoducte que comuniqui els
elements ecològics que es situen a les dues bandes de la
carretera.

Municipi: Mont-ras

La construcció de l‟ecoducte es veu facilitada per les
elevacions del terreny presents dels dos costats de la
carretera i el canvi de rasant que pateix la carretera que
permetria rebaixar-ne la cota, a fi i efecte de facilitar-ne la
implantació i integració.

Hi predominen camps de conreu extensius de secà
juntament amb camps de conreu abandonats i nombroses
edificacions disperses. No trobem masses boscoses
immediatament adjacents a la carretera però si a poca
distancia (veure imatge principal).

Cal dir que per tal d‟assegurar l‟eficiència de l‟ecoducte ha
de tenir una amplada superior als 100 m (entre 100 i 150
m)

Limitacions

Punt d‟actuació: Mas Mortera
Hàbitats
L‟hàbitat dominant són els conreus herbacis extensius de
secà. Però també hi localitzem zones de suredes Pinedes
(Quercus suber), de Pi blanc (Pinus halepensis) amb
sotabosc de brolles silicícoles i àrees urbanes.
Estat actual
Les masses boscoses a les dues bandes de la carretera es
troben en un bon estat de desenvolupament. Del marge est
de la carretera els espais arboris (majoritàriament pinedes i
suredes) s‟aproximen fins a la mateixa carretera mentre que
del costat oest, la construcció d‟un vial d‟accés als serveis
propers ha desplaçat la vegetació una vintena de metres
respecte la carretera.
Limitacions
Al punt d‟actuació els principals elements fragmentadors són
la carretera C-31 i les edificacions de Mas Mortera, Can
Baldiri de la Catedral, Can Sitjar, Cal Carreter i els vials
d‟accés corresponents. La permeabilitat d‟entorn en aquest
punt concret és alta ja que coincideixen dues masses
arbrades a banda i banda de la carretera.
Potencialitats
Donades les característiques de cert aïllament de l‟espai
Castell-Cap Roig, es considera aquest punt com a molt
important i estratègic per a la seva connexió ecològica a la
xarxa d‟espais protegits de Catalunya. També per la limitada
amplada de l‟espai connector en aquest punt (vegeu
ortofotoimatge).

Addicionalment, és necessari garantir l‟estat actual de la
vegetació de la zona, evitant la construcció d‟edificacions i
el desenvolupament d‟activitats no compatibles amb la
funció de connector. També, és convenient prendre mesures
per incrementar l‟amplada del connector, com ara revegetar
parcel·les puntuals o abandonar camps de conreu en zones
clau. Així mateix cal considerar la presència de sòl
urbanitzable (Unitat d‟Actuació-UA8) a la zona boscosa del
marge est de la carretera interferint clarament en la
connectivitat ecològica.
Pel que fa la connectivitat social, l‟ecoducte permetria la
continuïtat del sender de gran recorregut (GR-92).
Cal dir que perquè sigui plenament funcional s‟ha de establir
el connector ecològic corresponent i garantir-ne la seva
funcionalitat entre els espais protegits en qüestió

Punt d‟actuació: Cal Rei
Hàbitats
L‟hàbitat dominant són els conreus herbacis extensius de
secà.
Estat actual

Al punt d‟actuació els principals elements fragmentadors són
la carretera C-31 i les nombroses edificacions disperses que
es presenten (naus industrials, urbanitzacions...). La
permeabilitat d‟entorn en aquest punt concret és moderada
ja que coincideixen estructures de vegetació relativament
antropitzades com són els camps de conreus. Les zones
arbrades es situen en un segon pla a banda i banda de la
carretera.
L‟efecte fragmentador de la carretera prevista és elevat ja
que en aquest tram està previst que la via tingui una
amplada superior als 12 m i els dos sentits es troben
segregats per un element limitador de la connectivitat en
forma de mitjana no permeable.
Potencialitats
Aquest punt es situa al nord del Mas Mortera, entre aquest i
Cal Rei. És un punt d‟interès per tal d‟establir una
infraestructura de permeabilitat ecològica entre els espai

PEIN i Xarxa Natura de Les Gavarres i de Castell-Cap Roig i
Muntanyes de Begur. Tot i que no és un punt de tanta
importància des d‟una perspectiva ecològica com el que es
situa al Mas Mortera (principalment per la limitació
d‟amplada), si que posseeix algunes característiques que el
fan apte com a connector.
Propostes
En aquest punt els espais conreats banda i banda de la C-31
uneixen, en una distància relativament curta, espais arboris
propers als espais del PEIN de “”Les Gavarres” i “Castell Cap
Roig” i fins a “Muntanyes de Begur”. Tanmateix, la
problemàtica d‟aquest punt es centra bàsicament en la poca
amplitud del sector i de la pressió fragmentadora causada
per les edificacions properes. La mesura seria factible
sempre i quan l‟ordenació urbanística de l‟àmbit proveís de
les condicions necessàries per tal d‟assegurar la
funcionalitat connectora. De manera prèvia caldria analitzar
aquesta possibilitat, estudi que queda fora de l‟abast dels
objectius d‟aquest treball. Donades les característiques de
cert aïllament de l‟espai Castell-Cap Roig, es considera
aquest punt com a molt important i estratègic per a la seva
connexió ecològica a la xarxa d‟espais protegits de
Catalunya. També per la limitada amplada de l‟espai
connector en aquest punt (vegeu ortofotoimatge).
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Espai connector Les Gavarres-
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: Palafrugell
Punt d‟actuació: Can Catalanet
Hàbitats
El tipus l‟hàbitat majoritari i que es situa a les dues bandes
de la carretera són les pinedes de pi blanc (Pinus
halepensis) i els boscos mixtes de surera (Quercus suber) i
pins (Pinus spp.). Al voltant del punt d‟actuació també
inclouen conreus (imatge 3).
Estat actual
En aquest punt la construcció de vials d‟accés a l‟autovia i la
desforestació causada al marge est de la carretera han fet
retrocedir la vegetació (imatge 2). Tot i així aquesta es
mostra força estructurada i desenvolupada. Les zones amb
una major permeabilitat ecològica es situen principalment
adjacents als espais del PEIN i la Xarxa Natura 2000 de les
Gavarres i de Muntanyes de Begur i a les rieres Grossa de
Pals, Esclanyà i de Sallseseugues.
Limitacions
La carretera C-31 i la variant interna de Palafrugell és el
principal element amb efecte barrera d‟aquest punt
d‟actuació. La permeabilitat d‟entorn de la via és en general
alta, ja que està majoritàriament constituït per estrat arbori
força desenvolupat a les dues bandes de la carretera (vegeu
imatge).
Potencialitats
Aquesta zona es considera estratègica per la connectivitat
ecològica entre els espais del PEIN de “Les Gavarres” i
“Muntanyes de Begur”. No obstant, la construcció d‟un pas
viari superior en el punt d‟interès limita les possibles
mesures.

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Propostes
Es proposa una solució mixta que, aprofitant aquest pas
viari superior, millori les possibilitats de connexió ecològica i
especialment les socials, generant un ambient vinculat al
pas de les persones més ric amb elements naturals.

Localització
Municipi: Torrent i Palafrugell
Punt d‟actuació: La Barceloneta
Hàbitats

Aquesta solució consistiria en eixamplar la plataforma del
vial superior i condicionar aquest eixamplament des d‟una
perspectiva ecològica (indicativament pel costat que
s‟observa a la imatge 1). Això significa fer la plataforma
superior més ample per un dels costats i disposar vegetació
autòctona així com el camí peatonal (ara un pas
relativament ample per vianants però pavimentada i sense
cap element natural).

Al punt d‟actuació els hàbitats predominants són els conreus
extensius de secà i de regadiu. No obstant al voltant de la
riera Grossa de Pals l‟hàbitat predominant són els boscos
mixts d‟alzines (Quercus ilex) i pins (Pinus sp.) i més al
nord, adjacent a la urbanització de La Barceloneta i seguint
la traça de la riera de la Bonida, s‟hi localitzen zones de
pinedes de pi blanc (Pinus halepensis).

D‟aquesta manera, a més de contribuir lleugerament amb
les funcions de connectivitat ecològica entre els espais
situats a banda i banda de la carretera, es facilitaria,
sobretot. un punt d‟accés peatonal a l‟espai de les Gavarres
per a la població de Palafrugell de major qualitat
paisatgística. Des d‟una perspectiva social, la adjacència del
cementiri fa que, per les seves característiques, sigui bo que
se‟l proveeixi d‟un entorn de major qualitat i un accés de
major reconeixement social.

El predomini dels camps de conreu i les edificacions
disperses releguen la continuïtat en la cobertura vegetal al
voltant dels cursos fluvials de la riera Grossa de Pals i la
riera de la Bonida .

Una altra mesura complementària a la adequació del pas
superior consistiria en la ordenació de l‟espai comprès entre
el punt d‟actuació i el nucli urbà de Palafrugell per a la
creació d‟un parc periurbà. Aquesta mesura reforçaria
encara més la funcionalitat social, paisatgística i ecològica
de la proposta d‟actuació.

Potencialitats

Per tant, aquesta mena d‟actuacions innovadores presenten
avantatges de tipus paisatgístic, en relacionar una
infraestructura lineal amb elements infraestructural de
millor configuració ecològica amb implicacions socials.

Aquest PN inclouria els espais del PEIN del Montgrí,
Muntanyes de Begur i Aiguamolls del Baix Empordà i part
del territori que es situa entre aquests i s'estendria en el
seu límit sud fins a la carretera C-66 a nivell de la

Estat actual

Limitacions
Són principalment el nucli urbà de Llofriu i la urbanització
de la Barceloneta, però també les edificacions com Can
Feliu, Can Serra, Can Bonet o Can Terradetes entre d‟altres.
Aquest punt és clau per tal d‟assegurar certa connectivitat
ecològica entre les Gavarres i les Muntanyes de Begur i més
si es considera la voluntat de l‟àrea d‟Acció Territorial de la
Diputació de Girona d‟impulsar la creació del Parc Natural
(PN) del Montgrí, Les Medes i el Baix Ter.

urbanització La Barceloneta.
A més la disposició de les rieres Grossa i de la Bonida, amb
una certa amplada de vegetació associada al llarg dels seus
cursos permet, actualment, mantenir una permeabilitat
ecològica alta, entre aquest espais naturals protegits.
Propostes
El punt d‟actuació proposat pren una importància molt
rellevant si es considera la voluntat d‟impulsar la creació
d‟un nou parc natural. Aquest punt és clau per tal de
permetre la continuïtat ecològica entre Les Gavarres i el nou
Parc Natural i per tant es proposen mesures de
repermeabilització importants amb una prioritat d‟actuació
alta a nivell de la Riera Grossa i posteriorment a nivell de la
Riera de la Bonida.
En el primer emplaçament es proposa l‟ampliació de la llum
del pas inferior (veure imatge 1) per aprofitar el creuament
i la disposició de la riera Grossa de Pals així com la
vegetació que porta associada (veure imatge 2). La nova via
hauria de sobrepassar la riera a través d‟un viaducte d‟una
amplada i permeabilitat molt superior a l‟actual pas. Tot i
així caldria ampliar l‟espai connector potencial amb la
permeabilització de certes parcel·les que actualment es
troben conreades, i que es situen al sud de la riera, al
voltant de Can Serra.
En el segon emplaçament es proposa una plataforma
superior que es situaria entre la Riera de la Bonida i la riera
de Can Sàbat (imatge 3). Addicionalment es proposa
l‟ampliació dels passos inferiors per on transcorren aquests
cursos fluvials ja que presenten una llum
insuficient.
Aquesta mesura s‟hauria de complementar amb la reversió
de certes parcel·les destinades a conreus a banda i banda
de la carretera per tal d‟assegurar la continuïtat forestal i
ampliar l‟espai pel desenvolupament de la vegetació.

D
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D2 Can Xavier
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: Torrent i Forallac

presenta una permeabilitat d‟entorn elevada, per la presència
de masses boscoses a ambdós costats de la carretera.

Localització
Municipi: Forallac

Punt d‟actuació: Collet dels Revolts de Torrent

En tercer lloc. es presenten tal·lusos importants a les dues
bandes de la carretera que poden ser aprofitats per a la
construcció d‟una estructura superior de repermeabilització de
la carretera.

Punt d‟actuació: Can Xavier

Hàbitats
Els hàbitats majoritaris en aquest punt són de tipus arbori.
Així en l‟espai immediatament adjacent a la carretera hi
predominen les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis). Ja
més allunyades, es presenten masses forestals més
complexes com són les suredes (Quercus suber). Aquestes, es
presenten amb brolla acidòfila del marge sud i combinades
amb pins del marge nord de la carretera.
Estat actual
Els espais biodiversos de la zona (boscos mixtes de suredes i
pinedes, pinedes de pi blanc i suredes) presenten una bona
estructuració vertical de la vegetació i es disposen fins a les
immediacions de la carretera en una densitat prou elevada
(imatge 1 i 3).
Limitacions
No es presenten limitacions importants. Solament, tot i que
són de molt poca rellevància, porcions de la antiga C-66 i
l‟edificació que es situa a cavall del termes municipals de
Torrent i Forallac.
Potencialitats
Es tracta d‟un espai connector important per unir els dos
espais PEIN i XN 2000 de Les Gavarres i Les Ribes del Ter en
el seu tram més oriental.
En primer lloc, els espais adjacents a la carretera presenten
una vegetació complexa i relativament poc pertorbada i estan
ben constituïts per assegurar la connectivitat ecològica .
En segon lloc, la zona immediatament adjacent a la carretera

En darrer lloc, els cursos de la riera de Torrent i la riera d‟en
Serra vertebren l‟espai connector i asseguren una continuïtat
en la permeabilitat ecològica.
Propostes
Donada la gran importància de l‟espai, cal prendre mesures
permeabilitzadores importants. Aquestes mesures han
d‟incloure d‟una banda la construcció d‟un ecoducte en format
de plataforma superior al Collet dels Revolts de Torrent
aprofitant el desnivell i el tal·lusos preexistents (veure imatge
3).
De l‟altra es proposen passos inferiors de major llum en
format d‟arc en una zona propera aprofitant que la carretera
es disposa sobre elevada respecte els terrenys adjacents i la
preexistència d‟obres de drenatge (vegeu imatge 2).
Per últim, tot i que amb menor interès també es proposa
l‟eixamplament dels passos inferiors tant de la Riera d‟en
Serra com dels afluents per a reforçar la mesura de
repermeabilització principal.

Hàbitats

Potencialitats
Els cursos fluvials del torrent de la Revetlla i de la riera de
Sant Climent actuen com a contraforts per sustentar l‟eix
principal d‟aquest espai connector que es disposa més a l‟est
al punt d‟actuació D1 (Collet dels Revolts del Torrent).

La carretera es disposa en aquest punt rodejada en un primer
pla de camps de conreu extensius de secà i en segon terme
per boscos mixts d‟alzines (Quercus ilex) i pins (Pinus sp.) i
de suredes (Quercus suber) i pins.

L‟adjacència inmediata de la vegetació amb la carretera C-66
afavoreix la implantació de mesures de repermeabilització.

Al creuament amb el Torrent de la Revetlla a banda i banda
de la carretera es troben agrupacions d‟alzines (Quercus ilex)
a més d‟una vegetació pròpia de les vores de cursos fluvials.

En aquest sentit, i considerant
estructurada es situa al voltants
proposa ampliar els passos inferiors
creuament d‟aquesta amb el torrent
Sant Climent.

Estat actual
La vegetació en aquest punt d‟actuació queda molt limitada i
es situa principalment al voltant dels cursos fluvials del
torrent de la Revetlla i de la riera de Sant Climent (veure
imatge 3). A més es troben nombroses edificacions al voltant
de la carretera que actuen com a barreres enfront dels fluxos
biològics associats a la connectivitat ecològica.
Limitacions
L‟espai connector en el punt d‟actuació queda molt limitat per
les nombroses edificacions aïllades que es troben al voltant de
la carretera.
Així en el sector al voltant de la riera de Sant Climent hi
destaquen l‟ermita de Sant Climent de Peralta i el Castell de
Peralta mentre que al voltant del torrent de la Revetlla es
situa l‟ermita de Santa Susanna de Peralta i altres edificacions
que conformen el seu nucli urbà (imatge 2).

Propostes
que
dels
de la
de la

la vegetació ben
cursos fluvials, es
carretera C-66 en el
Revetlla i la riera de

L‟ampliació d‟aquests passos inferiors donarien com a resultat
una possibilitat una estructura molt més permeable que
facilitaria la implantació de la vegetació de ribera i els fluxos
naturals en general (veure imatge 1). Per això es proposa
substituir els actuals passos per a viaductes que prenguin una
major amplada. Si fos necessari es podrien abraçar part dels
terrenys anteriors i posteriors del pas superior per a
augmentar la llum d‟aquest.
En la proposta situada més a l‟oest (torrent de la Revetlla),
les nombroses edificacions que es troben al voltant de la riera
també limiten considerablement l'eixamplament de la riera.
En el cas de la proposta que es situa més a l‟est (riera de
Sant Climent) la presència d‟edificacions és molt menor i per
tant permet una permeabilització de vores que milloraria
substancialment la vegetació continua que es troba
actualment.

D3 Mas Vinyes del Pi

D4 Mas Noguer
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: Forallac
Punt d‟actuació: Mas Vinyes del Pi
Hàbitats
A la zona immediatament adjacent a la carretera s‟hi troben
en aquest punt masses boscoses d‟alzina surera (Quercus
suber) amb brolla acidòfila. Mes enllà, el domini ja correspon
als camps de conreu extensiu de secà. Segons la cartografia
digital de la Generalitat la parcel·la sense vegetació que es
situa enmig de la massa forestal (veure ortofotoimatge)
corresponen a camps de conreu abandonats.
Estat actual
La vegetació adjacent a les dues bandes de la carretera es
veu interrompuda per una zona de on es produeixen grans
moviments de terres. No obstant aquesta massa forestal es
troba aïllada i es veu rodejada per a camps de conreu de
secà.
Limitacions
Aquest punt d‟actuació es veu limitat fortament per la
presència de la zona on es produeixen moviments de terra
considerable (veure imatge 3). A més a l‟est es presenta
també una estació de distribució de gas butà de l‟empresa
Repsol.
Tret de la massa forestal que creua la carretera, no es
troben zones boscoses importants properes.
La existència de nombroses edificacions al voltant de la
carretera i l‟ús majoritàriament agrícola del territori en
limiten la permeabilitat ecològica a través de la C-66.
Potencialitats
Si es reverteix la zona dels camps de conreu abandonats, on

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

es produeixen grans moviments de terra, es pot considerar
que l‟estructuració ecològica de la vegetació a ambdues
bandes de la carretera és relativament bona (imatge 1). No
obstant aquesta massa forestal actuaria com a “stepping
stone” entre els espais naturals protegits de Les Gavarres i
les Riberes del Baix Ter.

Localització
Municipi: Forallac

A l‟alçada de la riera d‟en Torró es presenta un desnivell
important.

Punt d‟actuació: Mas Noguer

Propostes

Hàbitats

Si l„alternativa sud fos finalment l‟escollida per la variant de
La Bisbal s‟afectaria, si no directament, si indirectament a
l‟espai natural protegit de Les Gavarres en un dels apèndixs
que s'estén per la plana empordanesa.

La disposició del relleu, amb una lleugera pendent pot
afavorir la implantació de mesures de repermeabilització que
es disposin inferiors a la carretera.

Associats al torrent d‟en Rodó s‟hi troben alzinars, en format
arbori o arbustiu, propis de la terra baixa catalana. Al voltant
d‟aquests es situen camps de conreu principalment de secà.
(veure imatge 3).

Propostes

Estat actual

En primer lloc, perquè les mesures siguin efectives caldrà
considerar la possibilitat de revertir la zona de moviment de
terres per a donar la possibilitat de que la vegetació s‟hi
desenvolupi de forma natural. Es podria pensar en desplaçar
l‟activitat que actualment ocupa aquest terreny en un altre
indret que reunís les característiques necessàries de
l‟activitat però que no afectés la permeabilitat.

Aquest punt d‟actuació depèn de l‟alternativa de variant de la
C-66 que finalment es desenvolupi a nivell del terme
municipal de La Bisbals d‟Empordà.

En aquest punt es proposa la implantació d‟una plataforma
superior
(ecoducte)
Es
complementa
amb
una
permeabilització general, centrada sobretot del marge nord
que inclogui una reversió dels camps de conreu i de la zona
altament pertorbada. També el condicionament ecològic de
part dels camps de conreu situats al sud de la carretera.
Donades les altes dificultats que es troben en el punt
d‟actuació a l‟hora d‟establir-hi mesures concretes de
repermeabilització se li atribueix una prioritat d‟actuació
baixa. Tot i que es un punt important per a la connectivitat
ecològica no es situa en un indret clau. No obstant amb les
propostes es milloraria considerablement la permeabilitat
ecològica de la matriu territorial en general.

Si es tractés de l‟alternativa sud, aquesta afectaria
lleugerament a la part de l‟espai protegit de Les Gavarres tant
en la zona del Mas Noguer com la de Can Feliu.
Actualment aquest espais presenten una vegetació densa i
força estructurada i poc alterada.
Limitacions
La limitació principal és la disposició de les edificacions
associades al Mas Noguer i al Mas Mateu que fragmenten la
massa vegetal i la releguen als voltant de la riera d‟en Torró
(imatge 3).
Potencialitats
L‟espai natural de les Gavarres quedaria molt pròxim o inclús
es podria veure segregat depenent de l‟alternativa de la
variant de La Bisbal que s‟escollís finalment.
La riera d‟en Torró (veure imatge 2) és un afluent de la riera
de Sant Climent que, des del punt de vista de connectivitat
ecològica és un pilar de reforç molt important.

Per tant, en primer lloc s‟aconsella revisar les trajectòries de
les variants previstes de manera que en cap cas no s‟afecti
directament a l‟espai de Les Gavarres. També perquè la
trajectòria es disposi el més allunyat possible d‟aquest espai
d'interès natural.
En segon lloc, es proposa que la variant de la C-66 a la Bisbal
d‟Empordà salvi el creuament de la via amb la riera d‟en Torró
mitjançant un viaducte d‟una amplada suficient com per a
garantir una elevada permeabilitat ecològica de l‟espai i hi
permeti el millor desenvolupament de la vegetació de ribera.
A més, es proposa revertir o desplaçar els camps de conreu
que es disposen adjacents a la riera per a donar major
amplada a l‟espai connector.

E

Espai connector Les Gavarres-Riberes

del Baix Ter (Central)

Punts d’actuació:
E1 Castell d´Empordà
E2 La Font
E3 Terreres de Vaca Morta
E4 El Rissec
E5 Mas Terrades
E6 Fonteta
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: La Bisbal d‟Empordà
Punt d‟actuació: Castell d’Empordà
Hàbitats
En aquest punt d‟actuació hi predominen els camps de conreu
extensiu de regadiu (veure imatges 1, 2 i 3). Aquests camps
es disposen a la plana que s'estén al nord de La Bisbal
d‟Empordà mentre que a la zona aturonada, on es situa el
Castell d‟Empordà, s‟hi troben masses boscoses formades per
alzines (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Quercus
pubescens).

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Potencialitats
La situació del Puig de Sant Ramón afavoreix la construcció
de mesures superiors de repermeabilització de la carretera.
En aquest sentit, l‟elevació que presenta el puig (al voltant
del 100 m) és pot habilitar un túnel, del qual les bocanes
tanmateix
seria
interessant
que
es
prolonguessin
lleugerament per millorar l‟eficiència connectora. En aquest
sentit, si es portes a terme la proposta es mantindria la
connectivitat ecològica entre les masses boscoses que es
situen en el Puig del Torrent del Cargol i la zona del Bosquet.

Al voltant del riu Daró hi predomina una zona de vernedes
(Alnus glutinosa).

A la vegada el veïnat del Puig de Sant Ramón no es veuria
tant afectat pel pas de la variant plantejada tant des d‟un
punt de vista de connectivitat social com dels possibles
impactes ambientals negatius derivats del pas de la carretera.

Estat actual

Propostes

L‟alternativa nord de la variant de La Bisbal superaria el Puig
de Sant Ramón mitjançant un túnel d‟una longitud
aproximada de 1,3km. Superat aquest puig la via es situaria
de nou a la plana nord de la Bisbal d‟Empordà i enllaçaria
amb l‟actual C-66 al nord de Corçà. A la zona aturonada es
presenten masses boscoses importants mentre que a la plana
el predomini és de camps de conreu de regadiu.

D‟acord amb les propostes de disposició plantejades per
l‟alternativa nord de la variant, la construcció d‟un túnel que
permetria travessar el Puig de Sant Ramón es considera com
una possible mesura d‟actuació amb aptituds favorables a la
repermeabilització ecològica de la zona. Per tant, és manté i
es considera oportuna la previsió per part de l‟alternativa nord
de la variant.

Limitacions

Més endavant, en el creuament de la via am el riu Daró, es
proposa la construcció d‟un viaducte aprofitant que el relleu
és pràcticament pla i que es descendeix d‟una altitud
superior. La finalitat és la d‟adequar la llum del viaducte i la
millor integració paisatgística de l‟estructura.

La principal limitació és la presència del nucli urbà de La
Bisbal d‟Empordà. El elements orogràfics importants (Puig de
Sant Ramón) es superarien amb mesures de construcció
(túnel) concordants amb el manteniment de la permeabilitat
ecològica.
S‟ha de considerar la presència d‟un BCIN (Bé Cultural
d‟Interès Nacional) com el Castell d‟Empordà que intercepta la
trajectòria de la possible variant.

Localització
Municipi: La Bisbal d‟Empordà i Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l‟Heura.

A través d‟aquest curs fluvial es podria assegurar una
connectivitat ecològica entre els espais de Les Gavarres i el
riu Ter (veure imatge 2).

Punt d‟actuació: La Font

Propostes

Hàbitats

Aquesta mesura de repermeabilització seria necessària en cas
de que qualsevol de les alternatives sud fos la finalment
escollida.

L‟hàbitat que predomina el punt d‟actuació són els conreus
herbacis extensius de regadiu. No obstant amb el creuament
de les alternatives amb el riu Daró també s‟hi disposen
hàbitats més associats als cursos fluvials com són les zones
de jonqueres de jonc bocal (Scirpus holoschoenus) i zones
faltades de vegetació llenyosa densa (veure imatge 3).
Estat actual
La vegetació en aquest punt d‟actuació es limita al voltant
dels cursos fluvials del riu Daró i de la riera del Vilar. La
vegetació es presenta en baixa densitat (veure imatge 1). Al
nord del punt d‟actuació la vegetació és inexistent per la
presència d‟una zona d‟extracció d‟àrids.
Limitacions
La principal limitació és la presència del nucli urbà de La
Bisbal d‟Empordà i concretament en aquest cas el veïnat de
La Font.
També es veu molt limitat per la configuració de l‟espai
bàsicament agrícola i per les nombroses edificacions disperses
que es situen en l‟àmbit.
Potencialitats
La potencialitat principal es la possibilitat de prolongar el braç
de l‟espai natural protegit de Les Gavarres que es situa al
voltant del riu Daró i que s‟estén fins al sud de la Bisbal
d‟Empordà.

Es proposa en aquest cas que la futura via superi aquest punt
amb un pas superior en forma de viaducte. La longitud
d‟aquest viaducte hauria de permetre superar àmpliament el
riu Daró i les seves zones adjacents incloent-hi les zones de
risc per la inundació.
Aquesta mesura permetria, doncs, el manteniment de la
direccionalitat dels fluxos ecològics que s‟associen a tot espai
connector i que en aquest punt es canalitzen pels cursos
fluvials. En aquest cas, serveix per unir els espais naturals
protegits de Les Gavarres amb les ribes del Ter (en el seu
tram central) a través del riu Daró.
També cal considerar que la proximitat al nucli urbà de La
Bisbal, el relleu pla, el bon estat de la vegetació i la existència
de nombrosos camins fan d‟aquest punt un lloc propici pel
passeig. En aquest sentit les mesures de repermeabilització
haurien d‟incloure els camins i senders que es situen als
voltants dels cursos fluvials, d‟una banda, i reduir el futur
impacte ambiental de la carretera, de l‟altra. Per a la millora
de la connectivitat social, donat que és un espai que és força
freqüentat, caldria considera la possibilitat d‟establir algun
tipus de passarel·la per tal de que els habitants de La Bisbal
d‟Empordà poguessin travessar el riu.

E3 Terreres de Vaca Morta

E4 El Rissec
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l‟Heura i Corçà.
Punt d‟actuació: Terreres de Vaca Morta
Hàbitats
Aquest punt es situa en zona de boscos mixts d‟alzines
(Quercus ilex) i rouredes (Quercus faginea, Quercus
pubescens) que formen el Bosc d‟en Nadal. A les imatges 1, 2
i 3 es pot apreciar a més de l‟existència de camps de conreu
de regadiu -que es situen en un primer pla- el Bosc d‟en
Nadal al fons.
Estat actual
Per aquest punt es disposa la segona alternativa sud. Aquesta
alternativa segregaria el Bosc d‟en Nadal però evitaria
l‟afectació de la zona humida de Terreres de Vaca Morta que
quedaria a l‟est.
En aquest punt es presenten les úniques masses boscoses de
certa importància a l‟est del nucli de La Bisbal d‟Empordà.
Limitacions
Les limitacions més importants es presenten per les pedreres
i zones extractives que s‟estenen entre la zona on es situa el
punt d‟actuació (Campcerdans) i el nucli urbà de la Bisbal
d‟Empordà al llarg de l‟actual carretera C-66.
Potencialitats
Aquest punt d‟actuació és important per reforçar l‟espai
connector que uneix Les Gavarres i el riu Ter i que es recolza
principalment en els cursos fluvials del Daró i del Rissec.
La massa forestal és presenta continua i amb bona
estructuració i complexitat. Al voltant de les masses forestals
es presenten camps de conreu i zones poc pertorbades –
sobretot del costat oest- i amb cert interès des de la

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

consideració de la connectivitat ecològica.
El relleu que es presenta al punt propicia la implantació de
passos superiors.
La proximitat de l‟espai pertanyent al Catàleg de Zones
Humides de Catalunya de Terreres de Vaca Morta que es situa
rodejat de zones d‟activitats extractives i per tant en un
entorn altament pertorbat.
Propostes
Coma mesura principal cal considerar la possibilitat
d‟aproximar la trajectòria de la variant al nucli de La Bisbal de
manera que es reduís l‟afectació a les masses forestals del
Bosc d‟en Nadal -últimes masses amb certa importància en
l‟entorn més proper- i es minimitzés l‟impacte a la Zona
Humida de Les terreres de Vaca Morta.
No obstant, considerant la trajectòria proposades de les
variants sud, es considera que per aquest punt seria
aconsellable aprofitar el desnivell que es presenta a l‟alçada
de les Muntanyes de la Vaca Morta per a implantar-hi un fals
túnel. Aquesta mesura permetria assegurar la continuïtat
vegetal en sentit est-oest.
Aquesta mesura hauria d‟anar lligada a d‟altres mesures de
repermeabilització addicionals que s'haurien de dur a termes
a l‟actual C-66.

Localització
Municipi: Corçà

Gavarres i el riu Ter i que travessa gran part de la plana
empordanesa.

Punt d‟actuació: El Rissec

El riu Rissec manté una massa forestal associada en gran part
del seu traçat, tot i que en certs indrets es limita pràcticament
a una filera d‟arbres.

Hàbitats
Associats al riu Rissec s‟hi troben dos tipus d‟hàbitats
diferents. En primer lloc un millor estructurat i de major
complexitat com són els Alzinars de terra baixa (de Quercus
ilex), i en segon lloc s‟hi troben zones que s‟associen a llits i
marges de rius i rieres amb vegetació predominantment
herbàcia i amb falta de vegetació llenyosa (veure imatge 3).

La proximitat de l‟espai pertanyent al Catàleg de Zones
Humides de Catalunya de Terreres de Vaca Morta atorga al
punt d‟actuació un major interès per a implantar-hi mesures
de repermeabilització.

Estat actual

En aquest punt d‟actuació s‟agrupen les mesures de
repermeabilització que requeririen qualsevol de les tres
alternatives per a la variant de la Bisbal d‟Empordà així com
per la carretera actual.

En
aquest
punt
es
reuneixen
les
mesures
de
repermeabilització que es proposen per tal de superar el
creuament del riu Rissec amb les tres alternatives plantejades
(pel nord i les dues pel sud) així com l‟actual carretera C-66.
En tot aquest tram els marges del riu es presenta força
denudat de vegetació. Es localitzen a la zona algunes zones
d‟acumulació de runam i de deixalles.
Limitacions
L‟element principal que limita el potencial del riu Rissec com a
connector fluvial és el seu pas pel nucli urbà de Monells
(imatge 2) on s‟estreny considerablement la vegetació que
s‟hi associa. D‟altra banda també limita considerablement la
vegetació adjacent al riu el sector industrial que es situa a
nivell del creuament del riu amb la carretera C-66
(Maquinària Tarrés SA.). En darrer lloc l‟elevat aprofitament
de les zones planeres per a l‟ús agrícola relega el creixement
de la vegetació just al voltant del riu Rissec.
Potencialitats
El riu Rissec és juntament amb el riu Daró els dos cursos
fluvials on es recolza el l‟espai connector que uneix Les

Propostes

Es proposen mesures molt similars en els quatre casos. Així
es proposa disposar les possibles variants de La Bisbal
d‟Empordà i la actual c-66, en el seu creuament amb el riu
Rissec, en passos superiors en format de viaducte. A més
caldria prendre mesures addicionals per tal de limitar la
freqüentació antròpica de l‟espai.
En el cas de l‟actual C-66 tal -i com es veu a la imatge 2- ja
supera el riu amb un viaducte d‟amplada considerable, tot i
així es proposa la seva ampliació per a permetre que s‟hi
pugui establir una vegetació més ben estructurada i no tant
lligada a les avingudes del riu com és el cas actualment.
Respecte a les tres alternatives de variant, es proposen també
que superin el Rissec a través de viaductes. Aquests haurien
de prendre l‟amplada suficient per a assegurar el
manteniment de la permeabilitat ecològica i l‟assentament de
la vegetació lligada més estretament a l‟espai fluvial i
estructuralment més complexa.

E5 Mas Terrades

E6 Fonteta
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi:Corçà

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: Forallac

d‟aquest espai natural fins el nucli de Fonteta faciliten la
connectivitat ecològica en aquest punt.

Punt d‟actuació: Fonteta

Hàbitats

l‟espai connector que uneix Les Gavarres amb les Riberes del
Baix Ter Central per La Bisbal d‟Empordà fan que aquest punt
d‟actuació prengui un especial interès per a potenciar ambdós
connectors ecològics.
Propostes

Els hàbitats immediatament adjacents a la carretera
corresponen a zones de conreus extensius de secà (imatge
3). Ja en un segon pla s‟hi troben hàbitats amb una
estructuració vegetal més important i que corresponen a
boscos mixts d‟alzines (Quercus ilex) i pins (Pinus sp.) i
alzinars (Quercus ilex) de terra baixa (imatge 2 i 3).

Aquest punt d‟actuació no es situa en cap dels espais
connectors que s‟han identificat en aquest treball. Tot i així es
proposen mesures de repermeabilització importants que
permetran recolzar els dos espais connectors que es troben
propers i que es disposen pels Boscos de Foixà i seguint els
cursos fluvials del riu Daró i del Rissec.

Estat actual

Aprofitant que la carretera es disposa entre el Puig Rodó i el
Serrat de Mas Massot, es proposa la construcció d‟un fals
túnel aprofitant el desnivell que es presenta entre les dues
bandes de la carretera. Aquesta mesura ha de permetre unir
les zones d‟alzinars que es situen a banda i banda de la C-66
en un segon pla respecte la carretera.

Al voltant del nucli urbà de Fonteta es troben
predominantment dos tipus de conreu. Al nord conreus
herbacis extensius de regadiu mentre que al sud els conreus
són extensius de secà (imatges 1 i 2). D‟altra banda a
l‟extrem sud s'estén una franja boscosa d‟alzines (Quercus
ilex) des del nucli urbà fins a l‟espai natural protegit de Les
Gavarres (imatge 3).

La situació del turó de la Barraca de l‟Elena que s‟eleva fins
als 125 m, i la previsió de que una de les alternatives sud es
disposi travessant aquest espai, facilita la implantació de
mesures en format de pas superior per a mantenir la
connectivitat ecològica.

Punt d‟actuació: Mas Terrades

Els espais biodiversos de la zona (boscos mixtes d‟alzines i
pins i alzinars) presenten una bona estructuració vertical de la
vegetació. No obstant no es disposen fins a les immediacions
de la carretera ja que aquests espais més planers han estat
emprats pels camps de cultiu de secà (imatge 1). Tot i així la
massa boscosa en un segon pla i els espais agrícoles més
propers a la carretera presenten en conjunt uns espais de
força interès per a la connectivitat ecològica.
Limitacions
Les limitacions en aquests punt són la presència de
nombroses edificacions com Mas Terrades, Ca l‟Hortalà i la
Pedrera. Tot i que es situen molt disperses i afecten
relativament poc a la permeabilitat ecològica general.
Potencialitats
La disposició de masses boscoses relativament complexes a
ambdós costats de la carretera, tot i que es situen en un
segon pla.
La proximitat amb l‟espai connector que uneix Les Gavarres
amb les Riberes del Baix Ter Occidental pels Boscos de Foixà i

Addicionalment es considera oportú permeabilitzar les vores
de la carretera ja que la densitat de vegetació arbòria i
arbustiva és molt menor.
No es tracta d‟un punt d‟actuació prioritària. Però si que la
aplicació de les mesures de repermeabilització proposades
aportarien una millora significativa de la permeabilitat
ecològica de la matriu territorial.

Hàbitats

Estat actual
Les dues alternatives de la variant de la Bisbal d‟Empordà que
es disposen pel sud afectarien als entorns del nucli urbà de
Fonteta. En un primer cas l‟alternativa es disposaria entre
Fonteta i el polígon industrial de Forallac mentre que en el
segon cas, l‟alternativa es disposaria pel sud del nucli entre
aquest i Les Gavarres travessant el turó on es situa la Barraca
de l‟Elena. Les dues trajectòries poden visualitzar a
l‟ortofotoimatge.
Limitacions
Les limitacions en aquests punt són conseqüència de la
presència del nucli urbà de Fonteta i de les diverses
edificacions que es disposen al voltant d‟aquest. A més el
polígon industrial de Forallac limita la projecció de l‟espai
connector. Les mesures de repermeabilització haurien de tenir
continuïtat a través de l‟actual carretera C-66 per tal de que
esdevinguessin efectives.
Potencialitats
La disposició pròxima de l‟espai natural protegit de Les
Gavarres i de certes masses boscoses que es projecten des

La proximitat del nucli urbà de Fonteta amb Les Gavarres l‟hi
atorguen un cert interès per a millorar la connectivitat social i
inciten a facilitar-hi l‟accés.
Propostes
El punt d‟actuació proper a Fonteta no es situa en cap dels
espais connectors que s‟han definit en el treball. Tot i així es
proposen
mesures
de
repermeabilització
importants
encarades a reforçar la connectivitat ecològica entre els
espais connectors que es situen propers (Les GavarresRiberes del Baix Ter Oriental i Les Gavarres-Riberes del Baix
Ter Central) i, també, proporcionar mesures amb una finalitat
més social que han de permetre el fàcil accés des del nucli de
Fonteta a les Gavarres.
Per tal de conjuminar aquests dos propòsits es proposa la
implantació d‟un túnel que superi el turó de la Barraca de
l‟Elena. Aquesta mesura ha de minimitzar l‟impacte visual i
acústic derivat de la carretera i ha de permetre la continuïtat
ecològica a través de la variant de la carretera facilitant la
mobilitat peatonal.
En relació a la variant sud que es disposa pel nord de Fonteta
es proposa que la seva trajectòria es situï el més allunyat
possible del nucli urbà de manera que els impactes
ambientals negatius derivats de la carretera es minimitzin i
que en el creuament amb les rieres de Fonteta i de Mas
Anguila es disposin passos inferiors d‟una amplada important.

F

Espai connector Les Gavarres-Riberes

del Baix Ter (Occidental)

Punts d’actuació:
F1 Can Gepeta
F2 Els Vinyers
F3 Cúgul

F3

F2
F1
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: La Pera
Punt d‟actuació: La Pera
Hàbitats
L‟hàbitat majoritari en aquest punt són els camps de conreu
extensius de secà (imatge 1) encara que es poden trobar
formacions mixtes d‟alzines i pins juntament amb vegetació
de ribera associades a un dels afluents de la riera de Púbol.
Estat actual
El predomini de les zones conreades i les nombroses
edificacions releguen les masses vegetals més denses a les
zones adjacents als cursos fluvials i en certs indrets es pot
limitar a una filera d‟arbres. Al marge nord de la carretera es
presenten unes masses boscoses, predominantment de pins,
considerables (imatge 2).
Limitacions
Aquest punt d‟actuació es veu molt limitat per la configuració
de l‟espai que és bàsicament agrícola i per les nombroses
edificacions que es disposen disperses en el territori.
Potencialitats
Tot i que l‟aspecte general del territori en aquest punt no
pressuposa una idoneïtat per a la implantació de mesures de
repermeabilització si que es considera que una millora en la
permeabilitat
ecològica
en
aquest
espai
reforçaria
considerablement el connector ecològic delimitat entre Les
Gavarres i el riu Ter. I és que d‟aquest punt sorgeix una gran
massa forestal que s‟estén, en sentit nord des de la carretera
C-66 fins a les proximitats del riu Ter.

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta
Propostes
L‟objectiu de les mesures de repermeabilització en aquest
punt és reforçar la feble vegetació que es presenta en el
marge sud de la carretera i que talla la continuïtat vegetal
respecte el marge nord.
Així es proposa una permeabilització ecològica de les vores
que inclouria un eixamplament dels marges fluvials revertint
parcialment les vores adjacents dels camps de conreu cap a
espais de caire biodivers, amb vegetació amb millor
estructura i que permeti assolir una major complexitat
ecològica.
Aquestes mesures dotarien l‟indret d‟una permeabilitat
ecològica superior i actuaria com un reforç de la connectivitat
ecològica entre els espais de Les Gavarres i les Riberes del
Baix Ter.

Localització
Municipi: Flaçà i La Pera
Punt d‟actuació: Els Vinyers
Hàbitats
Els hàbitats majoritaris en aquesta zona es combinen formant
un mosaic de tipus agro-forestal. Així els camps de conreus
extensius de secà es barregen amb les masses boscoses
formades per alzines i pins (imatge 2). Un tercer hàbitat
present es disposa sobretot al llarg del curs fluvial de la riera
de Rifós que són les plantacions de planifolis com el pollancre
(Populus sp.) i plàtans (Platanus x hispanica).
Estat actual
La vegetació tot i que amb claps importants es presenta ben
estructurada a la zona nord del punt d‟actuació. A la zona sud
la vegetació continua dona pas a una zona predominantment
agrícola interrompuda per la carretera d‟una banda i per
algunes edificacions aïllades de l‟altra.
Limitacions
En aquest punt no es presenten limitacions importants.
Solament alguna edificació aïllada envoltada per camps de
conreu.
Potencialitats
Aquest punt d‟actuació és molt important per assegurar la
funcionalitat de l‟espai connector que es disposa entre Les
Gavarres i les Ribes del Ter pels Boscos de Foixà.
La disposició de la riera de Rifós que es situa paral·lela a la
carretera C-66 en un tram important i manté una vegetació
de ribera interessant (imatge 3).

Propostes
A causa de la importància que té aquest punt es proposen
actuacions al llarg d‟un tram aproximat de 2 km de longitud.
Així, de sud a nord, es proposa que en la zona dels Vinyers i
coindicint amb la major densitat de conreus de secà, s‟elevi la
carretera per a implantar-hi una sèrie de passos en arc.
Actualment la via presenta un canvi de rasant i, per tant, la
implantació d‟aquest tipus de mesures es podria veure
facilitada.
A la zona de Can Baix, per la presència enfrontada de masses
forestals de les dues bandes de la carretera es recomana la
disposició d‟un fals túnel, d‟una amplada no inferior als 100
m. També amb mesures de permeabilització de vores
addicionals que han de portar a revegetar les zones on es
presentin els claps més importants de vegetació. Aquest fals
túnel es podria recolzar en el tal·lusos que forma la carretera
actualment.
Una segona alternativa per a la disposició dels fals túnel es
trobaria més al nord, a nivell del Mas Costa. En aquests cas la
vegetació es situa a ran de carretera (imatge 1). No obstant,
la presència d‟un major nombre d'edificacions pot minvar
l‟eficiència de la instal·lació en aquest punt.
Es considera aquest punt com d‟elevada prioritat d‟actuació
per tractar-se del punt que recull millors característiques, tant
ecològiques com físiques per a implantar-hi mesures per tal
d‟assegurar la connectivitat ecològica entre els espais naturals
de Les Gavarres i les Riberes del baix Ter.

F3 Cúgul
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: Sant Joan de Mollet i Sant Martí Vell

sobreelevades respecte el territori adjacent i per tant faciliten
la implantació de passos inferiors (imatge 1).

Punt d‟actuació: Cúgul

La disposició de la riera de Sant Martí Vell, que corre
orientada de sud a nord ha de permetre superar les diverses
infraestructures i canalitzar gran part dels fluxos biològics
associats a la connectivitat ecològica.

Hàbitats
L‟hàbitat que predomina al voltant d‟aquest punt d‟actuació
són els conreus extensius de secà (imatge 2). Ocasionalment
també s‟hi detecten masses forestals formades per pinedes de
pi blanc (Pinus halepensis), que es situen al voltant dels
cursos fluvials i dels eixos de comunicació.

Propostes

Estat actual

Les mesures de repermeabilització no solament han d‟afectar
a l‟actual via C-66 sinó que també ho han de fer a la variant
d‟aquesta via que està projectada pel sud i la línia de
ferrocarril que es disposa en paral·lel.

La zona on es disposa es troba actualment força pertorbat per
la elevada densitat de conreus i per la proximitat dels nuclis
urbans de Sant Joan de Mollet i de Bordils. Aquesta
pertorbació es veurà incrementada quan es disposi per l‟àmbit
la variant de la C-66.

Esmentat aquest fet, i considerant les limitacions del punt, es
proposa com a mesures de repermeabilització disposar de
passos inferiors en arc tant en la C-66 com en la línia de
ferrocarril i en un futur a la variant de la C-66 aprofitant la
situació elevada d‟aquestes vies.

Limitacions

D‟altra banda, també es proposa l‟eixamplament dels passos
inferiors de la riera de Sant Martí Vell amb la C-66 i la via de
tren en format de petit viaducte (per tant augmentant la
llum). Aquesta mesura ha d‟incrementar substancialment la
permeabilitat ecològica de l‟espai (veure imatge 3).

La principal limitació és que, condicionada per l‟actual
carretera C-66 i la línia de ferrocarril, es disposarà en un futur
proper la variant de la C-66 per tal d‟evitar el pas de la via
pel centre urbà de Bordils. Per tant es disposaran en paral·lel
tres vies prou importants fet pel qual s‟incrementarà l‟efecte
fragmentador del territori que cadascuna d‟elles tindrien per
separat.
Com ja s‟ha comentat anteriorment, la proximitat dels nuclis
de Sant Joan de Mollet i de Bordils minimitza les possibilitats
de definir un espai connector ampli en aquest punt.
Potencialitats
En aquest punt es situen molt pròxims els espais naturals
protegits de Les Gavarres i de les Ribes del Ter.
Tant la carretera C-66 com la via de tren es disposen

Addicionalment, i per afavorir l‟eficiència de les mesures,
caldria revegetar parcel·les clau, sobretot les que es disposen
al voltant de les vies de comunicació, per a donar major
amplitud a l‟àrea altament permeable.
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Riberes del Baix Ter
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: Bordils
Punt d‟actuació: Els Borders
Hàbitats
El punt per on es disposaria la variant de Celrà creuaria en
aquest tram espais destinats a camps de conreus extensius
de secà (imatge 2), plantacions de vivers de plantes
llenyoses, plantacions de pollancres (Populus sp.) i d‟altres
planifolis de sòls humits, i en l‟espai immediatament adjacent
al riu Ter, salzedes, sobretot de salze blanc (Salix alba).
Estat actual
L‟esta actual de la vegetació, a la zona més al sud, és pròpia
de zones periurbanes on la manifestació antròpica hi és
important. Tot i així, es manté certa permeabilitat ecològica
per les activitats que s‟hi duen a terme (plantacions de
vivers). A la zona més al nord, tot i que predominen les
plantacions artificials constitueix una zona amb una
permeabilitat ecològica moderada i continua que es veu
incrementada al aproximar-se al riu (imatge 1).
Limitacions
La proximitat dels nuclis urbans de Bordils i del polígon
industrial de Celrà.
L‟elevada densitat de conreus i de plantacions d‟arbres, tot i
conserven algunes virtuts ecològiques.
El creuament de la antiga carretera C-66 amb la nova variant
duplica els possibles impactes ambientals i afegeix un
element fragmentador del territori important.
Potencialitats
La pertorbació antròpica es veu molt reduïda en les àrees més

pròximes al riu ter.
El riu Ter és un espai natural protegit, inclòs a la Xarxa
Natura 2000 i al PEIN i actua com a connector ecològic fluvial
i terrestre entre els espais naturals protegits situats a
l‟interior i els que es troben a la costa.
Propostes
Es proposa que la nova variant de la C-66 a Celrà es disposi
en aquest espai a través d‟un viaducte.
La via prendria alçada passat el nucli urbà de Bordils i es
disposaria elevada a la zona dels Borders i de l‟Albereda.
Aquesta mesura a més de permetre superar les vores del riu
Ter i la zona potencialment inundable adjacent assegura una
alta permeabilització de la via.
Tot i així, i a causa de la manca de relleu, s‟han de prendre
les mesures adequades per evitar un impacte paisatgístic
elevat, per exemple, disposant fileres de planifolis de sòls
humits al voltant de la carretera. En tot cas caldria estudiar
amb més detall la proposta a nivell de major concreció.
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Espai connector Les Gavarres-

Muntanyes de Rocacorba

Punts d’actuació:
H1 Ca l´Arpa
H2 Clot dels Sants
H3 Boscos de Cabanyils
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: Celrà

les Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc i la
Zona Volcànica de la Garrotxa.

Localització
Municipi: Celrà

Punt d‟actuació: Ca l‟Arpa

La disposició del riu Ter en direcció est-oest ha d‟ajudar a fer
extensiva a tota la plana empordanesa els fluxos naturals que
es potencien en sentit nord-sud gràcies a les mesures
proposades.

Punt d‟actuació: Clot dels Sants

Hàbitats
El marge sud de la carretera presenta un alzinar de terra
baixa força desenvolupat (veure imatge 1 i 3). Per contra, al
marge nord hi dominen en un primer pla petites porcions de
camps de conreu de secà, i més llunyanes plantacions de
planifolis de pollancres (Populus sp.) i plàtans (Platanus x
hispanica) molt lligats al curs del riu Ter.
Estat actual
Del costat sud de la carretera la vegetació es presenta fins a
les immediacions de la carretera. Del costat nord, les ribes del
Ter es veuen ocupades per camps de conreu. Tanmateix en
aquest punt a la carretera actual s‟hi suma la via del
ferrocarril i per tant l‟amplada total de l‟element fragmentador
lineal que conformen és considerable.
Limitacions
La poca amplada disponible a causa de la diferència del
relleu, la proximitat del riu Ter i el polígon industrial de Celrà
i el pas de la carretera C-66 i de la via de ferrocarril
minimitzen la superfície disponible per a la correcta
implantació de grans mesures d‟impermeabilització (imatge
2). A més en les zones de major amplitud (a l‟est del punt
d‟actuació) s‟hi presenten nombroses edificacions i una
estació de servei.

Propostes
Donades les fortes limitacions que es troben al punt es
considera difícil la implantació de grans mesures de
repermeabilització. No obstant donada la importància
d‟aquest punt d‟actuació es proposa la implantació d‟un pas
superior en format de fals túnel que ha de superar les
diverses infraestructures.
Aquest fals túnel hauria de superar tant la carretera C-66 com
la via de ferrocarril en el tram comprès entre ca l‟Arpa i el nus
viari de comunicació amb la carretera N-II.
La mesura ha de permetre evitar el canvi de condicions
ecològiques que suposa la disposició en paral·lel d‟una via de
la magnitud de la C-66 i de la via de ferrocarril que uneix
Girona amb Portbou.
.

Hàbitats
El punt d‟actuació es troba en zona d‟alzinedes (de Quercus
ilex) de terra baixa. El nus de comunicació viari que es situa
proper es troba revegetat mentre que de l‟altre costat de la
carretera C-66, a la plana del riu Ter s‟hi troben salzedes,
principalment de Salix alba (imatge 1).
Estat actual
Les alzinedes del costat sud de la carretera així com la que es
presenta contigua al riu Ter es troben en un bon estat
ecològic i presenten una bona estructuració (veure imatge 3).
Limitacions
La continuïtat vegetal es veu molt limitada per la pròpia
carretera C-66, per l‟enllaç d‟aquesta amb la N-II i per la via
de ferrocarril que uneix Barcelona amb Portbou. Aquestes tres
vies conjuntes suposen un obstacle a sobrepassar
considerable.
Les mesures previstes, per garantir la seva eficiència , han
de considerar la permeabilització a l‟hora de les tres vies que
es disposen pel punt.
L‟elevat desnivell i la proximitat del riu Ter i de la seva zona
inundable dificulten la implantació de mesures importants de
repermeabilització.

Potencialitats

Potencialitats

Tot i les dificultats es considera aquets espai connector com
de rellevant importància per assegurar la connectivitat
ecològica entre els espais naturals protegits de Les Gavarres,

La potencialitat principal del punt d‟actuació rau en la
possibilitat de mantenir un territori amb una elevada

permeabilitat ecològica entre els espais de Les Gavarres i les
Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Baya del Boc i la Zona
Volcànica de la Garrotxa creuant l‟important eix de
comunicacions que formen la C-66, la N-II i la via de
ferrocarril.
L‟adjacència immediata de la vegetació amb la carretera C-66
afavoreix la implantació de mesures de repermeabilització
(imatge 2).
La disposició del riu Ter, un element fluvial d‟especial
importància connectora amb molta potencialitat de penetració
en el territori, en direcció est-oest ha d‟ajudar a estendre a
tota la plana empordanesa els fluxos naturals potenciats.
Propostes
Tot i les fortes limitacions i la considerable amplada que
ocupen les diverses vies es proposa la implantació d‟un
viaducte en el lloc on es troba l‟obra de drenatge de l‟afluent
del riu Ter que prové directament de Les Gavarres.
Aquesta mesura ha de permetre ampliar considerablement la
llum del pas inferior, millorant-ne les prestacions ecològiques,
i ha de donar continuïtat a la cobertura vegetal que es troba
actualment segregada pel pas de les infraestructures.

H3 Boscos de Cabanyils
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: Sant Julià de Ramis

viaducte d‟una amplada compresa entre els 150 i els 200m
(veure imatge 1).

Punt d‟actuació: Boscos de Cabanyils

Propostes

Hàbitats

La importància del punt d‟actuació requeriria d‟una mesura de
repermeabilització important. No obstant la presència del
viaducte pel qual la N-II evita l‟‟afectació del riu Terri fa
aquestes funcions i ofereix una permeabilització ecològica
important. Tot i així caldria ampliar aquest pas revertint la
situació d‟alguns camps de conreu per tal de desenvolupar
una massa bioddiversa superficialment més important. De
manera que no es disposi solament al voltant del riu de
manera continua sinó que també ho faci en una major
amplitud. Aquest tipus de revegetació es podria realitzar amb
espècies que ja es desenvolupen a l‟àmbit (p. Ex, pollancres Populus sp.).

De la banda oest de la carretera es poden trobar boscos mixts
d‟alzines (Quercus ilex) i pins (Pinus sp.). De la banda est en
canvi es troben plantacions de planifolis com el pollancre
(Populus sp.) o el plàtan (Platanus x hispanica). Tot i així a
les immediacions de la carretera es poden trobar àrees amb
una menor densitat de vegetació.
Estat actual
La continuïtat en la vegetació es veu interrompuda en aquest
punt per la intersecció de la carretera i pels tal·lusos que ha
format. Del costat oest de la carretera la vegetació densa que
es al voltant del riu Terri (veure imatge 3) es prolonga a
través dels Erms per la Muntanya de Sant Julià i
posteriorment pel Montaspre.
Limitacions
L‟espai connector no presenta limitacions importants.
Solament que la connectivitat ecològica es centra en el
viaducte amb que la N-II creua el riu Terri. A més, aquesta
amplada es veu minvada per l‟ús agrícola de certes parcel·les
relegant la vegetació als espais adjacents al riu Terri (imatge
2 i 3).
Potencialitats
Aquest punt permet connectar ecològicament els espais
naturals de Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc
i la Zona Volcànica de la Garrotxa amb l‟espai Riberes del
Baix Ter.
El creuament de la N-II amb el riu Terri es realitza per un
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: Girona i Celrà

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Potencialitats

Hàbitats

La implantació de mesures en aquest indret ha de permetre
assegurar la connectivitat ecològica interna de l‟espai natural
protegit de Les Gavarres i que es veu segregada pel pas de la
N-II.

Del costat oest de la carretera es presenten masses boscoses
formades tant per alzines (Quercus ilex) com per pins (Pinus
sp.). Del costat est de la carretera l‟hàbitat predominant és
principalment les formacions d‟alzines de terra baixa
mediterrània (imatge 3).

La principal virtut del punt d‟actuació és la massa forestal que
es presenta en ambdues bandes de la carretera i que es situa
pràcticament a ran d‟aquesta. A aquest fet es suma el
desnivell de l‟àmbit que per la seva importància afavoreix la
implantació de mesures de repermeabilització de la carretera.

No obstant les zones immediatament adjacents a la carretera
la vegetació hi és menys densa i s‟hi troben àrees
revegetades com a conseqüència de la construcció de la N-II.

Propostes

Punt d‟actuació: Camprodà

Estat actual
La vegetació es presenta ben estructurada als dos costats de
la carretera (imatge 2). La N-II en aquest punt es disposa en
tres carrils, dos en sentit sud i un en sentit nord. El pendent
que presenta la carretera comença a ser important.
Limitacions
La principal limitació de l‟espai és l‟amplada de la carretera en
aquest punt que es superior per la configuració d‟aquesta en
tres carrils (veure imatge 1).
Un altre element a considerar, tot i que el seu efecte és molt
menor, és la situació del veïnat de Camprodà i les diverses
edificacions aïllades que es disposen al seu voltant (Can Grau,
Can Gregori, Can Pagès i Mas Carreres) que en aquest punt i
per la seva disposició nord-sud interrompen la connectivitat
ecològica existent entre la Muntanya de Can Ribes i la
Muntanya de les Mines.

En aquest punt, donada la gran importància de l‟espai, cal
prendre mesures permeabilitzadores importants. Aquestes
mesures han d‟incloure la construcció d‟un fals túnel
aprofitant els tal·lusos preexistents formats per la disposició
de la N-II.

Localització
Municipi: Girona i Celrà
Punt d‟actuació: Cal Vidriaire
Hàbitats
Les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) és l‟hàbitat
majoritari que es disposa en el costat oest de la carretera,
mentre que del costat est ho són els alzinars (de Quercus
ilex) de terra baixa (imatge 2). Al voltant de la carretera hi
trobem camps de fenassars formats principalment per
Brachypodium phoenicoides però també amb Euphorbia
serrata i Galium lucidum (espunyidella blanca).
Estat actual
La vegetació es presenta ben estructurada als dos costats de
la carretera. La N-II en aquest punt es disposa en tres carrils,
dos en sentit sud i un en sentit nord. El pendent que
presenta la carretera comença a ser important (imatge 1)
Limitacions
L‟espai connector es veu limitat en aquest punt per la situació
de Cal Vidrier i les edificacions que es situen al sud del nucli
de Camprodà (Catell de Camprodà, Can Rafel, Cal
Campaner).
Potencialitats
Aquest punt d‟actuació ha de permetre assegurar la
connectivitat ecològica de l‟espai natural protegit de Les
Gavarres i que actualment es veu segregada pel pas de la NII.
La diferència altimètrica entre els dos costats de la carretera
afavoreix la implantació de mesures de repermeabilització de
projecció superior.

Propostes
Es proposa combinar el disseny d‟un pas superior, en format
de fals túnel, a nivell de Cal Vidriaire amb la permeabilització
dels plans de la Tribana per dotar de major amplitud l‟espai
connector i potenciar l‟eficiència de la mesura.
La permeabilització dels plans podria consistir en assegurar la
tendència actual que presenten i que condueixen cap a una
estructuració de caire biodivers, especialment arbori, de la
vegetació.

I3 Can Vila

I4 Can Xifreu/Can Valls/Galligants
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: Girona
Punt d‟actuació: Can Vila
Hàbitats
Els hàbitats predominats al voltant de la carretera N-II en
aquest punt d‟actuació són d‟una banda els boscos mixts
d‟alzines (Quercus ilex) i de l‟altra les pinedes de pi pinastre
(Pinus pinaster) (imatge 2). També hi són importants els
prats de fenassars (Brachypodium phoenicoides) i les àrees
de matollars silicícoles (imatge 3).
Estat actual
Tot i que la ocupació de la massa forestal és molt més
elevada del costat est de la carretera, del costat oest també
s‟observen grans taques arbòries però es combinen amb
parcel·les conreades (imatge 1).
Limitacions
Les dues lleus limitacions del punt són les edificacions de Can
Vila i de Can Perassa i en menor importància Torrebonica.
Potencialitats
Assegurar la connectivitat ecològica dins de l‟espai natural
protegit de Les Gavarres que actualment queda dividit pel pas
de la N-II.
Aprofitar la vegetació ben estructurada que es disposa dels
dos costats de la carretera.

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Propostes
Donades les característiques del punt d‟actuació i la
importància que pren la necessitat d‟assegurar la
connectivitat ecològica de Les Gavarres es proposa implantar
un pas superior de tipus plataforma.
Aquest tipus d‟ecoducte es situaria entre les edificacions de
Can Vila i de Can Perassa per tal d'apropar i relligar les
masses vegetals preexistents.

Localització
Municipi: Girona

permeabilitat ecològica alta entre les porcions segregades de
Les Gavarres (veure imatge 1).

Punts d‟actuació: Can Xifreu, Can Valls i Galligants.

Propostes

Hàbitats

Es proposen mesures de permeabilització general en els tres
punts. Aquestes mesures han d‟anar encaminades a millorar
la presentació de la vegetació que s‟hi troba actualment. Això
pot incloure des de la detecció dels possibles problemes en
les propietats del sòl fins a la implantació, de manera natural
o artificial, de la vegetació. Caldria millora la percepció
paisatgística de les bocanes d'algun dels túnels existents. En
general, però, la seva presència assegura bons elements
puntuals de connectivitat ecològica.

En la zona on s‟inclouen els tres punts d‟actuació s‟hi
combinen zones amb predomini de la sureda (Quercus suber),
zones on aquesta es presenta conjuntament amb pins (Pinus
sp.) i zones on l‟espècie vegetal dominant és el pi pinyer
(Pinus pinea) (imatge 2).
Estat actual
S‟han agrupat aquests tres punts per les similituds que
presenten. Així en els tres punts la via salva el desnivell a
través de túnels o falsos túnels. La vegetació que es
presenten al damunt d‟aquests hi és o escassa o no es
presenta en una configuració adequada (imatge 3).
L‟efecte fragmentador lineal que podria suposar la N-II per
l‟entorn queda molt reduït pels nombrosos viaductes i túnels
que es presenten en aquest tram.
Limitacions
En principi no existeixen limitacions importants. Solament les
que, com a conseqüència de la construcció dels túnels, afectin
al sòl i en conseqüència a la correcta implantació de la
vegetació. L‟afectació del sòl pot incloure la pèrdua de
profunditat, l‟alteració de l‟ordre dels horitzons, la pèrdua de
propietats
físiques
(textura,
temperatura,
densitat,
porositat...) o químiques (pH, capacitat de bescanvi, potencial
d‟oxidació-reducció).
Potencialitats
Aprofitar els passos superiors preexistents per a implantar
una coberta vegetal continua i assegurar així una

I5 Cementiri de Girona
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: Girona

ribes del riu Onyar fins als espais naturals protegits del Volcà
de la Crosa i de Les Guilleries.

Punt d‟actuació: Cementiri de Girona

Aprofitar la vegetació ben estructurada que es disposa dels
dos costats de la carretera per a implantar-hi mesures de
continuïtat.

Hàbitats
El punt d‟actuació es situa molt proper al cementiri de Girona.
No obstant al seu voltant es situen hàbitats diversos. En
quant a vegetació de tipus arbori s‟hi troben zones de suredes
amb sotabosc clarament forestal, pinedes de pi pinyer (Pinus
pinea), pinedes de pi pinastre (Pinus pinaster) i boscos mixts
de suredes i pins. Finalment a la zona situada més al sud s‟hi
troben matollars silicícoles de terra baixa (imatge 2).
Estat actual
En aquest punt d‟actuació la vegetació es presenta densa tot i
que al voltant de la carretera es veu interrompuda a causa
dels desnivells generats per la seva trajectòria (imatge 1).
El vial d‟accés al cementiri nou de Girona es disposa inferior a
la N-II i inclou una obertura metàl·lica molt impermeable
(veure imatge 3).
Limitacions
El principal factor limitant de l‟espai connector és en aquest
punt la situació del cementiri de Girona i les edificacions que
es situen entre la carretera N-II i el riu Onyar que actuen com
a elements fragmentadors de la connectivitat ecològica.
Potencialitats
Permet assegurar la connectivitat ecològica dins de l‟espai
natural protegit de Les Gavarres que actualment queda dividit
pel pas de la N-II.
Prolongar la influència natural de Les Gavarres a traves de les

Propostes
Es proposa aprofitar el desnivell que es presenta i el tall que
provoca la N-II en el relleu original per a disposar-hi un fals
túnel. Aquest fals túnel es recolzaria en els tal·lusos
preexistents i permetria que la vegetació es fes continua des
de les Gavarres fins a les Planes de l‟Onyar, i que, a través
d‟aquestes, es prolongués per la zona sud de Girona fins als
espais naturals situats més a l‟oest.

J

Espai connector Les Gavarres-Volcà

de la Crosa

Punts d’actuació:
J1 Palol d’Onyar
J2 El Raval
J3 Torre Roseta

J1

J4 Riu Bugantó/Variant de Llambilles
J5 Can Güell

J2
J3

J4
J5

Mesures de repermeabilització ecològica a través
de l’anella viària principal que envolta les Gavarres (Girona)

E: 1/60000
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J1 Palol d’Onyar

J2 El Raval
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: Quart

mentre que la C-250 ho fa amb un pas inferior d‟amplada
considerable (imatge 2).

Característiques generals
Municipi: Quart

Punt d‟actuació: Palol d‟Onyar

Propostes

Punt d‟actuació: El Raval

Hàbitats

Es proposen diverses mesures
complementàries de la carretera.

Al voltant de la carretera C-250 s‟hi troben zones boscoses
mixtes formades per alzines (Quercus ilex) i roures (Quercus
faginea i Quercus x cerrioides) (imatge 1). Rodejant a les
zones boscoses s‟hi troben zones de conreus extensius de
secà mentre que al voltant del riu Onyar es disposen zones
arbrades de planifolis com pollancres (Populus sp.) o plàtans
(Platanus x hispanica).
Estat actual
En aquest punt es creuen les vies N-II i la C-250. La N-II es
disposa elevada respecte a la C-250. Al voltant de la C-250 es
disposen zones arbrades fins a ran de carretera mentre que al
voltant de la N-II hi predominen les zones de conreu (veure
imatge 3).
Limitacions
Les limitacions en aquest punt són el nus viari que conformen
les vies N-II i la C-250 a més del nucli urbà de Palol d‟Onyar i
d‟altres industries que es troben disperses pel territori com
per exemple Biocentury SA.
Potencialitats
La potencialitat principal és la possibilitat de connectar
ecològicament els espais naturals de Les Gavarres amb el
Volcà de la Crosa i posteriorment amb Les Guilleries a través
de les planes al·luvials del riu Onyar.
Aprofitar la prolongació del Bosc del Castell fins a les ribes del
riu Onyar a través del curs fluvial del Rierot.
La N-II supera el riu Onyar a través d‟un viaducte força llarg

de

repermeabilització

En primer lloc, la implantació d‟un ecoducte en format de
plataforma en la recta de la C-250 entre el creuament amb la
N-II i el nucli de Palol d‟Onyar. Aquest ecoducte ha de
permetre juntament amb el pas inferior del curs fluvial del
Rierot (pont de la Teula) la superació de les dues
infraestructures que es situen en aquest punt i la continuïtat
en les masses forestals i de la permeabilitat ecològica en
general. Aquesta mesura però ve molt condicionada pel
desenvolupament d‟una zona industrial del marge oest de la
carretera (imatge 3).
En segon lloc es proposa l‟ampliació del pas inferior de la
carretera mitjançant la disposició d‟una sèrie de passos en
arc. Aquesta mesura es veu força limitada per la situació
d‟una edificació adjacent al pont de la Teula. Tot i així es
considera possible el buidat de la zona adjacent al pont de la
Teula.
Addicionalment
s‟haurien
de
prendre
mesures
de
permeabilització general dels terrenys adjacents a l‟afluent
del riu Onyar que es situa en el punt d‟actuació.

Hàbitats
L‟hàbitat predominant són els camps de conreu extensius de
secà (imatge 3). S‟hi localitzen també zones arbòries que a la
zona més propera a Les Gavarres són pinedes de pi pinastre
(Pinus pinaster), a la zona que es situa entre Can Rossa i
Quart són boscos mixts d„alzines (Quercus ilex) i roures
(Quercus faginea i Quercus x cerrioides) i al voltant de la riera
de Celrà ho són de planifolis com els pollancres (Populus sp.)
o els plàtans (Platanus x hispanica) (imatge 2).
Estat actual
Entre els nuclis urbans de Palol d‟Onyar i Quart es presenta
una major densitat poblacional i la pertorbació d‟origen
antròpic és més rellevant (imatge 1). A més es disposen de
zones industrials intermèdies que redueixen la permeabilitat
d‟entorn de la carretera considerablement. La vegetació ben
estructurada no es presenta al voltant de la carretera (on hi
predominen els camps de conreu) però si que ho fa en un
segon terme.
Limitacions
Les limitacions principals de l‟espai connector són les zones
edificades de Can Rossa, l‟extensió urbanística vers el sud del
nucli de Palol d‟Onyar, les edificacions de Can Serra
i
l‟extensió urbanística vers el nord del barri del Raval de
Quart. A més de la presència de l‟antic carrilet de Sant Feliu
de Guíxols a Girona que es situa en paral·lel a la C-250.
Potencialitats
Aquest espai connector es de vital importància per tal de
connectar l‟espai de Les Gavarres amb El Volcà de la Crosa i

Les Guilleries resseguint el traçat del riu Onyar.
La presència de la Riera de Celrà i dels seus afluents amb una
vegetació de ribera associada desenvolupada que tenen
origen a Les Gavarres i conflueixen al riu Onyar.
Propostes
Tot i les limitacions, sobretot per les expansions urbanístiques
dels nuclis urbans de Quart i de Palol d‟Onyar, s‟hauria
d‟assegurar el manteniment dels espais mitjanament
permeables que es troben actualment entre aquests dos
nuclis i que es presenten a dia d‟avui en forma de camps de
conreu. El seu interès rau en que es tracten dels únics espais
amb una amplada considerable que asseguren certa
continuïtat en la permeabilitat ecològica. Aquesta parcel·la
actuaria com a separador urbà entre els dos nuclis urbans i
evitaria en un punt la continuïtat urbanística al llarg de la
carretera.
A causa de la seva importància estratègica des d‟un punt de
vista de connectivitat ecològica i encara que el punt no es
situï en un entorn ideal es proposa també la implantació d‟un
ecoducte, en format de plataforma que asseguri la continuïtat
en la permeabilitat ecològica entre els dos costats de la C250. La seva implantació es pot veure afavorida per una
rebaixa de la trajectòria de la carretera aprofitant el canvi de
rasant actual.
La mesura s‟hauria de situar en l‟únic indret on la
permeabilitat ecològica és moderada a banda i banda de la
carretera, entre Ca l‟Angeleta i Can Quelic. Per tal
d'augmentar-la es podrien revegetar aquest camps de conreu
amb elements arboris esparsos que ajudaria a conferir-li un
aspecte més de parc periurbà.

J3 Torre Roseta

J4 Riu Bugantó/Variant de Llambilles
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta
Localització
Municipi: Quart
Punt d‟actuació: Torre Roseta
Hàbitats
En aquest punt es situen a banda i banda de la C-65 boscos
mixts d‟alzines (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea,
Quercus x cerrioides i Quercus pubescens) (imatge 1).
Estat actual
En el punt les masses boscoses es troben enfrontades més
directament la carretera es disposa per un relleu amb certa
pendent (imatge 2). Al tram situat més a l‟oest la carretera
C-65 es disposa sobreelevada mentre que en el tram situat
més a l‟est ho fa tallant el relleu i format uns tal·lusos
importants.
Limitacions
No es presenten limitacions importants en aquest punt.
Solament edificacions aïllades com Can Ribes en el sector
més a l‟oest i el Mas Ferriol, Can Pagés i els Mas Marianic all
sector situat més a l‟est.
Potencialitats
Assegurar l‟eficiència de l‟espai connector que es disposa des
de Les Gavarres i a través de les planes al·luvials del riu
Onyar vers l‟interior de la comarca del Gironès i que es veu
interromput en aquest punt per la carretera C-65.
Actuacions en aquest punt permetrien assegurar una
continuïtat ecològica entre les zones de vegetació
estructurada i complexa que formen els Boscos de Can Ferriol
i d‟en Terrat.
Reforçar l‟elevada permeabilitat ecològica que es pressuposa
en el creuament del riu Onyar amb la C-65 mitjançant un

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta
viaducte d‟amplada important (imatge 3).
L‟amplada de la vegetació enfrontada que es situa propera a
la
carretera
i
dels
dos
costats
és
considerable
(aproximadament 350 m).
Propostes
Estudiades les característiques ecològiques i físiques que
presenta
el
territori
es
proposen
dues
mesures
complementàries.
En primer lloc, es proposa la implantació d‟un fals túnel
aprofitant els tal·lusos actuals de la carretera i el pendent que
es presenta.
En segon lloc, en el sector on la carretera es disposa elevada
respecte els terrenys adjacents es proposa ampliar l‟actual
pas inferior amb un sèrie de passos en arc que han de
permetre ampliar aquest pas.
Aquestes dues mesures reforçarien el viaducte preexistent
sobre el riu Onyar (viaducte de la C-65) i que es d‟una
amplada considerable.
Per completar les propostes convenientment, i pel caire
biodivers boscós de l‟àmbit caldria
alliberar d‟activitat
agrícola els camps inclosos en el connector. L‟abandonament
propiciaria processos de colonització per activació dels
mecanismes de successió natural, que es poden afavorir amb
la restauració activa de elements arboris i arbustius.

Localització
Municipi: Llambilles
Punt d‟actuació: Riu Bugantó/Variant de Llambilles
Hàbitats
Les zones de boscos mixts d‟alzines (Quercus ilex) i roures
(Quercus faginea, Quercus x cerriodes, Quercus pubescens)
ressegueixen el curs fluvial del riu Bugantó. Al seu voltant es
disposen zones de conreu de secà (imatge 2).
Estat actual
La variant que es projecta de la C-65 al terme municipal de
Llambilles afectaria considerablement aquest punt d‟actuació i
ho faria en el creuament d‟aquesta amb el riu Bugantó a
nivell del Veïnat de l‟Estació i amb la riera del Corb que es
situa més al nord.
Limitacions
Les limitacions principals corresponen a les que es presenten
per tal de traçar una trajectòria de la variant més adequada
des del punt de vista de la connectivitat ecològica. Així la
presència de edificacions disperses situades tan al nord com
al sud així com el sector urbà del Veïnat de l‟Estació i el
polígon industrial de les Conques redueixen les possibilitats
d‟un nou traçat.
Potencialitats
En aquest punt, conflueixen la riera del Corb i el riu Bugantó,
dos cursos fluvials de màxima importància per l‟espai
connector que ha de permetre unir ecològicament els espais
de les Gavarres amb el Volcà de la Crosa i Les Guilleries.
Els dos cursos fluvials presenten vegetació continua associada
prou important en els marges i que en el cas del riu Bugantó
s'estén fins a la seva confluència amb el riu Onyar.

Propostes
Donada la importància d‟aquest punt des del punt de vista de
la connectivitat ecològica i donat que la variant no ha estat
encara construïda es proposa una nova traça que es considera
més adequada. Addicionalment es proposen les mesures de
repermeabilització que hi serien necessàries.
La nova traça proposada (en groc intermitent) es situaria més
al sud de la proposta actual (en vermell intermitent),
aproximant-la tant i com fos possible al nucli urbà de manera
que s‟evitaria l‟afectació de la riera del Corb i de la rierai de
les seves zones adjacents (veure ortofotografia). A més això
permetria disminuir l‟espai intersticial comprès entre el nucli
de Llambilles i la carretera de manera que es reduirien les
possibles pressions urbanístiques que el poguessin afectar.
Tot i així s‟haurien de considerar mesures adequades per tal
de reduir els impactes ambientals negatius associats a la via
(sobretot acústics i visuals) producte de l‟acostament als
nuclis habitats de Llambilles.
D‟altra banda per tal d‟assegurar la connectivitat ecològica i
social, la via hauria de superar els diferents elements
territorials que intercepta mitjançant passos superiors en
format de viaductes. El format de viaducte afavoreix la
permeabilitat ecològica i per tant aquesta augmenta ria
considerablement respecte a la que es troba actualment.
Així caldria preveure viaductes a nivell de la via d‟accés a les
Brugueres, de la riera de Bugantó en dos sectors diferents i a
nivell del vial d‟accés al polígon de les Conques des del pont
general. Donada la freqüència de mesures, 4 en 2km, es
proposa que la via es disposi elevada respecte els terrenys
adjacents en tot aquest tram. Això podria afavorir la
disposició de mesures addicionals per la repermeabilització de
tipus inferior, com per exemple els passos en arc. Aquests
permetrien augmentar la porositat de la via en un tram d‟alta
importància estratègica per a la connectivitat ecològica.

J5 Can Güell
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta
Localització
Municipi: Llambilles i Cassà de la Selva
Punt d‟actuació: Can Güell
Hàbitats
A les zones immediatament adjacents a la carretera s‟hi
poden trobar en aquest punt zones de conreus de secà.
D‟altra banda al voltant del riu Bugantó, les zones boscoses
mixtes d‟alzines (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea,
Quercus x cerriodes, Quercus pubescens) ressegueixen el curs
fluvial creuant la carretera C-65 fins a les zones de pinedes
de pi pinyer (Pinus pinea) que es situen ja a l‟espai natural
protegit de Les Gavarres (imatge 1).
Estat actual
Al voltant de la carretera C-65 es disposen camps de conreu
de secà. La continuïtat en la vegetació es limita al voltant del
curs fluvial del riu Bugantó i al voltant de Can Pascual (imatge
3).
Limitacions
Aquest punt d‟actuació es veu limitat fortament per les
nombroses edificacions que es presenten entre el riu Bugantó
i la carretera (Mas Güell, l‟empresa Friselva o el Mas Sureda) i
per les estacions de servei que es situen en els dos costats de
la carretera (imatge 2).
Potencialitats
El riu Bugantó és un curs fluvial de màxima importància per
l‟espai connector que ha de permetre unir ecològicament els
espais de les Gavarres amb el Volcà de la Crosa i Les
Guilleries.
En aquest punt, la vegetació no es situa adjacent a la
carretera si que ho fa en disposició molt propera. A més les
masses forestals que es situen en ambdós costats són prou

importants.
Tot i que el punt interessant per tal d‟actuari es situa en un
revolt el desnivell i els tal·lusos que presenta faciliten la
implantació d‟un pas superior.
El riu Bugantó presenta vegetació continua associada als seus
marges i s'estén des dels seu origen a Les Gavarres fins a la
seva confluència amb el riu Onyar.
Propostes
Aquest punt és molt important per tal de connectar
ecològicament els espais de Les Gavarres amb el Volcà de la
Crosa i amb les Guilleries a través de les planes al·luvials del
riu
Onyar.
Es
proposen
diverses
mesures
de
repermeabilització de la carretera.
En primer lloc es proposa la disposició d‟un pas superior en
format d‟ecoducte d‟una amplada mínima de 100 m que
permetria comunicar les masses boscoses que descendeixen
de les Gavarres d‟una banda i les que es situen al voltant del
riu Bugantó de l‟altra. Aquest pas superior es situaria a nivell
del vial d‟accés a Can Cresta.
Per tal de facilitar la seva implantació també for convenient
rebaixar la carretera aprofitant el canvi de rasant.
Addicionalment seria necessària la revegetació de certes
parcel·les que es situen al voltant de Can Cresta per tal de
mantenir certa continuïtat entre les masses forestals
provinents de Les Gavarres i les que es situen als boscos de
Can Canyet.
D‟altra banda, també cal reconsiderar la ubicació de les
estacions de servei existents, ja que aquestes s‟ubiquen en
indrets estratègics des del punt de vista de la connectivitat
ecològica entre el riu Bugantó i els boscos del Clot del Forn.
Per últim es proposa engrandir la llum del pas inferior del riu
Bugantó amb la carretera C-65.
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Localització
Municipi: Cassà de la Selva
Punt d‟actuació: La Torre Mansa
Hàbitats
En el creuament de la carretera amb la riera de la Verneda
l‟hàbitat predominant són les plantacions de pollancres
(Populus sp.) i altres planifolis de sòls humits que s‟estenen al
llarg d‟aquest curs fluvial. Al voltant s‟hi troben camps de
conreus extensius, tant de regadiu com de secà (imatge 1).
Com a elements arboris hi destaquen les pinedes de pi pinyer
(Pinus pinea) del marge est.
Estat actual
La continuïtat en la vegetació es centra en la vegetació
associada a la riera de la Verneda. Del marge est de la
carretera, rodejant el polígon industrial del Mas Ros trobem el
Bosc de la Capçana format per pinedes de pi pinyer. Del
marge oest la vegetació hi és més escassa i es limita a la que
es pot associar al curs fluvial de la riera de la Verneda. El pas
inferior de la carretera és ampli tot i que insuficient donada la
importància del punt.
Limitacions
Aquest punt d‟actuació es veu limitat fortament per les
nombroses edificacions que es presenten a la zona, com la
Torre Mansa, el Molí la Capçana o el polígon industrial que es
situa rodejant el Mas Ros. Al seu voltant es situen nombrosos
camps de cultius de regadiu. Donada aquesta alta densitat
d‟edificacions el punt d‟actuació es restringeix al punt de
creuament de la riera d ela Verneda amb la carretera.
Potencialitats
Aquest

punt

és

un

dels

únics

que

permet

connectar

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

ecològicament els espais naturals de Les Gavarres amb, els
estanys de Sils. Aquest espai s‟afegiria en el sector que es
situa més al sud a l‟espais connector que uneix el Massís de
Cadiretes amb els estanys de Sils primer i després amb el
Volcà de la Crosa i les Guilleries a través de les planes
al·luvials del riu Onyar.

Localització
Municipi: Llagostera
Punt d‟actuació: Can Massó
Hàbitats

La riera de la Verneda manté una vegetació de ribera
associada en gran part del seu traçat. Rodejant a aquesta es
situen importants extensions de camp de conreu de regadiu
(imatge 3).

En aquest punt es presenten principalment hàbitats agrícoles,
representats per camps de conreu extensius de secà i de
regadiu (imatge 3). D‟altra banda, al sector situat més al sud
es presente pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) amb sotabosc
de brolles i bosquines acidòfiles (imatge 1).

Propostes

Limitacions

Tot i la importància del punt d‟actuació les mesures de
repermeabilització s‟han de centrar en l‟ampliació de la llum
del pas inferior per on es disposa la riera de la Verneda
(imatge 2). Aquest pas és actualment ampli tot i que es
considera insuficient per a suportar tota la continuïtat
ecològica de l‟espai connector. Per això i en vistes a una
futura millora de la carretera es proposa que s'ampliï tant i
com sigui possible aquest pas inferior mitjançant un viaducte.

Les limitacions en aquest punt son molt similars a les que
podem trobar al punt de la Torre Mansa. Aquestes són les
nombroses edificacions que es situen properes i la falta d‟una
continuïtat de vegetació ben estructurada per la gran
superfície que es destina a fins agrícoles (imatge 2).

Per completar, cal potenciar la permeabilització, via reversió
de camps de conreu dels espais que circumden la riera de la
Verneda, Can Jep Llarg i la Caseta dels Aviadors.

Potencialitats
Tot i les limitacions, en aquest punt es pot assegurar en certa
manera una continuïtat en la permeabilitat ecològica a través
dels cursos fluvials de la riera de Cagarella i la riera del Prat i
els seus afluents i posteriorment amb les planes del riu Onyar
Aquests cursos fluvials permeten la connectivitat ecològica
entre les faldes de Les Gavarres i els espais naturals protegits
situats més a l‟interior, principalment amb els Estanys de Sils
però també amb les Guilleries.
Aprofitar les clapes de masses boscoses aïllades i les que
ressegueixen els cursos fluvials de l‟àmbit.

Propostes
Així, doncs, es considera que l‟indret és un punt estratègic de
gran importància per a la connectivitat ecològica i per això
requereix d‟una mesura de repermeabilització de la carretera
important.
Es proposa rebaixar la carretera aprofitant el canvi de rasant
que presenta. Això ha de servir per poder-hi implantar un
ecoducte en format de plataforma. Aquesta mesura ha de
permetre que els elements que confereixen una permeabilitat
ecològica elevada, que en aquest indret són escassos, es
mantinguin continus tot i la presència de la carretera. Aquesta
mesura ha de reforçar la continuïtat vegetal ja existent que
ressegueix els cursos fluvials de la riera de Cagarella i del seu
afluent que es disposa més al sud.
D‟altra banda, i per tal de potenciar l‟eficiència de la mesura,
es proposa prendre mesures de permeabilització de les vores
de la carretera. Aquestes han de tenir l‟objectiu d‟augmentar
la superfície boscosa i haurien incloure la reversió de certs
camps de conreu situats en llocs estratègics. La idea
subjacent és la de potenciar una disposició de la vegetació de
tipus que mosaïc agro-forestal. Aquestes mesures no s‟han de
centrar solament al voltant de la carretera si no que s‟han de
distribuir en tot l‟espai connector. En aquest sentit es podria
redactar un Pla Especial per a una millor configuració de
l‟espai connector en un àmbit on predomina lo agrícola per
sobre de lo biodivers procurant millorar la continuïtat de lo
biodivers.
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Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta

Prioritat d’actuació: baixa / moderada / alta
Localització
Municipi: Vidreres
Punt d‟actuació: Can Colomer
Hàbitats
Es presenta una codominància agrícola i arbòria. En quant als
hàbitats agrícoles es veuen representats pel camps de conreu
extensius de secà, mentre que els hàbitats arboris ho fan amb
les pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) i pi pinastre (Pinus
pinaster) i les plantacions de pollancres (Populus sp.) i
eucaliptus (Eucalyptus sp.)(que es poden apreciar a la imatge
3.
Estat actual
Es presenta certa continuïtat vegetal gràcies a les plantacions
d‟eucaliptus i a les plantacions de pollancres associades al Rec
Clar (imatge 2). Posteriorment s'estén seguint les zones
pinedes fins a la riera de Malavella i el Bosc d‟en Llop.
Limitacions
Les principals limitacions i elements fragmentadors són: la
urbanització de La Goba, i les masies de Can Colomer, Can
Colomer de dalt i de Can Claudis. A més en aquest punt la via
es troba desdoblada en dos carrils per sentit i es
complementa amb un vial de servei amb dos carrils (un per
sentit). Per tant la carretera en aquest punt és d‟una amplada
considerable (imatge 1).
Potencialitats
Es presenta continuïtat vegetal en ambdues bandes de la
carretera C-35.
Tot i que es presenten elements fragmentadors aquest es
situen sobretot del marge nord, i la seva situació i activitats
és compatible amb una permeabilitat ecològica elevada.

La permeabilitat ecològica es mantindria contínua entre el
Massís de les Cadiretes i els estanys de Sils a través de la
zona anomenada Les Arques i el Bosc d‟en Llop i el Bosc del
Mas Arus.
L‟amplada de les masses forestals que es situen a ran dels
dos costats de la carretera es prou àmplia i s‟aproxima als
650 metres.
Propostes
En aquest punt es proposa, donada la linealitat que pren la
carretera i la falta de relleu, que es disposi un ecoducte en
format de plataforma que uneixi les masses forestals de les
dues bandes de la carretera.
En aquest aspecte la separació existent entre els sentits de la
via desdoblada, i entre aquesta i el vial de servei, ha de
facilitar que s‟hi implantin els pilars de suport de la mesura, si
és el cas.

Localització
Municipi: Caldes de Malavella i Vidreres
Punt d‟actuació: Pla de l‟Aulet
Hàbitats
Es presenten
majoritàriament suredes amb sotabosc
clarament forestal. En alguns indrets es presenten també
camps de conreu de secà.
Estat actual
Les masses forestals són continues i es disposen més o
menys fins a les immediacions de la carretera en una
amplada que es situa entre 1,5 i 2 km (imatge 1).
Limitacions
No es presenten limitacions, ni elements fragmentadors
importants en la zona de vegetació forestal enfrontada. Tot i
així l‟amplada total del punt d‟actuació es veu limitat per les
urbanitzacions properes de La Goba i de Can Carbonell.
Potencialitats
La disposició de les masses vegetals continues permetria unir
els espais naturals protegits del Massís de les Cadiretes i els
Estanys de Sils a través de la Serra del Puig de les Basses, la
riera de Malavella, el bosc de Can Traver, el Bosc d‟en Llop i
el Bosc del Mas Arus.
L‟estructuració ecològica de la vegetació a ambdues bandes
de la carretera és bona i es disposa adjacent a la carretera
en una amplada important (1,5-2 km).
La seva situació estratègica així com l‟amplada important que
prenen les masses forestals permeten la implantació de més
d‟una mesura de repermeabilització important.

Propostes
Aquest punt, per les condicions ecològiques que presenta, és
molt important per tal de mantenir la connectivitat ecològica
entre els espais de Les Cadiretes i els Estanys de Sils en
primer lloc i les Guilleries posteriorment.
Així a causa de la seva importància es proposa implantar dos
mesures complementaries. Primer, implantar un ecoducte en
forma de plataforma, d‟una amplada no inferior als 100 m.
Aquest ecoducte es situaria entre el Mas Aulet i la
urbanització de La Goba.
La segona mesura inclou l‟ampliació del pas inferior (veure
imatge 3) i que es situa més proper a la urbanització de Can
Carbonell. Cal aquesta mesura per tal d‟aprofitar la
sobreelevació de la carretera en aquest punt i permeabilitzar
ecològicament el pas, ara molt poc funcional en aquest sentit.
Aquestes dues mesures s‟haurien de disposar preferentment
en les zones de més continuïtat arbòria entre les dues bandes
de la carretera. També s‟hauran de prendre mesures per
revertir determinats camps conreus adjacents del Pla de
l‟Aulet per donar més amplada a l‟espai connector (imatge 2).

