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1. Introducció al procés d’Agenda 21 Local
El desenvolupament sostenible
El concepte de desenvolupament sostenible apareix formulat per primera vegada en un
document oficial: "El nostre futur comú", elaborat per les Nacions Unides al 1987 per la que
fou Primera Ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland. El document, que també es coneix
amb el nom “'Informe Brundtland", defineix el desenvolupament sostenible com:
"aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre la
capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies
necessitats"
Els principis de l’Informe Brundtland varen ser acceptats de forma unànime per la comunitat
internacional i aviat es varen incorporar als grans instruments de planificació.
El desenvolupament sostenible pren una extraordinària difusió el 1992 amb la "Cimera de la
Terra" (Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament)
celebrada a Rio de Janeiro (Brasil). La Conferència de Rio va suposar el reconeixement
internacional de la gravetat dels problemes ambientals globals produïts pels actuals patrons
del desenvolupament i la necessitat d’introduir canvis significatius en ells.
La Conferència plantejava que la sostenibilitat del desenvolupament requereix establir a
nivell mundial una nova relació de compatibilitat integral i a llarg termini entre els factors
ambientals, socials i econòmics. A més d’importants Convenis sobre el Canvi Climàtic i la
Biodiversitat Biològica, la Conferència va establir un Pla d’Acció anomenat Agenda 21,
subscrit per 182 governs, que recull una sèrie de criteris i accions per assolir els objectius de
la Conferència.
Des de la Cimera de Rio, els seus principals criteris i objectius han tingut una àmplia difusió
i s’han realitzat noves trobades relacionades amb moltes de les seves consideracions:
- I Conferència de Medi Ambient de les Regions d’Europa: Resolució de Brussel·les (1993)
- Cimera del Caire sobre Població (1994)
- I Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles: Carta d’Aalborg (1994)
- II Conferència de Medi Ambient de les Regions d’Europa: Carta de València (1995)
- Cimera de Berlín sobre el Canvi Climàtic (1995)
- Cimera de Pequín sobre la Dona (1995)
- Conferència d’Istanbul Hàbitat-II (1996)
- II Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles: Carta de Lisboa (1996)
- III Conferència de Medi Ambient de les Regions d’Europa: Resolució de Göteborg (1997)
- IV Conferència de Medi Ambient de les Regions d’Europa: Resolució de Wexford (1999)
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- III Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles: Declaració de Hannover (2000)
- VI Conferència de Medi Ambient de les Regions d’Europa: Reunió de Villach (2001)
- Cimera de la Terra per al Desenvolupament Sostenible Rio+10: Declaració de
Johannesburg (2002)
- IV Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles: Aalborg+10 (2004)
- V Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles: Sevilla (2007)
- I Conferència Europea per la Promoció d’Accions Locals envers al Canvi Climàtic: Huelva
(novembre, 2009)
- Conferència sobre Canvi Climàtic de les Nacions Unides: Copenhague (desembre, 2009)
- VI Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles: Dunkerque (maig 2010).

La difusió dels acords de Rio i el seu Programa d’Agenda 21 han afavorit una interpretació
globalitzadora de la problemàtica ambiental al voltant del concepte de sostenibilitat,
concepte que comprèn i interrelaciona de forma positiva els aspectes ambientals, socials i
econòmics, a nivell local i global, i a curt i a llarg termini.
En aquest sentit, la Carta d’Aalborg es considera el punt de partida per impulsar processos
d’Agenda 21 Local, des de les administracions locals, ja que en ella es recullen els principis
de la Conferència de Rio.
D’ençà de la Conferència de Rio, s’han consensuat altres documents com la Carta de Lisboa,
les Declaracions de Hannover i de Johannesburg i la d’Aalborg+10, que responen a la
necessitat d’implementar un pla de sostenibilitat a partir d’objectius concrets per a la millora
ambiental, social i econòmica dels pobles i ciutats.

L’Agenda 21 dels municipis de Santa Cristina d’Aro i Castell Platja d’Aro:
el Pla d’Acció per a la Sostenibilitat (PALS)
Al juny de 1998, des del l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, es crea el
Programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS). Aquest
programa té la finalitat de difondre i promoure els principis de sostenibilitat, subscrits a la
Carta d’Aalborg i a la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles, entre els municipis de les
comarques gironines. L’objectiu final de la Diputació de Girona és ajudar a posar en marxa
els processos d’Agenda 21 Local mitjançant el suport a la redacció dels Plans d’Acció Local
per a la Sostenibilitat (d’ara endavant PALS).
A partir del març de 2004 la Diputació de Girona incorpora, en el seu programa de suport, la
redacció de PALS per agrupacions de municipis.
En aquest sentit, els Ajuntaments de Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro s’adhereixen a
la Carta d’Aalborg prenent el compromís d’implantar la seva Agenda 21. Amb aquesta
finalitat sol·liciten poder concórrer al programa de suport de la Diputació de Girona per a la
redacció del PALS.
-2-

DOCUMENT I
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per aquest motiu, a l’agost del 2009, aquests ajuntaments –liderats per l’Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro– adjudiquen el contracte de consultoria i assistència tècnica per la
redacció del PALS a l’empresa GeoServei SL, consultora experta en la matèria.

Objectius dels Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat
Els PALS tenen com a objectius bàsics:
-

Oferir als respectius ajuntaments elements de coneixement per a poder desenvolupar
de manera programada la seva política municipal, tot integrant els aspectes
ambientals, territorials, econòmics i socioculturals seguint els principis d’un
desenvolupament sostenible.

-

Convertir el PALS en l’eina clau i punt de partida per tal que cada municipi pugui
desenvolupar la seva Agenda 21 Local.

-

Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un major aprofitament
sostenible dels recursos amb el mínim impacte sobre el medi.

-

Fomentar la participació dels agents locals, grups d’opinió i col·lectius ciutadans en
aquest procés.

-

Establir estratègies ambientals integrades per sobre d’un enfocament sectorial.

-

Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per
desenvolupament econòmic, sociocultural i ambiental del municipi.
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2. Generalitats
Situació regional
Els municipis Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro se situen al NE de Catalunya, en el
sector meridional de les comarques gironines i, més concretament, al S de la comarca del
Baix Empordà.
En l’entorn geogràfic més immediat, aquests municipis es localitzen a la Costa Brava, a una
distància equidistant de la Bisbal d’Empordà, cap de comarca i de Girona, capital provincial.

Figura 2.1. Emplaçament geogràfic dels municipis Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro

Font: Mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:250.000 (ICC).

Ambdós municipis constitueixen una àrea supramunicipal que ocupa una superfície total de
89,40 km2 (vegeu taula 2.1).
Des del punt de vista físic, Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro s’ubiquen a la Vall
d’Aro, limitada al N per les Gavarres i al S per la Serra de Cadiretes.
El territori que ocupen ambdòs municipis es caracteritza per estar format per dos àmbits
geogràfics ben diferenciats:


Un sector nord-occidental caracteritzat per un suau relleu que cap a mar esdevé planer, i



i un sector sud-oriental constituït pels relleus de la Serralada Litoral amb una altitud
màxima de 431 m s.n.m. corresponent al Puig Aldric, en el terme municipal de Santa
-4-
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Cristina d’Aro.
Taula 2.1. Superfície i nombre d’habitants per municipis. Any 2009
Municipis

Superfície (Km2)

Població (habitants)

Densitat (hab/km2)

Castell-Platja d’Aro

21,80

10.376

475,96

Santa Cristina d’Aro

67,60

5.113

75,64

Àmbit d’estudi

89,40

15.701

175,63

130.738

701,70

186,32

32.106,54

7.364.078

229,36

Baix Empordà
Catalunya

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2009.

Des del punt de vista físic, Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro s’ubiquen a la Vall
d’Aro, limitada al N per les Gavarres i al S per la Serra de Cadiretes.
El territori que ocupen ambdòs municipis es caracteritza per estar format per dos àmbits
geogràfics ben diferenciats:


Un sector nord-occidental caracteritzat per un suau relleu que cap a mar esdevé planer, i



i un sector sud-oriental constituït pels relleus de la Serralada Litoral amb una altitud
màxima de 431 m s.n.m. corresponent al Puig Aldric, en el terme municipal de Santa
Cristina d’Aro.

Límits geogràfics de l’àmbit d’estudi
Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro limiten al N, amb Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de
l’Heura i Calonge, a l’E, amb la Mediterrània, a l’O amb Llagostera i al S, amb Sant Feliu de
Guíxols i Tossa de Mar.
Els principals accidents geogràfics que delimiten el sector septentrional de l’àrea d’estudi
corresponen al massís de les Gavarres al N, a la Mediterrània, a l’E; a la Serra de Cadiretes, al
S i, per últim, el Ridaura a l’O.

Comunicacions
A nivell supramunicipal, els municipis de Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro es troben
interconnectats per una destacada xarxa bàsica de comunicacions que ha dotat a la vall
d’Aro d’una molt bona comunicació amb la Selva, el Gironès i la resta de la comarca del Baix
Empordà. Les seves principals vies de comunicació i d’accés se centren principalment en la
xarxa comarcal i local de carreteres (vegeu figura 2.2.2). Per a més informació consultar el
capítol 4.4. Mobilitat.
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Figura 2.2. Xarxa de carreteres de l’àmbit d’estudi

Font: Web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
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3. Descripció de l’entorn físic
3.1. Clima i meteorologia
Catalunya es caracteritza per un clima típicament mediterrani, amb pluviometria irregular i
estacional, amb hiverns humits i relativament freds; i estius molt secs i calorosos. Al territori
de Catalunya es distingeixen diverses zones climàtiques segons el règim termopluviomètric,
de manera que Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro es localitzen a la zona litoral nord.

Figura 3.1. Divisió climàtica de Catalunya

Font: www.meteo.cat/mediamb_xemec/servmet/marcs/marc_clima.html

En general les temperatures són moderades amb una mitjana anual d’entre 14,5-16ºC i
precipitacions mitjanes anuals que oscil·len entre els 550 mm i els 750 mm. Les
precipitacions dels entorns climàtics mediterranis es caracteritzen per una notable
variabilitat interanual i l’elevada variabilitat diària, però que tenen el seu màxim a la tardor.
La caracterització climàtica de l’àmbit d’estudi s’ha realitzat a través de les estacions
meteorològiques existents en el territori.
L’únic observatori oficial existent a l’àmbit d’estudi és una estació automàtica ubicada al
terme municipal de Castell-Platja d’Aro que pertany a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques
Automàtiques (XEMA) del Servei Meteorològic de Catalunya. No obstant, des de març de
2007 Santa Cristina d’Aro disposa d’una estació meteorològica situada en el terrat de
l’Ajuntament.

; Els dos municipis compten amb una estació meteorològica en el seu terme municipal
que permeten disposar d’un històric de dades climàtiques.
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La situació de cadascuna de les estacions es pot observar a la taula 3.1.
Taula 3.1. Localització de les estacions meteorològiques presents a l’àmbit d’estudi

Estació

Coordenades UTM

Altitud (m)

Gestor

4.628.728

14

XEMA (SMC)

4.628.743

33

Ajuntament

X

Y

Castell-Platja d’Aro

502.784

Santa Cristina d’Aro

499.977

Font: Servei Meteorològic de Catalunya, 2009.

Les dades registrades per aquestes estacions automàtiques són les de les variables més
habituals: temperatura, precipitació, humitat, velocitat dels vents...
Altrament cal destacar l’existència d’una estació particular ubicada al monestir de Solius i
d’un radar meteorològic al Puig d’Arques que forma part de la Xarxa de Radars del Servei
Meteorològic de Catalunya (XRAD).
A la taula 3.2 es mostren les dades recollides per les respectives estacions, corresponents a
mitjanes anuals pel període 2004-2008.

Taula 3.2. Dades registades per les estacions meteorològiques presents a l’àmbit d’estudi

Variables

Castell-Platja d’Aro
2004

2005

2006

2007

2008

T mitjana (ºC)

15,1

14,6

16,2

15,2

20,4

T mitjana màximes (ºC)

20,1

19,8

21,6

20,7

15,1

T mitjana mínimes (ºC)

10,3

9,5

11,5

9,8

10,0

Precipitació (mm)

652,2

854,0

406,0

480,4

709,3

Humitat relativa (%)

74,0

74,0

76,0

73,0

72,0

Velocitat vent

2,6

2,6

2,7

1,6

1,5

Variables

Santa Cristina d’Aro1
2007

2008

T mitjana (ºC)

15,6

16,6

T mitjana màximes (ºC)

25,9

25,6

T mitjana mínimes (ºC)

4,3

7,9

Precipitació (mm)

318,0

359,0

Velocitat vent

2,1

1,9

Font: Web Servei Meteorològic de Catalunya.

Per tal de fer una aproximació a la caracterització climàtica de l’àmbit d’estudi s’ha elaborat
un climograma representatiu de la sèrie 2004-2008 per a l’estació de Castell-Platja d’Aro.

1

El període de registre per als dos anys compren els mesos de març a desembre.
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Tal i com es pot observar en els climogrames de la figura 3.2 els màxims pluviomètrics es
dónen a la tardor, mentre que els mínims tenen lloc a l’estiu.
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Figura 3.2. Climogrames de l’estació de Castell-Platja d’Aro. Període 2004-2008
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Font: GeoServei S.L, 2009.

Per a la caracterització dels vents s’han analitzat les dades recollides a l’estació de CastellPlatja d’Aro corresponents a l’any 2007 (vegeu figura 3.3).
La direcció dominant del vent és la de l’O, amb freqüències del 35%. Altrament, els vents
més forts són, de mitjana, els de component nord (N i NE), amb velocitats mitjanes d’entre 3
m/s i 4,2 m/s pels anys de què s’ha disposat de dades. La figura 3.1.4. mostra la rosa dels
vents, on apareix la freqüència de cada direcció (%) i la velocitat mitjana de cada direcció
(m/s) per a l’any 2007:

Figura 3.3. Dades de direcció i velocitat del vent. Any 2007

Font: Web Servei Meteorològic de Catalunya, 2009.
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3.2. Geologia i geomorfologia
Les unitats geològiques presents en un territori determinat, així com la seva expressió
morfològica davant els processos d’erosió-sedimentació, són els responsables finals de
l’ocupació del territori.

Geologia
Els municipis de Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro se situen en la vessant nordoriental de la Serralada Costanera Catalana, tot limitant al nord amb el Massís de les
Gavarres i al sud amb el Massís de Cadiretes.
La tipologia de les unitats geològiques permet distingir 3 àrees clarament diferenciades en el
territori que ens ocupa:


un sector septentrional i meridional configurat per materials d’edat tardiherciniana.



un sector central a on es desenvolupen dipòsits al·luvials relacionats amb la dinàmica
fluvial del Ridaura, i



un extrem nord-occidental a on es localitzen materials cambroordovicians que
configuren el Massís de les Gavarres.

Les diferents unitats geològiques identificades corresponen a:

Unitats paleozoiques
La unitat paleozoica té una entitat destacada en els municipis de la present Agenda 21 ja
que es desenvolupa en els sectors septentrional i meridional de l’àmbit d’estudi.
Corresponen a materials tardihercinians, de composició granítica (leucogranits i
granodiorites) que intrueixen els materials cambroordovicians que configuren les Gavarres.
Més localment es localitzen roques filonianes intruint aquests granitoïds, tractant-se de
granòfirs, felsòfirs, microgranits, aplites i pegmatites.

Unitats quaternàries
Els dipòsits quaternaris més representatius del municipi corresponen als sediments
al·luvials associats als corrents superficials que solquen el territori i en menor proporció els
materials el·luvials. En canvi, els dipòsits d’origen col·luvial són d’escassa entitat i es
localitzen molt localment a peu dels vessants; motiu pel qual no tenen representació en el
mapa geològic de la figura 3.2.1.
El subsòl de l’àrea estudiada està format predominantment per sorres de granulometries
fines a grolleres amb algunes gravetes de forma aïllada. El gruix d’aquests dipòsits
s’interpreta que pot arribar a assolir una potència màxima d’uns 20 m.
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Els dipòsits el·luvials són producte de l’alteració sense transport de les unitats geològiques
subjacents, és a dir, dels materials granítics que configuren el substrat geològic de l’àmbit
d’estudi. Es tracta de dipòsits d’escasa potència constituïts bàsicament per sorres i argiles.

Figura 3.2.1. Mapa geològic de l’àmbit d’estudi

Granitoïds

tardi-

Materials cambroordovicians
Materials quaternaris

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2009.

Geomorfologia
La distribució espacial de les unitats geològiques condiciona la morfologia del territori
d’estudi.
La Serralada Litoral presenta una orientació NE-SO i comprèn des del massís de les Gavarres
fins al massís de l’Ardenya, ambdós separats per la depressió de la vall d’Aro, per on
discorre el Ridaura.
Les Gavarres són un massís granític de suau relleu que resta compartimentat en diferents
blocs a causa del sistema de fractures d’edat neògena, entre els quals cal destacar el de
Fanals-Romanyà i la fossa de Calonge.
L’Ardenya és també un massís granític d’alçades modestes (amb prou feines depassen dels
400 m) i amb un modelat característic resultat de diferents processos geològics
(meteorització i erosió fluvial) que han donat lloc a estructures i formes peculiars
convertides ja en emblemàtiques per al territori, tals com la la roca cavallera basculant de la
Pedralta i els doms de Solius i de Roca Ponça. Els pendents, en aquesta zona, sovint superen
el 15-20%.
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La vall d’Aro, en canvi, és una àrea deprimida orientada d’O a E, i configurada per dipòsits
de plana al·luvial associats a la dinàmica hídrica del Ridaura, que culmina amb la seva plana
deltaica i els cordons litorals que han donat lloc a platges com la Platja llarga de Platja d’Aro.
La façana litoral és acantilada i sinuosa, amb nombrosos penya-segats, i sovint retallada per
cales com les de sa Conca, cala Rovira, cala dels Canyers o la cala del Senyor Ramon, que
han esdevingut, sens dubte, en un reclam turístic.
Per últim, assenyalar que aquesta morfologia resultant ha condicionat la forma d’ocupació
del territori. Per aquest motiu, els principals assentaments poblacionals se situen al llarg de
la plana al·luvial del Ridaura, en detriment de les àrees muntanyoses com Romanyà i Solius.

Inventari d’Espais d’Interès Geològic
La Direcció General del Medi Natural, del Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha
generat un Inventari d’Espais d’Interès Geològic que recull el Patrimoni Geològic de
Catalunya.
En aquest inventari es localitza cada espai d’interes geològic en els àmbits fisiogràfics de
Catalunya (Domini Pirinenc, Conca de l’Ebre o Domini Catalànid), es codifica i es classifica
segons el seu interès dins la disciplina geològica, es determina l’era geològica dels materials
i dels processos representats, es determina el tipus de roca en funció del seu origen
(sedimentari, igni o metamòrfic) i el procés geològic desenvolupat.
Tot seguit es relacionen breument les geozones i geòtops d’interès que es troben inclosos
en l’àmbit d’estudi (vegeu taula 3.2.1).

Taula 3.2.1. Caracterització dels espais d’Interès Geològic inclosos en l’àmbit d’estudi
Nom espai-Codi

Formes granítiques de l’Ardenya - 362

Municipi/s

Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols

Geòtops inclosos

Roca Cavallera de la Pedralta
Doms de Solius

Tipus d’interès

Geomorfologia i petrologia

Àmbit Fisiogràfic

Catalànids

Era geològica

Paleozoic

Tipus de roca

Roques plutòniques hercinianes i roques filonianes associades

Nom espai-Codi

Roques granítiques de S’Agaró - 358

Municipi/s

Castell-Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols

Tipus d’interès

Petrologia

Àmbit Fisiogràfic

Catalànids

Era geològica

Paleozoic

Tipus de roca

Roques plutòniques hercinianes i roques filonianes associades

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya. Departament de
Medi Ambient i Habitatge, 2009.
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; A Castell-Platja d’Aro i a Santa Cristina d’Aro es localitzen alguns espais d’interès
geológic.

Geologia econòmica
L’aprofitament dels recursos geològics és una pràctica habitual a tot el territori català ja
sigui mitjançant explotacions subterrànies (mines) o a cel obert (pedreres i sorreres). De fet,
la seva explotació esdevé un dels aprofitaments de major interès ecomòmic ja que d’aquí
s’extreuen les matèries primeres de molts processos de fabricació i transformació de
materials.
No cal obviar que aquest tipus d’activitat exerceix sobre el paisatge un fort impacte visual a
més de l’impacte acústic associat. Aquests efectes negatius sobre el medi que s’en deriven
són el resultat de la suma de diferents factors: el tipus d’explotació, l’àrea d’afecció, la
durada de l’explotació, el tipus de recurs explotat...
En l’actualitat s’han constatat un total de 4 explotacions, segons dades extretes del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (vegeu taula 3.2.2).

; Les 2 explotacions extractives en actiu de què es disposa informació afecten un total de
8,28 ha.

Taula 3.2.2. Inventari de les explotacions extractives existents a l’àmbit d’estudi. Any 2009
Municipi

Nom explotació

Àrea total (ha)

Recurs

Situació actual

Castell-Platja d’Aro

Mas Nou

0,96

Granit

Activitat amb afecció pendent de
regularització

Mas Patxot

7,32

Graves

Activitat en actiu i restauració no
iniciada

CIFRE-SOLIUS

2,45

Graves

Activitat finalitzada

Solius

1,62

Sauló

Activitat restaurada en període de
garantia

Santa Cristina d’Aro

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2009.

La regulació d’aquests tipus d’activitats és molt important perquè permet establir una sèrie
de condicions per garantir la protecció del medi ambient i del paisatge.

; Cap dels 2 municipis disposa d’una ordenança reguladora específica per a les activitats
extractives.
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Figura 3.2.2. Localització de les activitats extractives en l’àmbit d’estudi

Font: Web Miramon.
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3.3. Sòls
L’home des de sempre ha utilitzat els sòls per a diferents usos: agropecuari, forestal, per
assentaments
antròpics
(edificacions,
jardins,
abocadors...),
serveis
(transport,
comunicacions...) i, fins i tot, com a font de recursos minerals i de materials de construcció...
Per aquest motiu, la seva planificació i gestió es considera fonamental per al seu ús
sostenible ja que no es tracta d’un recurs renovable.
La caracterització dels sòls en l’àrea s’ha realitzat a partir de la informació disponible. Fins fa
poc la Secció d’Avaluació dels Recursos Agraris, pertanyent al Servei de Producció Agrícola
de la Subdirecció General d’Agricultura, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Acció
Rural (DAR) elaborava el Mapa de Sòls de Catalunya; però en l’actualitat aquesta tasca està
essent traspassada a l’Institut Geològic de Catalunya, qui promourà un projecte de mapa de
sòls a escala 1:25.000, que dóna continuïtat als treballs realitzats fins al moment pel DAR.
Aquest tipus de cartografia té com a objectiu disposar d’un estudi de base per a l’avaluació
dels sòls envers els diferents usos. Més concretament, es pretén disposar d’una eina que
ajudi als pagesos i als tècnics a determinar els diferents tipus de sòl i les seves propietats i,
per tant, identificar aquelles zones de major interès productiu.
En el cas dels municipis de Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro, aquest mapa encara no
s’ha elaborat. Per aquest motiu, la caracterització dels sòls–a manca d’informació oficial de
detall, s’ha dut a terme en base al reconeixement visual, en alguns casos, i a la tipologia
habitual dels sòls que es desenvolupen sobre una unitat litològica determinada, contrastat
alhora amb la informació disponible, encara que molt genèrica.
Els sòls identificats en el l’àmbit d’estudi es desenvolupats sobre roques silíciques àcides i
es poden agrupar en dos grans àmbits: sòls que podem anomenar de muntanya o àrees de
relleu i sòls de les àrees al·luvials.
De forma concordant amb la geologia, els sòls desenvolupats en l’àmbit d’estudi estan
relacionats principalment amb la litologia que conforma l’espai i amb la geomorfologia del
mateix. D’aquesta manera destaquen els sòls granítics associats a la litologia de les grans
unitats de relleu; i els sòls al·luvials associats a la dinàmica fluvial dels corrents superficials
existents.
Els materials de tipus silícic àcid corresponen als granitoïds que configuren la Serralada
Litoral. Es tracta dels materials més abundants presents a l’àmbit d’estudi i que, per tant,
influeixen de gran manera en el tipus de sòls que s’hi desenvolupen: xerortents, xerocrepts i
localment xeralfs (Soil Taxonomy System, 1975).
En general són sòls poc profunds i desenvolupats, amb un únic horitzó i localitzats en àrees
de pendent, els quals són fàcilment erosionables, fet que els fa poc favorables per al seu ús
agrícola.
Al llarg de la plana al·luvial del Ridaura s’identifiquen sòls de tipus udortents, umbrepts i
localment ocrepts.
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3.4. Hidrologia i hidrogeologia
Hidrologia
La xarxa fluvial de l’àmbit d’estudi s’organitza entorn la conca hidrogràfica del riu Ridaura,
malgrat que també s’inclou la riera de Molins, que forma part de la conca hidrogràfica de la
riera de Calonge.
El Ridaura neix al massís de l’Ardenya, travessa la vall d’Aro i desemboca a la Mediterrània, a
la platja d’Aro. Té una extensió d’uns 21 Km, i es tracta d’un riu mediterrani de règim
torrencial amb una gran variabilitat estacional, en què durant períodes d’elevada
pluviometria pot arribar a ocasionar problemes d’inundabilitat a causa de la ràpida crescuda
del seu cabal (vegeu capítol 4.3. Riscos ambientals). Altrament, la riera de Molins, neix al
Puig del Roquet a partir dels afluents de Mas Riera i de Mas Cases i discorre pels municipis
de Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro abans de vessar les seves aigües a la riera de
Calonge. Es tracta d’una riera típicament mediterrània amb cabals irregulars.
L’Estudi de l’evolució dels recursos d’aigua de la conca del Ridaura i qualitat ecològica del
riu, elaborat per en Jordi Sala i Lluís Sala (Consorci Costa Brava, 2003), posa de manifest com
el Ridaura ha sofert grans episodis d’assecatge entre el 1998 i el 2002. Una nova gestió de
l’aqüífer del Ridaura i un règim pluviomètric favorable han originat la recuperació dels nivells
freàtics i del flux superficial del riu a partir de l’any 2002 (vegeu figura 3.4.1).
Les dades més representatives en relació a la seva hidrodinàmica i, en concret, als cabals
circulants provenen de l’estació d’aforament situada al terme municipal de Santa Cristina
d’Aro i que forma part de la xarxa de control d’aigües superficials de l’Agència Catalana de
l’Aigua.

; La reducció del volum d’explotació a l’aqüífer del Ridaura en favor d’una major dotació
d’aigua del Pasteral han permès la circulació superficial d’aigua del Ridaura.

Taula 3.4.1. Dades hidrològiques històriques d’aportacions a la conca del Ridaura

Estació
Santa Cristina
d’Aro

Localització de
l’estació
X: 498.360
Y: 4.629.790

Aportació
mitjana anual
(hm3)

Cabal mitjà
(m3/s)

Cabal màxim
assolit (m3/s)

Anys
estudiats

6,10

0,19

80,00

25

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009.

A la figura 3.4.2 es mostren les dades relatives als cabals circulants registrats a l’estació
d’aforament de Santa Cristina d’Aro.
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Figura 3.4.1. Cabals mesurats a l’estació d’aforament de Santa Cristina d’Aro. Període 2000-2009

0,3

Cabals (m3/s)

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2000
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2007
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*Observacions: No es disposa de dades de cabal per a l’any 2006.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua, 2009.

Pel que fa a la xarxa fluvial, els afluents més importants corresponen a la riera Dalmaua o de
Can Dalmau, la riera del Vilar o de Tueda i la riera de Salenys (vegeu taula 3.4.2).

Taula 3.4.2. Sistema fluvial del Ridaura
Curs superficial

Àrea (Km2)

Longitud (Km)

Riera Sant Baldiri

4,0

2,9

Torrent de la Deu

2,1

2,6

Riera Dalmaua o de Can Dalmau

7,3

4,5

Riera de Solius

2,1

2,5

Riera del Vilar o de Tueda

6,1

4,4

Riera de Sauladell

1,3

2,4

Torrent de Mardanyac

0,7

1,7

Torrent de Verderes

3,2

2,3

Riera de Salenys

5,7

4,6

Torrent de Bell-lloc o de la font Picant

5,1

2,3

Torrent de Malvet o de Llobregat

3,8

3,4

Torrent de Canyet

2,9

3,1

Torrent de la Coma

3,1

3,2

Torrent de Malany

1,4

1,7

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009.
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Qualitat de les aigües superficials
A continuació es caracteritza la qualitat de l’aigua a la conca del Ridaura mitjançant els
paràmetres físicoquímics de l’aigua que hi discorre per la superfície –els biològics es tracten
en el capítol de biodiversitat.
Per a la caracterització de les aigües superficials, s’han utilitzat les dades de les estacions de
control que formen part de la xarxa de control d’aigües superficials de l’Agència Catalana de
l’Aigua. Les principals característiques de les estacions que s’han considerat són les que es
descriuen a la taula següent:

Taula 3.4.3. Punts de control utilitzats en l’anàlisi de la qualitat físicoquímica del curs fluvial del
Ridaura
Nom Riu

Ridaura

Estació
Coordenades UTM

Castell-Platja d’Aro

Capçalera Ridaura fins EDAR

Des de l’EDAR fins a mar

X

503.648

494.718

504.196

Y

4.629.134

4.630.876

4.629.046

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009.

Caracterització de l’estat físicoquímic de l’aigua de la zona
Els criteris de classificació de la qualitat de les aigües superficials utilitzats són els fixats per
la Directiva Marc (2000/60/CE), en la que s’estableixen 5 nivells de concentració per als
diferents paràmetres analitzats, els quals es correlacionen amb diferents nivells de qualitat.
Com a indicadors de qualitat s’han pres les concentracions d’amoni i de fosfats.
Nivell de
qualitat

Amoni
(mg/l)

Fosfats
(mg/l)

Molt bo

<0,2

<0,1

Bo

0,2-0,5

0,1-0,50

Mediocre

0,5-1,0

0,5-1,0

Deficient

1,0-5,0

1,0-2,0

Dolent

>5,0

>2,0

A la taula següent es mostren els resums dels resultats de les anàlisis efectuades per
l’Agència Catalana de l’Aigua en els punts de control representatius.
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Taula 3.4.4. Concentracions d’amoni i de fosfats a les estacions de control de la conca del Ridaura
Paràmetre

Estació

2004

2005

2006

2007

2008

2009

12,68

19,16

12,21
0,04

0,10

0,10

14,57

11,87

19,60

2007

2008

2009

Capçalera-EDAR

0,03

0,04

0,06

EDAR-mar

5,57

3,36

9,27

Amoni
(mg/l)

Ridaura
Castell-Platja d’Aro
Capçalera-EDAR
EDAR-mar

Paràmetre

Estació

2004

2005

2006

5,57

6,03

5,05

Fosfats
(mg/l)

Ridaura
Castell-Platja d’Aro

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009.

Els resultats disponibles posen de manifest una qualitat del Ridaura molt bona a la zona de
capçalera i fins a la depuradora de Castell-Platja d’Aro, a partir de la qual va decreixent cap a
les parts baixes de la conca fins a ser considerada dolenta a la zona de desembocadura.
Aquest fet ve motivat probablement per l’efluent abocat per la depuradora en el que el
nitrogen es troba sobretot en forma amoniacal.
L’any 2006 es va redactar l’Informe tècnic sobre l’efecte de la planta de regeneració d’aigua
de Castell-Platja d’Aro en la qualitat ecològica, química i microbiològica del riu Ridaura, a
partir del qual es fa palès l’empitjorament de la qualitat de l’aigua a causa dels abocaments
de nitrogen per part de l’estació depuradora d’aigües residuals.

; La qualitat del Ridaura aigües amunt de la depuradora és molt bona, mentre que aigües

avall empitjora a causa del abocaments de nitrogen a medi hídric per part de la
depuradora de Castell-Platja d’Aro.

Per últim, destacar que segons l’estudi de la PEF del riu Ridaura, la qualitat físicoquimica de
la riera de Molins es considera bona.
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Qualitat de les aigües litorals
En el marc del programa de vigilància del medi marí impulsat per l’Agència Catalana de
l’Aigua es duu a terme l’estudi de la qualitat de les aigües litorals.
Des del programa de vigilància i informació de l’estat de les platges i zones de bany interior
es persegueixen els següents objectius:


Controlar la qualitat de les aigües de bany a Catalunya



Vetllar per la qualitat de les platges i la salubritat de les aigües de bany



Facilitar els resultats de la qualitat de les platges i zones de bany interior a l’opinió
pública i autoritats locals.

Durant la temporada de bany (període comprés entre el 1 de juny i el 23 de setembre), de
manera setmanal, s’informa a l’ajuntament sobre la qualitat sanitària de les aigües i l’estat
de les platges. El control analític de l’aigua es realitza a través de les analítiques dels
indicadors de contaminació fecal que estableix la Directiva 2006/7/CE: coliforms totals,
coliforms fecals i estreptococs fecals.
Segons els resultats analítics es valora la qualitat de l’aigua de bany segons 4 categories:
excel·lent, bona, suficient i insuficient.
A l’àmbit d’estudi hi ha establerts els següents punts de control:
Platja

Cala Rovira

Platja d’Aro

Platja d’Aro

Sa Conca

Cala Sr. Ramon

Punt de control

Mig platja

C/ M. C. Verdaguer

Avda. Mediterrani

Mig platja

Mig platja

Coordenades
punt control

X:506.250

X:505.990

X:505.660

X:505.165

X:498.192

Y: 4.630.171

Y:4.629.770

Y:4.628.720

Y:4.627.500

Y:4.623.024

Els resultats de les campanyes realitzades durant les diferents temporades de bany i pel
període 1999-2009 posen de manifest una categoria de l’aigua excel·lent.

; Des de la darrera dècada la qualitat de les aigües de bany a les platges de Castell-Platja
d’Aro i Santa Cristina d’Aro ha estat molt bona.

D’altra banda cal destacar que des de l’any 2001 l’Agència Catalana de l’Aigua realitza el
Programa de prevenció i neteja de les aigües litorals i les platges que funciona durant la
temporada de bany (des del 15 de juny fins al 23 de setembre). El programa té les funcions
d’inspecció diària del litoral català, la coordinació d’embarcacions de neteja i la detecció i
recollida de sòlids flotants. Per dur a terme aquesta tasca l’Agència compta amb dos mitjans
aeris, 11 embarcacions litorals que operen a mar obert i 33 embarcacions de platges que
operen al llarg de la línia de costa. Cadascuna de les embarcacions té assignada una ruta
diària. A la figura següent es mostren les rutes, els ports base i la flota d’embarcacions de
què disposa l’Agència Catalana de l’Aigua.
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Figura 3.4.2. Valoració de la qualitat sanitària de l’aigua durant les temporades de bany

Font: Web Agència Catalana de l’Aigua, 2009.

Hidrogeologia
El coneixement acurat de les captacions, de les relacions existents entre els corrents
superficials i els aqüífers i de les direccions del flux subterrani dins del territori és important
per tal de valorar la disponibilitat d’aigua subterrània i per definir les àrees de major risc
hidrogeològic dins de l’àmbit supramunicipal.
La caracterització hidrogeològics del territori ha precisat la recollida de documentació
diversa:


Inventari de captacions.



Dades analítiques d’aigua referents als pous de l’àmbit d’estudi.



Inventari i dades analítiques de les fonts naturals existents del territori.

Inventari de captacions
D’una banda s’ha sol·licitat informació a la Secció de Mines de la Delegació de Girona del
Departament d’Indústria i Treball de la Generalitat de Catalunya, que ha tramès
documentació relativa a expedients d’aigües subterrànies tramitats a les seves
dependències. D’aquesta manera en el registre de la Secció de Mines de Girona consten un
total de 148 expedients.
La informació disponible a la Secció de Mines acostuma a ser de qualitat molt variable, tant
en relació als volums d’aigua explotats per les captacions, com a la posició del nivell freàtic i
altres dades relatives al medi físic ja que, de fet, la competència d’aquest ens de
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l’administració autonòmica es redueix a l’obra minera que representa la perforació del pou,
a la seva mecanització i a la connexió a la xarxa elèctrica.
D’altra banda, es disposa de la relació d’expedients d’aprofitaments d’aigües superficials i
subterrànies de l’Agència Catalana de l’Aigua, dels municipi inscrits en el seu Registre
d’Aigües, alguns dels quals poden no ser vigents en l’actualitat.
Les dades obtingudes del Registre d’Aigües són les que es relacionen a continuació, i en
síntesis posen de manifest que en els municipis de l’àmbit d’estudi hi ha registrades un total
de 201 concessions, el que representa un volum total d’aigua concedit de 2.447.224
m3/anuals (vegeu taula 3.4.11).
Cal afegir però, que en l’actualitat es troben en tràmit 13 noves concessions (4 a Santa
Cristina d’Aro i 9 a Castell-Platja d’Aro).

Taula 3.4.5. Nombre de captacions i volums concedits inscrits al Registre d’Aigües
Municipi

Nombre de captacions inscrites

Volum concedit (m3/any)

Castell-Platja d’Aro

96

739.178

Santa Cristina d’Aro

105

1.708.046

Total àmbit d’estudi

201

2.447.224

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009.

Cal destacar sobretot que la totalitat del volum d’aigua concedit correspon a aigües
subterrànies (de les 201 concessions 5 corresponen a subàlvies).
Pel què fa als usos sectorials de l’aigua, l’ús de reg és el que predomina en quant a nombre
de captacions inscrites (36,32%), però no pel què fa al volum concedit on predomina
l’abastament amb un 53,8%, seguit del reg amb un 27,56% (vegeu figura 3.4.3 i taula 3.4.6).

Figura 3.4.3. Usos sectorials de l’aigua en l’àmbit supramunicipal segons nombre de concessions

1,49%

3,48%

1,00%

4,98%
12,44%
2,49%

31,84%

5,47%

0,50%

36,32%

Abastament

Domèstic

Industrial

Agrícola

Reg

Recreatiu

Diversos

Altres

Reg públic

Reg jardí

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua, 2009.
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Taula 3.4.6. Nombre de captacions i volums (m3/any) concedits inscrits al Registre d’Aigües

Ús

Santa Cristina d’Aro

Castell-Platja d’Aro

Volum

Concessions

Volum

Concessions

Agrícola

16.661

8

5.020

3

Domèstic

36.967

13

91.488

12

1.298.920

6

s.d.

4

Industrial

13.290

5

-

-

Reg

92.533

31

581.967

42

Jardí

500

1

140

1

80.500

2-

3.000

5

7.197

4

-

-

241.978

36

49.563

26

Recreatiu

-

-

8.000

1

Altres

-

-

s.d.

1

Sense dades

-

1

s.d.

1

1.708.046

105

739.178

96

Abastament

Reg públic
Domèstic i Ramader
Reg i altres

Total
Nota: s.d. sense dades.

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009.

; La major part de les captacions existents no estan inscrites en el Registre d’Aigües de
l’Agència o bé no es tenen estimats els seus volums de captació anual.

En el Registre d’Aigües de l’Agència només hi figura una captació de titularitat municipal
a Castell-Platja d’Aro.

Unitats hidrogeològiques
En el marc de la Directiva de l’Aigua (2000/60/CE), l’Agència Catalana de l’Aigua ha elaborat
la caracterització de les masses d’aigua subterrània de les conques internes de Catalunya. En
aquest estudi es concreten les distintes àrees hidrogeològiques presents a tot el territori i a
on es diferencien una sèrie de masses d’aigua. Cadascuna d’aquestes masses d’aigua està
constituïda per diferents unitats aqüíferes.
En l’àmbit d’estudi es localitza l’Àrea Paleozoica i granítica de la Costa Brava (codi 303) que
comprèn la massa d’aigua subterrània dels al·luvials de la Baixa Costa Brava.
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Figura 3.4.3. Principals aqüífers que conformen la massa d’aigua
subterrània dels al·luvials de la Baixa Costa Brava

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009.

Del treball de caracterització de les masses d’aigua de Catalunya es poden extreure dades
d’interès a escala regional com ara la vulnerabilitat i el risc d’incompliment dels criteris de
qualitat que fixa la Directiva Marc de l’Aigua. A continuació s’exposa la caracterització de les
masses d’aigua en la que es troben inclosos els municipis de la present Agenda 21:

Massa Al·luvials de la Baixa Costa Brava
Codi

15

Àmbit geogràfic

Quaternaris al·luvials de la Costa Brava

Conca hidrogràfica

Baixa Costa Brava

Municipis inclosos

Parcialment: Begur, Calonge, Castell-Platja d’Aro, Llagostera, Lloret de
Mar, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar i
Vall-llobrega

Principals tipologies

Al·luvial

Característiques
hidràuliques dominants

Lliures i confinats associats amb predomini de lliure

Altres característiques

Aqüífers desvinculats i risc d’intrusió salina i vulnerables als nitrats
Al·luvial profund de l’Aubí
Al·luvial profund de la riera de Calonge

Aqüífers

Al·luvial profund del Ridaura
Al·luvial profund de la riera de Tossa
Al·luvial profund de la riera de Lloret
Al·luvial superficial de l’Aubí
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Massa Al·luvials de la Baixa Costa Brava
Al·luvial superficial de la riera de Calonge
Al·luvial superficial del Ridaura
Al·luvial superficial de la riera de Tossa
Al·luvial superficial de la riera de Lloret
Piezometria i flux

Possiblement amb un gradient dominat per la topografia i amb un flux
dominant vers a mar

Vulnerabilitat intrínseca

Alta

Existència de risc

A nivell qualitatiu es considera baix, però a nivell quantitatiu la presència
de compostos nitrogenats és el principal risc contaminant, juntament
amb els problemes d’intrusió salina.

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009.

Qualitat de les aigües subterrànies
Per a la caracterització de les aigües subterrànies de l’àrea d’estudi s’ha disposat dels
resultats analítics de diversos pous que formen part de la xarxa de control de les aigües
subterrànies de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquests resultats permeten obtenir una
aproximació a la qualitat hidroquímica de les aigües subterrànies de l’àmbit d’estudi.
A la zona d’estudi existeixen diversos punts de mostreig situats al llarg de la conca del
Ridaura (vegeu taula 3.4.7).
Taula 3.4.7. Identificació dels punts de mostreig de la xarxa de control d’aigües subterrànies

Municipi

Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

Topònim

Coordenades UTM
X

Y

Pou nº 7 Castell-Platja d’Aro

503.176

4.628.800

Pou nº10 Castell-Platja d’Aro

504.100

4.628.950

Pou n º19 Riembau

503.600

4.628.990

Pou Resclosa-2

502.866

4.628.490

Pou nº 16 Caixach-Darder

500.700

4.628.700

Pou Can Patxot

495.800

4.630.700

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009.

Segons els darrers resultats analítics consultats (període 1999-2009) es tracta d’una aigua
bicarbonatada càlcica que presenta concentracions anòmales de ferro, manganès i
puntualment de coure, arsènic, amoni i nitrits A la taula següent es mostren els resultats
obtinguts juntament amb les concentracions màximes admisibles (CMA) per a cada
paràmetre fixades en el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer.
Els resultats que es mostren corresponen als valors mitjans de cada paràmetre per al període
1999-2009 i, per tant, serveixen de referència per a una caracterització hidroquímica general
de les aigües subterrànies.
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Taula 3.4.7. Resultats analítics punts de mostreig ACA. Període 1999-2009
Pou nº 7 CastellPlatja d’Aro

Pou nº10 CastellPlatja d’Aro

Pou n º19
Riembau

Pou Resclosa-2

Pou nº 16 CaixachDarder

Pou Can Patxot

CMA/unitats

41,94

390,14

52,14

30,24

52,06

81,17

200 μg/l

Amoni

7,91

0,34

5,12

3,80

0,10

0,07

0,50 mg/l

Antimoni total

4,66

3,21

3,07

4,90

2,89

2,89

5 μg/l

Arsènic total

19,56

1,86

3,43

29,40

1,78

1,78

10 μg/l

Bari total

122,96

154,36

152,56

193,62

39,71

54,82

Bicarbonats

185,47

218,16

219,26

148,29

125,59

220,04

250 mg/l

Cadmi total

55,79

1,46

0,89

18,28

0,75

0,75

-

Calci

210,22

111,55

89,73

103,54

59,76

71,23

-

Clorurs

292,62

193,84

177,65

357,74

64,73

71,66

-

Cobalt

-

-

-

-

4,22

4,17

951,85

783,50

998,58

651,80

518,54

593,06

-

Coure total

9,20

320,00

7,70

351,82

4,11

22,00

2 μg/l

Crom total

34,22

48,21

3,21

1,10

1,44

1,44

50 μg/l

270,24

266,33

300,59

268,02

203,80

235,03

-

1.040,69

6.676,88

2.007,43

2.476,20

32,50

3.199,89

200 μg/l

Magnesi

332,30

2.854,25

18,59

11,91

13,24

12,32

50 mg/l

Manganès total

896,14

803,46

640,00

380,60

11,94

188,89

50 μg/l

Niquel

-

586,71

-

4,70

3,83

57,06

20 μg/l

Nitrats

-

-

1,02

13,62

8,22

8,51

50 mg/l

Paràmetre
Alumini total

Conductivitat lab

Duresa total
Ferro total
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Pou nº 7 CastellPlatja d’Aro

Pou nº10 CastellPlatja d’Aro

Pou n º19
Riembau

Pou Resclosa-2

Pou nº 16 CaixachDarder

Pou Can Patxot

CMA/unitats

Nitrits

1,15

0,04

0,51

3,70

0,05

0,36

0,50 mg/l

pH lab

6,86

6,89

6,83

7,14

6,79

6,33

-

-

-

-

2,30

-

-

Potassi

6,17

3,16

8,52

9,69

1,81

3,44

12 mg/l

Seleni total

5,51

-

5,92

9,68

-

-

10 μg/l

Silici

17,82

18,36

21,00

43,10

16,93

14,31

-

Sodi

106,02

109,63

108,86

123,55

34,69

39,51

200 mg/l

Sulfats

153,67

117,08

136,63

104,79

85,40

42,97

250 mg/l

TOC

3,31

5,28

2,33

2,42

0,83

2,93

-

Zinc

7,66

42,00

20,17

4,80

29,88

31,56

-

Paràmetre

Plom

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009.
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Una altra manera de caracteritzar les aigües subterrànies és a través de les fonts naturals
existents en un determinat territori.
Pel que fa a surgències d’aigua, a l’àmbit d’estudi en general s’hi localitzen un nombre
destacable de fonts. El substrat en què es troben és dominantment granític i, per tant, el seu
grau de mineralització és molt baix.
De la informació compilada, ja sigui a través del Departament de Salut, dels ajuntaments,
associacions i agents locals entre d’altres, s’ha confeccionat el següent inventari, amb un total
de 49 fonts (11 a Castell-Platja d’Aro i 39 a Santa Cristina d’Aro). No obstant, és probable que
existeixin d’altres que s’escapen de la memòria dels veïns o simplement s’han perdut en el
temps.

Taula 3.4.9. Inventari de fonts naturals presents als municipis de l’Agenda 21
Municipi

Font
Font Coberta
Font d’en Marsillac
Font d’en Tibau o del Clot
Font de la Boixa
Font de la Platja dels Canyers

Castell-Platja d’Aro

Font del Ferro
Font del Molí Cremat
Font del Torrent de Malany o d’en Daussà
Font Podrida
Font Veimala o del mas de la Font
Font de Vallvanera
Bassa d’en Reparat
Bassa del Senglar
Font Bellmala
Font Güitó
Font d’en Malitrau
Font d’en Sirés
Font de Can Cases
Font de can Llac o de l’Arbre
Font de l’Hort de Can Jan
Font de l’Hort de Can Llac
Font de l’Om del Roser

Santa Cristina d’Aro

Font de la Ruda
Font de les Valls
Font de Maria Ribas o font dolça de Bell-lloc
Font de Mas Poncet
Font de Salenys
Font del Bassal Gran
Font del Canyer d’en Cases
Font deL Castanyer o la Castanyeda o d’en Cama
Font del Cucut
Font del Llop
Font del Plat
Font d’en Pi
Font Picant de Bell-lloc
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Municipi

Font
Font Picant de Salenys
Font Cala Canyet
Font Josepa
Font del Prat
Font de Panedes
Font del Roquetal
Font del Safareig de can Badoret
Font del Viver de can Bosc
Font dels Prats Gelats
Font Fresca
Font Sotera
Mina de can Cases
Mina de l’Hort de mas Maimí
Mina del mas Reixach
Font dels Caçadors o font Fresca

Nota: En cursiva s’indiquen aquelles fonts que es consideren de concurrència pública i que, per tant,
són de competència municipal.

Font: Elaboració pròpia a partir de la compilació de dades recullides per part dels
Ajuntaments, Departament de Salut i la publicació “Les Fonts de les Gavarres” de
MªTeresa Clotet, Lluís Pallí i Carles Roqué.

Les fonts de competència municipal han d’estar degudament protegides des del punt de vista
higienicosanitari, per tal d’evitar la contaminació de les aigües naturals, i també degudament
retolades. Cal assenyalar que parlem de “rotular” al fet d’informar als usuaris sobre la qualitat
de l’aigua, no al fet de senyalitzar-les mitjançant el seu topònim (per a més informació al
respecte vegeu capítol 4.5 referent al vector aigua).
Bona part d’aquestes fonts es localitzen en propietat privada, motiu pel qual no es disposa de
dades de qualitat. Pel que fa a les fonts de competència municipal tampoc hi ha dades recents
de qualitat.
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