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ESTUDI DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA, SOCIAL I PAISATGÍSTICA
DELS MUNICIPIS DE CASTELL-PLATJA D’ARO I SANTA CRISTINA D’ARO

1. INTRODUCCIÓ
El present estudi de la connectivitat1 social, ecològica, i paisatgística entre els espais
d’interès (naturals i antròpics), és una identificació i mesura de l’estructuració de les matrius
que configuren el territori, en el qual es valora si es dóna funcionalment una continuïtat
física entre els paisatges identitaris i entre els diferents hàbitats ecològics i artificials,
mitjançant l’estudi dels fluxos, de la mobilitat, de les migracions i dispersions de la flora, de
la fauna, de l’activitat antròpica, i dels corredors o canals per on tenen lloc.
El present estudi se centra en la connectivitat territorial, entesa com el resultat de la
interacció entre les matrius social, ecològica i paisatgística, avaluant la seva interacció a
escala supramunicipal, regional i local.
L’estudi de connectivitat persegueix la preservació de la biodiversitat ecològica, d’hàbitats
(naturals i humans) que caracteritzen un determinat territori. Es defineix biodiversitat com
“el conjunt i la varietat de les formes de vida en un lloc i moment donat, resultant de la
història evolutiva d’aquests organismes i de les seves interaccions amb els elements abiòtics
en els quals es desenvolupen” (Soulé, 1986).
El valor essencial de la biodiversitat resideix en el fet que és el resultat d’un procés històric
natural de gran antiguitat, i per tant, és un valor patrimonial. La societat i la seva cultura,
com a producte i part d’aquesta diversitat han de vetllar per protegir-la i respectar-la, atès
que els elements diversos que conformen la biodiversitat (espècies de flora i fauna, conreus,
espais fluvials...) configuren veritables unitats funcionals, que aporten i asseguren molts dels
serveis bàsics per a la supervivència. Per altra banda, la diversitat també representa un
capital natural, el qual ha contribuït de moltes maneres al desenvolupament de la cultura
humana i representa un fort potencial per a les necessitats futures (considerant els usos
presents i potencials de la diversitat així com els seus beneficis).
Els anàlisis sobre la biodiversitat realitzats a Europa (en el marc de l’Estratègia de la
Comunitat Europea en matèria de Biodiversitat-1998) coincideixen en constatar una pèrdua
sostinguda de diversitat biològica en espècies, hàbitats i paisatges que té entre les seves
principals causes: el canvi en els usos del sòl, les pertorbacions d’origen antròpic i la
intensitat amb què són explotats els recursos naturals, és a dir, la intensificació de
l’agricultura i la ramaderia, la sobreexplotació dels recursos hídrics, la contaminació del
medi biòtic i abiòtic, la construcció de grans infraestructures lineals i/o el turisme
insostenible.

1
Basat en document orientatiu del Departament de Medi Ambient i Habitatge: “Bases per a les directrius de
connectivitat ecològics de Catalunya”, Octubre de 2006; i en la “Guia metodològica per a la millora de la
connectivitat a la demarcació de Girona” de la Diputació de Girona, setembre de 2005.
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La fragmentació derivada d’aquests canvis, esmicola el territori en àrees cada cop més
reduïdes que esdevenen inviables pel manteniment de certes espècies o de certes funcions
dins el global de l’ecosistema. Per tant, la fragmentació és la principal causa de pèrdua de
biodiversitat als països europeus.
La connexió entres espais que es defineix amb el present estudi, ha de permetre una bona
comunicació, tant entre comunitats naturals, com entre comunitats socials. El territori dels
municipis del Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro ha d’aconseguir, mitjançant el
planejament urbanístic, una xarxa de vies de comunicació entre els diversos elements que
formen els seus paisatges, ja sigui a partir de corredors biològics, vies verdes, vies pecuàries
o carrerades, vies forestals o fins i tot vies asfaltades.
En el desenvolupament del present estudi es farà referència als següents termes per obtenir
la final ordenació del territori pel que fa als elements a potenciar en quan a la connectivitat
multifuncional d’acord amb els fluxos ecològics, socials i paisatgístics:


Connectivitat ecològica: Connexió que permet garantir la dispersió de les espècies de
fauna i flora entre els diferents espais naturals (protegits o no), i evitar així l’aïllament de
les poblacions. La connectivitat ecològica ha de permetre la dispersió dels organismes, el
manteniment dels processos ecològics i dels fluxos que els caracteritzen (aigua, matèria,
energia, gens, etc).



Ecotò o espai de vorada: Zona de transició entre dues comunitats diferents, com és ara
el límit entre un bosc i un prat, la ribera d’un riu i un prat, etc., els quals concentren gran
interès ecològic pel fet de reunir les característiques d’ambdós hàbitats i per tant més
biodiversitat. Tanmateix, si els ambients de vorada són superiors als d’interior pot
comportar una banalització important del paisatge atès que les espècies presents als
ecotons són poc exigents i de gran amplitud ecològica.



Hàbitat: Ambient amb unes característiques homogènies i uniformes, en un territori
concret, amb un clima determinat que permet determinar una població o espècie
associada. És l’espai que reuneix les condicions adequades perquè l’espècie pugui
residir-hi, reproduir-se i perpetuar-hi la seva presència. Tots els hàbitats presenten
component biòtic i una situació espacial determinada. Es pot parlar d’hàbitats humans,
hàbitats fluvials, etc.



Connectivitat paisatgística: Es refereix a la continuïtat dels paisatges, textures, matrius
i retalls propis i intrínsecs d’una determinada regió, lligant espais agrícoles, forestals i
fluvials per tal d’evitar-ne la seva fragmentació per part d’àrees urbanitzades o grans
barreres lineals (carreteres, línies elèctriques, etc).



Textura: Estructura percebuda o visual del paisatge que inclou conceptes com
uniformitat, regularitat, freqüència, linealitat i grolleria (Naveh i Lieberman,1994).



Matriu: Ús del sòl predominant en el paisatge, ex: forestal, agrícola, urbana, etc.



Retall: Hàbitats o usos diferents de la matriu que els envolta, ex: vegetació de ribera
associada a rieres en la matriu forestal.
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Corredor: Àrees de connexió entre espais. Tipus particular de retall, de caràcter lineal i
de longitud variable. Són vies o canals que comuniquen diferents ambients o
ecosistemes, com poden ser la xarxa fluvial, els passos de fauna, les rutes migratòries o
les faixes de connexió paisatgística i social. Són àmbits que concentren usos del sòl
compatibles amb els fluxos que els creuen. És el cas dels espais agroforestals que
connecten àrees muntanyoses amb forests pràcticament continus. Quan aquesta funció
de connexió s’estableix mitjançant una estructura contínua i lineal, que travessa una
zona poc o gens permeable per a la fauna i la flora, es parla de corredors biològics,
l’exemple paradigmàtic dels quals són els corredors fluvials, que permeten el pas de la
fauna a través de zones molt antropitzades.



Connectivitat social: Es refereix al grau de conservació de les vies de connexió
tradicional d’un territori, com poden ser les xarxes de camins veïnals, ramaders i lúdics,
els elements culturals, etc. que amb el paisatge contigu ajuden a l’articulació de l’espai.
Es tracta del patrimoni cultural en general, tant arqueològic com arquitectònic, de les
àreas d’esbarjo i gaudi de la natura i de totes aquelles àrees d’interès identitari per la
població o freqüentades del territori.



Fragmentació dels hàbitats: Fenomen que consisteix en un procés de transformació del
territori que comporta la divisió d’un hàbitat extens en peces més reduïdes i de menor
qualitat ecològica, paisatgística i social. Les espècies que realitzen migracions solen ser
les més afectades per aquests elements de fragmentació (ex: espècies nidificants versus
línies elèctriques).



Efecte barrera: Resultat desvertebrador dels hàbitats, paisatges, espais, medis i camins
rurals, associat a infraestructures lineals i a determinats desenvolupaments urbans o
agrícoles que impedeix el correcte desenvolupament dels fluxos ecològics i/o socials, i
en general comporta una interrupció de la continuïtat dels hàbitats. Ex: carreteres, línies
elèctriques, etc.



Domini vital: Unitat mínima funcional d’hàbitat per assegurar la perpetuació d’una
espècie. El manteniment de la connectivitat funcional entre fragments d’hàbitat, tot i que
aquests no siguin unitats mínimes funcionals, permet garantir una superfície total
suficient per satisfer els requeriments vitals de l’espècie.



Connectivitat funcional: Aquella que no només es limita a la continuïtat d’un
determinat tipus de paisatge sinó que permet el lliure desplaçament de les espècies de
flora i fauna i els fluxos tradicionals del territori, així com la perpetuació d’aquests en el
temps.



Punt crític: Indret d’interès per a la connectivitat funcional, però on es concentren el
efectes negatius de la pressió urbana i de les infraestructures fins al punt de limitar-ne o
impedir-ne la funció connectiva. Tot i afectar una àrea reduïda, els efectes generats
poden ser molt greus pel manteniment de la connectivitat d’un àmbit molt més extens.



Permeabilitat de les infraestructures: Capacitat de les infraestructures per permetre els
fluxos ecològics (flora i fauna), paisatgístics o socials a través d’aquestes, amb facilitat i
seguretat, mitjançant per exemple passos de fauna en carreteres, viaductes, túnels,
ponts, ecoductes, etc.
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1.1. MARC DE REFERÈNCIA DE L’ESTRATÈGIA CONNECTIVA
La biodiversitat i el paisatge, i sobretot la connectivitat territorial com a principal factor per a
conservar-les, han estat a nivell mundial, europeu, estatal i català, un dels principals
objectius en els últims anys. Des de molts estaments s’han volgut marcar una sèrie
d’objectius pel manteniment de les connexions entre zones naturals a través de directives,
lleis, decrets, etc.

1.1.1. Marc internacional
A escala internacional, el Conveni Ramsar signat al 1975, relatiu a les zones
humides,sobretot en els hàbitats d’ocells aquàtics, va ser el preludi d’una estiba d’accions
per protegir la biodiversitat.
La Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro, Brasil, al 1992, va ser l’inici d’un seguit de
normativa a tots els nivells, ja que es va instaurar un sistema global per al desenvolupament
sostenible, una manera de creixement que respecti el territori sense esgotar-ne els seus
recursos naturals.
Per respondre a aquestes necessitats, es va aprovar el document Agenda 21, una plataforma
per afrontar qüestions ambientals i de desenvolupament de manera integrada; la Declaració
de Rio en medi ambient i desenvolupament; la Declaració de Principis sobre Boscos; el
Conveni sobre Canvi Climàtic i el Conveni sobre Biodiversitat.
Al mateix any, es va elaborar l’Estratègia Global per a la Biodiversitat per part de WRI (World
Resources Institute), UICN (Unión Inernacional para la conservación de la Naturaleza) i
PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Es tracta d’un document
sense caràcter normatiu que pretén ser la base per a salvar, estudiar i utilitzar la riquesa
biològica del planeta de forma sostenible, en el qual es defineix com a necessària la
construcció de corredors biològics i la restauració d’àrees degradades dins espais protegits.
Deu anys després, al 2002, va tenir lloc la tercera Cimera, anomenada Rio+10, a
Johannesburg, Sud-Àfrica, on es va adoptar el “Pla d’acció per al Desenvolupament
Sostenible”. Aquest tracta 5 temes principals com la biodiversitat, l’aigua, la salut,
l’agricultura i les energies renovables.

1.1.2. Marc Europeu
Pel que fa al marc europeu, els anys noranta van ser especialment productius en quant a
legislació sobre diversitat i sostenibilitat. El 1992 es va aprovar el V Programa d’acció de la
Comunitat Europea sobre política i acció en relació amb el medi ambient i el
desenvolupament sostenible. Aquest programa va proposar la Xarxa Natura 2000, una xarxa
d’hàbitats d’alt interès biològic que cal mantenir i restaurar, conservant els corredors que els
comuniquen.
El mateix any, el Consell va aprovar la Directiva 92/43 o Directiva Hàbitats, que pretén
conservar la biodiversitat protegint els hàbitats naturals dels estats membres. Per assolir-ho
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planteja la Xarxa Natura 2000 i l’establiment de mesures de protecció sobre espècies i
hàbitats.
L’any 1994 la UICN, juntament amb altres associacions europees, van elaborar el Pla d’acció
dels espais naturals protegits d’Europa, adoptant la Declaració de la xarxa ecològica
europea, anomenada Declaració EECONET (European Ecological Network). Aquesta xarxa
s’emmiralla en la xarxa de parcs holandesos proveïda de corredors ecològics que permeten
la dispersió de la flora i la fauna a través d’aquests espais naturals.
Un any més tard, els ministres de medi ambient de 55 estats europeus van aprovar
l’Estratègia Paneuropea de diversitat biològica i paisatgística que també adopta la Declaració
EECONET.
El 1998 el Consell de la Comunitat Europea i el Parlament europeu van assumir l’Estratègia
de la CE en matèria de biodiversitat. Aquesta ratifica que un sistema de zones protegides ja
no és suficient per a la conservació in situ de la biodiversitat, i per tant, cal desenvolupar un
sistema de preservació fora de les zones de protecció, establint criteris de connectivitat.
Pel que fa a la legislació espanyola, existeix un buit referent a la connectivitat. A banda de
les esmenes dins de lleis generals com la d’aigües, costes, ferrocarrils, carreteres o forests,
existeixen dos documents referents a biodiversitat o espais naturals. Un és l’estratègia per a
la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica, presentada al 1999 per part del
Ministeri de Medi Ambient, per complir un dels compromisos adquirits en el Conveni de la
biodiversitat de Rio 92, i l’altre és el Pla d’acció dels espais naturals protegits de l’estat
Espanyol redactat al 2001, d’acord amb el Pla d’Acció dels espais protegits europeus de
1994.
Aquest Pla pretén crear una xarxa d’espais protegits dins de cada comunitat autònoma
integrada dins una xarxa més gran estatal, amb zones d’esmorteïment i connexions
biològiques.

1.1.3. Marc Català
En el cas de Catalunya, a part de la legislació general com la llei de protecció dels animals de
2003, l’Estatut d’Autonomia de 2006 o la llei d’urbanisme de 2002, que busca desenvolupar
ciutats i viles sostenibles, que utilitzen racionalment el territori preservant el patrimoni
natural com a zones inundables, espais d’interès paisatgístic o sòls d’alt valor agrícola;
també figuren altres documents que parlen de connectivitat.
Aquests són el Pla d’Espais d’Interès Natural (d’ara endavant PEIN) aprovat pel Decret
328/1992, de 14 de desembre; el Pla Territorial General de Catalunya (d’ara endavant PTGC)
aprovat al 1995 per al Llei 1/1995, de 16 de març; els Plans Territorials Parcials, alguns ja
aprovats, com el PT de l’Empordà o el PT de l’Alt Pirineu i Aran, i altres en redacció, com el
PT de les Comarques centrals o el PT del Camp de Tarragona.
En aquest sentit, les recents Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de
Catalunya (Mallarach i Germain 2006), publicades pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge (DMAH), en resposta a diferents iniciatives parlamentàries (Resolució 552/V, de 16
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d’abril de 1998, sobre l’elaboració d’un pla d’àrees de connexió biològica i la Resolució
1153/VI, de 23 d’cotubre de 2002, sobre la presentació i el desplegament de les directrius
estratègiques per al manteniment de les connexions biològiques i paisatgístiques entre els
espais protegits a Catalunya ), estableixen els fonaments per a la concreció d’objectius i
actuacions de manteniment de les connexions ecològiques i paisatgístiques entre els espais
naturals protegits (ENP) en el planejament urbanístic i territorial, en la gestió hidrològica i
forestal, així com en els procediments d’avaluació ambiental de plans i programes, i en
l’avaluació d’impacte ambiental de projectes.
A l’àmbit de Catalunya, exsiteix un estudi dels atropellaments de fauna en carretera, el qual
posa de manifest que les col·lisions de vehicles amb ungulats han augmentat notablement
en els últims anys i que els punts de xoc són passos habituals de la fauna i per tant, punts
crítics de creuament d’infraestructures amb àmbits de connexió ecològica funcional:


Anàlisi de col·lisions amb ungulats a les carreteres de Catalunya (DMAiH i
DPTOP, 2007)

En l’àmbit de les Comarques Gironines existeixen antecedents d’estudis sobre la
connectivitat, com són:


Estudi de les condicions paisatgístiques de les comarques de Girona (DTOP,
2003)



Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona (DdGi 2005),



Guia metodològica per a la millora de la connectivitat a la demarcació de
Girona (DdGi 2005), i



Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines
(LA COPA per DdGi, any 2009)

En els quals, s’identifiquen diversos espais connectors de les comarques gironines i mesures
per a la seva conservació. El tercer document és un referent metodològic establert per la
Diputació de Girona amb relació als estudis de connectivitat ecològica, social i paisatgística
que aquesta administració està impulsant, en el qual s’ha basat el present informe.
Així mateix, s’han elaborat altres treballs de connectivitat sobre àmbits territorials
específics del Baix Empordà, com:


Connectivitat multifuncional entre el massís de les Guilleries, el massís de
les Gavarrres i els massís de l’Ardenya (DdGi, 2009)



Catàleg i diagnosi dels sistemes dunars de la Costa Brava, Baix Empordà i la
Selva (DdGi, 2008)



Estudi de viabilitat d’un tramvia intercomarcal a les comarques gironines
(DdGi, 2008)

En aquest sentit, a la comarca del Baix Empordà, s’estan produint una sèrie de dinàmiques
de desenvolupament amb conseqüències molt importants sobre els equilibris i
transformacions del territori i sobre la conservació de la biodiversitat.
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1.1.4. Marc local dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina
d’Aro
Als darrers anys s’ha promogut des del Consorci de les Gavarres el desenvolupament de
diferents tasques com l’elaboració d’estudis sobre la connectivitat ecològica, la
incorporació de mesures correctores als projectes constructius per augmentar el nombre de
punts de creuament de la fauna i millorar la connectivitat a través de viaductes i falsos
túnels, així com el seguiment de l’efectivitat de les mesures executades en els diferents
passos de fauna de l’Anella de les Gavarres. Anella que també afecta directa o indirectament
el massís de Cadiretes.
En aquest sentit, s’han desenvolupat diversos estudis en matèria de connectivitat i
fragmentació dels espais lliures en l’àmbit de la Vall d’Aro:


Avaluació de l’efectivitat de passos de fauna en dos trams de les carreteres C-65 i C260 i proposta de prescripcions tècniques per condicionar passos de fauna en
carreteres en funcionament (2002) – MINUARTIA.



Estudi de connectivitat funcional de les Gavarres amb els Espais d’Interès Natural
de l’entorn. Anàlisi de l’efecte barrera de la xarxa viària (2005) – MINUARTIA (DPTOP).



Les poblacions d’ungulats al Massís de les Gavarres (2006) – MINUARTIA.



Anàlisi de les col•lisions amb ungulats a les carreteres de Catalunya (2007) –
MINUARTIA.



Seguiment del grau d’aplicació de les mesures de permeabilització al pas de fauna
de les carreteres de l’Anella de les Gavarres (2008) – MINUARTIA.



Estudi de connectivitat ecològica. Mesures de repermeabilització ecològica a través
de l’eix viari Llagostera-Palafrugell (2008) – XAVIER MAYOR.



Seguiment del pas de fauna en estructures transversals a la carretera C-65 i
propostes per a la millora de la connectivitat entre Gavarres i Cadiretes. Tram enllaç
Alou – Santa Cristina (2009) – MINUARTIA



Seguiment del pas de fauna en estructures transversals a la carretera C-65 i
propostes per a la millora de la connectivitat entre Gavarres i Cadiretes. Tram Santa
Cristina (2010) – MINUARTIA



Informe sobre l’afectació a la connectivitat ecològica, a l’entorn de l’espai del PEIN
de les Gavarres, dels planejaments urbanístics municipals de Santa Cristina d’Aro i
de Castell-Platja d’Aro (2010) – MINUARTIA

Altrament, els municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro compten amb figures
concretes de protecció dels hàbitats intrínsecs del territori que afecten directament a la
definició dels elements de connectivitat funcional i que serveixen d’antecedents al present
estudi de connectivitat:
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-

Pla Director Territorial de l’Empordà, aprovat el 03/10/2006 (PTOP)

-

Pla especial de delimitació de les Gavarres, aprovar definitivament el 06/06/2006.

-

El pla especial de delimitació del Massís de Cadiretes, aprovat definitivament el
14/12/2004.

-

Arbres monumentals:
-

Pi de Romanyà a Santa Cristina d’Aro (Decret 214/1987 de declaració d'arbres
monumentals).

-

Pi de Can Riembau, Pi del Camí Ral, Alzina surera del Torrent de la Coma, Alzina
de Fenals, Lledoner de Canyet a Castell-Platja d’Aro (Decret 47/1988 sobre la
declaració d'arbres d'interés Comarcal i Local)

-

Forests del Catàleg d'Utilitat Pública (Reial decret de 22 de gener de 1862), núm. 247,
246, 1406, 1326, 1325.

-

Pla Especial del riu Ridaura (en fase de redacció)

-

Hàbitats d’interès comunitari (HIC) segons l’annex I de la Directiva 97/62/CEE.

-

Directiva Hàbitats 92/43/CEE que estableix la Xarxa Natura 2000, els límits de la qual
coincideixen amb els límits dels espais PEIN del Massís de els Gavarres i del Massís de
Cadiretes.

Cal afegir, que el propi Programa de Desenvolupament del Pla d’Espais d’Interès Natural
de Catalunya, que va ser aprovat per Decret del Govern de la Generalitat núm. 328/92 de 14
de desembre, en l’apartat 4.2.1.4, fa referència expressa a la creació d’un programa
específic de treball, destinat a garantir el manteniment de les connexions biològiques
necessàries entre els espais inclosos al PEIN.

1.2. ANTECEDENTS I PROPOSTES LOCALS DE CONNECTIVITAT
La planificació urbanística actual en el territori, tot i l’existència dels Consorcis de les
Gavarres i de l’Ardenya-Cadiretes, es limita a l’àmbit d’un terme municipal, deixant la
coordinació entre municipis en aquest aspecte inexistent, fet que s’ha traduït en disfuncions
territorials com l’existència d’àrees naturals protegides però amb un territori adjacent cada
cop més humanitzat o la creació de barreres urbanístiques que trenquen les vies socials i
paisatgístiques a través de les quals s’articula el territori. En aquest sentit, l’Agenda 21 de
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, i l’estudi de la connectivitat pretenen definir les
bases per dur a terme una gestió coordinada i una qualificació del sòl no urbanitzable
òptima per la conservació del territori i dels seus usos socials.
En aquest sentit, el present estudi de connectivitat ecològica, social i paisatgística dóna
continuïtat i es basa en l’Agenda 21 dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina
d’Aro, en concret en el capítol 4.2. Biodiversitat i paisatge del Document 1. Memòria
Descriptiva. Tanmateix, també s’han dut a terme treballs de camp i de reconeixement del
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territori, i s’han tingut en compte les aportacions de la ciutadania en els Fòrums de
participació del mateix procés de l’Agenda 21.
Es determinen com a antecedents explícits del present estudi de connectivitat:

1.2.1. Consulta bibliogràfica i urlgràfica


Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya. Departament de
Medi Ambient i Habitatge (octubre 2006).



Guia metodològica per a la millora de la connectivitat. Diputació de Girona (setembre
2005).



Diagnosi d’espais connectors de la Demarcació de Girona. Diputació de Girona
(setembre 2005).



Planejament urbanístic dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.



Diputació de Girona, Foment del planejament sostenible dels usos del territori:
http://www.ddgi.cat/mediambient/mediamb003.html



Departament
de
Medi
Ambient
i
Habitatge,
Connectivitat
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/connectivitat/inici.jsp



Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya i UB:
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html



Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Inventari del patrimoni
arquitectònic i arqueològic de Catalunya.



Sinistralitat d’accidents de trànsit amb víctimes per col·lisió amb fauna a les
carreteres dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. Servei de
Català de Trànsit.

ecològica:

1.2.2. Treball de camp


Visita als entorns no urbanitzables dels municipis de l’àmbit d’estudi per a la
definició de les matrius paisatgístiques, de les visuals i dels espais d’interès
connectiu.

1.2.3. Bases cartogràfiques


Cartografia dels Hàbitats de Catalunya:
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartografia/fitxes/habitats.jsp
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Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya: http://www.creaf.uab.es/mcsc/



Departament de Medi Ambient i Habitatge, Cartografia - Bases disponibles:
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartografia/fitxes/inici.jsp



Agència Catalana de l’Aigua, Directiva Marc de l’Aigua
http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/directiva_marc/



Consell Comarcal del Baix Empordà



Consorci de les Gavarres



Consorci de l’Ardenya-Cadretes

2000/60/CE:
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2. OBJECTIUS
El present estudi de connectivitat pretén aplicar l’estratègia connectiva al territori comprès
entre els límits municipals de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, definint principis,
propostes i actuacions d’abast intersectorial (que es concreten en el Pla de Foment de la
Connectivitat), establerts amb l’objectiu de mantenir, millorar o restaurar la connectivitat
funcional dels ecosistemes, hàbitats i espais, per al conjunt de components de la
biodiversitat ecològica, social i paisatgística, per tal d’esdevenir un document de base útil
pel planejament territorial i, sobretot, per al Pla d’usos en sòl no urbanitzable (PNU).
Tanmateix, s’ha tingut en compte que la connectivitat territorial funcional (entesa com el
resultat de la integració de la connectivitat ecològica, social i paisatgística), a banda de tenir
efectes positius per a la natura, pot tenir efectes negatius. En el cas del foc, les espècies
exòtiques o invasores, o de les plagues, la connexió entre les masses de vegetació i la
manca d’elements de fragmentació, pot fer que es propaguin ràpidament.
L’objectiu general de l’estudi és analitzar la connectivitat territorial als municipis de l’àmbit
d’estudi, tenint en consideració els factors socioeconòmics que hi interaccionen, i a partir
d’elaborar una diagnosi de l’àmbit local amb relació a la connectivitat ecològica, social i
paisatgística que permeti determinar els espais d’interès connector i els punts crítics; i
desenvolupar un pla d’acció amb propostes per millorar la connectivitat actual i prevenir la
fragmentació dels hàbitats, de forma que aquesta caracterització del territori serveixi com a
criteri alhora de definir, en l’àmbit, les condicions i les formes pel Pla d’usos en sòl no
urbanitzable (PNU).
Altrament, a escala regional, la connexió entre els espais d’interès natural, els espais
inclosos al PEIN, les zones humides, etc. és fonamental per a l’estructuració ecològica i
paisatgística de la Vall d’Aro, Gavarres i Cadiretes, i per mantenir la biodiversitat del seu
entorn.
Són objectius específics associats a les fases de desenvolupament de l’estudi de
connectivitat:
1. Identificar els espais i elements d’interès per a la correcta circulació dels fluxos
ecològics (flora i fauna) i socials, clau pel manteniment del paisatge i de la
connectivitat funcional, definint connectors fluvials, espais naturals protegits, matrius
(forestal, agrícola i urbana), unitats paisatgístiques, patrimoni arquitectònic i
arqueològic, senders i camins ramaders, etc. que permetin determinar Espais o
Elements d’Interès Estratègic per a la Connectivitat (EIEC).
2. Identificar els elements patrimonials i d’interès, equipaments, senders de gran
recorregut i itineraris existents que determinin la connectivitat social.
3. Identificar els punts crítics, on les barreres i els elements de fragmentació
(carreteres, preses, sòl urbà, etc.) intercepten els EIEC.
4. Definir les àrees d’homogeneïtat paisatgística i geogràfica amb personalitat pròpia,
és a dir, interpretar els elements i l’estructuració del paisatge de l’àmbit d’estudi.
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5. Definir els punts clau per a la connectivitat i els elements de fragmentació dels
hàbitats.
6. Servir de base per a la definició del règim d’usos en el sòl no urbanitzable dels
municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
Aquest estudi de connectivitat, a part del compliment de l’objectiu principal d’elaborar una
caracterització del medi natural i social en termes de connectivitat i concretar una proposta
de permeabilització de la matriu territorial, pren una sèrie de valors afegits que es
resumeixen tot seguit:
> Oportunitat per a la recopil·lació i integració de la informació existent amb relació
als elements d’interès connectiu del conjunt del territori,
> Base pel Pla de Foment de la Connectivitat, el qual consta d’un programa
d’actuacions per aconseguir i garantir el manteniment de la connectivitat ecològica,
social i paisatgística, i d’un pla de supervisió i seguiment de l’eficàcia de les
estratègies definides i les mesures preses.
> Establiment de les bases per vincular normativament en el planejament
urbanístic dels municipis la millora dels aspectes relacionats amb la connectivitat
territorial.
En el cas del municipi de Castell-Platja d’Aro, el planejament urbanístic del qual es troba
en fase de redacció, el present estudi de connectivitat esdevindrà una base a incorporar
en la normativa per tal de garantir l’avaluació ambiental, des d’un punt de vista de
connectivitat multifuncional, en les dinàmiques i transformacions del territori durant
l’aplicació o execució del planejament.
D’altra banda, l’estudi pot esdevenir un bon recurs pedagògic per sensibilitzar la
població sobre l’existència i la vitalitat d’uns sistemes territorials fonamentals a l’àmbit,
a partir de valorar la importància dels seus components. Caldria adaptar aquesta
informació elaborada per part dels ajuntaments a un format didàctic i preparat per a tots
els públics.

-18GEOSERV

Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
(FEDER)

3. ESTRUCTURA I METODOLOGIA
3.1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE CONNECTIVITAT
L’estudi de connectivitat ecològica, social i paisatgística és un dels tres treballs integrants de
l’Agenda 21 supramunicipal, i esdevé una diagnosi bàsica per concretar la divisió del sòl no
urbanitzable que ha de justificar la regulació d’usos i activitats, que es fa a partir d’uns
criteris que responen a valors intrínsecs i estratègics de la zona, i a la conservació o l’impuls
de funcions i oportunitats territorials. La connectivitat resulta un actiu fonamental pel
desenvolupament local i regional de la zona de la Vall d’Aro cada cop més fragmentada
urbanísticament, i per això mereix una atenció preferent i un tractament especial.
La conveniència de l’estudi, doncs, respon a les necessitats d’una planificació conjunta de
processos i dinàmiques ambientals que prenen una dimensió supramunicipal com la
comunicació ecològica i social, i la integritat del paisatge, i per tant reclamen respostes
unitàries en forma de normatives urbanístiques coherents i territorialitzades.
Per altra banda, el present estudi de connectivitat ecològica, social i paisatgística
complementa i es complementa dels Catàlegs del Paisatge, els quals marquen una sèrie
d’objectius de qualitat paisatgística que caldrà incloure i tenir present en tot planejament
urbanístic. La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de
Catalunya crea el catàleg de paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius
paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials, i
d’aquesta manera adopta els principis i estratègies d’acció que estableix el Conveni europeu
del paisatge promogut pel Consell d’Europa.
Els catàlegs de paisatge, per tant, aporten informació de gran interès sobre tots els
paisatges catalans i contribueixen d’aquesta manera a la definició i aplicació d’una nova
política de paisatge a Catalunya. La política del paisatge és la formulació que les
administracions públiques competents fan dels principis generals, les estratègies i les
orientacions que permeten l’adopció de mesures particulars destinades a la protecció, la
gestió i l’ordenació del paisatge. En concret, l’àmbit d’estudi correspon al Catàleg del
Paisatge de les Comarques Gironines.
Finalment, l’estudi dóna a conèixer el potencial connectiu del territori, identifica els punts
crítics de conflicte per a la connectivitat, i proposa unes actuacions específiques per
implantar, protegir, millorar, impulsar i mantenir regularment la connectivitat biològica,
social i paisatgística de l’àmbit. Aquest estudi constitueix, per tant, una eina important de
suport al control dels agents i les funcions de la connectivitat, i està al servei d’una millora
de la seva gestió en el marc de l’avaluació ambiental del desplegament dels plans
urbanístics.
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3.2. METODOLOGIA I PROCEDIMENT DE L’ESTUDI DE CONNECTIVITAT
La figura 1 il·lustra la metodologia per la realització d’aquest Estudi de connectivitat i del Pla
de foment de la connectivitat que el complementa, separant en sis blocs un mateix fil
argumental, i esdevenint cadascun d’ells el justificant dels apartats posteriors:
1. Anàlisi de la matriu territorial
Estudi de
connectivitat
ecològica, social i
paisatgística

2. Diagnosi de la matriu territorial
3. Definició dels espais existents d’interès connectiu
4. Valoració de la funcionalitat connectiva dels espais existents
5. Programa d’actuacions per resoldre i potenciar la connectivitat

Pla de foment de
la connectivitat

6. Pla de supervisió i seguiment de la funcionalitat de la xarxa
connectiva
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Figura 1. Metodologia seguida a l’estudi de connectivitat ecològica, social i paisatgística
Buidatge
bibliogràfic

Consulta d'estudis
tècnics realitzats

Treball de
camp

ANÀLISI DE LA MATRIU TERRITORIAL
Caracterització dels components de la matriu ter ritorial (MT)

MATRIU BIOFÍSICA
(MB)

MATRIU SOCIAL
(MS)

PAISATGE
(P)

DIAGNOSI DE LA MATRIU TERRITORIAL
Valoració del potencial connectiu dels tre s components de la matriu territorial
Co nnectivitat eco lògica, social i p aisatg ística de la MT

MT = [MB + MS = P]
> Valors i oportunitats dels elements connectius
> Requeriments per a la connectivitat
> Amenaces per a la connectivitat

DEFINICIÓ D'ESPAIS D'INTERÈS ESTRATÈGIC PER LA CONNECTIVITAT (EIEC)
Establiment de CRITERIS per a la selecció dels EIEC

XARXA CONNECTIVA INTEGRADA I FUNCIONAL
per a la permeabilitat ec ològica, social i paisatgística de la matriu territorial

VALORACIÓ DE LA FUNCIONALITAT CONNECTIVA DELS EIEC
> Identificació dels elements de fragmentació
> Avaluació de l'efecte dels factors de barrera sobre els EIEC
PUNTS CRÍTICS

de conflicte per a la connectivitat
resolució

PLA DE FOMENT DE LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA,
SOCIAL I PAISATGÍSTICA

Font: Elaboració pròpia, 2010.
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La planificació d’objectius i mesures de manteniment de la connectivitat funcional entre
espais d’interès connectiu s’ha desenvolupat a escala regional, supramunicipal i local
mitjançant els següents processos:
1. Recopilació d’informació i buidat d’estudis preexistents a partir dels antecedents
descrits en el punt 1.2.
2. Recerca de les cartografies disponibles en SIG necessàries per determinar els
elements d’interès connectiu i els elements amb efecte barrera o fragmentador.
3. Identificació dels espais amb interès per ser connectats en funció del seu valor
patrimonial ecològic, social i paisatgístic.
4. Catalogació urbanística del territori en base al sòl urbà i al sòl urbanitzable definit en
els planejaments urbanístics municipals.
5. Creuament de la informació cartogràfica consultada: usos del sòl, hàbitats forestals,
infraestructures lineals (carreteres, línies elèctriques, etc), figures de protecció i
espais naturals protegits, xarxa hidrogràfica, activitats extractives, patrimoni cultural,
equipaments, senders i camins rurals, itineraris, etc. El mapa d’usos del sòl del
territori es complementa amb el d’hàbitats, de manera que es coneixerà què hi ha
efectivament en el territori amb més concreció.
6. Selecció i delimitació dels espais amb interès per a la connectivitat ecològica, social i
paisatgística de l’àmbit d’estudi: Espais o Elements d’Interès Estratègic per a la
Connectivitat (EIEC).
7. Identificació dels elements fragmentadors dels hàbitats i dels corredors ecològics i
paisatgístics dels EIEC.
8. Definició dels punts crítics per a la connectivitat funcional.
La metodologia emprada per a la determinació dels espais d’interès estratègic per la
connectivitat funcional i dels punts crítics que hi interfereixen negativament, s’ha basat en
un anàlisi cartogràfic mitjançant SIG a partir del creuament de les capes i de la informació
disponible o de nova creació:
1. Usos del sòl: Conreus, plantacions forestals, pastures, vegetació forestal,
matollars, càmpings i activitats extractives.
2. Matriu biofísica: Hàbitats d’interès comunitari, línies topogràfiques i
hipsometria, límits dels espais naturals protegits (pla d’espais d’interès natural o
PEIN, espais naturals de protecció especial o ENPE), xarxa fluvial (element
d’interès per la connectivitat ecològica), arbres monumentals, geozones i punts
culminals.
3. Matriu social: Patrimoni arqueològic i arquitectònic, equipaments (càmpings,
àrees d’esbarjo i de gaudi de la natura, etc.), rutes turístiques (BTT, GR, Itineraris,
etc.), zones d’escalada, camins rurals i ramaders, carreteres principals i
secundàries, fonts naturals, punts culminals i arbres monumentals.
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4. Paisatge: Paisatges d’excel·lència i paisatges d’excel·lència condicionada,
conques visuals, punts culminals, patrimoni arquitectònic i patrimoni arqueològic.
5. Sectors d’interès per la dispersió de la fauna: Xarxa viària, carreteres
principals, carreteres secundàries, punts d’accident o xoc de vehicles amb fauna
ungulada (indicador de l’existència d’un corredor ecològic funcional o pas de
fauna) i àrees freqüentades (càmpings, activitats extractives, nuclis poblacionals).
6. Espais d’interès estratègic per la connectivitat (EIEC): Espais d’Interès Natural
(EIN) i Connectors del Baix Empordà (definits al Catàleg d’espais d’interès natural
i paisatgístic de les comarques gironines, DdGi), espais PEIN, ENPE i Xarxa Natura
2000, espais connectors d’interès local, fluxos de connectivitat a escala local i
fluxos de connectivitat a escala regional.
7. Elements de fragmentació: Té en compte tant els elements de fragmentació
actual (infraestructures lineals, carreteres, línies elèctriques, àrees urbanes,
activitats extractives, barreres fluvials) com elements de fragmentació potencials
(sòl urbanitzable, desdoblament de carreteres, tramvia intercomarcal de les
comarques gironines, etc)
8. Punts crítics per la connectivitat funcional: Identificació dels punts
d’interferència dels elements de fragmentació (mapa 7), en els espais d’interès
estratègic per la connectivitat (mapa 6) i en els sectors d’interès per la dispersió
de la fauna (mapa 5).
Tanmateix, atès que el territori és una entitat que evoluciona, cal deixar palès que el present
estudi de connectivitat ecològica, social i paisatgística és també un document que ha
d’evolucionar-hi paral·lelament, incorporant els nous elements de la matriu biofísica (noves
poblacions, nova distribució d’espècies, etc), de la matriu social (creació de noves rutes i
camins, de noves infraestructures, augment o disminució de la superfície urbanitzable, etc) i
del paisatge (integrant noves sinèrgies, percepcions, etc). Per la qual cosa l’estudi de
connectivitat s’ha d’entendre com a un document obert, subjecte a revisió i actualització.
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4. COMPONENTS DE LA MATRIU TERRITORIAL
Els components de la matriu territorial són el resultat de la integració dels elements que
configuren els espais naturals i socials, la interacció dels quals incideix directament en el
paisatge i en la seva percepció. En aquest sentit s’analitzaran tant les unitats pròpiament
ecològiques (espais naturals protegits, hàbitats d’interès prioritari,etc.), com les unitats
socials (patrimoni històrico-cultural, itineraris, senders de gran recorregut, zones d’esbarjo,
etc.), com unitats paisatgístiques resultants de la interacció dels dos anteriors (pes de
l’agricultura en el paisatge, xarxes fluvials, distribució en l’espai dels elements naturals,
etc.).
Els principals components de la matriu territorial i elements geomorfològics i paisatgístics
de l’àmbit es poden classificar en tres grans unitats:


Les Gavarres. En aquesta unitat són escasses les formacions geològiques d’interès,
tanmateix els materials tous formen els torrents creen una xarxa de drenatge important,
amb valls en forma de “V” que delimiten uns interfluvis arrodonits, que en conjunt
determinen un relleu de formes suaus. El perfil d’algunes valls és suavitzat pels dipòsits
col·luvials que es recolzen en els seus vessants, i localment es desenvolupen cons de
dejecció (sobretot a la zona de frontera entre el massís i la plana). Altres elements
geomorfològics presents són: superfícies d’aplanament, escarpaments (sobretot al
vessant solell del puig d’en Ponç i Roca Rovira), boles granítiques, vessants amb
prominències granítiques, ressalts i cons de dejeccions –



La plana del Ridaura no presenta cap formació d’especial interès. Només cal esmentar la
plana al·luvial i determinades zones on encara es pot observar l’antic curs fluvial.



El massís de Cadiretes o de l’Ardenya és caracteritza per presentar alçades molt
moderades (el pic més alt és el puig Montclar de 417 m.), valls estretes i profundes en
forma de “V” i per abocar al mar de manera sobtada. De fet aquesta unitat presenta
elements de gran interès, com són els penya-segats, els afloraments granitoides, les
cassoletes, les superfícies d’aplanament, els escarpaments, els vessants amb
prominències granítiques i els doms rocosos.
Els penya-segats es formen en entrar en contacte directament el massís muntanyós amb
el mar, donant lloc a un tram de costa especialment valuosa des del punt de vista
paisatgístic i relativament ben conservat. La línia de costa que queda configurada és molt
sinuosa i articulada, amb nombrosos entrants i sortints. La batimetria és accentuada,
assolint els 100 m. de fondària prop de la costa.

Les característiques físiques de l’àmbit de la Vall d’Aro es descriuran abastament en apartats
posteriors, però no obstant, a continuació es caracteritza breument el territori dels municipis
integrants de l’Agenda 21.
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Santa Cristina d’Aro

El municipi abasta gairebé la totalitat de la part superior de la Vall d’Aro. La vall central del
municipi és travessada pel riu Ridaura que neix al sector de l’Ardenya, just als peus de
l’ermita de Sant Baldiri i, després d’endinsar-se en el terme municipal de Llagostera, divideix
l’amplia plana cristinenca en dues vessants: la de les Gavarres, al nord, prop a tocar el Puig
d’Arques, i la serra de Sant Grau o Puig de les Cadiretes, al sud, fins arribar a la zona
costanera arran de les cales de Canyet, la Corcollada i de Vallpresona.
Dins del nucli urbà, i situada al límit nord-est de la part més antiga de la població, s’emplaça
l’església parroquial de Santa Cristina d’Aro (s. XI), que en el període baix medieval prendria
una importància notable en els pobles de la vall. D’aquesta manera, els seus orígens urbans
–els que fan referència a l’entorn de l’església– es remunten a l’any 881, quan Carloman va
donar la Vall d’Aro al bisbe Teuter. En èpoques posteriors, el seu desenvolupament
constructiu s’estructuraria tot recolzant-se en la traça dels camins veïnals de l’antiga
carretera de Romanyà de la Selva (barri del Pedró), i del camí ral de Fanals d’Aro (barri
Salom).
En l’extens termenal cristinenc, tres veïnats importants es varen anar desenvolupant com a
nuclis urbans a l’entorn de les seves respectives parròquies: Romanyà de la Selva, també
esmentat com a límit de la Vall d’Aro l’any 881, comptava amb una estructura urbana a
començament del segle XI (1016), així com Bell-lloc, que formà part de la deixa que va fer
Carloman de les seves respectives propietats de la Vall d’Aro al bisbe Teuter (881), i s’anà
estructurant amb una sèrie de masos aïllats a l’entorn de l’església de Santa Maria de
Filafanis.
Al veïnat de Solius, i arrecerats primerament sota la protecció del castell de la Roca
(posterior 1057), i més tard de l’església de Santa Agnès de Solius (1103), s’hi bastiren tota
una sèrie de masos aïllats que estructurarien aquest antic vilatge.
Durant segles, la configuració d’aquests tres nuclis urbans, esmerçats bàsicament a
l’agricultura, amb una forta identitat veïnal, així com els establerts en els antics paratges de
Bufaganyes, Bujonis, la Brugada, el Vilar, i Salom, varen tenir un escàs desenvolupament
urbanístic. En canvi, la transformació urbana del nucli cristinenc, desplaçant-se cap a la
plana i bastint noves construccions al sector de la Teulera, cap a mitjan segle XIX, tot
recolzant-se amb la nova carretera provincial de Girona a Sant Feliu i Palamós, va motivar la
creació d’una nova identitat veïnal que, amb els anys, i després de segregar-se del municipi
de Castell d’Aro (1858), esdevindria el centre neuràlgic de la població.
El municipi cristinenc dedicat fins aleshores, majoritàriament a l’agricultura, va fer un canvi
important cap el sector de serveis a partir de la dècada dels anys seixanta del segle XX.
Situat en un punt estratègic d’accés a la Costa Brava centre - on el fenomen turístic incidia
profundament en el desenvolupament social, comercial i urbanístic de poblacions tan actives
com Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro o Palamós -, Santa Cristina va passar a concentrar,
per una banda, les primeres urbanitzacions d’estiueig (Golf Costa Brava, Bell-lloc I – Font
Picant, Serra-sol), i, per l’altra, un increment de població de segona residència, amb la
construcció dels habitatges dels grups del Patronat.
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L’activitat urbanística no es va aturar amb aquestes intervencions, sinó que es va ampliar a
finals d’aquella mateixa dècada. Així, amb l’establiment de noves urbanitzacions executades
a partir de Plans Parcials al llarg de tot el seu terme municipal (Rosamar, Sant Miquel d’Aro,
Romanyà de la Selva, Bell-lloc II, Vall Repòs, etc.), varen anar configurant la fesomia
urbanística que compta en l’actualitat.
Tanmateix, aquesta forma de creixement, va suposar que hi haguessin buits urbans entre
les zones urbanitzades (nucli urbà, veïnats i urbanitzacions properes) especialment a la
plana, on es mostrà ràpidament la manca d’un sistema organitzador. Actualment, cada un
dels seus veïnats urbans concebuts des dels Plans Parcials com a entitats autòctones,
compartint exclusivament les infraestructures existents del seu planejament, ha portat a
evidenciar una manca de sistemes generals que estructurin el conjunt del municipi.
Pel què fa a les urbanitzacions més aïllades del terme municipal, a part de la problemàtica
del seu allunyament respecte el nucli urbà, els dèficits es manifesten especialment en la seva
accessibilitat, entesa des del punt de vista de la mobilitat, tant exterior com interior, amb
una única artèria o vial d’accés que comporta un risc elevat per al seu veïnat, alhora que
evidencia una manca de serveis comunitaris.
A nivell d’infraestructures interurbanes, la xarxa viària de la població ve determinada per
tres grans eixos principals: la carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols, la carretera
comarcal de Castell-Platja d’Aro, i, darrerament, la variant de Santa Cristina d’Aro C-31.
Les dues primeres, amb molta incidència en l’estructuració urbana del seu nucli, varen
marcar des del principi la fesomia i distribució que prendria la població respecte els seus
assentaments constructius.
Altres carreteres més secundàries, com les de Solius o la de Bell-lloc a Romanyà de la Selva,
donen accés en aquests nuclis veïnals, i a les urbanitzacions de la zona.



Castell-Platja d’Aro

El terme municipal de Castell-Platja d'Aro està situat a la zona geogràfica de la Costa Brava.
El municipi té una extensió de 21'8 Km2, limita al nord amb el terme de Calonge, a ponent
amb el de Santa Cristina d'Aro, al sud amb Sant Feliu de Guíxols i a llevant amb el litoral. El
cens municipal del 2008 recollia la xifra de 10.150 habitants com a residents empadronats.
El municipi està format per les viles de Castell d'Aro, a l'interior, i Platja d'Aro i S’Agaró, al
litoral, i s’estén per l’extrem oriental de la Vall d'Aro, una estreta plana drenada pel riu
Riudaura i situada entre les muntanyes meridionals del massís de Les Gavarres i la Serra
de Cadiretes.
Al sud de la depressió de la cubeta tectònica de la Vall d’Aro que arriba fins al mar hi ha un
sector muntanyós que forma a la costa un petit promontori entre la platja de S’Agaró i el cap
de sa Conca, articulat per la punta d'en Pau i les cales Pedrosa, del Pi, de Vaques i de sa
Conca, sota la urbanització de S'Agaró. La platja gran ocupa gairebé tot el litoral central del
municipi i al nord, al límit amb el terme de Calonge, hi ha la platja de sa Cova.
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La indústria tradicional tapera ha estat desplaçada per la intensa explotació turística,
concentrada al sector costaner de la platja d'Aro, on s’ha format el nucli turístic de Platja
d'Aro.
El terme prengué el nom, fins el 1990, de la població que fins aquest any fou cap de
municipi, Castell d'Aro. Posteriorment, Platja d'Aro el substituí en aquesta funció.
La via principal que travessa el municipi, i el connecta amb les principals infraestructures de
comunicació, és la C-31, també anomenada eix costaner, que ja s’han desdoblat segons el
Pla d’Infraestructures Territorials de Catalunya, juntament amb la C-65 i la C-66, amb
l’Anella de les Gavarres.

El mapa dels hàbitats de Catalunya ens mostra un territori amb predominança de
bosquines esclerofil·les i boscos aciculifolis al N i al S dels termes municipals de CastellPlatja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, coincidint amb els límits dels espais PEIN de Gavarres i
Cadiretes, i de conreus predominantment herbacis i sòls urbanitzats al centre i a l’E, seguint
la vall del riu Ridaura.
Concretament, més de la meitat de la superfície de l’àmbit d’estudi (pràcticament el 52%)
està ocupada per boscos d’esclerofil·les (suredes Quercus suber i boscos mixts de suredes i
pins Pinus spp.), prop del 15,40% per boscos aciculifolis (pinedes de pi pinyer Pinus pinea i
de pi pinastre Pinus pinaster sobretot). Destaca el fet que prop del 15% de la superfície de
l’àmbit d’estudi estigui ocupada per sòl urbanitzat (ciutats, pobles i àrees industrials). La
restant superfície està ocupada per conreus herbacis (8,31%) sobretot de secà, per camps
abandonats i erms (2,40%) i per bosquines i matollars d’estepes i brolles silicícoles i de bruc
boal Erica arborea (4,32%), majoritàriament.

La matriu territorial, doncs, es distribueix en forma de mosaic agroforestal de conreus,
vegetació forestal, i nombroses urbanitzacions disseminades. Cal remarcar, que tot i el
potencial connector que concentren les aigües continentals, les zones humides i els boscos
de ribera, el riu Ridaura i els seus efluents presenten un estat de degradació considerable
(conseqüència de la presència d’espècies al·lòctones i invasores i d’un extens endegament
de la llera).

4.1. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT
4.1.1. Espais naturals protegits
El 46% de la superfície municipal de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro es troba
protegida pel Pla d’Espais d’Interès Natural (espais PEIN) del Massís de les Gavarres i de
Cadiretes.
Els espais PEIN inclosos en l’àmbit d’estudi són:
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PEIN de les Gavarres: El Pla especial de delimitació de les Gavarres es va aprovar
definitivament el 06/06/2006 i es va publicar al DOGC núm. 4677 el 17/07/2006.



PEIN del Massís de Cadiretes: El pla especial de delimitació del Massís de Cadiretes es va
aprovar definitivament el 14/12/2004 i es va publicar al DOGC núm. 4296 el
07/01/2005.

Cal destacar que cap dels dos espais PEIN, tot i tenir els corresponents Plans especials de
delimitació, no compta amb Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, el qual
permetria aplicar una normativa específica per a la seva protecció i preservació.
Per altra banda, i malgrat no estar protegit, la pràctica totalitat de l’àmbit que no està afectat
per infraestructures viàries ni urbanitzat té valors naturals intrínsecs o exerceix la funció de
zones tampó o connector entre aquests espais.
En aquest àmbit, els límits dels espais PEIN pràcticament coincideixen amb el límit dels
espais protegits per la xarxa Natura 2000 (XN 2000). Essent els espais de la XN 2000
establerts en els municipis de l’Agenda 21 el del Massís de Cadiretes (que inclou un espai de
muntanya litoral i un espai marí) i el de les Gavarres (espai de muntanya litoral).
Els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 a l’àmbit d’estudi són:



Massís de Cadiretes (espai de muntanya litoral i espai marí) que coincideix en part
amb la delimitació de l’espai PEIN del Massís de Cadiretes, i



Les Gavarres (espai de muntanya litoral), que coincideix parcialment amb la
delimitació de l’espai PEIN de les Gavarres.
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Taula 1. Superfície dels espais PEIN als municipis de l’àmbit d’estudi.
Municipis

PEIN Gavarres

PEIN Cadiretes

Total

% de la superfície municipal

Castell-Platja d’Aro

130,80

-

130,80

6%

Santa Cristina d’Aro

2.666,00

1.384,00

4.050,00

60%

Total

2.796,80

1.384,00

4.180,8

47%

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

La Xarxa Natura 2000 inclou els hàbitats d’interès comunitari més rellevants de Catalunya.
En concret, aquests espais poden haver estat proposats com a Zones d'Especial Protecció
per a les Aus (ZEPA), d’acord amb la Directiva 79/409/CEE, o com a Llocs d’Importància
Comunitària (LIC), d’acord amb la Directiva 92/43/CEE.
Taula 2. Espais inclosos a la xarxa Natura 2000 presents a l’àmbit d’estudi.

Nom

Tipologia

Codi

LIC

ZEPA

Superfície
LIC (ha)

Superfície
ZEPA (ha)

Superfície
inclosa al
municipi de
Castell-Platja
d’Aro (ha)

Superfície
inclosa al
municipi de
Santa Cristina
d’Aro (ha)

Les
Gavarres

Espai de
muntanya
litoral

ES5120010

Sí

No

28.541,90

-

128,17

2.674,85

Massís de
Cadiretes

Espai de
muntanya
litoral

ES5120013

Sí

Sí

9.223,30

9.223,30

-

1.391,18

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.
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Figura 2. Espais PEIN i espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 de l’àmbit d’estudi.

Font: Elaboració pròpia i Cartografia del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, 2010.

A continuació segueix una breu descripció dels espais naturals protegits dels municipis de la
Vall d’Aro:



PEIN del Massís de les Gavarres (Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro)

El PEIN del Massís de les Gavarres abraça una superfície total de 28.683,09 ha, 16.807,79 de
les quals pertanyen al Baix Empordà i abracen onze municipis de la comarca: Calonge,
Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal, Mont-ras, Palafrugell, Palamós,
Santa Cristina d'Aro, Torrent, Vall-llobregat i Castell-Platja d'Aro. La superfície de l’espai PEIN
coincideix gairebé en la seva totalitat amb l’espai de la Xarxa Natura 2000 de les Gavarres
que té una superfície total de 28.542 ha.
Aquest espai natural és un bon representant de les serres litorals silícies del sistema
Mediterrani septentrional. Forma un conjunt muntanyós individualitzat, situat a l’extrem
septentrional de la serralada Litoral catalana, que tanca pel sud a la plana Litoral
empordanesa. És un massís de característiques típicament mediterrànies.
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Els motius de la inclusió de l’espai en el PEIN rauen en el fet que és un bon representant de
les serres litorals silícies del Sistema Mediterrani Septentrional. La situació fisiogràfica i
l’orientació variada li confereixen un notable grau de diversitat. Sense presentar elements
molt notables o extremadament singulars, el conjunt de la serra és un bon exemple de la
diversitat dels ecosistemes, especialment forestals, propis d’aquest sector. El conjunt del
massís atresora valuosos recursos forestals -una de les millors mostres de sureda i pinedes
de pinastre del país-, i constitueix una excel·lent reserva de poblaments florístics i faunístics
mediterranis, amb algunes espècies singulars.
El paisatge de les Gavarres és de naturalesa bàsicament forestal. El caràcter de gran espai de
bosc mediterrani és el que atorga transcendència al conjunt del massís, més que no pas la
presència d’una o altra espècie significativa de la flora o de la fauna. Aquesta coberta
forestal únicament es veu interrompuda per la presència de masies o petits veïnats,
dispersos pel conjunt de la zona.
Medi físic
Les Gavarres són un massís d’edat paleozoica, format bàsicament per llicorelles que vers el
sud entren en contacte amb el batòlit granític litoral, mentre les calcàries només apareixen
puntualment als costers de Girona a l’extrem nord-oest. La situació i orientació nord-oest i
sud-est, des de llur façana marítima fins als costers calcaris de Girona i entre les valls
pissarroses del vessant empordanès i els alvèols granítics del vessant de la Selva, li
confereixen un notable grau de diversitat. Una singularitat d’aquest espai és la presència
d’importants jaciments de sòls quaternaris recents.
Tot i no formar un relleu molt marcat –formes més o menys suaus, on el principal agent de
modelat ha estat la dissecció fluvial– i no assolir grans alçades –el cim més enlairat, el Puig
d'Arques amb 532 m–, aquest massís constitueix una barrera física entre la Depressió Litoral
del Baix Empordà i la Depressió Prelitoral de la Selva, factor decisiu per a la conservació de
llurs sistemes naturals. Petites fosses tectòniques individualitzen aquest massís d’altres
relleus litorals.
El conjunt de la zona es veu solcat per una bona xarxa de rieres i torrents que resten secs
durant gran part de l’any, d’acord amb el clima temperat de la regió. Malgrat això, són
habituals els períodes de fortes pluges que confereixen a aquests cursos d’aigua un règim
torrencial, després dels quals hi solen quedar durant temps petits bassiols i engorjats
aprofitant la morfologia del terreny. Entre aquests corrents d’aigua hi destaquen el riu Daró i
la seva xarxa d’afluents (amb el Risec i la riera del Vilar com a més importants), la riera de
Celré, el riu Bugantó, la riera de Verneda i la riera dels Molins.

Medi social
El patrimoni històric de les Gavarres té ja constància de l’etapa megalítica, amb una
abundosa presència de monuments funeraris. Entre aquests destaquen el dolmen de la cova
d'en Daina, el menhir de la Murtra i la Cista de la carretera de Calonge, a Romanyà. Les
construccions defensives medievals i les edificacions religioses d’estil preromànic i romànic
hi estan també molt ben representades, malgrat que força se situen a les estribacions del
massís, allà on el territori és menys accidentat i boscós. Els castells de la Bisbal, Millars i
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Benedormiens, les esglésies de Sant Cebrià de Lledó i Sant Martí de Romanyà, el monestir
benedictí de Sant Miquel de Cruïlles i les restes del de Sant Climent de Peralta, en són uns
clars exponents.
El llegat cultural del massís es completa amb les mostres d’arquitectura popular. Com per
exemple els nuclis medievals (Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Cruïlles, la Pera), les masies i
cases pairals, així com les construccions derivades de les activitats tradicionals i l’explotació
dels recursos (forns de calç i de vidre, molins, rescloses, carboneres, fonts, pous de glaç).
D’ençà d’aquesta segona meitat de segle, quan s’ha donat el procés més accelerat de
despoblament de les Gavarres, el massís ha assumit una important funció com a espai
recreatiu i de lleure del conjunt de pobles i ciutats del seu entorn. Es situa al bell mig d’una
regió densament poblada i sotmesa a la forta pressió de l’activitat turística de la Costa Brava.
Malauradament, això ja s’ha fet notar en alguns sectors, on diverses urbanitzacions i
infraestructures de dubtosa estètica distorsionen l’homogeneïtat del paisatge i afecten la
seva qualitat ambiental.
L’ús de les Gavarres com a gran zona d’esbarjo dels nuclis que l’envolten ha propiciat
l’existència d’una complexa xarxa de camins i corriols que en permeten la descoberta. Així
mateix, diverses carreteres travessen el massís de cap a cap.



PEIN del Massís de Cadiretes (Santa Cristina d’Aro)

El massís de Cadiretes, també conegut amb el nom d'Ardenya o de Sant Grau, es troba situat
a la zona d’intersecció de les comarques del Gironès, el Baix Empordà i la Selva, en aquestes
dues últimes a la seva façana litoral. En relació als municipis, s’estén pels termes de
Llagostera, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Caldes de Malavella, Lloret de Mar,
Tossa de Mar i Vidreres. Del conjunt de l’àrea, una bona part -3.223 ha- ha estat inclosa dins
del Pla d'Espais d'Interès Natural elaborat pel govern de Catalunya, raó per la qual gaudeix
d’una protecció bàsica.
La línia litoral d’aquest massís presenta també un notable interès amb biocenosis marines
característiques dels trams de costa rocosa alta, fortament batuda i d’aigües fondes i netes.
Els sistemes marins són representatius de la zona de la Costa Brava sud, amb una influència
molt atenuada del Golf de Lleó, unes aigües encara fredes però amb molta menys matèria
orgànica en suspensió i una major transparència de l’aigua, la qual cosa facilita la
dominància algal fins els 60 m de fondària. Són de gran interès els fons de grapissar i els
blocs coral·lígens de fondària, ben diferents paisatgísticament dels de les illes Medes.
Així doncs, els motius de la inclusió del massís de Cadiretes al PEIN rauen en l'interès de
mantenir una àrea prou extensa de la costa catalana de grans valors paisatgístics i naturals,
en un bon estat de conservació. On destaca la singularitat geològica i paisatgística d’algunes
formacions característiques del massís (blocs granítics...). La notable presència d’elements
extramediterranis (euro-siberians i atlàntics) que en aquest massís plenament mediterrani li
donen un remarcable interès com a centre relictual d’espècies d’afinitats atlàntiques. Cal
remarcar també la presència de diverses espècies de la flora endèmiques i rares a Catalunya.
La línia litoral presenta un notable interès amb biocenosis marines característiques dels
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trams de costa rocosa alta fortament batuda i d’aigües fondes i netes; destaca el fons de
grapissar i els blocs coral·lígens de fondària ben diferenciats d’altres espais marins.
Medi físic
Es tracta d’un espai natural format per petites elevacions de relleu granític que entra en
continuïtat amb la Marina de la Selva tot separant la plana selvatana del mar. Els vessants
marítims d’aquest massís baixen de forma sobtada fins el mar amb una costa rocosa alta i
escarpada, molt abrupta i sotmesa a la dinàmica de les aigües marines. El conjunt d’aquest
massís constitueix una àrea natural de valors estètics i paisatgístics excepcionals. Donades
les seves característiques de massís litoral, aquest espai augmenta el seu interès per
mantenir en un bon estat de conservació una àrea prou extensa de costa.
Cal destacar la singularitat geològica que representen algunes formacions característiques
del massís. Per exemple, afloraments granítics d’excepció i blocs granítics modelats pels
agents erosius que han donat com a resultat de la seva acció formes molt curioses com les
de Pedralta -formada per un gran bloc basculant.
Pel que fa al relleu, el punt culminal s’assoleix al puig de Cadiretes, amb una alçada de 518
m. El segueixen el Montagut, amb 505 m, el puig Ventós –a l’extrem de llevant del massís–,
amb 423 m, així com el Montclar i el puig de les Cols, ambdós de 417 m d’altura. Les petites
valls i fondalades del massís es veuen solcades per torrents de règim típicament mediterrani.
Tot i això, la naturalesa del terreny fa que es creïn surgències d’aigua durant tot l’any, fet
que junt amb l'elevada humitat i les precipitacions provocades per l’efecte pantalla de les
muntanyes enfront dels vents provinents de llevant, possibilita que s’apleguin al massís
elements botànics i faunístics de clara afinitat atlàntica. L’alternança d’aquestes espècies de
component centreeuropeu, enmig de comunitats genuïnament mediterrànies, és un dels
principals atractius ecològics de la zona. Al marge dels petits còrrecs i rieranys que aboquen
directament al mar, destaca, a la meitat sud, la xarxa de drenatge de la riera de Tossa,
mentre que al nord té importància el Ridaura, malgrat que de seguida surt del massís per
vertebrar el límit de l’espai constituït per la vall d'Aro.
La costa, amb un total de més de 6 km preservats, és particularment abrupta, cosa que ha
possibilitat que s’hi arrecerin algunes espècies rellevants. La força de l’onatge i la netedat de
les aigües permeten el desenvolupament de comunitats algals a fondàries considerables,
situació aquesta ben contrària a la que es dóna, per exemple, a les properes illes Medes.

Medi social
Les característiques granítiques del massís i el seu caràcter costaner, atorguen al paisatge
d’aquesta zona una singular bellesa. La seva localització, així mateix, esdevé un important
valor afegit a les seves qualitats ambientals. L’àrea es troba al bell mig de la Costa Brava, en
un context territorial profundament transformat per l’actuació urbanística i l’emplaçament
d’infraestructures. Al nord, el massís de Cadiretes es troba limitat per la vall d'Aro, franja
principal d’accés a nuclis turístics de primer ordre com Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro o
Palamós. Al sud, igualment, la zona arriba fins als municipis de Tossa de Mar i Lloret de Mar,
poblacions també de gran renom si ens atenem a la seva capacitat d’atracció de visitants,
sobretot durant els mesos d’estiu. Entremig del massís i a la banda litoral, s’hi emplacen
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diverses zones urbanitzades, que han estat excloses dels plans de protecció administratius.
Entre aquestes hi destaquen les cales de Canyet, Salions i Giverola.
Tanmateix en les últimes dècades s’ha constat l’abandó progressiu de les activitats
tradicionals i agroramaderes, el despoblament de les masies i la proliferació
d’urbanitzacions en zones forestals.

4.1.2.

Reserva marina de les Formigues

Tot i que en un principi la superfície prevista de la Reserva marina de les Formigues no
afectaria al municipi de Castell-Platja d’Aro (es preveu que sigui el límit sud de la reserva),
es descriuen breument a continuació les característiques més destacables d’aquest futur
espai donat que existeix la previsió que s’acabi ampliant més al sud encabint, per tant, el
municipi de Platja d’Aro.
La futura Reserva Marina d’Interès Pesquer, regulada per la Llei 3/2001, de 26 de març, de
pesca marítima, s’inclourà dins la franja marítima compresa entre la divisòria dels termes de
Calonge i Platja d’Aro fins el Cap de Sant Sebastià, deixant dins del perímetre la Llosa i les
Formigues. Tot i que encara no està definida definitivament es preveu una superfície total de
2.876 ha.
En l’interior d’aquest tipus de Reserva es delimitaran tres àrees diferents en funció dels
usos:
-

Reserva integral (màxima regulació, mínims usos),

-

Zona d’usos restringits (menys regulació, més usos autoritzats),

-

Resta de la Reserva (mínim de regulació, més usos i activitats autoritzats).

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino i la Confraria de Palamós són els
impulsors de la creació de la reserva basant-se en la necessitat de protegir i millorar la pesca
artesanal professional. En un primer punt, el Ministerio preveu delimitar la reserva marina
per, posteriorment, estudiar i establir el pla d’usos pels diferents sectors.

4.1.3.

Xarxa de custòdia del territori

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) és una organització sense ànim de lucre,
constituïda formalment el març del 2003, fruit de la convergència de vàries organitzacions i
persones que veuen la necessitat d’impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del
territori al nostre país. L’octubre de 2006 es declarada d'Utilitat Pública (ordre
INT/3558/2006 del 26 d'octubre).
La custòdia del territori és la filosofia per a facilitar les iniciatives voluntàries de
conservació de la natura, el paisatge i el patrimoni cultural en finques privades i municipals.
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Iniciatives en què una entitat de custòdia assessora al propietari per fer una gestió de la seva
finca orientada a la conservació dels seus valors i recursos.
El principal instrument per dur a terme la custòdia del territori són els acords de custòdia.
Habitualment cada acord va associat a una finca que presenta uns valors naturals, culturals o
paisatgístics que es volen preservar al llarg del temps. Aquest acord comporta un conjunt de
compromisos i pautes de col·laboració a mig i llarg termini que assumeixen tant l’entitat de
custòdia com el propietari o usuari dels terrenys de forma voluntària i que habitualment es
materialitzen per escrit en un document que pot prendre diferents formes.
Aquesta estratègia de conservació de la natura i el paisatge pot contribuir a assolir diversos
objectius del planejament urbanístic. Tot i que els instruments de custòdia no s’han
d’integrar obligatòriament als plans urbanístics, sí que poden facilitar el desenvolupament
d’algunes mesures que se’n deriven, sobretot les relacionades amb la conservació del
territori i el sòl no urbanitzable de protecció especial.
A l’àmbit dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro no hi ha cap acord de
custòdia per a la gestió del territori.

4.1.4.

Zones d’interès geològic o geozones

L’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya (IEIGC) és una selecció d’afloraments i
llocs d’interès geològic que en conjunt testimonien l’evolució geològica del territori català, i
que cal preservar com a patrimoni geològic.
Dins d’aquestes Geozones (llocs d’interès geològic) el DMAiH també ha definit Geòtops
(punts d’interès geològic), els quals es descriuen amb més detall a la taula 3.

Taula 3. Caracterització dels espais d’Interès Geològic i Geòtops inclosos en l’àmbit d’estudi.
Geozona Formes granítiques de l’Ardenya
Codi

362

Municipi/s

Santa Cristina d’Aro

Geòtops inclosos

1. Roca cavallera de la Pedralta
2. Doms de Solius
Geomorfologia rellevant, petrologia.

Tipus d’interès

El Massís de l’Ardenya és un sistema muntanyós de substrat granític i alçades
modestes pertanyent a la part gironina de la Serralada Litoral Catalana. La vall del
Ridaura, o Vall d’Aro, l’individualitza respecte el massís de les Gavarres. La
combinació de diferents processos al llarg de la història geològica d’aquest massís
(meteorització química, esfondrament de la vall, erosió fluvial) ha donat lloc a un
paisatge constituït per un conjunt de formes característiques del modelat granític. El
conjunt és una interessant mostra de la geomorfologia en roques magmàtiques, tant
pel que fa a les formes majors (doms, torres rocalloses), com a petita escala
(cadolles, taffoni…).
La fàcil accessibilitat i la situació relativa d’aquestes formes, permeten unes
perspectives de gran interès paisatgístic i moltes possibilitats didàctiques. Alguns
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elements, com la Roca Cavallera basculant de la Pedralta, formen part de la tradició
cultural i turística de la zona.
Àmbit Fisiogràfic

Catalànids

Era geològica

Paleozoic

Tipus de roca

Roques plutòniques hercianes i filonianes associades

Situació

Imatges

Vista dels Carcaixells, associació de
doms en formes complexes.
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Geòtop 1. Roca cavallera de la Pedralta
Codi

36201
La Pedralta és una torre rocallosa coronada per un bloc
granític en posició d’equilibri. Aquest bloc, al qual se li
calcula un pes d’unes 80 tones, va ser basculant fins a la
seva restitució posterior a la seva caiguda, al desembre de
1996. Era la pedra cavallera oscil·lant més grossa de
Catalunya i, que es conegui, de tot l’Estat espanyol.

Descripció

El bloc superior es recolza sobre una torra rocallosa (tor)
constituïda per una sèrie de blocs pseudoortogonals que
permeten identificar la xarxa de fractures que els
compartimenta. En el cas de la Pedralta, l’espaiat del
diaclasat ha permès que el tor romangui com a relleu
residual un cop arrossegat el mantell de sauló en la
intensa fase erosiva del Pliocè i principis del Quaternari. A
la base de la pedra basculant es pot observar també un
bon exemple de taffoni, cavitats d’alteració en la
superfície dels blocs granítics, amb alvèols, petites cavitats d’ordre centimètric a l’interior
de les anteriors.
A les proximitats de la Pedralta hi ha un mirador des del qual es té una bona perspectiva
dels relleus granítics residuals de tota la geozona i del paisatge en general. El propi
mirador es situa en una superfície granítica on són visibles diverses cassoletes (o
cadolles) en diferents estadis evolutius. Aquest geòtop permet, doncs, conèixer diverses
morfologies característiques del modelat granític així com l’estudi dels processos
relacionats amb la seva gènesi i evolució. A més, es tracta d’un indret emblemàtic a la
comarca que ha fet històricament de límit de terme entre els municipis de Sant Feliu i
Santa Cristina.

Geòtop 2. Doms de Solius
Codi

Descripció

36202
Aquest geòtop conté un interessant conjunt de doms
afaiçonats en leucogranits de gra gros a mitjà: les Roques
Bessones, Roca Ponça o el propi dom on s’assenta el Castell
de Solius. Es tracta de relleus residuals modestos, de l’ordre
dels 130 m l’alçada, però molt representatius ja que
presenten un gran nombre de microformes. L’indret permet
l’observació i estudi de nombroses estructures de dissolució
dels granits: cassoletes, nerviacions, taffoni, canaleres…
L’ascens a qualsevol d’aquests relleus residuals, a banda
d’observar en detall les microformes assenyalades, permet
una visió del conjunt de doms granítics de Solius; cap al sud
són visibles els doms i torres rocalloses que constitueixen els
Carcaixells i les prominències rocoses dels vessants del
Montclar. Especificitats referides a l’ús i qualificació del sòl.
Els doms de Solius es localitzen en zona boscosa amb
explotació forestal d’algunes de les finques (suredes).
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Geòtop no inclòs en Geozona: Roques Granítiques a S’Agaró
Codi

358

Municipi/s

Castell-Platja d’Aro
Petrologia, Història Geològica
L’aflorament de roques plutòniques i filonianes de S’Agaró representa probablement una de
les més extraordinàries exposicions naturals d’aquestes roques a escala internacional.
Les raons d’aquest interès són diverses, unes són de tipus natural i altres són degudes a la
localització geogràfica que determinen la seva accessibilitat. Entre les raons naturals cal
destacar, d’una banda, la varietat de materials i processos que es troben representats en
una àrea relativament petita, i d’una altra el fet que l’erosió marina hagi netejat
impecablement un sector del batòlit granític dels productes normals de meteorització que
impedeixen o obstaculitzen en gran manera l’observació i estudi de les roques ígnies en la
majoria d’ambients climàtics.
Dins dels materials geològics representats es troben:
1.

Roques plutòniques de composició granodiorítica, de gra gros, en les que es
destaquen grans cristalls de feldspat potàssic centimètrics i la presència de
nombrosos enclavaments de diverses gènesis i tipologies.

2.

Diverses generacions de roques hipabissals amb una exposició privilegiada de
tots els detalls de la seva evolució d’emplaçament, reflectit en la variabilitat
textural observable en els nombrosos contactes entre materials diferents.

3.

Finalment, la zona exposa un conjunt de processos hidrotermals associats a la
evolució de posterior refredament de les masses magmàtiques, difícils d’observar
en altres localitats menys afavorides. Aquests processos comporten la formació de
noves roques constituïdes per minerals secundaris estables a temperatures
inferiors. Són les anomenades episienites, que destaquen fortament pels seus
colors rosats o vermellosos que posen en evidència les condicions fortament
oxidants durant la seva formació.

Tipus d’interès

No obstant l'interès principal relacionat amb els processos geològics de tipus magmàtics la
zona presenta un interès important en relació amb els processos geològics externs ja que
mostra de manera espectacular l’evolució d’una costa granítica per l’acció de l’erosió
marina, posant en evidència el diferent comportament dels materials i els condicionants
estructurals.
En base a les consideracions anteriors és evident el seu interès en tots els àmbits següents:
científic, didàctic i turístic. La qualitat i la diversitat dels afloraments d’aquesta zona
representen un gran nivell d’interès didàctic i científic tant a nivell nacional com
internacional, i així s’ha demostrat en la inclusió dels afloraments en excursions, congressos
i "field trips" des de fa molts anys.
Àmbit Fisiogràfic

Catalànids

Era geològica

Paleozoic

Tipus de roca

Roques plutòniques prehercinianes i filonianes associades
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Situació

Imatges

Vista aèria del sector de Cala Gossos on
s’observa
la
granodiorita
amb
zones
d’episienitització i dics de pòrfir i lampròfir.

Filó de pòrfir tonalític
emplaçat en granodiorites.

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya. Departament de Medi
Ambient i Habitatge, 2010.

4.1.5.

Vegetació

L’àmbit d’estudi és un territori situat majoritàriament dins la regió biogeogràfica europea
mediterrània, tot i que en indrets humits, els principals sectors de muntanya i en les
obagues s’hi localitza vegetació pròpia de la regió eurosiberiana.
Els boscos d’esclerofil·les (52% respecte el total de l’àmbit d’estudi) són els més extensos i
són representats fonamentalment per suredes amb sotabosc de brolla acidòfila (38,34%),
per suredes amb sotabosc clarament forestal (11,51%) i per boscos mixts de surera
Quercus suber i pins Pinus spp. (1,52%) tot i que també s’hi troben franges d’alzinars
(boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa (0,21%).
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Els boscos d’aciculifolis – 15% de la superfície de l’àmbit– estan representats
fonamentalment per pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de
bosquines acidòfiles (12,02%), per pinedes de pinastre Pinus pinaster (3,04%), i en menys
representativitat, pinedes de pi blanc Pinus halepensis (0,31%) i repoblacions de pinedes de
pinastre (0,03%).
Pel que fa als conreus herbacis – un 8,31% de l’àmbit – dominen els conreus extensius de
secà. En aquest sentit cal destacar la proliferació de plantacions de conreus llenyosos i
d’arbres com fruiterars de regadiu, plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans
(Platanus x hispanica) i altres planifolis de sòls humits, plantacions d’eucaliptus (Eucalyptus
sp.) i vinyes.
Taula 4. Diversitat i superfície dels hàbitats presents a l’àmbit de l’Agenda 21.
Superfície
(ha)

Grups d’hàbitats
Boscos aciculifolis

Percentatge
(%)

1.364,87

15,40

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles, de terra
baixa

27,89

0,31

Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines
acidòfiles, de la terra baixa catalana

1.065,44

12,02

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de bosquines
acidòfiles, de la terra baixa catalana

269,15

3,04

2,40

0,03

Boscos caducifolis, planifolis

4,98

0,06

Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa

4,98

0,06

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc llenyós

Boscos esclerofil·les

4.571,67

51,59

Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa

18,56

0,21

Boscos mixts de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.)

135,08

1,52

Suredes amb sotabosc clarament forestal

1.020,03

11,51

Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila, de l’extrem oriental dels Pirineus i dels
territoris ruscínic i catalanídic septentrional

3.398,01

38,34

Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis

382,45

4,32

3,87

0,04

378,58

4,27

Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicícoles, dels costers i dels
sòls secs de les contrades mediterrànies marítimes
Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa
Camps abandonats, ermots i àrees ruderals

212,97

Conreus abandonats

212,97

Ciutats, pobles i àrees industrials

1.346,19

2,40
2,40
15,19

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

752,02

8,49

Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural

591,53

6,67

2,64

0,03

736,83

8,31

76,49

0,86

Pedreres, explotacions d’àrids i runam
Conreus herbacis
Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses
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Grups d’hàbitats

Superfície
(ha)

Percentatge
(%)

660,33

7,45

Conreus herbacis extensius de secà
Conreus llenyosos i plantacions d’arbres

128,14

1,45

Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres (Pyrus malus), de
presseguers (Prunus persica), pereres (Pyrus communis) i d'altres

41,49

0,47

Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres
planifolis de sòls humits

18,34

0,21

Plantacions d'eucaliptus (Eucalyptus sp.)

61,30

0,69

7,02

0,08

0,76

0,01

Parcs urbans i jardins

75,22

0,85

Grans parcs i jardins

75,22

0,85

Platges arenosos i dunes

17,76

0,20

Platges arenoses nues amb vegetació nitròfila de teròfits

17,76

0,20

Prats basòfils secs de terra baixa i de la muntanya mitja

3,26

0,04

Fenessars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium
lucidum (espunyidella blanca), etc. xeromesòfils de sòls profunds de terra baixa i de
la baixa muntanya mediterrània

3,26

0,04

Vores d’aigua i altres hàbitats inundats

17,29

0,20

Canyars de vores d’aigua

17,29

0,20

Vinyes
Illots i farallons

Total

8.862,39

Font: Cartografia dels hàbitats de Catalunya.Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

a) Comunitats vegetals
A continuació segueix la vegetació associada als espais naturals protegits de Castell-Platja
d’Aro i Santa Cristina d’Aro:



Vegetació PEIN Gavarres (Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro)

Els alzinars i les suredes constitueixen els boscos característics de les Gavarres. Les pinedes
hi ocupen també una bona extensió afavorides pels incendis, l’explotació fustera i l’abandó
de les activitats agrícoles. Aprofitant els vessants d’orientació nord i algunes fondalades s’hi
estableixen les rouredes i castanyedes. Les vernedes i avellanoses se situen vora els
torrents i rierols.
Sense presentar elements molt notables o extremadament singulars, el conjunt de la serra és
un bon exemple de la diversitat dels ecosistemes mediterranis propis d’aquest sector. Les
Gavarres són per excel·lència les terres del país de la sureda i de l’alzinar (Quercetum ilicis
galloprovinciale); és en aquest massís on s’hi troba un dels millors testimonis a Catalunya
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dels boscos de sureda. Les modalitats tradicionals d’ús i aprofitament dels ecosistemes
mediterranis que s’hi practiquen tenen un gran interès didàctic i pedagògic.
El paisatge que predomina al massís és caracteritzat per les brolles calcífugues de brucs i
estepes (Cisto-Lavanduletea) amb un estrat superior de sureres i pins (Pinus pinea, Pinus
pinaster i Pinus halepensis). En aquestes terres s’hi localitzen els boscos de pinastre (Pinus
pinaster) més importants del Principat de Catalunya. Cal remarcar el contrast que ofereix la
vegetació de les fondalades i obacs humits ocupats per paisatges euro-siberians com les
vernedes (Lamio-Alnetum), avellanoses (Polysticho-Coryletum) o les castanyedes, amb la
resta del territori predominantment mediterrani. L’obaga baixa del vessant de la Selva, més
humida, es caracteritza per la presència d’alguns fragments de roureda de roure martinenc
(Quercetum pubescens). La presència d’espècies termòfiles i típicament mediterrànies com
Cistus ladaniferus, molt rares a la resta del país, determina una particular singularitat
florística en aquest espai.
Bona part dels sòls de les Gavarres s’han originat sobre granit, fet que els atorga un caràcter
àcid i ha condicionat la distribució de la vegetació.
En aquest sentit, la textura sorrenca i una permeabilitat elevada han condicionat el domini
de la sureda. Aquesta comunitat es troba presidida per la surera (Quercus suber),
secularment explotada i afavorida per la indústria. L’abandonament posterior i els efectes
dels incendis han donat lloc a boscúries esclarissades, amb un estrat arbustiu en què
dominen les brolles d’estepes i brucs. Al cantó de la surera, doncs, s’hi troba el bruc boal
(Erica arborea), el bruc d’escombres (Erica scoparia), la bruguerola (Calluna vulgaris),
l’estepa negra (Cistus monspeliensis), l’estepa borrera (Cistus salvifolius) i la gatosa (Ulex
parviflorus), entre altres.
Quan els sòls són més profunds i humits, es veuen ocupats per l’alzinar. A banda de l’alzina
(Quercus ilex), aquí hi prenen transcendència les espècies de llocs més ombrívols i de major
volum, així com les de caràcter lianoide. Destaca el marfull (Viburnum tinus), l’aladern
(Rhamnus alaternus), l'arboç (Arbutus unedo), el galzeran (Ruscus aculeatus), l'esparreguera
(Asparagus acutifolius), el roser agrest (Rosa agrestis), l’heura (Hedera helix), l’arítjol (Smilax
aspera), la vidiella (Clematis flammula) i el lligabosc (Lonicera implexa).
Les pinedes abasten també importants extensions, moltes vegades barrejades amb suredes
i alzinars. Es tracta de comunitats secundàries que apareixen fruit de la degradació del bosc
original. Les espècies presents són el pi blanc (Pinus halepensis), el pi pinyer (Pinus pinea) i
el pinastre (Pinus pinaster), sota les quals acostumen a desenvolupar-s’hi el garric (Quercus
coccifera) i les brolles d’estepes i brucs.
A les obagues, fondals i vores de rius i torrenteres s’hi emplacen espècies de les regions
atlàntica i eurosiberiana. Entre aquestes hi trobem el vern (Alnus glutinosa), el freixe de fulla
petita (Fraxinus angustifolia), l’avellaner (Corylus avellana), el grèvol (Ilex aquifolium), el
sanguinyol (Cornus sanguinea) i la falguera reial (Osmunda regalis).
El bolets, tenen un gran arrelament a la zona, popularitzats pel costum de la gent d’anar-los
a col·lectar. Entre les espècies més buscades hi figuren el pinetell (Lactarius deliciosus), l’ou
de reig (Amanita caesarea) i el rossinyol (Cantharellus cibarius).

-42GEOSERV

Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
(FEDER)



Vegetació PEIN Cadiretes (Santa Cristina d’Aro)

El paisatge d’aquesta serralada plenament mediterrani septentrional, se situa de ple dins del
domini de la sureda (Quercetum ilicis galloprocinciale suberetosum). El territori és ocupat en
gran part per les brolles silicícoles (Cisto-Lavanduletea). El massís presenta un notable
interès biogeogràfic i conté diverses particularitats tant florístiques com fitosociològiques
(de les seves comunitats vegetals). Cal destacar la presència al massís d’àrees notables per
llur riquesa en espècies boreals, envoltades per una vegetació plenament mediterrània.
Algunes espècies extramediterrànies com Drosera rofundifolia, Potamogeton
polygonifolius, Hyperucum elodes i Spahgnum subnitens troben en aquesta zona les
localitats més properes a la Mediterrània.
La influència centreuropea i atlàntica també es reflecteix en els fondals i obacs humits, on hi
ha boscos de ribera com les vernedes (Lamio-Alnetum), avellanoses, castanyedes i
bosquines de llorers (Osmundo-Lauretum), entre d’altres formacions particulars del massís.
La presència d’aquests elements extramediterranis en un massís plenament mediterrani li
donen un remarcable interès com a centre relicta d’espècies d’afinitats atlàntiques que,
temps enrere, devien ésser àmpliament representades en aquestes contrades. Els petits
pradells de teròfits (o plantes anuals) que apareixen a les clarianes de les brolles o petites
cavitats humides temporals (Helianthemion gutati, Isoetion, Nanocyperion flavescentis) són
rics en petites espècies interessants i força rares al país (Ophioglossum lusitanicum, Isoetes
durieui, Cicendia filiformis, Cyperus flavescens,...). Destaca també la presència en aquest
massís d'algunes espècies mediterrànies endèmiques d’àrea més o menys reduïda, que no es
retroben enlloc més de Catalunya (Genista linifolia, Iberis dunali,...).
El caràcter granític i mediterrani del massís de Cadiretes determina que la vegetació estigui
bàsicament dominada per la sureda. La sureda (Quercus suber), que té una capçada esparsa,
permet bé el pas de la llum a l'interior del bosc i, consegüentment, que s’hi desenvolupi un
important estrat arbustiu. Com a espècies acompanyants, doncs, s’esmenta l’arboç (Arbutus
unedo), el galzeran (Ruscus aculeatus), la roja (Rubia peregrina), l'arítjol (Smilax aspera) i la
vidiella (Clematis flammula).
L’alzina (Quercus ilex), tot i que en menor grau, també hi és present, sobretot als indrets
més enlairats del massís. El roure martinenc (Quercus humilis), tanmateix, s’acostuma a
trobar barrejat indistintament amb el suro i l’alzina. Altres elements arbrats que s’estenen
pels indrets de clara influència mediterrània són el pi pinyer (Pinus pinea) i el pi blanc
(Pinus halepensis), sovint configurant una mena de matollar forestat.
Les brolles silicícoles d’estepes i de brucs, generalment restes d’antigues suredes i alzinars,
són uns dels altres grans estructuradors del paisatge de la zona. Com a espècies dominants
s’hi troba l’estepa borrera (Cistus salvifolius), l’estepa negra (Cistus monspeliensis), l’estepa
blanca (Cistus albidus), la gatosa (Ulex parviflorus), la gódua (Sarothamnus catalaunicus), el
bruc boal (Erica arborea), la bruguerola (Calluna vulgaris), el ginebre (Juniperus communis),
l’aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia) o el cap d’ase (Lavandula stoechas), entre
altres.
Als fondals i als sectors d’obaga es desenvolupa una vegetació de caràcter atlàntic i
centreeuropeu, de gran contrast amb l’element mediterrani fins ara descrit. En aquests llocs
la flora és representada, a les torrenteres, per espècies arbòries com el vern (Alnus
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glutinosa) i l'om (Ulmus minor), mentre que a l’estrat herbaci hi creixen el buixol (Anemone
nemorosa), la ficaria (Ranunculus ficaria) i la consolda (Symphytum tuberosum). També vora
les rieres es fan interessants comunitats de llorer (Laurus nobilis), sempre acompanyades
per la falguera de rei (Osmunda regalis). L’avellaner (Corylus avellana) i el castanyer
(Castanea sativa) són també espècies extramediterrànies que es reparteixen pel massís.
Altres espècies atlàntiques particularment interessants si ens atenem a la seva distribució a
Catalunya són la dròsera (Drosera rotundifolia), el pericó (Hypericum elodes) i l’esfagne
(Sphagnum subnitens).
Esmentar a les zones de cala i de roca litoral, espècies com el cascall marí (Glaucium
flavum), el rave de mar (Cakile maritima) o el fonoll marí (Crithmum maritimum), així com
els poblaments d’algues que es distribueixen fins a fondàries considerables, mercès a la
transparència i la bona insolació de les aigües de la costa.

Figura 3. Vegetació dominant (sureda Quercus suber i pineda Pinus pinea, respectivament) a les zones
forestals muntanyoses de Gavarres i Cadiretes, i paisatges principals a la Vall d’Aro (sòl urbà i conreus
de secà).

Font: POUM de Santa Cristina i Avanç de planejament de Castell-Platja d’Aro, i
elaboració pròpia, 2010.

b) Els ecosistemes forestals
La vegetació potencial dels municipis de Castell-Platja d’Aro i de Santa Cristina d’Aro estaria
representada per aquestes comunitats:


L’alzinar amb marfull o litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale) que dominaria tant al
massís de les Gavarres com a Cadiretes; probablement barrejat amb algun roure en les
obagues més frescals, i amb un sotabosc dens i variat (amb marfull, aladern, arboç,
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arítjol, lligabosc, bruc...). Es tractaria de la vegetació climàcica per excel·lència de bona
part dels municipis.


Pel que fa a la sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetorum) es trobaria a les
zones de pendent més pronunciat, assolellades, calentes i rocoses, donat que es tracta
d’un ambient associat al substrat silícic. Però cal indicar que alguns autors pensen que
aquest ambient ha estat afavorit per l’home per a l’aprofitament del suro, i que, en
realitat, de manera natural es trobaria molt més limitat pel que fa a la distribució.



Els turons propers al litoral probablement es trobarien ocupats per pinedes de pi blanc
(Pinus halepensis) amb plantes termòfiles al sotabosc.



La vegetació de penya-segats litorals estaria formada per comunitats de pastanaga
marina i fonoll marí (Chritmo-Limonion).



Pel que fa a la vegetació de ribera, a les capçaleres de rieres i torrents de les Gavarres i
Cadiretes s’hi trobarien formacions d’avellanoses i vernedes (Alno-padion), mentre que
al tram mig del Ridaura, que travessa la plana central, la vegetació tendiria cap a
l’albereda mediterrània.

Aquesta situació teòrica, però, no es correspon amb la realitat, ja que la vegetació original
ha rebut l’efecte de tot un seguit d’impactes que l’han modificada. Entre aquests impactes
cal destacar la intervenció humana, que ha actuat sobre la vegetació per satisfer les seves
necessitats: rompudes del bosc per guanyar espais agrícoles; construcció de nuclis urbans i
infraestructures diverses; substitució de determinades espècies per altres amb major valor
comercial (suros, pins...), etc.
Tanmateix, com ja s’ha dit anteriorment, més de la meitat de la superfície de l’àmbit
d’estudi (pràcticament el 52%) està ocupada per boscos d’esclerofil·les (suredes Quercus
suber i boscos mixts de suredes i pins Pinus spp.), i prop del 15,40% per boscos aciculifolis
(pinedes de pi pinyer Pinus pinea i de pi pinastre Pinus pinaster sobretot).
Per tal de caracteritzar l’estructura actual dels boscos es parteix de les dades de l’Inventari
ecològic i forestal de Catalunya (IEFC) dut a terme pel Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals de Catalunya (CREAF) entre els anys 1988 i 1998 als boscos de
Catalunya, mostrejant 10.644 parcel·les de bosc situades a l’atzar sobre els boscos del
territori català, amb un recobriment de l’estrat arbori d’almenys un 5%, a raó d’una per cada
km² de bosc i on es van mesurar més de 300.000 arbres.
L’IEFC forma part (juntament amb el Mapa de cobertes del sòl de Catalunya, amb el Mapa de
models de combustible i el Mapa de models d’inflamabilitat) del Sistema d’informació dels
boscos de Catalunya (SIBosC) i constitueix una radiografia de l’estat dels boscos de
Catalunya.
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Figura 4. Parcel·les mostrejades per l’IEFC als municipis de l’Agenda 21 (Castell-Platja d’Aro i Santa
Cristina d’Aro)

Font: SIBOSC, 1988-1998.

La caracterització dels boscos s’ha estructurat en funció dels espais protegits. Per cada
espècie arbòria dominant, s’han seleccionat aquells mostrejos ubicats en masses forestals
on hi són presents boscos de la mateixa espècie arbòria analitzada. S’han exclòs així
mostrejos d’una espècie en boscos on aquesta no és dominant, la qual cosa donaria
resultats molt esbiaixats.

Taula 5. Caracterització dels boscos que disposen de parcel·les mostrejades per l’IEFC a l’àmbit
d’estudi.
Castell – Platja d’Aro
Identificador
parcel·la

Espècie

Ocupació
(densitat) (%)

Nombre
de
peus/ha)

DN
mitjà
(cm)

FCC
(%)

Biomassa de
fusta (t/ha)

502100 4630900

EG02103090

Quercus ilex

79,91

131

13,95

10,97

4,7

502100 4630900

EG02103090

Pinus pinea

20,09

33

39,34

9,56

6,85

502900 4632000

EG02903200

Quercus suber

100

390

12,77

12,38

3,63

UTM X

UTM Y
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503000 4628000

EG03002800

Pinus pinea

60

397

24,71

52,65

16,6

503000 4628000

EG03002800

Quercus ilex

10

66

10,23

3,31

1,19

503000 4628000

EG03002800

Quercus suber

30

199

19,09

12,55

5,98

503100 4630000

EG03103000

Quercus suber

13,01

15

31,14

2,17

1,69

503100 4630000

EG03103000

Quercus ilex

86,99

99

12,04

6,63

2,46

504000 4630500

EG04003050

Quercus suber

100

79

31

11,51

6,21

504000 4631400

EG04003140

Quercus suber

93,1

915

11,67

24,34

8,99

504000 4631400

EG04003140

Arbutus unedo

6,9

68

5,1

1,35

0,12

504000 4631700

EG04003170

Quercus suber

100

239

15,48

10,5

4,05

504100 4628200

EG04102820

Pinus pinea

100

479

22,48

54,09

22,59

Santa Cristina d’Aro
Espècie

Ocupació
(densitat) (%)

Nombre
de
peus/ha

DN
mitjà
(cm)

FCC
(%)

Biomassa de
fusta (t/ha)

495000 4629500 DG95002950

Quercus suber

100

1219

9,14

20,89

7,38

495400 4629000 DG95402900

Quercus suber

100

228

21,8

17,82

10,78

495800 4627100 DG95802710

Quercus suber

91,67

354

19,38

22,86

12,59

495800 4627100 DG95802710

Arbutus unedo

8,33

32

5,45

0,7

0,07

496100 4635300 DG96103530

Quercus suber

100

295

17,39

15,77

6,93

496400 4628600 DG96402860

Quercus suber

95,43

454

14

16,72

6

496400 4628600 DG96402860

Pinus pinea

4,57

22

24,2

2,8

1,23

496700 4634800 DG96703480

Quercus suber

60

294

13,24

9,82

3,66

496700 4634800 DG96703480

Pinus pinaster

40

196

6,66

2,7

0,24

496800 4627700 DG96802770

Quercus suber

94,89

289

17,57

15,68

7,13

496800 4627700 DG96802770

Pinus pinea

5,11

16

40,47

4,77

3,49

496900 4624500 DG96902450

Quercus suber

100

433

12,12

12,31

3,96

496900 4626500 DG96902650

Quercus ilex

40,44

176

8,5

7,01

1,98

496900 4626500 DG96902650

Quercus suber

59,56

260

17,85

14,45

6,76

497100 4637000 DG97103700

Arbutus unedo

51,85

496

8,21

16,87

4,8

497100 4637000 DG97103700

Quercus ilex

3,7

35

6,4

0,92

0,2

497100 4637000 DG97103700

Quercus suber

44,44

425

21,72

41,6

17,85

497200 4626700 DG97202670

Quercus suber

100

697

18,63

41,73

20,57

497300 4625700 DG97302570

Quercus suber

100

195

22,86

16,37

13,31

497400 4625900 DG97402590

Quercus suber

100

65

31,32

9,56

7,71

UTM X

UTM Y

Identificador
parcel·la
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Espècie

Ocupació
(densitat) (%)

Nombre
de
peus/ha

DN
mitjà
(cm)

FCC
(%)

Biomassa de
fusta (t/ha)

497500 4635600 DG97503560

Quercus suber

80,27

602

17,51

32,44

14,8

497500 4635600 DG97503560

Arbutus unedo

19,73

148

13,12

9,38

5,3

497600 4627400 DG97602740

Eucalyptus
globulus

41,45

117

12,21

5,47

2,55

497600 4627400 DG97602740

Quercus suber

58,55

166

11,59

4,44

1,21

497700 4633600 DG97703360

Quercus ilex

16,9

60

14,6

5,36

2,4

497700 4633600 DG97703360

Quercus suber

76,76

271

22,2

22,07

12,71

497700 4633600 DG97703360

Pinus pinea

6,34

22

33,7

5,05

2,92

497700 4635100 DG97703510

Arbutus unedo

15,68

135

13,71

9,36

4,97

497700 4635100 DG97703510

Quercus suber

84,32

728

15,08

30,48

11,43

497900 4632300 DG97903230

Quercus suber

100

551

15,58

23,99

10,46

498000 4628200 DG98002820

Quercus suber

4,1

12

32,7

1,9

1,56

498000 4628200 DG98002820

Pinus pinea

95,9

279

23,42

33,25

15,75

498100 4626000 DG98102600

Quercus suber

100

457

15,38

19,97

7,33

498300 4628600 DG98302860

Quercus suber

91,78

2134

19,28

99,01

123,89

498300 4628600 DG98302860

Quercus
canariensis x
humilis

8,22

191

20,64

28,73

21,96

498300 4632700 DG98303270

Arbutus unedo

4,44

67

6,4

1,78

0,24

498300 4632700 DG98303270

Quercus suber

95,56

1439

18,21

77,88

41,83

498400 4623300 DG98402330

Quercus suber

75,13

178

23,9

15,95

11,44

498400 4623300 DG98402330

Pinus halepensis

4,23

10

35,6

3,57

1,81

498400 4623300 DG98402330

Pinus pinea

20,64

49

36,06

12,36

7,42

498500 4636000 DG98503600

Arbutus unedo

56,41

736

6,39

19,15

2,78

498500 4636000 DG98503600

Quercus ilex

28,21

368

9,42

16,18

5,17

498500 4636000 DG98503600

Quercus suber

15,38

201

29,02

25,45

14,21

498600 4627800 DG98602780

Quercus suber

100

214

21,12

15,74

9,24

498600 4634700 DG98603470

Quercus suber

100

498

22,32

40,3

29,38

499000 4631800 DG99003180

Quercus suber

100

116

25,45

11,71

8,45

499200 4632500 DG99203250

Quercus suber

66,72

496

16,02

22,33

10,65

499200 4632500 DG99203250

Arbutus unedo

33,28

247

10,14

11,51

3,85

499400 4632500 DG99403250

Quercus ilex

33,47

240

16,3

24,68

12,74

499400 4632500 DG99403250

Quercus suber

66,53

476

17,54

25,73

10,16

499600 4633100 DG99603310

Castanea sativa

94,87

1204

15,8

59,2

112,38

UTM X

UTM Y

Identificador
parcel·la
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Espècie

Ocupació
(densitat) (%)

Nombre
de
peus/ha

DN
mitjà
(cm)

FCC
(%)

Biomassa de
fusta (t/ha)

499600 4633100 DG99603310

Quercus suber

5,13

65

26,71

7,27

5,08

499600 4636000 DG99603600

Quercus suber

100

462

17,41

24,94

11,81

499600 4636600 DG99603660

Quercus suber

33,33

563

14,58

21,98

8,04

499600 4636600 DG99603660

Arbutus unedo

66,67

1126

7,33

34,79

6,5

499900 4630100 DG99903010

Quercus suber

85,36

375

14,27

13,68

6,29

499900 4630100 DG99903010

Pinus pinaster

12,88

57

15

2,58

0,82

499900 4630100 DG99903010

Pinus pinea

1,76

8

40,6

2,39

1,76

500000 4634100 EG00003410

Quercus suber

100

1127

18,25

63,07

41,29

500400 4632900 EG00403290

Quercus suber

7,95

70

21,25

5,24

3,13

500400 4632900 EG00403290

Pinus pinaster

92,05

816

10,45

21,41

4,55

500500 4635700 EG00503570

Quercus suber

100

376

23,63

34,12

18,57

500600 4630700 EG00603070

Quercus suber

100

308

21,33

22,99

15,18

500800 4635700 EG00803570

Arbutus unedo

45,47

215

10,89

11,12

3,88

500800 4635700 EG00803570

Quercus suber

54,53

257

21,1

19,04

10,72

501000 4632700 EG01003270

Quercus suber

66,49

277

17,93

15,58

7,26

501000 4632700 EG01003270

Arbutus unedo

33,51

140

13,5

9,49

4,86

501300 4635000 EG01303500

Quercus suber

36,75

590

10,9

13,97

3,85

501300 4635000 EG01303500

Pinus pinea

0,73

12

46,5

4,57

3,84

501300 4635000 EG01303500

Arbutus unedo

62,51

1003

7,97

33,69

7,69

501400 4633200 EG01403320

Quercus suber

100

324

21,73

25,37

14,26

501600 4633200 EG01603320

Quercus ilex

56,67

188

17,46

21,95

11,08

501600 4633200 EG01603320

Quercus suber

40,1

133

25,89

13,55

10,9

501600 4633200 EG01603320

Celtis australis

3,23

11

34,5

-

-

UTM X

UTM Y

Identificador
parcel·la

Clau:

-

DN mitjà: Diàmetre normal mitjà, diàmetre d’un tronc d’un arbre mesurat a 1,30 m (a altura de pit) per
sobre del terra.

-

FCC: Fracció de cabuda coberta, percentatge de recobriment de les capçades.

Font: SIBOSC, 1988-1998.
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c) Forest d’utilitat pública
El Catàleg de boscos d’utilitat pública (CUP) es va crear el 1862 i, després de més d’un
segle d’existència, s’ha constituït com un instrument tecnico-jurídic fonamental per a la
defensa del patrimoni forestal de titularitat pública. L’origen del concepte d’utilitat pública
aplicat a les forests en l’àmbit de l’Estat s’emmarca en el procés derivat de la política
desamortitzadora, especialment en l’anomenada Llei Madoz de desamortització general de
1855. D’acord amb l’esmentada Llei, s’exceptuaven de la desamortització diversos grups de
béns entre els quals s’incloïen algunes forests i altres terrenys d’aprofitament comú.
L’any 1859 es va aprovar i publicar la Clasificación General de los Montes Públicos, que va
representar el primer inventari sobre el patrimoni forestal de titularitat pública de l'Estat.
Aquesta classificació de les forests i l’establiment de la categoria dels inalienables de l’àmbit
públic per motius d’interès general va representar el primer pas per a l’establiment del
Catàleg de forests d’utilitat pública, aprovat pel Reial decret de 22 de gener de 1862.
Posteriorment, una nova modificació dels criteris d’excepció a la desamortització (introduint
el concepte d’utilitat pública) va donar lloc a la creació d’un nou catàleg, l’any 1901.
Actualment, es considera un registre públic de caràcter administratiu en el qual s’inclouen
totes les forests que hagin estat declarades d’utilitat pública, així com totes les actuacions
que tinguin a veure amb el seu estat jurídic i patrimonial (atermenaments i fitacions,
ocupacions, concessions i servituds, segregacions, permutes, etc.) i esdevé un dels
instruments més importants de l’administració forestal per a la defensa del patrimoni
forestal de titularitat pública.
D’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya o la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes, perquè un bosc pugui ser declarat d’utilitat pública i ser inclòs al
CUP, ha de complir alguns dels requisits següents:


Estar situats a les capçaleres de les xarxes hidrogràfiques, ribes de rius, rieres i torrents.



Estar pròxims a poblacions, la funció dels quals respon a criteris d’esbarjo i de protecció
del paisatge.



Ésser essencials per a la protecció del sòl enfront de processos d’erosió, evitant-la o
reduint allaus, riades i inundacions, i defensant poblacions, cultius i infraestructures.



Contribuir a la conservació de la diversitat biològica o formar part d’espais naturals
protegits.

La qualificació d’utilitat pública atorga als boscos la naturalesa jurídica de domini públic i, en
conseqüència, passen a ser inalienables, imprescriptibles i inembargables. Als municipis de
la present Agenda 21 tots els boscos d’utilitat pública són de titularitat privada:
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Taula 6. Forest d’utilitat pública a l’àmbit de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
Forest

Superfície (ha)

Codi forest

Municipi

Titularitat

CUP

Can Salvador

98,15 ha

247

Sant Cristina d’Aro

Privada

-

Mas Castelló

113,72 ha

246

Castell – Platja d’Aro

Privada

-

Cal Fonei, Puig d’en Tibau, Les
Tibaules i Camp mitjà (Mas Ros)

23,05 ha

1406

Castell – Platja d’Aro

Privada

-

Puig d’en Tibau

1,72 ha

1326

Castell – Platja d’Aro

Privada

-

Can Rusques

5,58 hs

1325

Castell – Platja d’Aro

Privada

-

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

Figura 5. Forest d’utilitat pública a l’àmbit de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

d) Instruments d’ordenació forestal
La Llei 6/1998, forestal de Catalunya, crea i promou la figura del Pla tècnic de gestió i
millora forestal (PTGMF), document d’ordenació forestal, aplicable als boscos privats, que
permet programar la realització de treballs de gestió i millora forestal per un termini màxim
de 30 anys. El PTGMF el proposa el propietari al Centre de la Propietat Forestal (CPF), el qual,
vist l’informe tècnic pels serveis del CPF, pot aprovar-lo, retornar-lo amb observacions o
denegar-ne l’aprovació.
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La Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, crea la figura del
Pla simple de gestió forestal (PSGF) que ha de ser l’instrument d’ordenació que faciliti la
gestió de finques forestals menors de 25 ha. Aquesta nova figura permet ampliar el nombre
de forests amb una figura d’ordenació forestal atès que el 73% de les propietats forestals de
Catalunya tenen una extensió menor de 10 ha.
Els municipis de la Vall d’Aro (Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro) compten amb el
28% de la superfície forestal gestionada mitjançant instruments d’ordenació forestal,
amb un total de 20 instruments, entre plans tècnics de gestió i millora forestal i plans
simples de gestió forestal que comprenen un conjunt de 2.519,10 ha.
Figura 6. Superfície ordenada a través d’algun instrument d’ordenació forestal.

Font: Centre de la Propietat Forestal, 2010.

A continuació es detallen els diferents Instruments d’Ordenació Forestal presents als
municipis de l’àmbit que es resumeixen en 1 PSGF i 19 PTGMF:
Taula 7. Forest d’utilitat pública a l’àmbit de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
Núm.
de Pla

Nom

Tipus

Data
d’aprovació

Superfície
ordenada (ha)

Vigència

Municipi

137

Mas Maimí

PSGF

27/04/2006

20,54

31/12/2016

Santa Cristina d’Aro

901

Can Llac

PTGMF

16/03/2000

465,57

31/12/2011

Santa Cristina d’Aro

1472*

Sant Baldiri

PTGMF

27/06/2002

211,14

31/12/2016

Llagostera, Santa Cristina
d’Aro
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Núm.
de Pla

Nom

Tipus

Data
d’aprovació

Superfície
ordenada (ha)

Vigència

Municipi

1500

Mas Salvador

PTGMF

25/06/2002

74,43

31/12/2019

Santa Cristina d’Aro

1549

Mas Dalmau

PTGMF

01/10/2002

151,82

31/12/2017

Santa Cristina d’Aro

1706

SAS Comas

PTGMF

30/01/2003

18,77

31/12/2015

Santa Cristina d’Aro

1739

Can Creixell

PTGMF

30/01/2003

324,76

31/12/2013

Santa Cristina d’Aro

1766

Can Cases

PTGMF

30/01/2003

180,44

31/12/2013

Santa Cristina d’Aro

1913*

Can Barceló

PTGMF

04/11/2003

153,22

31/12/2013

Llagostera, Santa Cristina
d’Aro, Caldes de Malavella

2101*

Mas Fonollet

PTGMF

26/02/2004

28,67

31/12/2018

Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l’Heura, Santa
Cristina d’Aro

2134

Hort d’en
Cama

PTGMF

25/03/2004

11,14

31/12/2014

Santa Cristina d’Aro

2307

Mas Pi

PTGMF

23/12/2004

31,72

31/12/2015

Castell – Platja d’Aro

2425

Mas Dausà i
Mas Oliver

PTGMF

24/02/2005

57,58

31/12/2015

Castell – Platja d’Aro

2556*

Mas Moner

PTGMF

22/11/2005

155,38

31/12/2019

Llagostera, Santa Cristina
d’Aro

259

Can Güytó

PTGMF

24/11/2005

426,04

31/12/2017

Santa Cristina d’Aro

2758

Can Llaurador

PTGMF

25/01/2007

62,18

31/12/2017

Santa Cristina d’Aro

2779

Can Pijoan

PTGMF

05/02/2007

32,28

31/12/2017

Santa Cristina d’Aro

2814

Molí d’en
Lluís

PTGMF

31/05/2007

197,95

31/12/2017

Santa Cristina d’Aro

2815

Mas Terrades

PTGMF

21/05/2007

159,4

31/12/2017

Santa Cristina d’Aro

3003

Can Dalmau

PTGMF

06/11/2008

285,5

31/12/2018

Santa Cristina d’Aro

* Significa que el Pla inclou més d’una finca i que part d’aquesta es localitza dins dels límits dels municipis de
l’Agenda 21.
Font: Centre de la Propietat Forestal, 2010.

e) Els ecosistemes aquàtics


El riu Ridaura i els seus efluents

A grans trets, i des d’un punt de vista teòric, el riu Ridaura es caracteritza per ser un riu de
règim mediterrani de mida petita, i per tant adaptat físicament, químicament i biològicament
a episodis seqüencials de crescudes durant l’hivern i primavera i d’estiatge marcat durant
l’estiu (Sala et al. 1995), que pot dur-lo fins i tot a assecar la llera en determinats punts del
seu tram (Prat 1989, Gasith i Resh 1999). La conca del riu Ridaura, amb una pluviometria
anual d’uns 720 mm (Martín 1985, Agència Catalana de l’Aigua 2002), pertany al que podria
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ser definit com a clima mediterrani subhumit, a causa de l’efecte que provoquen els
massissos de les Gavarres i l’Ardenya.
De fet però en els darrers sis anys, el Ridaura ha presentat com a mínim una època
d’assecatge cada any a l’alçada de l’estació d’aforament de l’Agència Catalana de l’Aigua a
Santa Cristina d’Aro. I mentre que els períodes d’assecatge han estat relativament curts
durant l’any 1997, pràcticament en tota la segona meitat de l’any 1998 no va haver-hi cabal
en el riu. Destaca, però, la gran sequera entre principis de març de 1999 i principis d’abril de
2002, interrompuda només puntualment per episodis amb aigua circulant pel riu a Santa
Cristina. Posteriorment destaquen els cabals de la primera quinzena d’abril, i dels mesos de
maig i juny de 2002, i no és fins el desembre de 2002 que el riu torna a baixar, en aquest
cas amb la comprovació de l’aigua arribant a la desembocadura..
El pas per la plana de la Vall d’Aro del riu Ridaura ha suposat la seva afectació per tot un
seguit d’impactes diversos, entre els quals es pot citar l’ocupació de les vores dels rius per
nuclis urbans o explotacions agrícoles, l’afectació pel pas de carreteres i autovies, una
excessiva freqüentació humana (inclòs el pas de motos i quads per la llera del riu) o
l’extracció d’aigua per a diferents usos.
Pel que fa a la vegetació de ribera, es conserva en bon estat a les capçaleres dels cursos
fluvials de Cadiretes i Gavarres, on trobem trams de verneda, d’avellanosa o de salzeda. En
canvi, a la plana del Ridaura, s’ha d’esmentar la pràctica desaparició de la vegetació
autòctona. La zona es troba actualment dominada per espècies al·lòctones i bioinvasores
com la canya (Arundo donax) o l’acàcia (Robinia pseudoacacia), per plantacions de
pollancres (Populus sp.) o, fins i tot, per conreus de regadiu (hortes, fruiters...). Com a bosc
de ribera pròpiament dit solament s’hi troben retalls aïllats i lineals formats principalment
per salzes (Salix sp.) acompanyats d’altres peus d’espècies foranies o, en determinats casos,
per formacions que no corresponen estrictament al bosc de ribera, com alzinars en galeria.
Tanmateix, cal esmentar el Balcà, zona de meandre en el punt on conflueixen la riera de
Solius i el riu Ridaura (terme municipal de Santa Cristina d’Aro), pel fet de concentrar
espècies eurosiberianes i protegides (Lilium martagon i la Genista linifolia com a espècies de
flora protegides que s’estableixen entre les prioritàries a protegir d’acord amb el Decret
328/1992, de 14 de desembre pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural). On hi
destaquen també rareses botàniques, com ara una subespècie de Ranunculus molt poc
freqüent (Ranunculus ficaria subsp. ficariiformis). També hi són importants les colònies de
Doronicum pardalianches (margarida típica de la flora eurosiberiana).
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Figura 7. Qualitat del bosc de ribera (QBR) del riu Ridaura. Valors entre 0 i 100.

Font: Evolució dels recursos d’aigua de la conca del Ridaura i qualitat ecològica del riu. Jordi Sala i Lluís
Sala, 2003.

Un curs fluvial amb una qualitat de la vegetació de ribera dolenta o mediocre pot suposar un
efecte barrera i un punt crític per la connectivitat funcional, tant ecològica, com social i
paisatgística.
Figura 8. Domini d’espècies al·lòctones (acàcies i canyes), de pi pinyer i plantacions a la llera del riu
Ridaura al seu pas per la Vall d’Aro.

Font: Elaboració pròpia, 2010.



Inventari de zones humides

La Direcció General de Boscos i Biodiversitat ha elaborat l’Inventari de les zones humides de
Catalunya amb l’objectiu de fomentar la gestió correcta d’aquests ecosistemes tan diversos i
rics biològicament però, alhora, particularment fràgils i vulnerables.
Al municipi de Castell-Platja d’Aro hi ha la zona humida de la bassa del Dofí que és una
petita bassa de poc més de mitja hectàrea i d’origen artificial, ubicada en un antic abocador
restaurat a l’any 1.991. Aquesta bassa està envoltada per bardissa i per canyissar i no
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presenta cap particularitat florística o faunística. Tanmateix, en aquesta bassa s’hi ha
alliberat fartet (Aphanius iberus), però no es tenen dades de l’estat de les seves poblacions.
Està previst fer-hi un pou per tal d’oxigenar l’aigua de la bassa i que hi hagi circulació amb
l’aigua de l’aqüífer.

Taula 8. Caracterització de la zona humida de la Bassa d’en Dofí ubicada a Castell-Platja d’Aro.
Bassa del Dofí (Codi 01001001)
Conca
Comarca
Municipis
Tipus i subtipus

Rieres de la Costa Brava
Baix Empordà
Castell – Platja d’Aro
Bassa artificial
La bassa del Dofí és una petita bassa de poc més de mitja hectàrea i d’origen
artificial al municipi de Castell-Platja d’Aro, la qual s’alimenta mitjançant aigua
de l’EDAR.
Es tracta d’una bassa envoltada per bardissa i per canyissar i no presenta cap
particularitat florística o faunística. Tanmateix, en aquesta bassa s’hi ha alliberat
fartet (Aphanius iberus), però no es tenen dades de l’estat de les seves
poblacions.

Descripció

L’interès conservacionista d’aquest espai, apart de la presència de les
esmentades espècies introduïdes, és que constitueix l’única zona humida amb
un cert grau de protecció a la Vall d’Aro i és, també, un dels únics llocs on els
ocells aquàtics en migració poden descansar.
Es tracta d’un espai protegit per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, restaurat
l’any 1991 pel Grup de natura Sterna en un indret on hi havia un abocador
municipal. Atesa aquesta experiència, de resultats del tot positius, l’Ajuntament
es va plantejar recuperar unes 6 hectàrees d’uns antics aiguamolls dessecats fa
300 anys. Aquesta zona humida ha de ser el pulmó verd de Platja d’Aro. Els
aiguamolls se situen a tocar del riu Ridaura, fet que facilitarà la inundació dels
aiguamolls. Aquesta nova zona humida encara no s’ha inclòs a l’Inventari de
zones humides de Catalunya.

Usos i alteracions
Diagnosi
Particularitats
ecològiques i
biològiques

Valoració general
Actuacions i
prioritats a l’àmbit

-

Educació ambiental

-

Gestió com a zona humida

S’observen alteracions pel que fa la qualitat de l’aigua atenent al vessament
d’aigües urbanes

-

Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos II i IV de la Directiva
Hàbitats.

-

Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes
naturals de la conca fluvial o de l’àrea geogràfica on es localitza.

Petita bassa emplaçada en un antic abocador i que ha estat objecte d’una
restauració. L’alliberament d’espècies com el fartet pot donar certa rellevància
conservacions a la zona.

-

Retirada de runes i/o deixalles.

-

Gestió d’espècies protegides.
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Bassa del Dofí (Codi 01001001)

-

Instal·lació o condicionament de tanques (ramaderes, per a vianants, etc).

-

Inventari d’espècies i hàbitats. Seguiment de poblacions.

-

Manteniment de la senyalització.

-

Retirada d’espècies exòtiques o invasores.

-

Senyalització com a zona humida de l’Inventari.

Figura 9. Bassa del Dofí (Castell-Platja d’Aro), inclosa en l’Inventari de Zones humides de Catalunya.

Font: Inventari de Zones humides de Catalunya (2008), 2010.

La bassa artificial del Dofí (prop de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro) inclosa en l’Inventari de
zones humides de Catalunya, els Estanys (bassa de laminació artificial i prop de la planta
potabilitzadora de Castell-Platja d’Aro), juntament amb la Bassa de les Reinetes (propera a
la urbanització Mas Ros de Castell-Platja d’Aro) són les úniques zones humides grans de la
Vall d’Aro. Tanmateix, els Estanys i la bassa del Dofí s’ubiquen en un ambient altament
urbanitzat i han esdevingut un sistema que atrau la presència massiva de gavians, els quals
degraden l’espai urbà.
Segons informació de l’Ajuntament, està previst fer un recorregut circular al voltant de la
bassa dels Estanys accessible als vianants però que circuli prou allunyat de la zona humida
com per pertorbar al mínim les condicions de l’hàbitat. També es preveu instal·lar-hi dos
observatoris d’aus.

-57GEOSERV

Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Figura 10. Els Estanys (Castell-Platja d’Aro), no inclòs en l’Inventari de Zones humides de Catalunya.

Font: Elaboració pròpia, 2010.

La Bassa de les Reinetes, propera a la urbanització Mas Ros, es troba en un punt baix que
esdevé un con de dejecció de les aigües d’escorrentia de diverses vessants muntanyoses
adjacents. La bassa de les reinetes rep aquest nom per l’abundància d’aquesta espècie de
granota. L’interès d’aquesta zona rau en el fet de tractar-se d’una zona humida, amb
presència d’aigua permanent i amb vegetació natural associada. Alhora, aquest espai fa el
paper de bassa de laminació a partir de la recollida de les aigües d’escorrentia fins que
aquestes arriben a la riera de Fenals, just abans que aquesta creui la C-31 per entrar al nucli
urbà de Platja d’Aro.
Figura 11. Bassa de les Reinetes (Castell-Platja d’Aro), no inclosa en l’Inventari de Zones humides de
Catalunya.

Font: Estudis previs del POUM de Castell-Platja d’Aro, 2010.

-58GEOSERV

Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
(FEDER)

f) Les cassoletes granítiques
Una de les particularitats que presenta la flora del Massís de Cadiretes a Santa Cristina
d’Aro són unes cassoletes granítiques que es formen temporalment i on s’arriba a
desenvolupar una riquesa biològica interessant. Són cavitats més o menys arrodonides que
es formen sobre una superfície plana. Amb les pluges s’omplen d’aigua i a mesura que es
van engrandint i la poden retenir durant més temps, la riquesa d’espècies és major. Són
veritables microhàbitats aquàtics i humits per a diverses espècies animals i vegetals.
Es poden distingir dues etapes en la dinàmica ecològica de les cassoletes. La primera és
quan són plenes d’aigua, en aquest cas hi ha una espècie especialment ben adaptada que
rep el nom científic de Elatine hydropiper subsp. macropoda. És una espècie rara, dins els
Països Catalans només s’ha trobat a Mallorca i al Baix Vallespir. La segona etapa és quan les
cassoletes s’assequen. Queda al fons una capa sorrenca que permet l’arrelament i la vida
d’espècies que han d’aprofitar al màxim la poca aigua de què disposen. L’espècie que creix
en aquest ambient és Sedum andegavense, que acumula l’aigua als seus teixits per poder-hi
viure. Només se n’han trobat al Cap de Creus. També viuen, però durant uns quinze o vint
dies després de les pluges, la llengua de serp (Ophioglossum lusitanicum) i l’isoet
mediterrani (Isoetes durieui) com a plantes protegides i especials, tot i que també hi creixen
Cicendia filiformis, Exaculum pusillum, Elatine macropoda, Sagina subulata o Lotus
parviflorus.
Figura 11. Cassoleta d’erosió o cadolla plena d’aigua, Al fons el perfil dels Carcaixells (Santa Cristina
d’Aro).

Font: Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.
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g) Sistemes dunars
Els ecosistemes dunars es poden comptar actualment entre els més fràgils i escassos de
Catalunya. Són un dels ambients naturals més alterats per l’home. La major part dels sorrals
litorals que coneixem actualment, han tingut en un passat sistemes dunars ben formats.
L’ocupació urbanística de la costa ha anat acabant amb gran part d’aquesta superfície
arenosa.
Les comunitats dunars són biotops que sostenen una biocenosi molt variada tant en flora
com en fauna. Són sistemes que sovint es mantenen vius i que si s’estabilitzen poden deixar
d’estar-ho amb certa facilitat. Es formen en una petita franja, sovint molt humanitzada i on
en un territori reduït s’hi troben gran varietat d’hàbitats.
Segons el Catàleg i diagnosi dels sistemes dunars de la Costa Brava, Baix Empordà i la Selva
(DdGi, desembre de 2008) a l’àmbit litoral de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro no
s’hi ha localitzat cap sistema dunar d’entitat.

4.1.6.

Arbres monumentals

Els arbres monumentals són aquells arbres que es caracteritzen per les seves grans
dimensions, bellesa o edat considerable i sovint per les tres coses alhora. Alguns han estat
testimoni de fets històrics rellevants o bé són protagonistes de llegendes i tradicions.
D’altres estan associats a personatges famosos com poetes, bandolers, etc. N’hi ha, però,
que assoleixen una nova dimensió més enllà de la condició vegetal i esdevenen símbols.
Símbols d’una família, d’un poble, d’un país, d’una idea... D’una manera o una altra tots ells
formen part del patrimoni natural, cultural i històric i com a tals són mereixedors de
protecció.
La Generalitat de Catalunya, sensible a aquest fet, ha regulat legalment diferents figures de
protecció per a aquesta mena d’arbres: arbres monumentals (Decret 214/1987 de
declaració d'arbres monumentals) arbres d'interès comarcal i arbres d'interès local
(Decret 47/1988 sobre la declaració d'arbres d'interés Comarcal i Local i Ordre
MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de
l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local).
En aquest sentit, el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) té catalogats els
següents arbres monumentals als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.

-60GEOSERV

Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
(FEDER)

Taula 9. Arbres monumentals i arbres d’interès comarcal i local de l’àmbit de l’Agenda 21.
Municipi

Nom

Sant Cristina
d’Aro

Castell-Platja
d’Aro

Nombre
d’exemplars

Nom científic

Pi de Romanyà

Pinus pinea

1

Pi de Can Riembau

Pinus pinea

1

Pi del Camí Ral*

Pinus pinea

1

Alzina surera del Torrent
de la Coma

Quercus suber

1

Alzina de Fenals

Quercus ilex

1

Lledoner de Canyet

Celtis australis

1

Catàleg
Arbres monumentals de
Catalunya

Arbres d’interès comarcal
i local

* Actualment és un peu mort per la descàrrega d’un llamp.
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

Tanmateix, a les proximitats del marge dret del riu Ridaura, al terme de Santa Cristina d’Aro,
s’hi localitzen quatre exemplars d’interès local, però no inclosos en cap catàleg de
protecció del DMAiH anteriorment citats. Es tracten dels anomenats:
-

Pi monumental (Pinus pinea), i

-

Els 4 suros centenaris de Romanyà (dels quals ja s’han iniciat els tràmits per
incloure’ls al catàleg).

Finalment, des de l’Ajuntament de Castell-Platja
monumentals d’interès local següents:

d’Aro

s’han

facilitat

els

arbres

Taula 10. Arbres monumentals d’interès local de Castell-Platja d’Aro no inclosos en el catàleg del
DMAiH.
Nom

Nom científic

Tamariu de riuet

Observacions

UTM X

UTM Y

505.481

4.628.539

Perímetre del tronc: 2,35m
Tamarix
gallica

Ubicat a la platja, al marge final del riu
Ridaura.
És l’últim exemplar d’un grup de tamarius
centenaris, que varen ser arrencats durant les
obres d’endegament del riu.
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Nom

Nom científic

Observacions

UTM X

UTM Y

501.873

4.629.204

502.752

4.629.152

505.134

4.629.399

503.569

4.632.341

502.799

4.629.421

502.810

4.629.383

Olivera de can Batet

Olea
europea

Perímetre del tronc: 4,29m
Ubicat al marge de camps i de la carretera
local

Suro de can Nitus

Quercus
suber

Perímetre del tronc: 3,80m
Ubicat prop de camps de conreu. És el suro
més gran de la vall i està en molt bon estat.

Surolí dels Estanys
Perímetre del tronc: 2,70m
Quercus
suber x ilex

Ubicat a la zona ruderal al voltant dels
Estanys i al costat mateix de la zona
urbanitzada dins del Pla Parcial dels Estanys.
És l’últim exemplar d’un grup de surolins que
existien abans de la urbanització.

Alzina de Can Marsillach
Perímetre del tronc: 3,90m
Quecus ilex

Ubicat en zona forestal al costa de la Font
d’en Marsillach.
L’alzina està molt afectada per la nevada del
març i presenta molt mal estat.

Plàtans de la plaça Poeta
Sitjà
Platanus
hybrida

Perímetre del tronc: 3,84m i 3,06m
Ubicat en zona urbana. Hi ha tres exemplars a
la Plaça Poeta Sitjà.

Pi de la Creu Roja
Perímetre del tronc: 3,80m
Pinus pinea

Ubicat en zona urbana, es troba al costa de
l’antiga Creu Roja i del dispensari de Castell
d’Aro
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Nom

Nom científic

Observacions

UTM X

UTM Y

Ubicat en zona forestal on hi havia l’antiga
Font de l’Eucaliptus, al costat de la font de
l’Acàcia. Està afectat per llamps.

502.895

4.630.683

Eucaliptus de la Font de
l’Acàcia

Eucaliptus
sp.

Font: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, 2010.

4.1.7.

Usos del sòl

La Vall d’Aro, creuada pel riu Ridaura, i els massissos de Cadiretes-Ardenya i de les Gavarres
caracteritzen d’àmbit dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
Al nord, el massís de les Gavarres és una gran unitat de substrat granític i esquistós. Les
masses forestals estan formades per suros, alzines, i pins (bàsicament pinyoners i
pinastres). Als indrets desforestats es fa la brolla silicícola, especialment de ginestell català, i
a les obagues més humides, hi ha castanyedes de poca extensió i alzinars litorals.
Al sud, el massís de Cadiretes és una unitat de caràcter granític i està ocupat per suredes i
brolles silicícoles de gòdua, estepes i bruc d’escombres. Els cursos fluvials poden presentar
vegetació de ribera interessant com vernedes i lloredes amb falguera reial.
L’evolució dels usos del sòl posa de manifest com s’han anat consolidant els principals
nuclis urbans, les urbanitzacions i les zones industrials i comercials, pel què fa a extensió en
superfície. Relacionat amb el procés d’artificialització del sòl es posa de manifest l’increment
de la superfície ocupada per infraestructures viàries consolidades. En aquest sentit, el total
de sòl ocupat per usos urbans i infraestructures viàries és pràcticament d’un 15% de la
superfície total del sòl municipal.
En contraposició, la major extensió de territori és ocupada per boscos d’esclerofil·les –que
representen pràcticament el 30% del sòl de l’àmbit d’estudi (any 2002)–, dominats
principalment per suredes Quercus suber i boscos mixts de suredes i pins Pinus spp. que es
concentren sobretot al N de l’àmbit (massís de Gavarres) i al S (massís de Cadiretes).
Segueixen en representativitat els boscos d’aciculifolis representats per pinedes de pi
pinyer Pinus pinea i de pi pinastre Pinus pinaster, amb un 23% de la superfície de l’àmbit
d’estudi (any 2002); intercalats en les bosquines i prats (amb un 22% de la superfície total,
any 2002) i representades per bruguerars de bruc boal (Erica arborea) i matollars (estepars i
brolles) silicícoles de terra baixa.
Destaca el fet que els conreus de secà (sobretot de cereals i farratges) i de regadiu –prop del
10% de la superfície de l’àmbit, any 2002–, ubicats a la Vall d’Aro entorn dels sòls urbans,
han anat cedint superfície a les urbanitzacions, i als nuclis i a les infraestructures, que,
com ja s’ha dit, suposen un 15% de la superfície total de l’àmbit.
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Els usos del sòl del territori estan molt associats a la seva topografia, als pendents i a
l’orientació. La part central dels municipis –a la Vall d’Aro per on discórrer el riu Ridaura– el
pendent és inferior al 20% fet que hi ha propiciat l’establiment del sòl urbà i industrial i dels
conreus herbacis, mentre que els pendents van augmentant al S i al N de l’àmbit a mesura
que ens apropem als Massissos de Gavarres i Cadiretes, on el pendent pot arribar a valors
superiors al 80% (sobretot als escarpaments de la costa), fet que ha condicionat
l’aprofitament del sòl com a explotació forestal, sobretot de la sureda.
A continuació segueix una breu descripció dels usos del sòl per municipi:



Castell-Platja d’Aro

La zona forestal es concentra, bàsicament, al massís de les Gavarres, i es presenta en forma
de taques de boscos d’esclerofil·les i d’aciculifolis. Els conreus es localitzen al mig del
terme municipal, és a dir en la plana estructurada pel riu Ridaura, tot i que també apareixen
gran taques ubicades al mig de l’extensa matriu forestal.
El municipi de Platja d’Aro s’estructura amb els nuclis de Castell d’Aro, Platja d’Aro, s’Agaró i
les diverses urbanitzacions (Can Manel, Can Semi, Cim d’Aro, Mas Nou, Mas Ros, Mas Semi,
s’Agaró, Suredes – Puig Romaní, i Treumal).
Abans del desenvolupament turístic definitiu del municipi (segona dècada del segle XX) la
capitalitat del municipi l’exercia Castell d’Aro i, a mesura que van anar apareixent els
primers establiments turístics i les segones residencies a la zona costanera, poc a poc es va
anar consolidant el nucli de Platja d’Aro fins esdevenir la capital del municipi al 1962.
Aquesta dinàmica va anar estenent-se per tota la línea de costa i al voltant de les principals
vies de comunicació. Alhora també va anar creixent el nucli interior de Castell d’Aro i les
edificacions a les zones més abruptes del municipi, formant urbanitzacions.
En aquest sentit, es pot diferenciar clarament una primera línea de costa formada pels nuclis
de s’Agaró i Platja d’Aro, aquest darrer amb unes densitats majors; i la zona interior, on hi
ha Castell d’Aro i les urbanitzacions.
La major part de la superfície urbana de Platja d’Aro està qualificada com a us principal de
cases unifamiliars, llevat d’alguns edificis plurifamiliars de Platja d’Aro i el nucli antic de
Castell d’Aro. Això fa que el creixement s’hagi donat de manera més laxa que la que
s’hagués donat amb tipologies més denses, i que la superfície urbanitzada representi
aproximadament una tercera part de la superfície municipal. L’existència d’urbanitzacions a
les zones muntanyoses, més desconnexes dels principals nuclis urbans, genera unes
necessitats que cal resoldre: abastament, sanejament, infraestructures, serveis, etc. Alhora,
la baixa densitat i la monofuncionalitat d’aquestes zones impliquen que anar a peu sigui un
mode poc competitiu i condicionen els desplaçaments amb vehicle privat i l’aparició de
carreteres asfaltades.
Pel que fa referència a l’ocupació dels habitatges, és a dir, quin és el nombre d’habitatges
principals, buits i segones residències al municipi, segons informació de l’Institut Nacional
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d’Estadística (INE) al 2001 un 70,8% dels habitatges municipals eren segones residències, un
21,7% vivendes principals i un 7,5% habitatges buits.
Pel que fa la dotació comercial i d’equipaments, el centre de Platja d’Aro, als voltants de
l’avinguda de S’Agaró i l’avinguda de Castell d’Aro, és on es concentren la majoria fet que fa
que esdevingui el centre neuràlgic del municipi.
Les zones industrials i comercials de gran superfície es concentren majoritàriament a l’oest
del Port Marítim de Port d’Aro i al sud-oest del nucli de Castell d’Aro. També s’identifica una
peça com a comercial al N-E del terme que es correspon a un parc aquàtic.



Santa Cristina d’Aro

El municipi presenta una forta component forestal arbrada, ja que es tracta de l’ús del sòl
que abasta més hectàrees. També cal esmentar la importància de les zones de conreus que,
tot i haver disminuït a expenses del sòl urbà, encara es manté com la segona coberta del sòl
més important. Altrament, també cal esmentar que el sòl urbà esdevé el tercer ús dominant i
que les zones de roquissar són també un element característic del municipi.
La zona forestal es concentra, bàsicament, al massís de l’Ardenya i a la zona de les Gavarres,
i es presenta en forma de grans taques. Els conreus es localitzen al mig del terme municipal,
és a dir en la plana estructurada pel riu Ridaura, tot i que també apareixen gran taques
ubicades al mig de l’extensa matriu forestal (sobretot a la zona de les Gavarres), com per
exemple la que se situa al sud de la urbanització de Sant Miquel d’Aro, o al voltant de la
urbanització Bell-lloc, o resseguint la riera de Mas Cases.
Les zones de roquissar es presenten en forma de petites taques i amb una distribució molt
heterogènia per tota la zona del massís de Cadiretes.
Les zones urbanes del municipi tenen una ocupació molt dispersa en el territori, amb 1) una
gran àrea de sòl urbanitzat al pla del Ridaura, constituïda pel nucli de Santa Cristina d’Aro, la
urbanització del Club de Golf Costa Brava i altres àrees més petites com la d’equipaments o
el càmping, ubicats a la zona del Mas de Sant Josep; i 2) diferents àrees de mida mitjana
escampades per la resta del territori i, per tant, a les zones de muntanya (en aquest sentit
s’està fent referència a les diferents urbanitzacions com la Roca de Malvet, les Teules, Belllloc, Sant Miquel d’Aro, Club de Golf Aro-Mas Nou o Canyet).
Per últim, cal esmentar la presencia de vegetació de ribera, que es concentra bàsicament en
alguns trams del riu Ridaura, de la riera de Solius, de la riera del Mas Riera, de la riera de
mas Cases, d’alguns afluents de la riera de la Verneda, i de determinats torrents de les
Gavarres i Cadiretes; i la important superfície ocupada per les vies de comunicació, que en
aquest territori es concentren sobretot al Pla del Ridaura (C-31 i Gi-622), però també a les
zones de muntanya, com és el cas de la Gi-6612 o la que s’enfila cap a Solius.
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Figura 12. Evolució dels usos del sòl als municipis de Castell-Platja d’Aro i de Santa Cristina d’Aro (en
%).
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

4.1.8.

Hàbitats d’interès comunitari

Aproximadament un 69% de la superfície dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa
Cristina d’Aro són hàbitats d’interès comunitari (d’ara endavant HIC), que són aquells
definits a nivell europeu a la Directiva 97/62/CE (annex I). Aquesta directiva estableix que
cal garantir la conservació d’unes mostres territorials d’aquests hàbitats mitjançant la seva
inclusió en la xarxa d’espais Natura 2000.
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Figura 13. Hàbitats d’Interès Comunitari.

Font: Cartografia dels hàbitat d’interès comunitari de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

Dels hàbitats d’interès comunitari presents, n’hi ha una part que es consideren d’interès
prioritari, que són aquells HIC la conservació dels quals suposa una especial responsabilitat
per a la Unió Europea. La cartografia del Departament de Medi ambient i habitatge dels HIC
està realitzada a escala 1:50.000 per la qual cosa, tot i que la cartografia defineixi que no hi
ha cap HIC prioritari a l’àmbit, s’ha constat la presència, encara que escassa, de vernedes i
lloredes, considerades prioritàries.
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Taula 11. Hàbitats d’interès comunitari presents a l’àmbit segons la cartografia del DMAiH .
Codi

Nom

Prioritari
No

Superfície
(ha)

Percentatge respecte
els HIC (%)

23,70

0,38

9340

Alzinars i carrascars

92DO

Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i
llocs humits (Nerio-Tamaricetea)

No

17,29

0,28

9260

Castanyedes

No

4,98

0,08

9540

Pinedes mediterrànies

No

1.419,65

23,04

9330

Suredes

No

4.696,54

76,21

Font: Cartografia dels hàbitats d’interès comunitari de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

A continuació es detallen els HIC presents al territori, per ordre de major a menor
presència:


Suredes (codi 9330). Dels hàbitats inclosos a la Directiva Hàbitats, les suredes són els
més ben representats en quant a extensió, malgrat que actualment moltes suredes es
presenten barrejades amb pins. Es tracta d’un hàbitat no considerat com a prioritari per
la Directiva Hàbitats, que en bona part es troba inclòs en els espais del PEIN que afecten
als municipis.



Alzinars (codi 9340). Es tracta d’un hàbitat no considerat com a prioritari per la Directiva
esmentada. Malgrat que probablement representaria la vegetació climàcica de bona part
del territori, no és abundant, i les poques taques d’alzinar que queden són relictuals,
sovint associades al Ridaura i, per tant, fora dels espais del PEIN.



Vernedes (codi 91E0). Segons la cartografia del DMAH, es tracta d’un dels dos hàbitats
d’interès comunitari amb caràcter de prioritari que es troben als municipis de CastellPlatja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, als trams alts de rieres i torrents. Cal dir, però, que en
algunes zones la verneda potencial es troba degradada, i molt sovint s’ha convertit en un
herbassar megafòrbic nitròfil i humit o en una barreja de diferents espècies arbòries,
algunes de les quals són al·lòctones.



Salzedes, alberedes (i omedes) mediterrànies (codi 92A0). Es tracta d’un hàbitat no
prioritari que trobem associat a alguns trams de rius i rieres, alternat o barrejat amb la
verneda. A mesura que el curs s’acosta a la plana del Ridaura aquests hàbitats es van
degradant i acaben sent substituïts per altres formacions al·lòctones com robínies i
canyes.



Herbassars megafòrbics nitròfils i humits (codi 6431). Hàbitat no prioritari que es
troba associat, de manera força localitzada, a alguns cursos fluvials on la vegetació
potencial es troba degradada.



Vegetació de penya-segats del litoral mediterrani amb Limonium endèmics (codi
1240). Hàbitat no prioritari que es situa als penya-segats litorals.



Lloredes, bosquines de llor (Laurus nobilis) (codi 5230). És l’altre hàbitat d’interès
comunitari amb caràcter de prioritari que la cartografia disponible ubica als municipi. Es
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localitza, únicament, a la riera de Vallpresona a Santa Cristina d’Aro, al límit amb el
municipi de Tossa de Mar per la zona litoral. Es tracta d’una formació molt poc estesa a
Catalunya, que aquí apareix associada a la humitat que proporciona la presència de la
riera i la proximitat del mar. Cal dir, però, que sovint es presenta en forma d’hàbitat
discontinu i, fins i tot, en alguns trams, apareixen solament exemplars aïllats de llor.
La gran majoria d’aquests hàbitats d’interès es troben inclosos dins de la delimitació dels
espais del PEIN de les Gavarres i del Massís de Cadiretes els quals també estan proposats per
formar part de la Xarxa Natura 2000; solament algunes taques d’alzinar es troben fora
d’aquests límits, per la seva ubicació a la plana del Ridaura, on corren el risc de ser afectats
pel creixement urbanístic dels municipis.
Aquesta situació hauria de garantir, si més no teòricament, la conservació i correcta gestió
dels hàbitats de més interès de l’àmbit, malgrat que alguns hàbitats es veuen afectats per la
presència de les nombroses urbanitzacions, mentre que d’altres, especialment els fluvials i
els costaners, reben els impactes, en alguns trams, d’una excessiva i poc controlada
freqüentació humana.

4.1.9.

Fauna

Tot i que l’àmbit d’estudi concentra espècies de flora singulars, no succeeix el mateix amb la
fauna, que malgrat ser-hi abundant, es tracta sobretot d’espècies comunes. En aquest sentit,
la fauna esperable a la Vall d’Aro és poc rellevant atès l’elevat grau de desnaturalització
d’aquesta, per la qual cosa a continuació segueix la caracterització de la fauna present als
àmbits PEIN de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, potencialment present a la Vall
d’Aro.
Fauna de les Gavarres
La fauna de les Gavarres és de caràcter bàsicament mediterrani. A excepció dels fons de vall
i les vores de torrents i rierols, l’ambient de la zona és relativament sec, condicionat per uns
estius molt calorosos i una escassa pluviometria. Al marge de seleccionar les espècies amb
capacitat per poblar el massís, això determina al mateix temps la seva activitat tan diària
com estacional (molt baixa durant les hores centrals del dia i al llarg de l’estiu).
Als boscos mediterranis de suredes i alzinars, a vegades amb un bon recobriment arbori i
un estrat arbustiu que els atorga una certa humitat, s’hi troben aus com l’esparver (Accipiter
nisus), el gamarús (Strix aluco), el tudó (Columba palumbus), el gaig (Garrulus glandarius),
el picot verd (Picus viridis), els tallarols (Sylvia sp.) i mallerengues (Parus sp.), la merla
(Turdus merula) i el raspinell (Certhia brachydactyla). Entre els mamífers hi destaquen el
senglar (Sus scrofa) –particularment abundant en els darrers anys–, el teixó (Meles meles), la
guilla (Vulpes vulpes) i el gat mesquer (Genetta genetta).
Altrament, i atès que l’espècie es va escapar d’un tancat cinegètic de Santa Cristina d’Aro, al
massís s’hi ha introduït el mufló (Ovis orientalis). En aquest sentit, i segons estudis realitzats
a l’àmbit, també s’hi ha constat la presència de cabirol (Capreolus capreolus) extès a partir
de les reintroduccions realitzades a la Garrotxa.
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Als espais de brolles i garrigues, tot sovint ocupats també per pinedes, és on es troben les
espècies més adaptades a la forta insolació i aridesa. Es tracta de rèptils com el llangardaix
(Lacerta lepida) i la serp verda (Malpolon monspessulanus), ocells com el tallarol de garriga
(Sylvia cantillans), la tallareta cuallarga (Sylvia undata), el bruel (Regulus ignicapillus), les
mallerengues cuallarga (Aegithalos caudatus) i emplomallada (Parus cristatus), així com
mamífers com l’esquirol (Sciurus vulgaris) o el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus).
A les fondalades i vora els corrents d’aigua on es conserva una certa humitat, les aus hi
són representades pel pit-roig (Erithacus rubecula), el cargolet (Troglodytes troglodytes), el
rossinyol (Luscinia megarhynchos), el rossinyol balquer (Cettia cetti) i la cuereta blanca
(Motacilla alba). Pel que fa als amfibis i rèptils, hom hi troba la salamandra (Salamandra
salamandra), el tritó verd (Triturus marmoratus), el vidriol (Anguis fragilis) i la colobra
escurçonenca (Natrix maura). Entre els peixos, és interessant la presència de poblacions
d'espinós (Gasterosteus aculeatus).
Als espais oberts amb activitat agrícola i vora els masos i indrets humanitzats, hi abunden
ocells granívors com la cardina (Carduelis carduelis), el verdum (Carduelis chloris) i el pinsà
(Fringilla coelebs). També amfibis com el gripau comú (Bufo bufo) i el gripau corredor (Bufo
calamita). Entre els mamífers, finalment, s’hi troba la musaranya comuna (Crocidura
russula), la musaranya nana (Suncus etruscus), la mostela (Mustela nivalis) i el gorjablanc
(Martes foina).
En general, les densitats de les diferents espècies són notables, però no la seva singularitat,
llevat d’algunes espècies de la fauna lepidopterològica (Larentia malvata,...) i dels
heteròpters (Aradus flavicornis, ...), etc.

Fauna de les Cadiretes
De forma general la fauna terrestre és típicament mediterrània, similar a la del Massís de les
Gavarres veí, amb algunes comunitats de predadors ben estructurades, on es poden trobar
ocells rapinyaires diürns com l’astor, l’esparver, l’aligot, l’àliga marcenca i el xoriguer, i
entre els carnívors, el gat mesquer, la fagina, el toixó, la mostela i la guineu. S’ha de dir que
l’oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica) i el corb marí emplomallat (Phalacrocorax
aristotelis) espècies força rares, crien en aquest espai.
La fauna del massís de Cadiretes té doncs unes connotacions típicament forestals, malgrat
que també hi són destacables alguns components de les brolles d’estepa i dels roquissars
costaners. Pel que fa els mamífers, hi abunden carnívors com el gat mesquer (Genetta
genetta), la fagina (Martes foina) i la mostela (Mustela nivalis). Pel que fa als ocells, cal citar
els rapinyaires boscans com l’astor (Accipiter gentilis) i el gamarús (Strix aluco), així com el
falcó pelegrí (Falco peregrinus), i el Duc (Bubo bubo) present als penya-segats litorals.
Altres espècies identificatives i nidificants a la zona són el picot verd (Picus viridis), el
cargolet (Troglodytes troglodytes), el pit-roig (Erithacus rubecula), el tallarol capnegre (Sylvia
melanocephala), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), el rossinyol (Luscinia
megarhynchos), el bruel (Regulus ignicapillus), el papamosques gris (Muscicapa striata), les
mallerengues cuallarga (Aegithalos caudatus), emplomallada (Parus cristatus), blava (Parus
caeruleus) i carbonera (Parus major), el raspinell (Certhia brachydactyla), l'oriol (Oriolus
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oriolus), el capsigrany (Lanius senator), el gafarró (Serinus serinus) i el sit negre (Emberiza
cia). Com un dels aspectes més interessants, però, cal fer esment de la reproducció a l'àrea
de l'escassa oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica). A la costa, tanmateix, hi ressalten com a
reproductors la merla blava (Monticola solitarius) i el corb marí emplomallat (Phalacrocorax
aristotelis).
Els amfibis són un grup ben representat al massís per l’existència d’indrets humits i de
surgències d’aigua als torrents de la zona. Entre aquests hi destaquen la salamandra
(Salamandra salamandra), el tritó palmat (Triturus helveticus) i el tritó verd (Triturus
marmoratus), el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el tòtil
granoter (Discoglossus pictus) i la reineta (Hyla meridionalis). Pel que fa als rèptils,
esmentem-hi el dragó (Tarentola mauritanica) –amb poblacions salvatges–, el sargantaner
gros (Psammodromus algirus), el vidriol (Anguis fragilis), el lludrió llistat (Chalcides
striatus), la serp d'escala (Elaphe scalaris), la serp d’aigua (Natrix natrix) i la colobra llisa
meridional (Coronella girondica). Tanmateix, sembla haver-s’hi constatat la presència relicta
de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa).
Al vessant costaner i als dominis de sota aigua, hi són també reeixides totes les comunitats
marines. Al marge dels poblaments d’invertebrats, cal destacar-hi els peixos de roca com ara
el nero (Epinephelus marginatus), el sard imperial (Diplodus cervinus) o el corball (Sciaena
umbra).

Malgrat del deteriorament detectat a l’entorn del Ridaura, aquest riu, juntament amb els
petits torrents i rieres que solquen els termes municipals, tenen un paper fonamental en la
connexió del territori, i són utilitzats com a zones de pas de fauna terrestre entre les
Gavarres i el massís de Cadiretes. Entre les espècies observades en aquest entorn destaca
l’ànec coll-verd (Anas platyrhinchos), la polla d’aigua (Gallinula chloropus), l’abellarol
(Merops apiaster), el blauet (Alcedo atthis), el rossinyol (Cettia cetti), el bernat pescaire
(Ardea cinerea), el martinet blanc (Egretta garzetta), etc.
Els grups més sensibles a la pèrdua de connectivitat ecològica i a l’efecte barrera generat per
certes infraestructures lineals, com les viàries, són els amfibis i alguns grups de mamífers
(lagomorfs, carnívors i ungulats).
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Figura 14. Alguns exemplars de fauna presents al Massís de Gavarres i Cadiretes.

Clau: Tortuga de rierol (Mauremys leprosa), Àguila marcenca (Circaetus

gallicus), Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica), i Corb marí emplomallat
(Phalacrocorax aristotelis), respectivament.
Font: Consorci de les Gavarres, i Ministerio de Medio ambiente, 2010.

4.1.10. Flora i fauna protegida a l’àmbit de Castell-Platja d’Aro i Santa
Cristina d’Aro
La comarca del Baix Empordà presenta una biodiversitat i una riquesa notable, determinada
per la seva geografia i per la diversitat d’ambients que varien des de la muntanya prelitorial
a les zones costaneres. En un territori local com és el de l’àmbit d’estudi, hi conflueixen
ambients mediterranis de baixa muntanya, ambients eurosiberians i ambients pròpiament
litorals i marins.
En total s’han identificat uns 5.689 tàxons (entre flora, briòfits, fongs, artròpodes,
vertebrats, mol·luscs, algues i líquens), en els quadrats UTM (10 Km x 10 Km) coincidents
amb la zona d’estudi (EG02, EG03, DG92 i DG93); el que representa el 21% de la totalitat
dels taxons coneguts a Catalunya (segons consultes al Banc de dades de Biodiversitat de
Catalunya, BIOCAT).
Tanmateix, cal tenir en compte que el BIOCAT recull les citacions de tàxons per quadrat UTM
i, per tant, és una aproximació a l’existència real del tàxon a l’àmbit. Les dades es van
actualitzant contínuament, per la qual cosa els valors que aporta el Banc de dades són
orientatius.
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El nombre de tàxons per quadrat UTM segons consultes al Banc de Dades de la biodiversitat
BIOCAT (data 16/03/2010) a l’àmbit de Castell- Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro (quadrats
UTM EG02, EG03, DG92 i DG93) es recullen a continuació.
Taula 12. Nombre total de tàxons per quadrat UTM (UTM EG02, EG03, DG92 i DG93) a l’àmbit CastellPlatja d’Aro i Santa Cristina d’Aro (consulta del 16/03/2010)
Origen

Nombre de tàxons a l’àmbit
d’estudi

Nombre de tàxons a tot
Catalunya

% àmbit d’estudi respecte
Catalunya

Nombre total de
taxons

5.689

27.540

20,65

Flora

2.989

4.658

64,16

Briòfits

7*

839

0,83

Fongs

675

5.681

11,88

Líquens

184**

1.497

12,29

Vertebrats

650

1.043

62,63

Mol·luscs

230

2.059

11,17

Algues

339***

578

58,65

Artròpodes

615

11.185

5,49

* No hi ha dades per les quadrícules UTM EG02 i EG03.
** No hi ha dades per la quadrícula EG03.
*** No hi ha dades per la quadrícula DG93.
Font: BIOCAT, Banc de dades de Biodiversitat, 2010.

Tot seguit es relacionen el llistat d’espècies vegetals i faunístiques protegides segons la
normativa vigent que regula els espais naturals de protecció inclosos a l’àmbit de CastellPlatja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.



PEIN del Massís de Cadiretes (Decret 328/1992)

Espècies de flora estrictament protegides: Sphagnums subnitens, Isoetes duriei,
Ophioglossum lusitanicum, Osmunda regalis, Iberis dunali, Drosera rotundifolia, Hypericum
elodes, Teline linifolia, Potamogeton polygonifolius.
Espècies de fauna estrictament protegides: No n’hi ha.



PEIN del Massís de les Gavarres (Decret 328/1992)

Espècies de flora estrictament protegides: Cistus ladaniferus, Teline linifolia, Galium
scabrum.
Espècies de fauna estrictament protegides: No n’hi ha.
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Xarxa Natura 2000: Massís de Cadiretes

Espècies de l’Annex II de la Directiva Hàbitats (LIC): Mauremys leprosa (Tortuga de rierol),
Miniopterus schreibersii (Rat penat de cova), Myotis blythii (Rat penat orellut mitjà), Myotis
capaccinii (Rat penat de peus grans), Tursiops truncatus (Dofí mular), Rhinolophus euryale
(Rat penat mediterrani de ferradura), Myotis myotis (Rat penat orellut gran), Rhinolophus
hipposideros (Rat penat petit de ferradura).
Espècies de l’Annex I de la Directiva Aus (ZEPA): Anthus campestris (Trobat), Bubo bubo
(Duc), Caprimulgus europaeus (Enganyapastors), Falco peregrinus (Falcó), Phalacrocorax
aristotelis desmarestii (Corb marí emplomallat), Sylvia undata (Tallareta cuallarga).



Xarxa Natura 2000: Les Gavarres

Espècies de l’Annex II de la Directiva Hàbitats (LIC): Lutra lutra (Llúdriga), Miniopterus
schreibersii (Rat penat de cova), Myotis emarginatus (Rat penat d’orelles dentades),
Rhinolophus ferrum-equinum (Rat penat gran de ferradura), Rhinolophus hipposideros (Rat
penat petit de ferradura).
Espècies de l’Annex I de la Directiva Aus (ZEPA): Les Gavarres no estan designades com a
zona ZEPA.



Flora i fauna singular i espècies endèmiques, rares o amenaçades de les Gavarres
(segons estudis del Consorci de les Gavarres)

Al massís s’hi troba una gran diversitat de flora vascular, que supera el miler de Tàxons.
Alguns d’aquests es diferencien pel seu especial interès en relació a la distribució i raresa en
el conjunt de Catalunya. Malgrat el seu interès en l’àmbit del Principat, a l’EIN de les
Gavarres no s’hi troba cap espècie excepcionalment singular, endèmica, o considerada a
nivell estatal com a amenaçada, en perill crític o en perill, segons criteris de la UICN (2001).
Únicament Carex grioletii és considerat vulnerable, a la llista roja de la flora espanyola
(2000), segons UICN. A aquest s’hi afegeixen Isoetes duriei i Arisarum simorrhinum, també
considerats vulnerables a Catalunya, d’acord amb el Catàleg de plantes vasculars
endèmiques, rares o amenaçades de Catalunya (2000), considerades espècies no
endèmiques en situació de risc. La viudeta (Iberis linifolia subsp. dunalii) és considerada en
el catàleg de plantes vasculars endèmiques, rares o amenaçades de Catalunya (1998), com a
una espècie endèmica sota feble risc, essent poc preocupant la conservació. Les
característiques geogràfiques del massís, i la gran transformació històrica del territori,
expliquen la manca de tàxons endèmics o de gran raresa entre la flora vascular.
Únicament Spiranthes aestivalis és inclosa a l’Annex IV de la Directiva 97/62/CEE, raó per la
qual es considera un tàxon d’interès comunitari que requereix una protecció estricta. Quatre
espècies; Adenocarpus telonensis, Genista linifolia subsp. linifolia, Cistus ladanifer, i Galium
scabrum estan protegides pel Decret 328/1992 pel qual s’aprovà el Pla d’espais d’interès
natural (PEIN). Osmunda regalis i Arisarum vulgare subsp. simorrhinum, protegides pel
mateix Decret a la veïna Ardenya, no van ser protegides a les Gavarres, probablement pel
desconeixement de la seva existència en el moment d’aprovar el decret.
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En el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de
Catalunya, en el llistat preliminar (Annex I), hi consten 4 dels tàxons que es consideren
singulars a l’àmbit: Isoetes duriei i Arisarum simorrhinum, Spiranthes aestivalis i Galium
scabrum que ja gaudeix de protecció a l’espai.
Entre la resta d’espècies, el Consorci de les Gavarres considera especialment prioritària la
conservació de Dryopteris carthusiana susp. dilatata, Carex grioletii, Blechnum spicant i
Cheilanthes pteriorides subsp. tinaei. Per ser molt vulnerables, i per la seva raresa en
relació a la distribució a Catalunya.
Pel que fa als fongs, i tot i no formar part formar part de l’Annex I del conveni de Berna ni
de la Directiva Hàbitats, el Consorci de les Gavarres, considera prioritaris per la seva
protecció: Psilopezia nummularia, Mycenella variispora, Entoloma lilacinoroseum, Bolbitius
elegans, Xerocomus roseoalbidus.
Figura 15. Espècies de fauna potencialment presents a l’àmbit d’estudi classificades en alguna
categoria de protecció (Consorci de les Gavarres).
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Font: Consorci de les Gavarres, ”Hàbitats i espècies d’interès a l’espai d’interès natural les Gavarres”, Galanthus
(2006), 2010.



Espècies endèmiques, rares o amenaçades del massís de Cadiretes (segons el Pla
estratègic del Massís de l’Ardenya - Cadiretes)

Al Massís de Cadiretes s’han catalogat cinc espècies de fauna com a amenaçades. N’hi ha
una catalogada “en perill”, el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis). També n’hi
ha que són catalogades “vulnerables”, “rares”, “indeterminades” o “insuficientment
conegudes”. Aquestes són l’oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica), l’enganyapastors
(Caprimulgus europaeus), el toixó (Meles meles) i la mostela (Mustela nivalis).
En la catalogació europea s’hi troben espècies d’ocells objecte de mesures de conservació
especial. S’hi repeteix el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) i a més són
d’especial protecció l’àliga marcenca (Circaetus gallicus), el falcó pelegrí (Falco peregrinus),
el duc (Bubo bubo), el cotoliu (Lullula arborea) i una altra vegada apareix l’enganyapastors
(Caprimulgus europaeus) com a espècie d’especial protecció.
Una de les particularitats que presenta la flora del Massís són unes cassoletes granítiques
que es formen temporalment i on s’arriba a desenvolupar una riquesa biològica
interessant. Són cavitats més o menys arrodonides que es formen sobre una superfície
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plana. Amb les pluges s’omplen d’aigua i a mesura que es van engrandint i la poden retenir
durant més temps, la riquesa d’espècies és major.
Com ja s’ha dit anteriorment, es poden distingir dues etapes en la dinàmica ecològica de les
cassoletes. La primera és quan són plenes d’aigua, en aquest cas hi ha una espècie
especialment ben adaptada que rep el nom científic de Elatine hydropiper subsp.
macropoda. És una espècie rara, dins els Països Catalans només s’ha trobat a Mallorca i al
Baix Vallespir. La segona etapa és quan les cassoletes s’assequen. Queda al fons una capa
sorrenca que permet l’arrelament i la vida d’espècies que han d’aprofitar al màxim la poca
aigua de què disposen. L’espècie que creix en aquest ambient és Sedum andegavense, que
acumula l’aigua als seus teixits per poder-hi viure. Només se n’han trobat al Cap de Creus.
També viuen, però durant uns quinze o vint dies després de les pluges, la llengua de serp
(Ophioglossum lusitanicum) i l’isoet mediterrani (Isoetes durieui) com a plantes protegides i
especials, tot i que també creixen Cicendia filiformis, Exaculum pusillum, Elatine macropoda,
Sagina subulata o Lotus parviflorus.

Finalment i a mode de síntesi es presenten 9 tàxons rars, vulnerables, endèmics o
protegits presents als municipis. Aquests són:
-

Antirrhinum asarina; espècie no amenaçada i endèmica del nord-est ibèric (pirinencs,
pirenaico-cantàbrics, iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..)

-

Dianthus pungens subsp. pungens; espècie sota feble risc i endèmica del nord-est
ibèric (pirinencs, pirenaico-cantàbrics, iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..)

-

Dianthus pyrenaicus subsp. attenuatus; espècie no amenaçada i endèmica del nordest ibèric (pirinencs, pirenaico-cantàbrics, iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..)

-

Elatine hydropiper subsp. macropoda; espècie en perill, tot i no ser endèmica

-

Geranium bohemicum subsp. lanuginosum; espècie vulnerable, tot i no ser endèmica

-

Hypericum elodes; espècie vulnerable, tot i no ser endèmica

-

Iberis linifolia subsp. dunalii; espècie sota feble risc i endèmica exclusiva de
Catalunya

-

Isoetes duriei; espècie vulnerable, tot i no ser endèmica

-

Potamogeton polygonifolius; espècie vulnerable, tot i no ser endèmica

-

Simethis mattiazzi; espècie en perill, tot i no ser endèmica
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4.1.11.

Xarxa hidrogràfica

La xarxa fluvial de l’àmbit d’estudi s’organitza entorn la conca hidrogràfica principal del riu
Ridaura, tot i que també s’hi troben cursos que desemboquen directament a la costa, cursos
associats a la riera de Calonge i cursos associats a la conca del Ter.
El Ridaura neix al massís de l’Ardenya, prop de l’ermita de Sant Baldiri. Un cop assolida la
vall d’Aro fa cap al sector més meridional de Platja d’Aro, on desemboca. Té un règim
predominantment torrencial, i ja ha ocasionat inundacions i estralls a Platja d’Aro on, sovint,
les edificacions ocupen les zones inundables del riu. Per tal de resoldre aquesta
problemàtica, l’ACA ha procedit recentment a l’endegament del tram final del Ridaura al seu
pas per Platja d’Aro i fins a la seva desembocadura.
L’Estudi de l’evolució dels recursos d’aigua de la conca del Ridaura i la 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. 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.
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, que forma part de la xarxa de control d’aigües superficials de l’Agència Catalana de
l’Aigua.

Taula 13. Dades hidrològiques històriques d’aportacions a la conca del Ridaura.
Localització de
l’estació

Estació
Santa Cristina
d’Aro

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, 2010.

Pel que fa a la xarxa fluvial, els afluents més importants corresponen a la riera Dalmava o de
Santa Agnès, la riera del Vilar o de Tueda i la riera de Salenys.

Taula 14. 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 Santa Agnès
Riera de Solius
Riera del Vilar o de Tueda
Riera de Sauladell
Torrent de Mordanyac

7,3

4,5

2,1

2,5

6,1

4,4

1,3

2,4

0,7

1,7
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Curs superficial

Àrea (Km2)

Longitud (Km)

Torrent de Vernedes

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, 2010.

A grans trets, i des d’un punt de vista teòric, el riu Ridaura es caracteritza per ser un riu de
règim mediterrani de mida petita, i per tant adaptat físicament, químicament i biològicament
a episodis seqüencials de crescudes durant l’hivern i primavera i d’estiatge marcat durant
l’estiu (Sala et al. 1995), que pot dur-lo fins i tot a assecar la llera en determinats punts del
seu tram (Prat 1989, Gasith i Resh 1999). La conca del riu Ridaura, amb una pluviometria
anual d’uns 720 mm (Martín 1985, Agència Catalana de l’Aigua 2002), pertany al que podria
ser definit com a clima mediterrani subhumit, a causa de l’efecte que provoquen els
massissos de les Gavarres i l’Ardenya.
Tots els cursos fluvials de l’àmbit presenten un tarannà típicament mediterrani, amb un
règim que es caracteritza per l’extrema variabilitat estacional. Aquesta estreta dependència
climàtica troba el seu màxim exponent en el fort contrast entre la pràctica inexistència de
flux amb què es troben la majoria dels mesos de l’any i la torrencialitat amb què responen a
episodis plujosos especialment intensos.
Una altra característica que agreuja el comportament torrencial i facilita la inundació dels
cursos baixos és l’existència d’un fort canvi de pendent de la majoria de rieres i torrents
quan abandonen els relleus de les zones de capçalera i arriben a les planes per les quals han
de circular abans de lliurar-se al mar. Així doncs, l’elevat cabal que conflueix a les sortides
dels massissos i la sobtada disminució de velocitat són els inductors de la majoria dels
episodis d’inundació. A més, les situacions meteorològiques de llevant amb què solen
associar-se els màxims pluviomètrics, representen un factor que accentua encara més el risc
d’inundació, ja que tant l’onatge com la lleugera elevació del nivell del mar a la línia de costa
dificulten el desguàs dels rius.
Pel que fa a l’estat de conservació, en general, els trams alts d’aquestes rieres, incloses en
els espais forestals de Cadiretes i de l’Ardenya, presenten un bon estat de conservació, amb
una fina sanefa de vegetació de ribera associada ben definida.
Un cas diferent és el del Ridaura i els trams baixos de les rieres abans esmentades. El seu
pas per la plana del centre dels municipis (Vall d’Aro) ha suposat la seva afectació per tot un
seguit d’impactes diversos, entre els quals es poden citar l’ocupació de les vores dels rius
per nuclis urbans o explotacions agrícoles, l’afectació pel pas de carreteres i autovies, una
excessiva freqüentació humana (inclòs el pas de motos i quads per la llera del riu) o
l’extracció d’aigua per a diferents usos.
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Figura 16. Riu Ridaura al seu pas pel nucli de Santa Cristina d’Aro i riera de Solius, respectivament.

Font: Elaboració pròpia, 2010.

a) Gestió dels cursos fluvials
La gestió dels recursos fluvials s’ha de regir per les directrius de la nova Directiva marc en
política d’aigües de la Unió Europea, coneguda amb el nom de Directiva marc de l’aigua
(DMA), aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 23 d’octubre de 2000. La finalitat de
la DMA és aconseguir un bon estat de l’aigua a través de mesures hidrològiques,
ecològiques, econòmiques i socials. L’aplicació de la DMA comporta:


Diagnosticar l’estat ecològic de les masses d’aigua, identificant les pressions, els
impactes i els riscos que les condicionen.



Acordar com s’aconsegueix millorar la qualitat de les masses d’aigua i la redacció
dels plans de gestió de conca i els programes de mesures necessaris per assolir els
objectius ambientals.



Valorar en termes econòmics la gestió basada en el principi de recuperació de costos.

Amb l’objectiu de diagnosticar l’estat de les masses d’aigües, l’any 2004, l’Agència Catalana
de l’Aigua va elaborar l’Estudi-diagnosi de l’estat mediambiental de les aigües subterrànies,
superficials i costaneres, l’anomenat document IMPRESS.

-82GEOSERV

Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
(FEDER)

A partir del resultat d’aquests documents, i mitjançant un procés de participació ciutadana
que, en el cas de les rieres de Llevant, ja ha finalitzat, s’han d’elaborar els Plans de gestió
de conca. Aquests són els documents que descriuen de forma detallada les característiques
de la conca o conques que constitueixen el seu àmbit espacial, els objectius ambientals que
cal aconseguir i els controls de la contaminació requerits, amb la finalitat d’assolir-los a
través d’un programa de desenvolupament concret.
Un altre resultat que se’n deriva de l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua és la creació
dels consells de conca que, un cop finalitzat el procés participatiu inicial, seran espais de
participació permanents, propers al territori i vinculats a les conques i subconques
hidrogràfiques on es farà el seguiment dels plans de gestió de conca.



Impactes i pressions de la conca del Ridaura

A partir de la diagnosi de les principals problemàtiques que afecten l’àmbit de les rieres de
Llevant, el document IMPRESS en defineix dotze que expliquen el risc d’incompliment dels
objectius de la DMA en relació a les masses d’aigua d’aquest àmbit. Seguint l’ordre de
prioritat, són les següents:
1. Contaminació associada a les pràctiques agrícoles
2. Extraccions i regulació del cabal.
3. Contaminació per insuficiències en el tractament d’aigües residuals urbanes.
4. Alteracions morfològiques dels marges fluvials i de les zones humides.
5. Canvis morfològics a la costa.
6. Descàrrega de col·lectors unitaris d’aigües pluvials i de sanejament.
7. Contaminació d’origen industrial.
8. Generació de residus en ports, embarcacions i per ús lúdic.
9. Contaminació d’origen domèstic de nuclis sense sanejament.
10. Incompliment de la normativa pesquera.
11. Espècies invasores.
12. Pressió associada a infraestructures lineals soterrades.
La problemàtica detectada al territori que defineixen els municipis de Castell-Platja d’Aro i
Santa Cristina d’Aro se centra en contaminació per aigües d’escorrentia i escolament de sòls
agrícoles (

), alteracions morfològiques dels marges fluvials i de les zones humides (

extraccions d’aigua i regulació del cabal (

), espècies invasores (

insuficiències en el tractament de les aigües residuals urbanes (

), contaminació per

), contaminació d’origen
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domèstic de nuclis sense sanejament (
soterrades (
).

) i pressió associada a infraestructures lineals

Taula 15. Problemàtiques detectades a l’àmbit de les rieres de Llevant (Costa Brava).
Problema

Núm.

7

Origen

Localització i efecte

-

Al·luvials de
subterrània)

-

Mesura d’impacte: concentracions de nitrats moderades.

-

Problemàtica de qualitat de recurs per nitrats als municipis
de Begur, Palamós, Vall Llòbrega, Mont-ras i Palafrugell.

-

Problemàtica de qualitat de recurs per amoni als municipis
de Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d’Aro.

-

Castell-Platja d’Aro, Sant Joan de Palamós (al·luvials de la
Baixa Costa Brava)

-

Mesura d’impacte: afeccions a la piezometria.

-

Intrusió salina i alteracions molt fortes a la qualitat
química de les aigües subterrànies: presència de clorurs,
sulfats i elevades conductivitats. Nivells guia per Clorurs
251 mg/l i conductivitat 2500 μS/cm.

-

Problemàtica de qualitat de recurs per clorurs al
municipi de Castell-Platja d’Aro.

-

Problemàtica de quantitat de recurs moderada.

-

Dèficit per abastament del municipi a Santa Feliu de
Guíxols, Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro en
èpoques estivals.

-

Riu Ridaura des de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro fins al
mar.

-

Mesura d’impacte: 93,7 mg/l NH4 (riu Ridaura a CastellPlatja d’Aro, 2003)

-

Al·luvials de
subterrània)

-

Mesura d’impacte: concentracions de NH4 i metalls
elevades i conductivitat moderada.

Endegament del tram baix
del Ridaura

-

Riu Ridaura des de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro fins al
mar

2,7 Km endegats en 3,5
Km de riu

-

Mesura d’impacte: qualitat morfològica dolenta (QBR=10,
Ridaura a Platja d’Aro i a la desembocadura, 2004)

Castell-Platja d’Aro

-

Tram final del riu Ridaura.

232 ha
urbana

-

Mesura d’impacte: 93 mg/l NH4 (el Ridaura a Castell-Platja
d’Aro, 2003)

-

Aigües dels ports i aigües costaneres corresponents.

Usos agrícoles del sòl a la
conca.
2.130 ha de sòl agrícola.

10

Extraccions d’aigua
subterrània per regadiu,
abastament i ús industrial.
Índex d’explotació entre
0,66 – 2,05

13

EDAR de Castell-Platja
d’Aro

20

EDAR de Palamós, Platja
d’Aro, Tossa de Mar i Lloret
de Mar

22

28

38

de

superfície

Trànsit d’embarcacions als
ports: d’Aiguablava i
Llafranc, Marina Palamós,
port de Palamós, Marina
Port d’Aro, ports de Sant
Feliu de Guíxols, Cala
Canyelles, Arenys de Mar,
Port Balís, ports de Mataró,
Premià, el Masnou,
Badalona.

la

la

Baixa

baixa

Costa

Costa

Brava

Brava

(massa

(massa

d’aigua

d’aigua
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Problema

Núm.

39

Origen
Emissaris (Lloret de Mar,
Palamós, Castell-Platja
d’Aro)

Localització i efecte

-

Al·luvials de
subterrània)

la

Baixa

Costa

Brava

(massa

d’aigua

-

Mesura d’impacte: concentracions d’amoni i metalls
moderades i elevades, respectivament.

Font: Resum de la diagnosi de les problemàtiques per a l’àmbit de les rieres de Llevant, ACA (2005), 2010.

Amb tot, els principals impactes a la conca del Ridaura són les concentracions de nitrats, de
metalls i de salinitat elevades, el dèficit per abastament municipal sobretot en els mesos
d’estiu, la intrusió salina, l’endegament i el canvi de la morfologia de bona part del curs, la
proliferació d’espècies al·lòctones, la manca de connectivitat fluvial i la pressió a la costa
associada també a emissaris i infraestructures lineals soterrades.



Qualitat ecològica a la conca del Ridaura

L’anàlisi dels impactes que efectua el document IMPRESS es divideix en la determinació de
l’impacte comprovat i de l’impacte probable. Els sistemes fluvials sotmesos a un impacte
comprovat són aquells en què s’hi incompleix la legislació vigent en matèria d’aigua i, per
tant, existeix una possibilitat (valorada) de què no es compleixin els objectius de la Directiva
Marc de l’Aigua. Els sistemes fluvials sotmesos a un impacte probable són aquells en què
probablement no s’hi compleixin els objectius de la Directiva Marc de l’Aigua (per assolir
com a mínim el bon estat ecològic el 2015), atès a què actualment tenen un estat ecològic
inferior. L’estat ecològic s’ha avaluat utilitzant indicadors biològics, hidromorfològics i
fisicoquímics actualment no regulats en cap normativa però contemplats en l’annex V de la
DMA i s’ha qualificat entre molt bo, bo, moderat, deficient i molt deficient. En l’àmbit
estudiat és el següent, tal com es mostra a la figura:


El riu Ridaura des de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro fins a mar: estat moderat.



La resta del curs Ridaura: sense dades.
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Figura 14. Estat ecològic de les masses d’aigua superficials.

Font: Caracterització de masses d’aigua i anàlisi del risc d‘incompliment dels objectius de la Directiva
Marc de l’Aigua (2000/60/CE) a Catalunya (conques intra i intercomunitàries). Document de síntesi, 2005.

Altrament, el Consorci de la Costa Brava col·labora amb els Departament de Química
Analítica i d’Ecologia de la Universitat de Girona, i amb el Departament de Microbiologia de
la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona per a la monitorització de les
poblacions de macroinvertebrats i de l’estat ecològic del riu Ridaura, la determinació de
paràmetres relacionats amb l’estat tròfic del riu, l’estat sanitari i l’avaluació de la pol·lució
antròpica.
De forma genèrica, aquests estudis conclouen:
1. La qualitat de l’aigua del riu Ridaura, mesurada a partir de les poblacions de
macroinvertebrats aquàtics, és sorprenentment elevada si es tenen en compte els llargs
episodis de sequera que ha patit la llera del riu fins a finals de 2002, especialment en el
seu tram mig, així com l’abocament d’aigua amb elevades concentracions de nutrients
que realitza l’EDAR de Castell-Platja d’Aro. Aquest abocament té una veritable incidència
sobre la qualitat de l’aigua en els mesos d’estiu, quan augmenta el volum d’aigua
abocada a la llera del riu i desapareixen els cabals naturals de dilució. Els canvis en el
model d’explotació de l’aqüífer han afavorit que aquests cabals naturals hi hagin estat
presents almenys durant mig any en els anys 2003 i 2004, mentre que en el 2000 i 2001
el riu va estar permanentment sec durant tot l’any.
2. Els índexs de la qualitat del bosc de ribera (QBR) disminueixen ràpidament quan el riu
deixa la muntanya i entra a la plana. L’alteració de la llera, la desforestació i la
substitució de les espècies autòctones per espècies al·lòctones són els principals factors
responsables d’aquesta pèrdua de qualitat del bosc de ribera.
3. En cap de les mostres analitzades s’han detectat subproductes de la desinfecció ni de
dissolvents organoclorats, mentre que de la resta de microcontaminants orgànics tan
sols s’han detectat els plastificants Di-n-octil ftalat i Di-n-butil ftalat en les mostres
corresponents a l’efluent secundari de l’EDAR. Malgrat que és detectada en l’efluent
secundari i en l’aigua regenerada, no s’observen concentracions significatives de cafeïna
en les aigües superficials del riu Ridaura en els punts i en les dates on s’han agafat
mostres.
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4. La qualitat microbiològica de l’efluent secundari de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro és la
típica per a una instal·lació d’aquestes característiques en el nostre país. No obstant
això, el seu abocament a la llera del riu Ridaura, que creix en volum a mida que arriba la
temporada turística, produeix un empitjorament en la qualitat microbiològica de
l’aigua del riu a partir de l’EDAR. Aquest empitjorament es fa especialment palès a través
de les concentracions de microorganismes indicadors (coliformes fecals, clostridis,
bacteriòfags), però és de magnitud molt inferior si s’avalua en funció de
microorganismes patògens com els enterovirus o els ooquists totals de Cryptosporidium
spp.
5. La disminució de l’abocament d’aigua depurada (efluent secundari) a la llera del riu
Ridaura i la seva substitució per aigua regenerada (efluent terciari) suposa una notable
millora en les concentracions d’indicadors bacterians en l’aigua del riu en el tram més
proper al punt d’abocament, però quasi imperceptible sobre les concentracions
d’indicadors vírics. En canvi, en un punt ja molt proper a la desembocadura, s’observa
una tendència inversa, és a dir, a l’increment de les concentracions d’indicadors
bacterians i a una disminució dels vírics. Es desconeixen les causes que produeixen
aquesta inversió de la tendència.
Figura 15. Resum de la qualitat ecològica del riu Ridaura per estacions segons els valors mitjans de
l’índex de macroinvertebrats IBMWP durant el període 2003-2004.

Font: Efecte de la planta de regeneració d’aigua de Castell-Platja d’Aro en la qualitat ecològica,
química i microbiològica del riu Ridaura, 2006.
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Figura 16. Evolució de l’índex de qualitat del bosc de ribera (QBR) al llarg del riu Ridaura al 2003.

Font: Efecte de la planta de regeneració d’aigua de Castell-Platja d’Aro en la qualitat ecològica, química i
microbiològica del riu Ridaura, 2006.

Val la pena observar que s’ha constatat en els mostrejos la presència d’espècies autòctones
de peix (bagres, anguiles i llisses), l’absència aparent del cranc de riu americà (Procambarus
clarkii), espècie al·lòctona i invasora, i que s’hi reprodueixen com a mínim 4 espècies
d’amfibis (Alytes obstetricans, Discoglossus pictus, Bufo bufo i Rana perezi).
Per últim cal esmentar que la qualitat del bosc de ribera esdevé la gran assignatura pendent
del Ridaura i els seus efluents, ja que la qualitat d’aquesta és molt baixa i fins i tot en
diversos trams és inexistent i substituïda per espècies al·lòctones i invasores.

4.1.12.

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.

-88GEOSERV

Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
(FEDER)

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
Punt de control
Coordenades
punt control

Cala Rovira

Platja d’Aro

Platja d’Aro

Sa Conca

Cala Sr. Ramon

Mig platja

C/ M. Cinto
Verdaguer

Avda. Mediterrani

Mig platja

Mig platja

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.
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. 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.
Figura 17. Valoració de la qualitat sanitària de l’aigua durant les temporades de bany.

Font: Web Agència Catalana de l’Aigua, 2010.
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4.1.13.

Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals

El Consell Comarcal del Baix Empordà està realitzant un Inventari de camins de la comarca.
Aquest inventari respon a objectius de prevenció d’incendis i recull tots els camins de més
de 2,5 m d’amplada, donant compliment a la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de
l’accés motoritzat al medi natural. Aquesta caracterització acurada de la xarxa de camins
rurals no és consultable atès que encara no ha estat finalitzada ni aprovada.
Tanmateix, cal destacar la gran quantitat d’iniciatives que han desenvolupat les
administracions actuants al territori per tal de desenvolupar, donar a conèixer i conservar
diferents itineraris pedestres i rutes cicloturístiques, així com la via verda o la ruta de l’antic
Carrilet. En aquest sentit, han desenvolupat un important paper el Consell Comarcal del Baix
Empordà, la Diputació de Girona (DIPSALUT), i els mateixos Ajuntaments de Castell-Platja
d’Aro i Santa Cristina d’Aro, per tal de fomentar un turisme actiu i potenciar el coneixement
del medi natural.
Figura 18. Xarxa de camins i xarxa bàsica per on hi ha establerts senders i itineraris.

Font: Elaboració pròpia, 2010.



Xarxa de senders

Al Baix Empordà existeix una xarxa de senders expressament dissenyats per fer a peu i
balizats segons la normativa internacional, i que és oficial de Senders de Catalunya (FEEC–
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya).
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La xarxa de senders està senyalitzada segons la normativa internacional que inclou els
senders de gran recorregut -GR-, els petits recorreguts -PR- i els senders locals -SL-. Alhora,
tot un seguit de panells interpretatius instal·lats en diferents punts proporcionen informació
(en cinc idiomes) del patrimoni natural, històric i cultural.
En punts estratègics, les anomenades taules de paisatge ajuden a interpretar les vistes
panoràmiques. Existeixen publicacions específicament destinades a suggerir excursions per
la comarca a les diferents oficines de turisme.
Figura 19. Xarxa de senders a l’àmbit d’estudi.

Font: Consell Comarcal del Baix Empordà, 2010.

Senders de l’àmbit:
-

Ruta de Sant Marc i Riera de Molins (Castell-Platja d’Aro)

-

Ruta de les Cales i Roques Martines (Castell-Platja d’Aro)

-

Ruta dels Gegants del Bosc (Santa Cristina d’Aro)

-

Ruta de les Gorges de Salenys (Santa Cristina d’Aro)
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-

Ruta del Castell de Solis (Santa Cristina d’Aro).

-

Ruta del Balcà (Santa Cristina d’Aro)

-

Ruta Literaria Mercè Rodoreda (Santa Cristina d’Aro)

-

PR-C 101 Sender de Sant Grau d’Ardenya

-

PR-C 102 Sender de Sant Feliu de Guíxols

-

PR-C 110 Sender de Sant Pol de s’Agaró

-

PR-C 116 Sender de Torre Valentina

-

GR 92 Sender del Mediterrani

Cicloturisme i Centres BTT

Als municipis de l’àmbit d’estudi existeix la via ciclista corresponen al tram de la via verda
que travessa Santa Cristina d’Aro, Castell d’Aro i Platja d’Aro. Aquesta via, la ruta del
Carrilet, connecta Girona i Sant Feliu de Guíxols, té 39,7 Km, un desnivell 0,5%, i un centre
BTT a Castell d’Aro.
Figura 20. Via verda - ruta del carrilet i centre BTT de Castell d’Aro.

Font: Consorci vies verdes de Girona i elaboració pròpia, 2010.

Altrament hi ha altres rutes cicloturístiques a l’àmbit que es descriuen a continuació:
Ruta 1- La Vall d’Aro. Ruta de 8,9 Km que amb un desnivell acumulat de 30 m ressegueix en part
l’antic recorregut del Carrilet.
Ruta 2 - El Ridaura. Ruta de 16,8 Km que amb un desnivell acumulat de 100 m transcórrer pels
paisatges baixempordanesos.
Ruta 3 - El Castell de Solius. Transcórrer per paratges de gran bellesa, i amb un total de 6,3 Km,
permet descobrir el castell de Solius.
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Ruta 4 - La vall de Sant Amanç. Amb un total de 6,7 Km (150 m de desnivell) la ruta ressegueix
pistes i camins de dificultat.
Ruta 5 - L’ermita de Sant Elm. La ruta és de gran bellesa paisatgística ja que es té una magnífica visió
sobre la badia de Sant Feliu de Guíxols i transcórrer per corriols i camins no exempts de dificultat.
Són 6,5 Km i 130 m de desnivell acumulat.
Ruta 6 - El Puig Gros. Ruta circular que permet l’ascens a un dels cims més emblemàtics de
l’Ardenya: el puig Gros. En total són 11,4 Km i 290 m de desnivell.
Ruta 7 - Volta per l’Ardenya. La ruta, amb 30,27 Km i un desnivell acumulat de 680 m, permet
recórrer el massís de l’Ardenya, des de Sant Feliu de Guíxols fins a Solius. Dificultat alta.
Ruta 8 - La Gavarra marítima. És una ruta difícil, tant pel seu desnivell (600 m) com per alguns trams
tècnics i pel quilometratge acumulat (25,9 Km).
Ruta 9 - El Puig d’Arques. La bellesa del recorregut compensa els esforços que suposa. Són 25,9 Km i
605 m de desnivell acumulat.
Figura 21. Rutes cicloturístiques a l’àmbit.

Font: Consell Comarcal del Baix Empordà, 2010.



Camins de Ronda

Els camins de Ronda són una singularitat de l’Empordà. Es tracta de camins que voregen la
costa i que han tingut diferents usos al llarg de la història: accedir a les cales en cas de
naufragi, vigilar l’horitzó per evitar atacs pirates i, fins i tot, pel contraban en temps de la
postguerra.
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Actualment s’hi pot passejar amb tranquil·litat, gaudir del paisatge costaner, i accedir a les
cales amagades. Els camins de ronda segueixen majoritàriament els senders senyalitzats
segons alguna normativa internacions que inclou els senders de gran recorregut (GR), els de
petit recorregut (PR) i els senders locals (SL).
Figura 22. Camins de ronda a l’àmbit.

Font: Consell Comarcal del Baix Empordà, 2010.

A continuació s’aporta una breu descripció dels camins de ronda de l’àmbit d’estudi:

10- Cala Belladona
a Cavall Bernat

Ressegueix tot el litoral per un antic camí de ronda que porta a les platges. El
camí de ronda s’utilitzava per vigilar el litoral. El punt final o d’inici el camí el
marca el Cavall Bernat, un monòlit de roca granítica modelat per l’erosió dels
elements naturals.
Punts d’interès: Vil·la romana del pla de Palol i Cavall Bernat.
Senyalització: GR-92
Recorregut: Platja de Belladona, Cala dels Canyers, Cala del Pi, Platja de sa
Cova i Cala Rovira

11- Sa Conca a
Platja del Racó de
s’Agaró

Itinerari on es pot admirar l’encant natural del lloc i el patrimoni arquitectònic de
la urbanització de s’Agaró.
Punts d’interès: Loggia Senya Blanca i Glorieta de la Plaça del Mirador
Senyalització: GR-92
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Recorregut: Sa Conca, Cala Pedrosa, Platja de s’Agaró i Platja del Racó
12 – Platja de Sant
Pol a Cala Jonca

Aquest camí de ronda permet recórrer un paisatge de penya-segats, de petites
cales i de platges, vorejades per diverses construccions modernistes que es
mantenen com herència dels primers estiuejants de la zona.
Punts d’interès: Casa de les Punxes
Senyalització: GR-92
Recorregut: Platja de Sant Pol, La Caleta, Cala Maset, Cala del Peix, Cova dels
Mussols; Cala Atmeller i Cala Jonca



Itineraris i Parcs de Salut

L’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona Dipsalut edita
convocatòries de subvencions als ajuntaments de la demarcació per al finançament de la
redacció, per part de professionals i empreses externes, d’estudis i memòries valorades
d’àmbit municipal que tinguin per objecte l’establiment de parcs urbans de salut i
d’itineraris saludables.
Dipsalut és l’organisme autònom de la Diputació de Girona responsable de prestar serveis
d’assistència tècnica als municipis de la demarcació en l’àmbit de la salut pública i la millora
de la qualitat de vida dels seus ciutadans.
En aquest sentit, tant Castell-Platja d’Aro com Santa Cristina d’Aro s’han adherit a les
subvencions per a l’establiment de parcs urbans de salut i d’itineraris saludables.



Iniciatives locals

Els municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro tenen tot un seguit de camins
forestals, alguns d’ells asfaltats, que permeten l’accés a les zones de muntanya. Aquests
sovint presenten amplades superiors al 3,5 m. Entre els quals cal esmentar el paquet format
pel camí de Sant Benet, el camí de Sant Baldiri i el camí de Solius a Can Cabanyes de
Montagut; el camí de la Casa Nova a Sant Benet; el camí vell de Sant Feliu de Guíxols a
Pedralta; el camí rural que permet comunicar Can Duran, el Molí d’en Tarrés, Can Pi, etc.; la
pista de l’abocador de Solius o camí de les escombraries; la carretera de Romayà al Mas Nou;
etc.
També és interessant la important presència i oferta d’itineraris de descoberta del paisatge
que hi ha. Així, a banda del pas del sender de gran recorregut GR-92, cal esmentar la
presència de senders de petit recorregut (PRC-102, PRC 110, etc.), senders locals i el carril
bici de Girona a Sant Feliu de Guíxols.
Per últim cal esmentar, el gran nombre de camins, caminets i corriols de diferent ús
(desembosc, caçadors, carboneig, transport de suro, etc.) que hi ha a les zones de
muntanya, tot i que també s’han de considerar aquells que es situen a la plana i que
permeten l’accés al camps.
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En aquest sentit, els Ajuntaments de l’àmbit d’estudi també donen a conèixer rutes locals
com la Ruta de les fonts de Castell d’Aro (que uneix la font del Ferro, la font de la Boixa i la
font del Poeta Sitjar) i la Ruta del Balcà a Santa Cristina d’Aro, entre d’altres.

4.1.14.

Elements del Patrimoni cultural, històric i arquitectònic

Els municipis de l’àmbit compten amb un important patrimoni cultural i arquitectònic que
queda palès a l’Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya i l’Inventari de
patrimoni arqueològic de Catalunya (Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació).
En aquest sentit, els planejaments municipals vigents de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina
d’Aro ja incorporen un catàleg de béns patrimonials i de masies:

Castell-Platja d’Aro
El PGOU vigent de Castell-Platja d’Aro compta amb l’Annex VI Catàlegs d’elements de valor
arquitectònic i patrimonial, en el qual s’hi recullen els elements i les mesures específiques a
aplicar:
-

Les restes prehistòriques, Menhirs i Dolmens localitzats a dalt de la muntanya:
Menhir de Mas de la Font, Menhir de mas Ros, Dolmen de la cova dels Moros i de les
Perdius.

-

Les masies de la colonització del delta del Ridaura, en l’antiga maresma: Can Bas de
Fenals d’Aro, Can Canadell, Can Dausà, Mas Moner, Mas del Monjo, Mas Oliveres, Can
Pouplana, Can Rei (Torre Seguera o mas Xai), El Remei o Mas Eroles, Mas Riembau,
Mas Sicars, Mas Torre Bosca i Mas Vallbanera.

-

Les esglésies: Església parroquial de Santa Maria de Castell d’Aro i Parròquia de Santa
Maria de Fenals (església nova).

-

L’obra representativa de Rafael Massó com a arquitecte del descobriment de la costa
com a element turístic: Casa Gorina, Casa Bonet, Casa Ensesa, Casa s’Agaró, Casa
Sibils, Església, ciutat de Palol.

Altrament, s’han realitzat diversos estudis dels valors patrimonials del municipi:
-

Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de Castell-Platja d’Aro
(Direcció General del patrimoni cultural, 2008).

-

Intervenció arqueològica a les obres de desdoblament de la carretera C-31. Tram
Castell-Platja d’Aro – Palamós. Els gravats de Fenals d’Aro i Puig Romaní (GISA,
2009).

-

Durant el desdoblament de la carretera C-31 es va detectar al PK 315+350
l’existència d’una roca amb gravats rupestres (Pedra de Fenals) desconeguda fins
-96-

GEOSERV

Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
(FEDER)

al moment i afectada per l’actuació que es va retirar. Altrament també es va
detectar al llarg dels treballs de desforestació, al PK 315+150 una altra roca amb
gravats (Puig del Romaní) sobre la qual s’hi ha actuat arqueològicament.
-

Expedient de reclassificació BCIN – conjunt històric i delimitació d’entorn de
s’Agaró (Direcció General del patrimoni cultural, 1994).

-

Expedient de declaració BCIN – conjunt històric nucli antic de Castell d’Aro
(Direcció General del patrimoni cultural, 1994).
El qual identifica com a elements arquitectònics més rellevants: Castell d’Aro o de
Benedormiens, Església parroquial de Santa Maria, casa travessera del carrer
Major 1 i del carrer del Carme 13, casa del carrer Major 6 i del carrer del Sol 30,
casa del carrer Major 10 i 12, Cal Adrià del carrer Major 14, casa de la Plaça de
Santa Maria 12 i casa de l’Hospital 14, L’Almoina a la plaça de la Constitució 1 i 2
del carrer de l’Hospital, casa de la Pujada de l’Església 10, carrer del Sol 16 i
carrer del Castell, la Rectoria al carrer del Calvari 6 i Creu de terme al carrer
Sicars.

Santa Cristina d’Aro
El POUM de Santa Cristina d’Aro compta amb:


Catàleg del Patrimoni arquitectònic i dels elements d’interès històric i artístic de
Santa Cristina d’Aro
En aquest catàleg s’exclouen alguns bens pre-catalogats per les antigues Normes
subsidiàries. La relació d’elements arquitectònics i jaciments arqueològics que cataloga
és: Església parroquial de Santa Cristina d’Aro, Església de Santa Maria de Bell-lloc, Can
Serra (Serra Sòl), Can Duran del Gatellà, Mas Vinyer (Roca de Malvet), Mas Carbó (Belllloc), Santa Agnès de Solius, Sant Marí de Romanyà, Baixador de la Font Picant de Belllloc, Estació de ferrocarrils, població de Romanyà de la Selva, població de Bell-lloc d’Aro,
Població de Santa Cristina d’Aro, Can J. Masachs, Mas Sant Josep, Tomba funerària, Can
Tapiles, Can Frara, Rectoria de Bell-lloc, Estació de ferrocarril Girona-Sant Feliu, Mas
Ribes, Mas Aymerich, Mas Bou, Mas la Barraca, Can Cama, Can Vicens, Can Pijoan, Can
Creixell, Mas Auladell, Mas Viader, Mas Vilavella, Mas Pla, Rectoria de Sant Martí de
Romanyà, Can Cama, Mas Guitó, Mas Miquel, Mas Pia, Can Roca, Cal Gorgo, Esglesiola
paleocristiana, Monument funerari Joaquim Almeda i Roig, Casa rectoral de Sant Baldiri,
Ermita de Sant Baldiri, Can Reixach, Can Dalmau, Can Creixell, Can Tapioles, Magatzem
del manantial de Salenys, Can Merla, Can Provençal, Mas Pi, Can Duran o Can Geli, Molí
d’en Tarrés, Molí dels Frares o d’en Ramon, Mas Beuloli, Mas Darder, Mas Canyet, Cal
Mas Pagès, Can Tarrés, Mas Bagudanys, Mas Mordenyach, Can Lloveras, mas Bousarenys,
Cista de la carretera de Calonge, cista megal·lítica núm. 13, Cista megal·lítica núm. 14,
Solius, Malvet I i II, Menhir del mas de la Font o Pedra dret del Mas Bagué, Romanyà,
Romanyà de la Selva, Can Duran Tallades, Cova d’en Pere.
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Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. El qual protegeix les masies
de:
Veïnat de Solius: Mas Pla, Mas Creixell, Mas Bas, Mas Cateura, Mas Rissech, Mas Reixach,
Can Pijoan, Mas Llaurador, mas Mingo, Mas Vilavella, Mas Ribot-Llambinet, Mas Dalmau,
Mas Codolar, Mas Rifà, Ca l’Anglada, Mas Tapioles, Mas Sant Baldiri, Mas Auladell, Mas
Duran, Mas Patxot, Cal Cossié, Mas Cama.
Veïnat de Bell-lloc: Mas de la musiqueta, Mas Ferrer, Mas Veguer, Mas de la Barraca, Mas
Preses, Mas Oliu, Mas Reixac, Mas Bou, Mas Ribes, Mas Carbó, Mas Aymerich, Casa
Rectorial de Bell-lloc, Mas Riera, Mas Maimí, Cal Rei.
Veïnat de Malvet: Mas Maiensa, Mas Marcó, Mas Forroll, Mas Gotis, Mas Malvet.
Veïnat de Romanyà de la Selva: Mas Cateura, Mas Anglada, Mas Salvador, Mas Bas, Mas
Lloveres, Casa Nova d’en Bota, Mas Roquetal, Mas Llac, Ca l’Almeda, Mas Cases, Mas
Marcó, Mas Riera, Mas Terrades, Mas de la Font, Mas Jan, Mas Castelló, Mas Ponç, Mas
Gran.
Veïnat de Bufaganyes-Bujonis: Mas Darder, Mas Beuloli, Mas Molí dels Frares, Mas Jofre,
Mas Molí d’en Tarrés, Mas Saineta, Mas Lloveres, Mas Rigau, Mas Pi, Mas Provensal, Mas
Geli.
Veïnat del Vilar: Mas Mordenyac, Mas Rocarodona, Mas Magranyer.
Veïnat Camps de Santa Maria: Mas Sant Josep i Esglèsia.
Veïnat de Salom: Mas de Can Met Torrelles, Mas Torrelles.
Veïnat Pedrera: Mas Grill, Mas Dança, Can Dilla, Mas Petit.

Per a la determinació del patrimoni arquitectònic, arqueològic i socio-cultural que
s’analitzarà des del punt de vista de la connectivitat social, s’han unificat els criteris del
patrimoni prenent com a base els elements i béns patrimonials recollits en l’Inventari del
patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya del Departament de Cultura, essent els
més interessants els catalogats com a Bé cultural d’interès Nacional (BCIN). En aquest
sentit, s’han identificat les següents categories i elements, considerant tant els ubicats en
sòl no urbanitzable com els ubicats en sòl urbà, tot i que tindran més incidència els primers
atesos els objectius del present estudi de connectivitat:
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Taula 16. Patrimoni arqueològic dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE CASTELL-PLATJA D’ARO
Nom

Protecció

Tipus de jaciment

Menhir del terme de Belliu

-

Lloc d’enterrament
Complements menhir

-

Lloc o centre de
producció i explotació
ceramista
Lloc d’habitació amb
estructures
conservades vil·la

-

Lloc d’enterrament
Inhumació aïllat

S’Agaró

Bòbila Pinell

Castell de Benedormiens
o Castell d’Aro

Declarat BCIN
D. 22.4.1949, BOE
5.5.1949, R-I-51-5849
Decret de castells
espanyols
R. 14.2.1996, AG 6.2.1996,
DOGC 2177 de 4.3.1996,
R-I-53-0491 Nucli antic de
Castell d'Aro

UTM X2

UTM Y

506.353

4.631.712

Des de Romà
Alt Imperi a
Romà Baix
Imperi
(150 / 476)

504.616

4.626.754

Neolític MigRecent
(-3500 / 2500)

504.500

4.628.240

Assentament militar
castell
Lloc d’enterrament
Inhumació col·lectiu
necròpolis

Des de
Medieval
Comtes de
Barcelona a
Modern
(988 / 1789)

502.650

4.629.442

Lloc d’enterrament
Inhumació col·lectiu
dolmen
Lloc d’enterrament
Complements menhir

Calcolític
(-2200 / 1800)
Desconegud
a
Modern
(1453 /
1789)
Des de
Neolític MigRecent a
Calcolític
(-3500 / 1800)
Des de Romà
República a
Romà Baix
Imperi
(-100 / 476)
Des de Romà
August a
Romà Segle
III (-27 /
284)

504.772

4.632.760

504.865

4.626.806

501.937

4.631.729

505.240

4.632.203

506.210

4.630.380

505.671

4.629.861

Cova dels Moros o
cova de les perdius

-

Menhir de Cala Pedrosa

-

Menhir del Mas de la Font
o
Pedra dreta del Mas Bagué

-

Varis

Menhir del Mas Ros

-

Lloc d’enterrament
Complements menhir

Platja de n’Artigues / Pla
de Palol

-

Lloc d’habitació amb
estructures
conservades vil·la

Proximitats de Can
Llavarons / Lloverons

-

Lloc o centre de
producció i explotació
ceramista

Cronologia
Des de
Neolític MigRecent a
Calcolític
(-3500 / 1800)

2
Les coordenades UTM del patrimoni arqueològic i arquitectònic s’han obtingut sobre mapa topogràfic 1:5.000 i
1:25.000.

s.d. significa sense dades, atès que no s’ha localitzat l’element de patrimoni sobre mapa per manca o diferent
toponímia, o atès que no s’ha disposat de les dades des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
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PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE CASTELL-PLATJA D’ARO
Nom

Protecció

Tipus de jaciment

Sa Pedra Aguda o Pedra
de les Goges

-

Lloc d’enterrament
Complements menhir

Senya dels Moros

-

Varis altres

Cronologia
Des de
Neolític MigRecent a
Calcolític
(-3500 / 1800)
Des de FerroIbèric a
Romà (-650
/ 476)

UTM X2

UTM Y

502.171

4.631.525

506.330

4.630.255

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE SANTA CRISTINA D’ARO
Nom

Protecció

Tipus de jaciment
Lloc o centre de
producció i
explotació ceramista

Can Dalmau

-

Can Duran de Tallades

-

Lloc d’habitació

Can Llaurador

-

Varis desconegut

Can Punset

-

Varis desconegut

Can Tapioles

-

Lloc d’enterrament
Inhumació

Carretera de Romanyà de la Selva

-

Varis desconegut

Cista de l’Oliveret

-

Cista de la carretera de Calonge

-

Cista del bosc d’en Roquet

-

Cista Megalítica de la finca d’en
Guitó

-

Cista Megalítica propera al suro
del Rei

-

Costa d’Alou

-

Lloc d’enterrament
Inhumació col·lectiu
dolmen
Lloc d’enterrament
Inhumació col·lectiu
cista
Lloc d’enterrament
Inhumació col·lectiu
cista
Lloc d’enterrament
Inhumació col·lectiu
cista
Lloc d’enterrament
Inhumació col·lectiu
cista
Varis desconegut

Cronologia
Romà
(-218 / 476)
Des de Paleolític
Superior a Neolític
(-33000 / -2200)
Romà
(-218 / 476)
Romà
(-218 / 476)
Romà Baix Imperi
(284 / 476)
Calcolític ?
(-2200 / -1800)
Romà (-218 / 476)

UTM X3

UTM Y

497.536 4.628.639

494.890 4.628.750
499.878 4629.175
498.975 4.634.895
497.166 4.629.935
498.240 4.633.960

Calcolític
(-2200 / -1800)

498.466 4.634.001

Neolític Mig-Recent
(-3500 / -2500)

499.491 4.633.930

Neolític Mig-Recent
(-3500 / -2500)

499.105 4.635.269

Neolític Mig-Recent
(-3500 / -2500)

498.799 4.633.786

Neolític Mig-Recent
(-3500 / -2500)

499.046 4.632.959

Des de Bronze Final III a
Ferro-Ibèric Antic
(-900 / -600)

495.015 4.629.859

3
Les coordenades UTM del patrimoni arqueològic i arquitectònic s’han obtingut sobre mapa topogràfic 1:5.000 i
1:25.000.

s.d. significa sense dades, atès que no s’ha localitzat l’element de patrimoni sobre mapa per manca o diferent
toponímia, o atès que no s’ha disposat de les dades des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
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PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE SANTA CRISTINA D’ARO
Nom
Cova Beta

Protecció
Declarat
BCIN
Zona
arqueològica
i Monument
històric D.
3.6.1931,
Gaceta
4.6.1931, RI-55-0529 i
R-I-51-0556

Cova d’en Daina

Cova d’en Pere

-

Cova d’en Riera

-

Cova dels Lladres

-

Cova dels Moros

-

Dolmen del camp d’en Guitó

-

Dolmen del Mas Bousarenys

-

Estació de l'Antic Carrilet de Belllloc – Font Picant

-

Forn del vidre

-

Forn romà de Solius

-

Jaciment de còdols

-

Jaciment de còdols del camí de
Can Duran

Tipus de jaciment
Cova natural
d’enterrament
Inhumació col·lectiu

Cronologia
Des de Calcolític a
Bronze ?
(-2200 / -650)

Lloc d’enterrament
Inhumació col·lectiu
dolmen

Des de Neolític MigRecent a Neolític Final
(-3500 / -1800)

Cova natural
d’enterrament
Inhumació
Cova natural
d’enterrament
Inhumació col·lectiu
Cova natural
d’enterrament
Inhumació
Cova artificial
Lloc d’enterrament
Inhumació col·lectiu
dolmen
Lloc d’enterrament
Inhumació col·lectiu
dolmen
Varis desconegut
Lloc o centre de
producció i
explotació altres
Lloc o centre de
producció i
explotació ceramista

UTM X3

UTM Y

499.726 4.631.300

499.486 4.634.092

Calcolític
(-2200 / -1800)

498.437 4.627.809

Calcolític ?
(-2200 / -1800)

499.236 4.632.441

Calcolític
(-2200 / -1800)

496.825 4.624.925

Desconeguda
Calcolític
(-2200 / -1800)
Des de Neolític Final a
Calcolític
(-2500 / -1800)
Des de Ferro-Ibèric a
Romà República
(-650 / -50)

497.001 4.628.958
498.467 4.634.008

499818

4631310

498.443 4.630.901

Medieval Baixa Edat
Mitjana (1230 / 1492)

499.080 4.632.340

Romà
(-218 / 476)

496.873 4.628.695

Varis desconegut

Desconeguda

497.210 4.627.509

-

Varis desconegut

Desconeguda

496.474 4.627.771

Jaciment ibèric del Camí de Can
Duran

-

Varis desconegut

Jaciment romà de Roca de Malvet

-

Varis desconegut

Malvet I

-

Cova natural

Des de Ferro-Ibèric Ple a
Ferro-Ibèric Final
496.505 4.627.966
(-450 / -50)
Romà
(-218 / 476)
500070 4632000
Neolític Antic (-5500 / 3500)
Calcolític
500.070 4.632.000
(-2200 / -1800)
Bronze Final
(-1200 / -650)
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PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE SANTA CRISTINA D’ARO
Nom

Protecció

Tipus de jaciment

Malvet II

-

Cova natural
d’enterrament
Inhumació col·lectiu

Mas Bousarenys

-

Varis desconegut

Menhir de la Murtra

-

Menhir de la Pedrafita

-

Menhir del Mas Llaurador

-

Menhir del Terme Gros o Creu
d’en Barraquer

-

Pas dels bous

-

Lloc d’enterrament
Complements
menhir
Lloc d’enterrament
Complements
menhir
Lloc d’enterrament
Complements
menhir
Lloc d’enterrament
Complements
menhir
Varis desconegut
Lloc d’enterrament
Complements
menhir
Lloc d’enterrament
Complements
menhir

Pedra Ramera

-

Pedres dretes d’en Lloveres

-

Pedres Grosses

-

Varis desconegut

Plana Basarda

-

Lloc d’habitació amb
estructures
conservades poblat

Romanyà

-

Varis desconegut

Des de Neolític MigRecent a Calcolític
(-3500 / -1800)
Des de Neolític MigRecent a Calcolític
(-3500 / -1800)

498.765 4.629.935

497.569 4.628.217
487.935 4.625.435

Romà (-218 / 476)

497.197 4.628.157

Calcolític
(-2200 / -1800)

497.710 4.630.855

Des de Neolític Final a
Calcolític
(-2500 / -1800)
Desconeguda (-2200 /
-1800)
Des de Ferro-Ibèric Ple a
Ferro-Ibèric Final
(-450 / -50)
Des de Ferro-Ibèric a
Romà (-650 / 476)

500.520 4.630.500
499.209 4.634.071
497.450 4.626.420
498.630 4.633.915

498.798 4.633.780

Romà
(-218 / 476)

498.800 4.633.750

-

Edifici religiós altres
Edifici religiós
església

Des de Romà Baix
Imperi a Medieval
Catalunya vella sotmesa
als Carolingis
(284 / 988)

500.100 4.629.580

-

Lloc d’habitació amb
estructures
conservades vil·la
Edifici religiós
església

Des de Romà a Medieval
Domini visigòtic (-218
/ 715)

-

Romanyà de la Selva – Nucli antic

-

Santa Maria de Bell-lloc

Calcolític ?
(-2200 / -1800)

Epipaleolític
(-9000 / -5000)

Romanyà de la Selva

Edifici religiós Santa Cristina
d’Aro

Lloc o centre de
producció i
explotació taller de
sílex
Varis desconegut
Lloc d’enterrament
Inhumació col·lectiu
necròpolis

Cronologia
UTM X3
UTM Y
Neolític Antic (-5500 / 3500)
Calcolític
500.070 4.632.000
(-2200 / -1800)
Bronze Final
(-1200 / -650)
Ferro-Ibèric
499.800 4.631.300
(-650 / -50)
Des de Neolític MigRecent a Calcolític
498.951 4.634.177
(-3500 / -1800)

498.247 4.632.203
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Cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
(FEDER)

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE SANTA CRISTINA D’ARO
Nom
Serra de l’Anglada

Protecció

Tipus de jaciment

Cronologia

UTM X3

-

Lloc d’habitació amb
estructures
conservades

Romà (-218 / 476)

Sota Roca Rovira

-

Varis desconegut

La Tuna

-

Cova artificial
d’enterrament

Des de Ferro-Ibèric a
Romà República
(-650 / -50)
Calcolític ?
(-2200 / -1800)

UTM Y

497.033 4.633.678

500.520 4.631.375
497.493 4.617.811

Font: Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2010.

Taula 17. Patrimoni arquitectònic dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELL-PLATJA D’ARO
Nom

Protecció

Estil

Època

UTM X

UTM Y

BCIN Decret 22/04/1949
BOE 05/05/1949

-

XVI

503.670 4.629.102

-

XVI

503.852 4.629.818

BCIN Decret 22/04/1949
BOE 05/05/1949

-

XVI

502.326 4.629.338

BCIN Decret 22/04/1949
BOE 05/05/1949

Obra popular

XV - XVI

505.188 4.629.824

Can Riembau

Can Daussà
BCIN Decret 22/04/1949
BOE 05/05/1949

Can Sicars

Can Bas
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELL-PLATJA D’ARO
Nom
Conjunt històric de Castell d’Aro

Protecció

Estil

Època

BCIN Acord Govern
Generalitat 06/02/1996
DOGC 04/03/1996

-

-

Mas Pouplana

-

Gòtic tardà
Obra popular

Santa Maria de Fenals

-

Barroc

XVIII

505.508 4.629.916

Església de Santa Maria de Castell d’Aro

-

Gòtic tardà
Barroc

XVI XVIII

502.647 4.629.469

Can Tras, Can Canons

-

-

XVIII

s.d.

s.d.

-

Obra popular
Gòtic

XVI

s.d.

s.d.

-

Renaixement

XVI

502.660 4.629.453

-

-

504.637 4.627.217

-

XVI

502.979 4.629.577

Cal Blinco
Casa rectoral de Castell d’Aro

UTM X

UTM Y

502.629 4.629.442

XVII - XIX 503.973 4.629.495

Torre Seguera
Cal Rei, Cal xai

BCIN Acord Govern
Generalitat 8/11/1995
DOGC 05/01/1996
BCIN Decret 22/04/1949
BOE 05/05/1949

Creu de Terme

-

-

-

Can Clara

-

Historicisme

XI - XII

501.758 4.629.462

BCIN Decret 22/04/1949
BOE 05/05/1949

-

Medieval
XX
Mitjan

502.650 4.629.425

-

Romànic

X - XI

503.686 4.632.536

Ermita del Remei

-

Obra popular
Barroc

XVIII

503.127 4.628.465

Taverna del Mar

-

-

XX Inici

s.d.

s.d.

Aparthotel comtat Sant Jordi

-

Darreres
tendències

XX

s.d.

s.d.

Casa Bonet

-

Noucentisme

XX Inici

Casa d’en Masó

-

Noucentisme

XX Inici

505.061 4.627.384
504.630 4.626.666

S’Agaró

s.d.

s.d.

Castell de Castell d’Aro

Església vella de Santa Maria de Fenals

504.940 4.626.848
s.d.

s.d.

Nostra senyora de l’esperança

-

Noucentisme

XX
Mitjan

Hostal de la Gavina

-

Noucentisme

XX

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

Loggia de Senya Blanca

-

Noucentisme

XX
Mitjan

Casa de S’Agaró

-

Noucentisme

XX Inici

Les Arcades
Casa Gorina

-

Noucentisme

XX

504.870 4.626.837

Camí de ronda

-

-

XX
Mitjan

504.742 4.626.444

San Jorge

-

Noucentisme

XX Inici

Casa Cibils

-

Noucentisme

XX Inici

s.d.
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Cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
(FEDER)

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE SANTA CRISTINA D’ARO
Nom

Protecció

Estil

Època

UTM X

UTM Y

Can Roca

-

Obra popular

XIX

500.208

4.629.420

Can Tapioles

-

Eclecticisme

XIX

500.348

4.629.532

Can Frare

-

Barroc

XVII

500.032

4.629.756

Can Merla

-

-

XVI

501.063

4.629.439

Mas Sant Josep

-

Eclecticisme

XIX

Església de Santa Cristina d’Aro

-

Preromànic
Romànic
Barroc

501.688

4.628.891

X - XII
XVIII

500.382

4.629.512

Església de Sant Josep

-

Historicisme

XIX

501.688

4.628.891

Estació de ferrocarril

-

-

XIX

500.292

4.629.306

Cal Gorgo

-

Historicisme

XIX

500.246

4.629.550

Can J.Masachs

-

Eclecticisme

XIX

s.d.

s.d.

Can Duran, Can Geli

-

Historicisme

XIX

500.842

4.628.142

-

Obra popular

XX
Mitjan

500.353

4.629.676

-

-

XX Inici

Mas Canyet

-

Obra popular
Renaixement

XX
Mitjan

498.863

4.633.914

501.948

4.629.423

Mas Ribes

-

Neoclassicisme

XVIII

498.045

4.631.936

Mas Bou

-

Obra popular

XVIII

499.038

4.630.816

Església de Santa Maria de Bell-lloch

-

Preromànic

X

498.247

4.632.203

Rectoria de Bell-lloch

-

-

XVIII

Mas Aymerich

-

NeoclassicismeRomàntic

498.263

4.632.194

XVIII

498.129

4.632.101

Manantial de Salenys

-

-

XX

497.340

4.632.245

Magatzem del manatial de Salenys

-

Modernisme

XX Inici

498.365

4.630.922

Baixador de Font-Picant

-

-

XIX

498.439

4.630.900

Can Carbó

-

-

XVII XVIII

498.121

4.632.000

Mas la Barraca

-

-

XVIII

499.059

4.629.829

Creu de Terme, Creu del Pedró

Creu de Terme, Creu de Romanyà de la Selva
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE SANTA CRISTINA D’ARO
Nom

Protecció

Estil

Època

Molí d’en Tarrés

-

Obra popular

XIV

Mas Beuloli

-

Obra popular

XV

Mas Darder

-

Obra popular

XVII

Molí dels Frares

-

Obra popular

XIV

Mas Pi

-

-

-

Cal Provençal

-

Obra popular

-

Mas Mordenyach

-

Obra popular

-

Mas Bagudanys

-

Obra popular

XVII

Cal Mas Pagès

-

Historicisme

XIX

Can Tarrés

-

-

-

Mas Guitó

-

Neoclassicisme

XVIII

Sant Martí de Romanyà

-

Preromànic

X - XI
XVII

Rectoria de Sant Martí de Romanyà

-

Renaixement

XVII

Can Lloveras

-

Obra popular

XIX

Tomba funerària

-

Eclecticisme

XX Inici

Monument funerari de Joaquim Almeda i Roig

-

-

XX

-

-

XIX
Final

BCIN
Decret
22/04/1949
BOE
05/05/1949

Obra popular

XV

-

Obra popular

XIX

-

Renaixement

XV

Mas Miquel

Castell de Solius

Can Vicens
Convent de Santa Elena
Mas Reixach

UTM X

UTM Y

500.633

4.628.265

501.293

4.628.303

501.208

4.628.404

501.593

4.628.341

501.109

4.628.282

501.875

4.628.203

499.608

4.628.210

499.349

4.628.481

498.695

4.628.411

s.d.

s.d.

498.799

4.633.786

498.799

4.633.736

498.815

4.633.738

497.737

4.633.957

s.d.

s.d.

498.793

4.633.721

497.812

4.634.375

497.118

4.628.902

497.484

4.629.252

497.257

4.629.331
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE SANTA CRISTINA D’ARO
Nom

Protecció

Estil

Època

-

Obra popular

XVI

Ermita de Sant Baldiri

-

Obra popular

XVII VIII

Can Reixach

-

Obra popular

XVIII

UTM X

UTM Y

497.184

4.629.563

496.956

4.625.352

498.909

4.630.931

Can Cama

Església de Santa Agnès de Solius

-

Barroc

XII XVIII

496.924

4.629.432

Can Tapioles

-

Obra popular

XV

497.174

4.629.932

Casa rectoral de Sant Baldiri

-

Reinaixement

XVII VIII

496.978

4.625.329

Mas Pla

-

Obra popular

XVI

497.932

4.629.468

Can Dalmau

-

-

-

497.536

4.628.639

Font de l’ermita de Sant Baldiri

-

Gòtic

XV

s.d.

s.d.

Can Creixell

-

Neoclassicisme

XIX

497.712

4.629.441

Mas Vilabella

-

Neoclassicisme

XVIII

Mas Viader

-

Obra popular

XIX

Mas Auladell

-

Neoclassicisme

XVIII

Can Pijoan

-

Obra popular

XX

496.777

4.629.322

496.686

4.629.438

496.564

4.629.606

497.291

4.630.025

Font: Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2010.

Els municipis de l’Agenda 21 presenten un ric patrimoni històric –sobretot arqueològic–, a
més del patrimoni natural i paisatgístic, composat per masos i masies tradicionals, castells,
fonts, ermites, etc. Atès que el present estudi de connectivitat assentarà les bases pel Pla
d’usos en sòl no urbanitzable (PNU), s’han considerat principalment aquells elements de
patrimoni ubicats fora de sòl urbà, o bé aquells que, si bé es troben inclosos en sòl urbà,
actuen com a element reclam per a la connectivitat social.

4.1.15.

Surgències naturals i punts culminals

Els municipis de l’àmbit d’estudi preseten un considerable nombre de fonts i surgències
naturals de gran interès ecològic, social i paisatgístic. Atès el nombre de fonts i la manca
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generalitzada d’inventaris precissos i de coordenades exactes, s’han tingut en consideració,
en el present estudi, les fonts més rellevants, conegudes o freqüentades:
Taula 18. Surgències naturals dels municipis de la Vall d’Aro
SURGÈNCIES NATURALS DE CASTELL-PLATJA D’ARO
Nom

UTM X

UTM Y

Font Coberta

s.d.

s.d.

Font d’en Marsillac

s.d.

s.d.

Font d’en Tibau o del Clot

s.d.

s.d.

502.846

4.630.542

s.d.

s.d.

Font del Ferro

502.337

4.630.631

Font del Molí Cremat

503.630

4.632.676

Font del Torrent de Malany o d’en Daussà

s.d.

s.d.

Font Podrida

s.d.

s.d.

Font Veimala o del mas de la Font

s.d.

s.d.

503.512

4.630.538

Font de la Boixa
Font de la Platja dels Canyers

Font d’en Barceló

SURGÈNCIES NATURALS DE SANTA CRISTINA D’ARO
Nom

UTM X

UTM Y

Bassa d’en Reparat

s.d.

s.d.

Bassa del Senglar

s.d.

s.d.

Font Bellmala

502.305 4.632.195

Font Güitó

s.d.

s.d.

Font d’en Malitrau

s.d.

s.d.

Font d’en Sirés

s.d.

s.d.

Font de Can Cases

s.d.

s.d.

Font de can Llac o de l’Arbre

498.161 4.636.454

Font de l’Hort de Can Jan

s.d.

s.d.

Font de l’Hort de Can Llac

s.d.

s.d.

Font de l’Om del Roser

s.d.

s.d.

Font de la Ruda

s.d.

s.d.

Font de les Valls

s.d.

s.d.

Font de Maria Ribas o font dolça de Bell-lloc

s.d.

s.d.

Font de Mas Poncet

498.853 4.634.817

Font de Salenys

s.d.

s.d.

Font del Bassal Gran

s.d.

s.d.

Font del Canyer d’en Cases

s.d.

s.d.
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SURGÈNCIES NATURALS DE SANTA CRISTINA D’ARO
Nom

UTM X

UTM Y

Font del Castanyer o la Castanyeda o d’en Cama 499.948 4.633.182
Font del Cucut

497.769 4.633.020

Font del Llop

498.502 4.633.116

Font del Plat

497.329 4.632.646

Font d’en Pi

500.907 4.627.940

Font Picant de Bell-lloc

498.141 4.631.232

Font Picant de Salenys

s.d.

s.d.

Font Cala Canyet

s.d.

s.d.

Font Josepa

498.640 4.635.880

Font del Prat

499.098 4.634.059

Font de Panedes

497.051 4.632.938

Font del Roquetal

s.d.

s.d.

Font del Safareig de can Badoret

s.d.

s.d.

Font del Viver de can Bosc

s.d.

s.d.

Font dels Prats Gelats

500.888 4.633.021

Font Fresca

499.377 4.632.129

Font Sotera

498.499 4.633.216

Mina de can Cases

s.d.

s.d.

Mina de l’Hort de Mas Maimí

s.d.

s.d.

Mina del Mas Reixach

s.d.

s.d.

Font dels Caçadors o font Fresca

s.d.

s.d.

Font d’en Camanci

501.297 4.633.672

Font de les Serps

497.375 4.636.042

Font d’en Ribes

497.943 4.631.500

Font d’en Tallades

495.303 4.628.908

Font d’en Codolar

497.813 4.624.953

Font de les Guilles

498.287 4.626.496

Font de la Merla

496.719 4.624.868

Font dels Gossos

497.469 4.625.680

Font de la Serp

496.745 4.628.114

Clau: sd: significa sense dades
Font: Elaboració pròpia a partir de la compilació de dades recollides per
part dels Ajuntaments, Departament de Salut i la publicació “Les Fonts
de les Gavarres” de MªTeresa Clotet, Lluís Pallí i Carles Roqué, 2010.

-109GEOSERV

Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Tanmateix, i atenent al fet que les surgències procedeixen de fonts documentals diferents,
és probable que algunes d’aquestes apareixin duplicades amb noms diferents en el llistat
anterior.
Pel seu interès paisatgístic i per ser àrees d’interès i reclam pel turisme, també s’han
inventariat els punts culminals (considerant els de més de 49 msn per la proximitat a la
costa) com a àrees d’interès per a la connectivitat social i paisatgística, en el sentit d’afavorir
la proximitat de la població als valors del paisatge (estètics, identitaris, etc). Es ressalten els
següents punts d’observació de les panoràmiques paisatgístiques de l’entorn rural:
Taula 19. Punts culminals dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
PUNTS CULMINALS
Municipi

Castell-Platja d’Aro

Nom

Alçada snm

UTM X

UTM Y

Puig del Molí de Vent

49

504.023 4.628.202

Turó d’en Ribes

67

503.281 4.627.920

Puig Pinell

82

504.796 4.627.829

Puig d’en Pitxolí

113

506.438 4.631.026

Torre del Molí dels Frares

123

502.435 4.627.725

Mas Moner

181

504.928 4.632.359

Puig de Gelaberta

229

503.689 4.630.650

Puig del Monjo

246

503.028 4.632.296

Puig dels Abells

252

503.888 4.631.758

Puig de Vallvanera

331

502.411 4.631.209

118

499.349 4.627.830

-

132

494.614 4.630.114

Roques Bessones

133

496.597 4.628.386

-

152

500.912 4.633.947

Roques Bessones

166

496.293 4.628.637

Roca Tosa

178

499.821 4.627.729

Puig d’en Portugal

181

495.733 4.629.753

Dolmen d’en Daina

215

500.492 4.634.371

Can Duran

265

495.754 4.627.507

Puig de les Teules

272

501.118 4.630.618

Puig de les Cabres

275

496.941 4.623.387

-

281

501.662 4.635.373

Puig Rodó

294

502.035 4.632.362

Can Llac

344

498.586 4.636.440

Puig dels Dòlmens

347

499.057 4.633.031

Puig de l’Avi

354

496.867 4.624.938

Roca Rovira

384

500.730 4.631.932

Santa Cristina d’Aro Roca Rodona
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PUNTS CULMINALS
Municipi

Nom

Alçada snm

UTM X

UTM Y

Puig de Sant Baldiri

392

497.151 4.625.377

Montclar

417

496.466 4.626.507

Coll del Matxo Mort

425

497.236 4.637.145

Puig Aldric

428

497.227 4.635.259

Puig del Roquet

431

498.599 4.635.288

Puig Gros

469

496.603 4.637.285

Font: Consulta cartogràfica, 1:5.000 mapes ICC, 2010.

A continuació es llisten els principals miradors, és a dir, les atalaies del paisatge, presents
als municipis de Castell-Platja d’Aro i de Santa Cristina d’Aro, que sovint coincideixen amb
els punts culminals:
Taula 20. Miradors a l’àmbit d’estudi.
MIRADORS
Municipi

Nom

Alçada snm

Puig Pinell
Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

UTM X

UTM Y

84

504.914 4.627.837

Puig del Mas Nou

325

503.391 4.631.024

Camí de Ronda

3,8

506.175 4.630.063

Roca Rovira

384

500.748 4.631.936

Montclar

417

496.460 4.626.509

Pedralta

306

498.559 4.627.087

Puig d’en Ponç

415

499.697 4.632.693

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

Figura 23. Vistes des del camí equipat i la zona d’escalada de Carcaixells, Montclar (vistes de Solius Llagostera- la Vall d´Aro, l'Ardenya i els Pirineus).

Font: wikilock, 2010.
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4.1.16.

Equipaments pel gaudi de la natura i el paisatge

Els equipaments i serveis ubicats en el sòl no urbanitzable esdevenen també elements
estructuradors de la matriu territorial i influeixen en el paisatge i en el seu ús social. En
aquest sentit s’han identificat els càmpings, les cases de turisme rural i les àrees d’esbarjo
dels municipis de Castell-Platja d’Aro i de Santa Cristina d’Aro:
Taula 21. Equipaments pel gaudi de la natura.
EQUIPAMENTS PEL GAUDI DE LA NATURA
Municipi

Castell-Platja d’Aro

Tipus

Nom

UTM X

UTM Y

Càmping

Riembau

503.629 4.628.930

Càmping

Valldaro

503.790 4.629.269

Càmping

Pinell

504.779 4.628.092

Càmping

Sa Cova

506.350 4.630.434

Càmping

Vall d'Or Europ

505.293 4.628.318

Càmping

Castell d'Aro

502.953 4.628.374

Càmping

Mas Sant Josep

501.827 4.628.858

Càmping

Santa Cristina

500.944 4.628.062

Allotjament rural Mas Pla de Solius
Santa Cristina d’Aro Via ferrata

Ferrata de gorgues de Salenys

497.937 4.629.459
496.814 4.633.262

Via ferrata

Ferrata de les Agulles Rodones 497.199 4.627.475

Camí equipat

Carcaixells – Montclar – Solius

Zona d’escalada

Roca Ponça – Roques Bessones 495.985 4.628.373

497.193 4.627.566

Font: Ajuntaments de l’àmbit d’estudi, 2010.

Figura 24. Via ferrata de les gorgues de Salenys, zona d’escalada de Solius i via ferrata de CarcaixellsMontclar al terme municipal de Santa Cristina d’Aro, respectivament.

Via ferrata de les gorgues de
Salenys

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades
de wikilock, 2010.
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4.1.17.

Paisatge

El paisatge de muntanya, el paisatge de la plana agrícola, el paisatge fluvial i les zones
urbanitzades són els quatre grans dominis paisatgístics dels municipis de Castell-Platja
d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
Per aprofundir en la definició del paisatge dels municipis de la Vall d’Aro es farà referència a
l’Estudi de les condicions paisatgístiques de les comarques de Girona (DPTOP, 2003). Aquest
treball identifica els principals exponents del paisatge de les comarques gironines, des del
reconeixement de la complexitat del territori i des de l’assumpció dels aspectes de qualitat
del paisatge tal com s’ha definit a la Convenció europea del paisatge a fi i efecte de poder
donar trasllat de les seves conclusions al planejament d’ordre superior per a la seva
avaluació i aplicació.
L’estudi divideix tot el territori en Unitats Especials Significatives (UES) i selecciona alguns
espais concrets sota la denominació de paisatges d’excel·lència i paisatges d’excel·lència
condicionada.
La idea d’excel·lència és una mescla de diverses variables que inclouen tant la valoració dels
atributs potencials com de les fragilitats. Així, es defineixen els paisatges d’excel·lència a
partir d’una valoració dels atributs potencials (vegetació estacional, línies nítides que limiten
el paisatge, connectors, espais PEIN i els patrons nítids o patrons agrícoles de gra petit que
es van orientant segons les línies nítides) i de les fragilitats (inflamabilitat, combustibilitat,
exposició visual i indústries d’impacte). Per tant, l’excel·lència s’entén com un sistema de
valors paisatgístics que tenen àrees de fragilitat, sobre les quals és necessari mantenir una
mirada vigilant per tal que els valors generals segueixin subsistint.
Els paisatges d’excel·lència condicionada són àrees de valors rellevants però que no
compleixen la representativitat, ni tampoc la variabilitat o acumulació de potencials i
fragilitats, que generalment es troben en les àrees d’excel·lència.
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Figura 25. Paisatges d’excel·lència i paisatges d’excel·lència condicionada a l’àmbit d’estudi.

Font: Estudi de les condicions paisatgístiques de les comarques de Girona, 2003.



Catàleg del paisatge de les comarques gironines

Els catàlegs del paisatge són una figura creada per la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció,
gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, com a eines que ens permeten conèixer com és
el paisatge i quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de
paisatge i no un altre, com evoluciona el paisatge en funció de les actuals dinàmiques
econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i
com podem assolir-lo.
Els catàlegs del paisatge es conceben normativament com a unes eines útils per a
l’ordenació i la gestió del paisatge des de la perspectiva del planejament territorial. És per
aquest motiu que el seu abast territorial es correspon amb el de cadascun dels àmbits
d’aplicació dels plans territorials parcials: Alt Pirineu i Aran, Comarques Centrals, Comarques
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Gironines, Terres de Lleida, Regió Metropolitana de Barcelona, Camp de Tarragona i Terres
de l’Ebre.
El Catàleg del paisatge de les comarques gironines està actualment pendent d’aprovació.
El Catàleg tindrà incidència sobre les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, el
Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva. A través d’aquest Catàleg de paisatge
es podrà conèixer el seu estat en aquestes comarques, els seus valors i les mesures per a
millorar-lo amb la finalitat d’integrar-se en el Pla territorial parcial de les Comarques
Gironines que està elaborant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(DPTOP).
El catàleg defineix diferents unitats del paisatge, les quals són porcions del territori
caracteritzades per una combinació específica de components paisatgístics de naturalesa
ambiental, cultural, perceptiva i simbòlica, així com de dinàmiques que li confereixen una
idiosincràsia diferenciada de la resta del territori.
En aquest sentit, tot i que les unitats del paisatge de la comarca del Baix Empordà encara no
hagin estat desenvolupades el mapa dels paisatges de Catalunya defineix les següents
unitats als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro:


Costa Brava



Les Gavarres



Plana de la Selva



L’Ardenya – Cadiretes

La qualitat paisatgística de les unitats del paisatge de l’àmbit d’estudi es veu desvirtuada per
la proliferació d’urbanitzacions i edificacions aïllades i poc integrades amb l’entorn,
l’augment de les infraestructures a la vall d’Aro (sobretot carreteres i línies elèctriques) i
l’abandó progressiu de les activitats agroforestals.
Figura 25. Mapa dels paisatges de Catalunya a l’àmbit (pendent d’aprovació).

Font: Observatori del paisatge, 2010.

A nivell local les unitats paisatgístiques (definides a partir del treball de camp, del mapa de
pendents, de les ortofotoimatges i dels usos del sòl) es concreten en:
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Paisatge urbà: conformat per la trama urbana i associat als nuclis de població. Formant
part d’aquesta unitat, i fent un anàlisi amb més detall, es podrien diferenciar les
diferents tipologies d’habitatges que caracteritzen cada sector, des dels nuclis antics,
passant per les zones més compactes a primera línia de costa fins als habitatges
unifamiliars.



Paisatge residencial difús: atès que no formen part de la trama urbana pròpia dels
nuclis i constitueixen en si mateix una estructura molt més difusa, dispersa i laxa, s’ha
diferenciat aquest paisatge associat a les zones residencials més allunyades dels nuclis.
Algunes d’aquestes urbanitzacions s’ubiquen en zones elevades, amb molt pendent i
sovint de difícil accés. En són exemples les urbanitzacions de Can Manel, Can Semi, Cim
d’Aro, Mas Nou, Mas Ros, s’Agaró, Suredes-Puig Romaní i Treumal (de Castell-Platja
d’Aro) i les urbanitzacions de Sant Miquel d’Aro, Vall repòs, Romanyà de la Selva, Belllloc, Roca de Malvet, Les Teuleres, Mas Pla, Golf Costa Brava, Mas Trempat, Can Reixac i
Rosamar (de Santa Cristina d’Aro).



Paisatge forestal: vinculat amb les zones més elevades dels municipis i s’hi localitzen
tant masses boscoses consolidades, com matollars o camps de conreu abandonats.
Algunes zones forestals han estat zones fortament castigades pels incendis i sovint
s’observen marges d’antigues zones de conreu que per les característiques del terreny
s’han anat abandonant. Correspon bàsicament als massissos de Gavarres i Cadiretes.



Paisatge litoral: integrat per diversos elements però amb un denominador comú: el Mar
Mediterrani. Al paisatge litoral de Platja d’Aro s’hi troben tant zones extenses de platja
com zona costanera abrupta amb petites cales que s’obren pas entre les roques, mentre
que a Santa Cristina d’Aro, el paisatge litoral es correspon més amb la zona costanera
abrupta amb petites cales.



Paisatge fluvial: unitat associada al Riudaura que presenta diferents estats de
conservació en funció del tram que travessa. Hi ha pocs trams on es mantingui el bosc
de ribera, i hi destaca la proliferació d’espècies al·lòctones (sobretot canyes i acàcies) i
l’endegament de tot el tram final del riu al terme de Castell-Platja d’Aro.



Paisatge periurbà: Aquesta unitat de paisatge s’ha identificat als espais intersticials
entre els diferents assentaments urbans dels municipis i al voltant de les principals
infraestructures. La seva heterogeneïtat quan a usos del sòl fa que sigui una de les
unitats paisatgístiques que presenta una problemàtica més important. Aquesta unitat, a
la qual s’hi inclouen tant urbanitzacions, com sòls agrícoles i usos típicament periurbans,
presenta un alt grau de transformació que afavoreix la percepció de terreny de ningú
d’aquest espai. És potser, una de les zones del municipi en les quals s’ha de posar més
èmfasi en les propostes de millora paisatgística.



Paisatge agrícola: El paisatge agrícola pròpiament dit s’ha identificat bàsicament a la
zona de la plana del Riudaura. Aquesta unitat, però, presenta un gran nombre de
pertorbacions, tant a nivell d’infraestructures com d’activitats periurbanes o
assentaments dispersos. Caldrà doncs, potenciar en la mesura del possible, el caràcter
agrícola de la zona tot vetllant per recuperar els fèrtils sòls agrícoles de la plana al·luvial.
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Paisatge agroforestal: es correspon a les zones que intercalen conreus agrícoles amb
masses boscoses o zones de matollar. Les dinàmiques que experimenten les unitats de
paisatge han derivat en l’abandonament de les zones menys favorables pel
desenvolupament dels conreus i en els que la seva mecanització és més difícil. Aquestes
zones han acabat esdevenint zones forestals. En els terrenys on s’ha pogut seguir
desenvolupant el conreu d’un manera eficient s’han mantingut majoritàriament com a
zones agrícoles.

4.2. DETERMINACIÓ DE LES MATRIUS TERRITORIALS
La matriu territorial és el conjunt de la matriu biofísica o natural i de la intervenció social i
humana (agricultura, urbanisme, indústria, aprofitaments silvícoles, xarxa de camins i
carreteres, assentaments, etc.) que configuren el paisatge identitari i funcional dels
municipis de la Vall d’Aro:
MATRIU TERRITORIAL

MATRIU BIOFÍSICA

+

MATRIU SOCIAL

=

 Elements d’interès intrínsec:
Hàbitats naturals, flora i fauna,...

 Elements d’interès intrínsec:
Patrimoni arquitectònic, arqueològic...

 Elements d’interès connector:
Xarxa fluvial, mosaic agroforestal,...

 Elements d’interès connector:
Xarxa de camins rurals, ramaders,...

 Possibles amenaces:
Fragmentació, urbanisme, agricultura
extensiva i de monocultiu,...

 Possibles amenaces:
Fragmentació, banalització, pèrdua
d’usos tradicionals, simplificació,...

PAISATGE

 Valors del paisatge:
Estètics, ecològics, productius, històrics,
ús social, religiosos i espirituals,
simbòlics, identitaris,...
 Elements d’interès connector:
Harmonització, singularització, conjunts
i unitats identitàries del paisatge,...
 Possibles amenaces:
Fragmentació, transformació,
desintegració, banalització, destrucció
del paisatge,...

Per tant, s’entén per paisatge el resultat viu de l’evolució dels sistemes naturals i de la seva
interacció amb l’activitat humana.
En el present capítol es classifiquen els espais pel que fa a la connectivitat funcional, a
partir del seu interès, dels seus valors intrínsecs i de les seves amenaces potencials
mitjançant la identificació de les connexions intersectorials.
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4.2.1. Unitats de la matriu biofísica
Taula 22. Unitats de la matriu biofísica dels municipis de la Vall d’Aro
1. ESPAIS NATURALS PROTEGITS
Tipologia

Espai d’interès connector
Espai susceptible de ser connectat a escala territorial i local
Als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro s’hi troben 2 espais
PEIN: el massís de les Gavarres i el massís de Cadiretes. Aquest dos espais
protegits ocupen en conjunt un 47% de la superfície total dels municipis. En
concret són 130,80 ha a Castell-Platja d’Aro i 4.050 ha a Santa Cristina d’Aro.
Ambdues àrees han estat també incloses en la proposta de Xarxa Natura 2000
elaborada pel DMAH per complir amb la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE i
la posterior adaptació 97/62/CE) i la Directiva Aus (Directiva 79/409/CEE).
En aquest territori, els espais de la xarxa Natura 2000 pràcticament coincideixen
amb els límits dels espais del PEIN, i es concreten en els espais de muntanya
litoral de les Gavarres (codi ES5120010) i de Cadiretes (codi ES5120013), essent
ambdós zones LIC (Llocs d’Importància Comunitària) i només el massís de
Cadiretes zona ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus).
Aquest docs espais protegits, si bé no presenten una singular especial en quan a
espècies, si que concentren una considerable biodiversitat, i són una bona
representació dels massissos litorals típicament mediterranis en un entorn amb
unes elevades pressions antròpiques, sobretot conseqüència del turisme de sol i
platja i dels creixements urbanístics en forma de ciutat jardí. Per la qual cosa els
espais PEIN de l’àmbit són, en si mateixos, peces claus per la connectivitat
ecològica funcional, tant a escala local, com a escala regional.

Valors

També alguns d’aquests espais formen part de diversos inventaris de patrimoni
natural, entre d’altres:



Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya (IEIGC): s’hi troba la
Geozona Formes granítiques de l’Ardenya (que inclou el Geòtop de Roca
cavallera de la Pedralta i el Geòtop Doms de Solius) al municipi de CastellPlatja d’Aro i el Geòtop no inclòs en Geozona de les Roques Granítiques de
s’Agaró, al municipi de Santa Cristina d’Aro.



Inventari de zones humides de Catalunya: Que integra la Bassa del Dofí
(codi 01001001) del municipi de Castell-Platja d’Aro.



Tot i no estar inclòs en cap inventari de zones humides cal destacar Els
Estanys (bassa de laminació artifical ubicada a Platja d’Aro) i la Bassa de les
Reinetes (Castell-Platja d’Aro).

La principal raó per la qual es va propiciar la incorporació de les Gavarres als
espais PEIN va ser pel fet de ser un bon representant de les serres litorals silícies
del Sistema Mediterrani Septentrional. La situació fisiogràfica i l'orientació variada
li confereixen un notable grau de diversitat. Sense presentar elements molt
notables o extremadament singulars, el conjunt de la serra és un bon exemple de
la diversitat dels ecosistemes, especialment forestals, propis d’aquest sector. El
conjunt del massís atresora valuosos recursos forestals -una de les millors
mostres de sureda i pinedes de pinastre del país- i constitueix una excel·lent
reserva de poblaments florístics i faunístics mediterranis, amb algunes espècies
singulars.
L’EIN de les Gavarres està gestionat pel Consorci per a la Protecció i la Gestió de
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1. ESPAIS NATURALS PROTEGITS
l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres.
Pel que fa al massís de Cadiretes, es va propiciar la seva incorporació als espais
PEIN per l'interès de mantenir una àrea prou extensa de la costa catalana de
grans valors paisatgístics i naturals, en un bon estat de conservació. Destaca la
singularitat geològica i paisatgística d’algunes formacions característiques del
massís (blocs granítics, cassoletes, doms...). La notable presència d’elements
extramediterranis (euro-siberians i atlàntics) en aquest massís plenament
mediterrani li donen un remarcable interès com a centre relictual d’espècies
d’afinitats atlàntiques. Cal remarcar també la presència de diverses espècies de la
flora endèmiques i rares a Catalunya. La línia litoral presenta un notable interès
amb biocenosis marines característiques dels trams de costa rocosa alta
fortament batuda i d’aigües fondes i netes; destaca el fons de grapissar i els
blocs coral·lígens de fondària ben diferenciats d’altres espais marins.
L’EIN del massís de Cadiretes serà gestionat per el Consorci del massís ArdenyaCadiretes que s’ha constituït recentment.
La connectivitat entre els espais naturals protegits o d’interès és indispensable
per mantenir-hi la biodiversitat i la mínima població viable per a la seva
continuïtat. Actualment aquesta connectivitat hi és materialitzada mitjançant
diversos elements i eixos connectors: el riu Ridaura, la riera de Salenys, la riera
del Vilar, la riera de Solius, la riera de Bell-lloc, la riera de Canyet, espais
agroforestals, etc.
Tanmateix hi ha elements barrera que afecten a aquesta connectivitat funcional
existent com les activitats extractives, les línies elèctriques i les carreteres C-31,
la C-65, la C-250, la GIV-6611, la GIV-6613, la GIV-6621, etc. Així com elements
barrera potencials o previstos, com la proposta del tramvia intercomarcal a
l’anella de les Gavarres.
La connectivitat entre els massissos de les Gavarres i de Cadiretes es pot realitzar
per diversos punts entre Llagostera, Santa Cristina i Castell d’Aro, i és una
connexió molt important tant des del punt de vista ecològic com paisatgístic i
social.



Contenir hàbitats similars als que es pretén connectar (hàbitats forestals o de
ribera, espècies similars, xarxa hidrogràfica...)



Ser suficientment extensos i diversos a nivell paisatgístic per afavorir el
major nombre possible de fluxos biològics de diferents grups taxonòmics.

Requeriments dels
espais per a la

connectivitat



Presentar la màxima continuïtat amb la mínima interferència possible dels
usos i activitats humanes més intensos (especialment, continus urbans i
infraestructures lineals)
Situar-se en sectors de distància mínima entre els espais a connectar.

Fragmentació dels hàbitats:


Amenaces per la 
connectivitat
funcional

Infrastructures
hidràuliques.

lineals:

xarxa

viària,

xarxa

elèctrica,

infraestructures

Desenvolupaments urbanístics (existents i previstos) i agricultura intensiva i
de monocultiu.



Pèrdua o destrucció
d’infraestructures.



Dispersió d’espècies exòtiques o malalties

dels

hàbitats,

especialment

per

la

construcció
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2. XARXA HIDROGRÀFICA
Tipologia Connectors fluvials
Els rius, rieres i torrents, de l’àmbit són eixos fluvials de canalització dels fluxos,
sobretot de fauna, i també espais de refugi de gran valor paisatgístic i sociocultural.
Considerant la presència d’hàbitats d’interès comunitari (HIC) de l’annex I de la
Directiva 97/62/CEE, es defineixen com a principals eixos fluvials de l’àmbit per
la qualitat puntual dels seus boscos de ribera (principalment vernedes i
freixanedes):



El riu Ridaura. Espai fluvial de gran vàlua ecològica que creua la Vall
d’Aro. Pel que fa a les funcions connectives cal destacar que intercepta la
plana altament urbanitzada i que recull les aigües dels torrents i rieres
dels massissos de Gavarres i Cadiretes afavorint-ne la connectivitat. Pel
que fa a la vegetació cal destacar la bona qualitat d’aquesta a capçalera i
la presència d’alguns retalls de verneda a capçalera i al tram mig.
Tanmateix, a partir del nucli de Santa Cristina d’Aro el Ridaura esdevé
més una barrera que un espai connector atenent a la qualitat mediocre
de les seves aigües conseqüència de l’abocament de l’EDAR a CastellPlatja d’Aro, a la qualitat mediocre de la vegetació de ribera
conseqüència de la proliferació d’espècies al·lòctones i invasores (canyes
i acàcies), i a l’endegament del tram final. Per altra banda, el règim del
riu és torrencial i depèn fonamentalment de la pluviometria.



La riera de Salenys. A diferència del riu Ridaura, la riera de Salenys té
gorgues a on hi ha presència d’aigua durant tot l’any. Aquest grau
d’humitat fa que la vegetació que hi sigui present sigui ombrívola tot i
que típicament mediterrània. Tanmateix s’hi detecten peus d’espècies
al·lòctones i colonitzadores com nyàmeres de color groc i ailants. La
presència de falles ha afavorit la surgència de fonts picants que porten
en dissolució l’anhídrid carbònic captat en capes profundes del subsòl.
Destaca l'interès paisatgístic dels voltants del Pou dels Gorges



Torrent de la Deu (en el punt de confluència amb el Ridaura). Aquest
tram presenta una important taca de verneda (Alnus glutinosa) amb
ortiga morta (Lamium flexuosum). El seu valor radica no només per ser
un hàbitat d'interès prioritari (HIC) sinó per la seva situació estratègica
aigües amunt d'un tram clau de connectivitat entre els EIN i LIC del
Massís de Cadiretes i Les Gavarres. Aquesta taca de bosc de ribera té una
funció molt important com a font de material vegetal des d'on recuperar
aquest tram clau de connectivitat.



La riera de Solius. Discòrrer per l’espais agrícola de la Vall de Solius,
molt ben conservat i de gran qualitat paisatgística ubicat entre les
masses forestals de Cadiretes i Gavarres. La vegetació de ribera de la
riera de Solius es troba desestructurada i amb presència de plantacions
de plataners, principalment quan la riera de Solius arriba al Ridaura, així
com en trams amb urbanitzacions contigües (Can Reixac, Golf Costa
Brava).



La riera de Vallpresona. Es localitza al municipi de Santa Cristina d’Aro,
al límit amb el municipi de Tossa de Mar per la zona litoral. S’hi troben
lloredes i bosquines de llor (Laurus nobilis), que és un hàbitat d’interès
comunitari prioritari.

Valors
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2. XARXA HIDROGRÀFICA



La riera de Fenals. Circula per una zona forestal amb un gran valor
paisatgístic. Inclou hàbitats d’interès comunitari, com suredes, vernedes
i herbassars. Espai tampó entre les urbanitzacions veïnes al massís de les
Gavarres.



Torrent de Canyet i torrent de les Comes. Es tracta d’un espai
d’amortiment entre les urbanitzacions veïnes i el massís de les Gavarres
en una matriu forestal amb retalls d’alzinar, torrents i flora pròpia
d’ambients humits. Inclou hàbitats d’interès comunitari.



Riera de Mas Riera i Riera de Mas Cases. Aquestes rieres de la conca
de la riera de Calonge pertanyen a l'EIN i LIC de Les Gavarres. Es
considera necessari la consideració específica dels seus valors ecològics
com a condicions de referència per al seu tipus fluvial dins del Programa
de desenvolupament del Pla d´interès natural i/o Pla de gestió dins de la
Xarxa Natura 2000. Cal la preservació específica de las taques de
vernedes (Alnus glutinosa) amb ortiga morta (Lamium flexuosum)
presents en aquest tram que es consideren hàbitats d'interès comunitari
prioritaris (HIC prioritaris).

La major part dels cursos de l’àmbit són de règim torrencial i propers a zones
urbanes, fet que en condiciona la degradació de la vegetació de ribera, tot i que
encara conservin les propietats de connexió ecològica.
Les unitats que conformen aquests connectors fluvials varien en funció del tram
fluvial. El paisatge fluvial de capçalera es caracteritza per la riquesa de boscos de
ribera on s’hi troben verns, freixes i al llarg de tot el curs alzines, pins i roures. A
mesura que els eixos fluvials arriben a la plana s’han anat substituïnt les lleres
per plantacions, eliminant els meandres i canalitzant els trams baixos. És en
aquestes zones on el bosc de ribera es troba més degradat.
L’interès connectiu de la xarxa hidrogràfica rau en el fet que es tracta
d’enclavaments lineals formats per la llera, la riba i en general l’àrea inundable,
que actuen d’eixos de connexió del flux ecològic, social i paisatgístic.



Assegurar la connectivitat longitudinal al llarg dels rius i rieres tant pel que
fa a la qualitat i la quantitat de l’aigua com a la qualitat dels hàbitats.



Contenir hàbitats similars als que es pretén connectar.



Ser suficientment extensos i diversos a nivell paisatgístic per afavorir el
major nombre possible de fluxos biològics de diferents grups taxonòmics.

Requeriments dels
espais per a la
connectivitat 



Presentar la màxima continuïtat amb la mínima interferència possible dels
usos i activitat humanes més intensos (especialment, preses, guals o
infraestructures transversals)
Contenir hàbitats d’interès comunitari (HIC) de l’annex I de la Directiva
97/62/CEE.

Fragmentació dels hàbitats i de la qualitat ecològica del medi fluvial:


Amenaces per la
connectivitat 
funcional

Infraestructures hidràuliques transversals: presència de preses, guals i
rescloses (elements que sense mesures correctores poden esdevenir
impermeables per la fauna)
Pèrdua o destrucció
d’infraestructures.

dels

hàbitats,

especialment

per

la

construcció



Dispersió d’espècies exòtiques.



Mala qualitat del medi fluvial (tant de l’aigua com de la vegetació i l’hàbitat
de ribera) sobretot conseqüència dels abocaments d’aigües residuals.

-121GEOSERV

Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

2. XARXA HIDROGRÀFICA



Manca de cabal circulant, conseqüència de captacions, de l’esgotament dels
aqüífers i de l’estrès hídric per períodes perllongats de sequera.



Infraestructures viàries associades al creuament de la xarxa viària: drenatges,
ponts, etc.



Discontinuïtat de la cobertura vegetal i agricultura intensiva o de monocultiu.



Ocupació, per part de diferents usos i infraestructures, del domini públic
hidràulic.

3. HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI
Tipologia

Espai d’interès connector
Element susceptible de ser connectat a escala territorial i local
La major part dels hàbitats presents als municipis de la Vall d’Aro tenen la seva
correspondència amb hàbitats d’interès comunitari (HIC) definits a l’annex I de la
Directiva 97/62/CEE. Essent els següents:

-

Suredes (codi 9330). Dels hàbitats inclosos a la Directiva Hàbitats, les
suredes són el més ben representats en quant a extensió, malgrat que
actualment moltes suredes es presenten barrejades amb pins. Es tracta d’un
hàbitat no considerat com a prioritari ubicat als espais PEIN.

-

Alzinars (codi 9340). Es tracta d’un hàbitat no considerat com a prioritari.
Malgrat que probablement representaria la vegetació climàcica de bona part
del territori, a la Vall d’Aro ja no hi és abundant, i les poques taques
d’alzinar que queden són relictuals, sovint associades al Ridaura i, per tant,
fora dels espais del PEIN.

-

Vernedes (codi 91E0). Hàbitats d’interès comunitari amb caràcter de
prioritari que només es troba als trams alts de les rieres i torrents. És un
hàbitat que es troba en estat de degradació i desplaçat per espècies
al·lòctones.

-

Salzedes, alberedes (i omedes) mediterrànies (codi 92A0). Es tracta d’un
hàbitat prioritari que es troba puntualment, i associat a alguns trams de rius
i rieres, alternat o barrejat amb la verneda.

-

Herbassars megafòrbics nitròfils i humits (codi 6431). Hàbitat no prioritari
que es troba associat a alguns cursos fluvials on la vegetació potencial es
troba degradada.

-

Vegetació de penya-segats del litoral mediterrani amb Limonium
endèmics (codi 1240). Hàbitat no prioritari que es situa als penya-segats
litorals.

-

Lloredes, bosquines de llor (Laurus nobilis) (codi 5230). Hàbitat d’interès
comunitari amb caràcter de prioritari es localitza a la riera de Vallpersona.

Valors

Tanmateix els HIC no prioritaris i més abundants a l’àmbit també tenen
consideració d’alt interès natural i ecològic pel que fa a la connectivitat funcional.
En aquest sentit, s’han considerat especialment els enclavaments amb presència
de:

-

Suredes amb sotabosc clarament forestal

-

Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfíts
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3. HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI

-

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc
llenyós

-

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles
silicícoles, de terra baixa

-

Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa

-

Conreus herbacis extensius de secà

-

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

-

Conreus abandonats

-

Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa

-

Boscos mixts de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.)

-

Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa

-

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de
bosquines acidòfiles

-

Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de
bosquines acidòfiles

-

Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila

-

Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicícoles, dels
costers i dels sòls secs de zones marítimes

-

Fruiterars, principalment de regadiu

-

Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata,
Galium lucidum (espunyidella blanca),...



Contenir hàbitats similars als que es pretén connectar (hàbitats forestals o de
ribera, espècies similars, xarxa hidrogràfica, etc.)



Ser suficientment extensos i diversos a nivell paisatgístic per afavorir el
major nombre possible de fluxos biològics de diferents grups taxonòmics.



Presentar la màxima continuïtat amb la mínima interferència possible dels
usos i activitat humanes més intensos (especialment, continus urbans i
infraestructures lineals impermeables)

Requeriments dels
espais per a la
connectivitat 

Situar-se en sectors de distància mínima entre els espais a connectar.



No presentar plagues o malalties que puguin estendre’s pel territori
mitjançant les vies de connectivitat.



Presentar sotabosc net i mesures de prevenció d’incendis adequades en les
masses de més combustibilitat i inflamabilitat, per tal que la continuïtat de
massa forestal no suposi un perjudici pel risc d’incendi.

Fragmentació de l’hàbitat i/o pèrdua de la qualitat ecològica:


Amenaces per la

connectivitat
funcional

Infraestructures lineals: xarxa viària, xarxa ferroviària, xarxa elèctrica,
infraestructures hidràuliques, etc.
Desenvolupaments urbanístics (existents i previstos) i agricultura intensiva i
de monocultiu.



Pèrdua o destrucció
d’infraestructures.



Dispersió d’espècies exòtiques o malalties.

dels

hàbitats,

especialment

per

la

construcció
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4. FAUNA
Tipologia Element susceptible de ser connectat a escala territorial i local
A causa de la diversitats d’hàbitats, la variació altitudinal i l’extensió de l’àmbit
d’estudi, la fauna present és, també, diversa, tot i ser comuna d’hàbitats
mediterranis. Tanmateix la connectivitat entre poblacions faunístiques és
indispensable per assegurar els requeriments de l’espècie i la perpetuació
genètica.
A partir del grau de protecció de la fauna dels espais PEIN i potencialment
present als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, destaquen
espècies rellevants com: la tortuga de rierol, el rat penat de cova, el rat penat
orellut mitjà, el rat penat de peus grans, el dofí molar, el rat penat
mediterrani de ferradura, el rat penat orellut gran, el rat penat petit de
ferradura, el trobat, el duc, l’enganyapastors, el falcó pelegrí, el crob marí
emplomallat, la tallareta cuallarga, la llúdriga, el rat penat d’orelles dentades,
Valors l’orenta cua-rogenca, el teixó, la mostela, l’àguila marcenca, el cotoliu,
l’espinós, entre d’altres.
Els grups més sensibles a la pèrdua de connectivitat ecològica i a l’efecte barrera
generat per certes infraestructures lineals, com les viàries, són els amfibis i
alguns grups de mamífers (lagomorfs, carnívors i ungulats). En relació al medi
aquàtic i a l’efecte barrera sobre la connectivitat fluvial longitudinal generat per
certes infraestructures que l’intercepten, cal destacar també el grup dels peixos.
En el cas dels quiròpters i les aus l’efecte de la pèrdua de connectivitat es
minimitza per la seva capacitat de vol.
L’anàlisi de la connectivitat ecològica s’ha fonamentat en la dispersió de la fauna
que pot ser detectada mitjançant la mortalitat causada per atropellaments a les
carreteres o la col·lisió amb vehicles.

Requeriments dels
espais per a la
connectivitat



Presentar continuïtat i diversitat de la coberta vegetal atès que un major
recobriment arbori i arbustiu ofereix refugi i canalitza els desplaçaments de
la fauna. Les extensions contínues de bosc, la vegetació de ribera i les àrees
de vorada o ecotons són els més interessants per a la connectivitat de la
fauna.



Presència de fons de vall i carenes. Els fons de vall canalitzen la dispersió de
les aus i altres vertebrats, i les carenes canalitzen algunes espècies de
mamífers carnívors.



Existència pròxima de cursos fluvials i de masses d’aigua on es concentra la
vegetació lineal de ribera que actua com a eix de canalització dels
moviments de la fauna i una elevada diversitat faunística.



Contenir hàbitats similars als que es pretén connectar (hàbitats forestals,
espècies similars, xarxa hidrogràfica, etc.)



Ser suficientment extensos i diversos a nivell paisatgístic per afavorir el
major nombre possible de fluxos biològics de diferents grups taxonòmics.



Presentar la màxima continuïtat amb la mínima interferència possible dels
usos i activitats humanes més intensos (especialment, continus urbans i
infraestructures lineals impermeables)



Situar-se en sectors de distància mínima entre els espais a connectar.

Fragmentació de l’hàbitat i/o pèrdua de la qualitat ecològica:
Amenaces per la  Infraestructures lineals: xarxa viària, xarxa ferroviària, xarxa elèctrica,
connectivitat
infraestructures hidràuliques, etc.
funcional
 Desenvolupaments urbanístics (existents i previstos) i agricultura intensiva i
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4. FAUNA
de monocultiu.



Pèrdua o destrucció
d’infraestructures.



Contaminació de les aigües, del sòl, de l’atmosfera i contaminació acústica i
lumínica.



Dispersió d’espècies exòtiques i bioinvasores o de malalties.



Hiperfreqüentació del medi natural.

dels

hàbitats,

especialment

per

la

construcció

4.2.2. Unitats de la matriu social
Amb la informació del patrimoni cultural s’ha creat un mapa que permet valorar si els
monuments arquitectònics i arqueològics, les zones d’interès geològic i d’escalada, i els
equipaments com càmpings, àrees d’esbarjo, etc. es troben ben connectades a través de la
xarxa de camins i d’itineraris existents, i a l’hora per explorar les possibilitats de tractar
nous eixos connectius i revaloritzar socialment el patrimoni humà i natural del territori.
Tanmateix es comprova si les poblacions es troben ben connectades a través de camins
ramaders i carrerades que s’han utilitzat des d’antic, tant per al comerç com per a la
transhumància i, finalment, si les àrees agrícoles es troben ben conservades4.
Taula 23. Unitats de la matriu social dels municipis de la Vall d’Aro
1. AGRICULTURA I SILVICULTURA
Tipologia

Espai d’interès connector
Element susceptible de ser connectat a escala territorial i local
L’activitat agrícola, ubicada bàsicament a la plana al·luvial del riu Ridaura i en
algunes zones del massís de Gavarres; representa prop d’un 10% de la superfície
total dels municipis (quasi unes 900 ha). Els conreus de secà (sobretot de cereals
i farratges) i de regadiu –prop del 10% de la superfície de l’àmbit, any 2002–,
ubicats a la Vall d’Aro entorn dels sòls urbans, han anat cedint superfície a les
urbanitzacions, als nuclis i a les infraestructures, que ja suposen un 15% de la
superfície tota.

Valors

Tanmateix aquests espais agoforestals de la plana són una extensió
d’importància per la connectivitat funcional, on cal destacar la vall de Solius pel
seu valor paisatgístic i tradicional.
Per altra banda, els espais agroforestals dels massissos de Gavarres i de
Cadiretes (en menor grau), originats per l’activitat agrícola i envoltats per
vegetació forestal, esdevenen un mosaic de zones conreades amb clapes de bosc
i matollars importants. Tanmateix, aquest es troben en regressió pel que fa la
massa forestal.
En aquest cas, l’activitat agrícola incrementa la biodiversitat atès que sense ella
el paisatge esdevindria més homogeni, dominat per les zones forestals i amb una
menor diversitat d’espècies.
Les comunitats forestals arbrades dominen en tot l’àmbit d’estudi suposant un

4

Veure mapa 3- Matriu Social

-125GEOSERV

Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com
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30% de boscos d’escleròfil·les dominats principalment per les suredes, un 23%
de boscos aciculifolis (sobretot pinedes de pi pinyer i pinastre) i intercalats amb
un 22% de bosquines i prats de bruc boal i estepars i brolles silicícoles de terra
baixa.
Entorn a aquestes activitats tradicionals s’han desenvolupat una xarxa de camins
rurals i ramaders relacionats amb l’obtenció de fusta i suro, sobre alguns del
quals s’hi ha establert senders i itineraris.
A l’àmbit d’estudi s’hi localitzen 20 Plans Tècnics o Plans Simples de Gestió i
Millora Forestal, essent les espècies forestals de més densitat, l’azina, l’alzina
surera, el pi blanc, el pi pinyer, els roures i l’arboç.
Per altra banda, s’hi troben 242 ha forestals declarades d’utilitat pública tot i
que són de titularitat privada.
Els boscos actuals de l’àmbit d’estudi han esdevingut un ús tradicional intens
atesa la diversitat d’aprofitaments que s’havien fet en altres temps (fusta, suro,
llenya, carbó, pastures, etc.). Aquesta intervenció humana secular fa que avui el
bosc, malgrat la recuperació de l’últim mig segle, no hagi arribat encara a assolir
l’estructura que, des d’un punt de vista silvícola o forestal, correspondria a un
bosc amb una estructura òptima. De fet, la crisi del món forestal que s’ha traduït
en un baix preu de la fusta i en l’abandó de les explotacions forestals, ha
suposat que els boscos evolucionessin cap a boscos de rebrot amb estructures
deficients i de baixa producció, on els propietaris forestals realitzen actuacions
silvícoles, més per la conservació de les seves propietats que per l’obtenció de
beneficis.
En aquest sentit, la nevada del 2010 ha malmès el bosc fent caure branques i
esqueixant peus, fet que ha incrementat considerablement el risc d’incendi
forestal en una zona on aquest ja és alt.


Requeriments dels

espais per a la
connectivitat

Amenaces

Contenir una agricultura extensiva i de policultiu (diferents espècies vegetals
i explotació agrícola i silvícola d’extenció mitjana)
Existència d’un mosaic agroforestal amb diversitat d’ambients i diverses
zones d’ecotò.



Disponibilitat tècnica per a la continuïtat de l’activitat (sòl i edafologia,
pendent, proximitat a fonts d’aigua, etc).



Alteració dels usos i les activitats tradicionals.



Pèrdua de les activitats agràries i silvícoles per manca de continuïtat
generacional o inviabilitat econòmica.



Infraestructures lineals: xarxa viària, xarxa ferroviària, xarxa elèctrica,
infraestructures hidràuliques, etc.



Desenvolupaments urbanístics (existents i previstos) i agricultura intensiva i
de monocultiu.



Pèrdua o destrucció de les àrees de conreu, especialment per la construcció
d’infraestructures.



Dispersió d’espècies exòtiques o malalties
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2. NUCLIS URBANS
Tipologia Element susceptible de ser connectat a escala territorial i local
La qualitat dels nuclis urbans semirurals de l’àmbit, antigament aïllats, ha fet
que tinguessin una identitat pròpia amb elements patrimonials de gran valor
estètic, simbòlic i històric, i que actualment siguin centres de reclam pel turisme
d’interior. En concret es tracta dels nuclis rurals de Romanyà de la Selva, Solius
i Castell d’Aro.
A part d’aquest nuclis tradicionals, el sòl urbà i urbanitzable dels nuclis turístics
de Platja d’Aro, s’Agaró –a primera línia de costa–, i més residencials de Santa
Cristina d’Aro ha patit un important creixement urbanístic, sovint en forma de
ciutat jardí i d’urbanitzacions disperses i aïllades en les zones forestals dels
massissos de Gavarres i Cadiretes, fins i tot urbanitzant en pendents superiors al
20%.
El municipi de Castell-Platja d’Aro s’estructura amb els nuclis de Castell d’Aro,
Platja d’Aro, s’Agaró i les diverses urbanitzacions (Can Manel, Can Semi, Cim
d’Aro, Mas Nou, Mas Ros, Mas Semi, S’Agaró, Suredes – Puig Romaní, i Treumal).
Abans del desenvolupament turístic definitiu del municipi (segona dècada del
segle XX) la capitalitat del municipi l’exercia Castell d’Aro i, a mesura que van
anar apareixent els primers establiments turístics i les segones residencies a la
zona costanera, poc a poc es va anar consolidant el nucli de Platja d’Aro fins
esdevenir la capital del municipi al 1962.
Aquesta dinàmica va anar estenent-se per tota la línea de costa i al voltant de les
principals vies de comunicació. Alhora també va anar creixent el nucli interior de
Castell d’Aro i les edificacions a les zones més abruptes del municipi, formant
urbanitzacions.
Valors

En aquest sentit, es pot diferenciar clarament una primera línea de costa formada
pels nuclis de S’Agaró i Platja d’Aro, aquest darrer amb unes densitats majors; i
la zona interior, on hi ha Castell d’Aro i les urbanitzacions.
Les zones urbanes del municipi de Santa Cristina d’Aro tenen una ocupació molt
dispersa en el territori, amb 1) una gran àrea de sòl urbanitzat al pla del Ridaura,
constituïda pel nucli de Santa Cristina d’Aro, la urbanització del Club de Golf
Costa Brava i altres àrees més petites com la d’equipaments o el càmping,
ubicats a la zona del Mas de Sant Josep; i 2) diferents àrees de mida mitjana
escampades per la resta del territori i, per tant, a les zones de muntanya
(urbanitzacions de la Roca de Malvet, les Teules, Bell-lloc, Sant Miquel d’Aro, Club
de Golf Aro-Mas Nou o Canyet).
El nucli de Santa Cristina d’Aro presenta molts espais buits dins del sòl urbà
que encara no s’han consolidat. El creixement urbanístic previst al planejament
és suficient per a la població resident al poble, i fins i tot sobreestimat en relació
a la demanda d’habitatge.
El 70% dels habitatges de Platja d’Aro són segones residències. Les expectatives
de creixement també es consideren suficients pel creixement vegetatiu de la
població resident al municipi, atès que només el 22% són primeres residències.
Per la qual cosa el creixement en forma de taca d’oli dins els espais naturals
protegits es podria restringir atenent a les demandes actuals d’habitatge de
segona residència.
La connectivitat social entre aquests nuclis està molt ben estructurada a partir
de diversos camins rurals, senders (locals, de petit recorregut i de gran
recorregut), rutes cicloturístiques i de BTT, la via verda del Carrilet, els camins de
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2. NUCLIS URBANS
ronda i fins i tot itineraris i parcs de salut, a ambdós municipis.



La xarxa de camins ramaders, rurals, senders de BTT, pistes forestals,
itineraris, senders de GR, etc. i les carreteres secundàries són espais
indispensables per a la connectivitat funcional que perpetuin les dinàmiques
socials i econòmiques i els eixos d’observació panoràmica dels elements de
la matriu social.



Disseny d’un planejament que suposi uns usos inapropiats per a la
continuïtat i perpetuació de la identitat dels nuclis.



Fragmentació, deteriorament, simplificació, banalització dels elements i els
valors característics dels nuclis rurals.

Amenaces 

Pèrdua d’identitat territorial per part de la població i pèrdua de les activitats
tradicionals.

Requeriments dels
espais per a la
connectivitat



Aïllament territorial dels nuclis.



Pèrdua de la població autòctona i domini de la població de segona
residència.

2. PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
Tipologia Element susceptible de ser connectat a escala territorial i local
Els municipis de la Vall d’Aro concentren un ric patrimoni arquitectònic i
arqueològic recollit en l’Inventari del patrimoni arquitectònic i arqueològic de
Catalunya del Departament de Cultura i Mitjans de Comuncació i en els Catàlegs
de Béns a protegir i de masos i masies dels planejaments municipals de CastellPlatja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
El coneixement, la conservació, la divulgació i la valoració del patrimoni,
esdevenen una eina imprescindible de treball per poder establir programes
racionals de prioritat en quant a conservació, protecció, difusió i connectivitat
dels jaciments i edificis. L’àmbit d’estudi presenta un elevat nombre d’elements
considerats de patrimoni pels seus valors estètics, històrics, pel seu ús social,
religiós o espiritual i/o pel seu valor simbòlic i identitari per la població local.
Valors El planejament de Castell-Platja d’Aro disposa d’un Annex de Catàlegs
d’elements de valor arquitectònic i patrimonial en el qual s’hi recullen les restes
prehistòriques, menhirs i dolmens localitzats a la muntanya, les masies de la
colonització del delta del Ridaura en l’antiga maresma, les esglésies, i l’obra
representativa de Rafael Massó com a arquitecte del descobriment de la costa
com a element turístic.
El planejament de Santa Cristina d’Aro compta amb un Catàleg del patrimoni
arquitectònic i dels elements d’interès històric i artístic i un Catàleg de masies i
cases rurals en sòl no urbanitzable.
Tanmateix, els elements patrimonials més rellevants presents a l’àmbit d’estudi i
catalogats com a Bé cultural d’interès Nacional (BCIN), són:



Pel que fa al patrimoni arqueològic:
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2. PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC



-

Castell de Benedormiens o Castell d’Aro (Castell-Platja d’Aro)

-

Cova d’en Daina (Santa Cristina d’Aro)

Pel que fa al patrimoni arquitectònic:

-

Can Riembau (Castell-Platja d’Aro)

-

Can Daussà (Castell-Platja d’Aro)

-

Can Sicars (Castell-Platja d’Aro)

-

Can Bas (Castell-Platja d’Aro)

-

Conjunt històric de Castell d’Aro

-

S’Agaró (Castell-Platja d’Aro)

-

Torre Seguera, Cal Rei o Cal Xai (Castell-Platja d’Aro)

-

Castell de Castell d’Aro

-

Castell de Solius (Santa Cristina d’Aro)



La xarxa de camins rurals, ramaders, senders de BTT, pistes forestals,
itineraris, senders de GR, etc. i les carreteres secundàries són espais
indispensables per a la connectivitat funcional que perpetuï les dinàmiques
socials i econòmiques i els eixos d’observació panoràmica dels elements de
la matriu social.



Fragmentació i aïllament dels elements patrimonials fins a l’oblit.



Banalització, simplificació i destrucció dels elements patrimonials.



Pèrdua dels usos tradicionals associats als elements del patrimoni.

Requeriments dels
espais per a la
connectivitat

Amenaces 

Abandonament, deteriorament, vandalisme contra el patrimoni.



Infraestructures lineals: xarxa viària, xarxa ferroviària, xarxa elèctrica,
infraestructures hidràuliques, etc.



Desenvolupaments urbanístics (existents i previstos).

3. EQUIPAMENTS PEL GAUDI DE LA NATURA I DEL PAISATGE
Tipologia Element susceptible de ser connectat a escala territorial i local
Els municipis de la Vall d’Aro, són entorns vinculats a l’existència d’espais
naturals protegits i d’un paisatge semi-rural de qualitat que encara conserva tot
el seu encant original en les zones allunyades de la costa.

Valors

En aquest sentit, a més d’assegurar una connectivitat funcional per la
conservació del patrimoni arquitectònic i arqueològic cal assegurar la
connectivitat entre els equipaments pel gaudi de la natura i del paisatge,
com són:

-

Càmpings (Riembau, Valldaro, Pinell, sa Cova, Vall d’Or Europ, Castell
d’Aro, Mas Sant Josep, Santa Cristina).

-

Allotjaments rurals (Mas Pla de Solius).

-

Àrees d’esbarjo.

-

Zones d’escalada (Roca Ponça - Roques Bessones a Solius).

-

Vies ferrates (ferrata de les Gorgues de Salenys, ferrata de les Agulles
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3. EQUIPAMENTS PEL GAUDI DE LA NATURA I DEL PAISATGE
Rodones, camí equipat de Carcaixells - Montclar - Solius).

-

Fonts, surgències naturals i punts culminals.

-

Miradors (Puig Pinell, Puig del Mas Nou, Camí de Ronda, Roca Rovira,
Montclar, Pedralta, Puig d’en Ponç).



La xarxa de camins rurals, ramaders, senders de BTT, pistes forestals,
itineraris, senders de GR, etc. i les carreteres secundàries són espais
indispensables per a la connectivitat funcional, que perpetuïn les dinàmiques
socials i econòmiques i els eixos d’observació panoràmica dels elements de
la matriu social.



Fragmentació i aïllament dels equipaments pel gaudi de la natura (càmpings,
zones d’escalda, àrees d’esbarjo i miradors).



Banalització, simplificació i destrucció dels equipaments de gaudi.



Pèrdua dels usos tradicionals associats als equipaments i al paisatge.

Requeriments dels
espais per a la
connectivitat

Amenaces 

Abandonament, deteriorament, vandalisme contra els equipaments de gaudi.



Infraestructures lineals: xarxa viària, xarxa ferroviària, xarxa elèctrica,
infraestructures hidràuliques, etc. que fragmentin la connectivitat entre els
equipaments o dels propis equipaments i del paisatge.



Desenvolupaments urbanístics fragmentadors (existents i previstos).

4.2.2. Unitats del paisatge
Al nostre país, el paisatge no ha estat fins ara objecte d’una ordenació legal sistematitzada i
concreta, sinó que apareix esmentat de forma dispersa dintre del camp de l’urbanisme, en
les normatives ambientals o en legislacions referents a política agrària. D’aquesta manera
s’ha pogut regular alguns aspectes, com la unificació d’infraestructures en el paisatge, però
queden molts altres aspectes del paisatge sense contemplar o regular atès que s’estudia el
paisatge des del punt de vista d’altres ciències, com l’enginyeria o l’arquitectura, però no
com un objecte d’estudi particular.
S’entén per paisatge el fragment del territori en el que intervenen les interaccions
ambientals i culturals i que la societat percep segons la seva pròpia sensibilitat.
És una de les fites del present estudi de connectivitat definir els valors del paisatge dels
municipis de la Vall d’Aro en clau històrica, social, cultural, territorial i ambiental i assegurarne la seva connectivitat funcional per tal de conservar-lo.
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea
el catàleg de paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics
en el planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials, i d’aquesta
manera adopta els principis i estratègies d’acció que estableix el Conveni europeu del
paisatge promogut pel Consell d’Europa. En concret, l’àmbit d’estudi correspon al Catàleg
del Paisatge de les Comarques Gironines, en procés de redacció.
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Si bé el paisatge és conseqüència de la interacció del medi natural i biofísic amb l’activitat
humana, el paisatge també és responsable directe de la nostra qualitat de vida, és un
autèntic patrimoni cultural i identitari de la població i una potent font de recursos, com per
exemple el turisme.
Taula 24. Unitats de la matriu paisatgística dels municipis de la Vall d’Aro
1. PAISATGE5
Tipologia d’espai

Espai d’interès connector
Element susceptible de ser connectat a escala territorial i local
Les unitats paisatgístiques dominants a l’àmbit d’estudi són el paisatge de
muntanya, el paisatge de plana agrícola, el paisatge fluvial i el paisatge de
les zones urbanitzades.
Els municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro estan formats per una
matriu original de tipus forestal, de gran continuïtat cap al nord i al sud, amb
àrees de conreus que prenen especial rellevància a la plana al·luvial del riu
Ridaura i a la vall de Solius, que progressivament s’han anat substituint per
infraestructures viàries d’accés a la costa i per zones urbanes, i finalment,
urbanitzacions aïllades en el territori forestal.
Destaca en el paisatge una xarxa de camins rurals intensa generada com a
conseqüència de l’activitat forestal i una xarxa hidrogràfica ben ramificada en
forma de ventall que ressegueix totes les valls i que s’estructura entorn de les
conques dels rius mencionats anteriorment. S’observen masos i masies
disseminats com a petites taques més o menys mimetitzades en el conjunt
visual.

Les nombroses conques visuals des de les talaies que ofereixen els punts
culminals d’aquesta àrea semi abrupta, són d’una qualitat paisatgística excel·lent
des d’on s’observa que l’activitat antròpica, si bé ha suposat un cert canvi dels
hàbitats forestals per plantacions i conreus, ha conservat en gran mesura la
Valors qualitat original d’un entorn tradicional a la segona línia de mar, però ha
urbanitzat densament la primera línia de costa i algunes zones muntanyoses de
la conca visual.
Els paisatges rurals tradicionals, més diversificats i amb nombrosos elements
lineals com marges, tanques de vegetació o recs, que a l’àmbit d’estudi només
persisteixen a Solius, Romanyà de la Selva i Castell d’Aro, afavoreixen la
connectivitat a escala local.
Tanmateix destaquen alguns elements que emmascaren aquesta imatge del
paisatge verge a la muntanya i residencial difús i urbà intens a la plana al·luvial i
a la costa, com són les carreteres amb alta intensitat de trànsit, i les línies
elèctriques que dibuixen clenxes en la matriu forestal del paisatge.
Els alzinars i les suredes, més denses al nord i al sud de l’àmbit, la minsa i
desestructurada vegetació de ribera en alguns trams amb espècies al·lòctones,
les plantacions de freatòfits a les riberes dels rius i els conreus de secà en la vall
al·luvial, així com el canvi cromàtic del verd més intens dels boscos d’escleròfiles
i aciculifolis al gris de les zones urbanes i urbanitzacions, al verd i groc dels
conreus de secà, són la tònica del paisatge de l’àmbit d’estudi.
Destaca per la seva qualitat paisatgística la vall de Solius, els entorns de
Salenys i de Romanyà, i les zones de cales seminaturals de la costa de Santa

5

Veure mapa 4- Paisatge.

-131GEOSERV

Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

1. PAISATGE5
Cristina d’Aro.
Destaca pel seu impacte sobre el paisatge i la qualitat de les visuals, el paisatge
urbà, periurbà i turístic (dels nuclis de Platja d’Aro, s’Agaró, i Santa Cristina
d’Aro), el paisatge residencial difús (les nombroses urbanitzacions de Can Manel,
Can Semi, Cim d’Aro, Mas Nou, Mas Ros, s’Agaró, Suredes-Puig Romaní, Treumal,
Sant Miquel d’Aro, Vall repós, Bell-lloc, Roca de Malvet, les Teuleres, Mas Pla, Golf
Costa Brava, Mas Trempat, Can Reixac, Rosamar, etc.) i les infraestructures
viàries i elèctriques associades a l’activitat turística.
El paisatge és identitari per la població que hi resideix i reuneix valors com els
estètics (conques visuals de gran bellesa i abast), ecològics (diversitat
d’hàbitats, espais agroforestals i continuïtat forestal), productius (àrees
agrícoles rellevants i explotacions silvícoles i forestals dels recursos naturals i de
les plantacions), històrics (diversitat en elements de patrimoni arqueològic i
arquitectònic, existència d’ermites, monestirs, masos i masies ben conservades),
d’ús social (àrees d’esbarjo i activitats relacionades amb el paisatge com el
senderisme, les àrees d’acampada, l’escalada), religiosos (ermites i esglésies
d’encant i disperses a tot el territori) i espirituals i simbòlics (espais per
perdre’s i de total tranquil·litat i privacitat).
L’Estudi de les condicions paisatgístiques de les comarques de Girona (DPTOP,
2003) identifica l’àrea de la costa, i de les carenes dels massissos de les Gavarres
i Cadiretes com a paisatges d’excel·lència.
El Catàleg del paisatge de les comarques gironines, pendent d’aprovació
definitiva, defineix als municipis les següents unitats: Costa Brava, les Gavarres,
la Plana de la Selva i Ardenya-Cadiretes.

Requeriments dels
espais per a la
connectivitat

Amenaces



Contenir hàbitats i valors del paisatge similars als que es pretén connectar.



Ser suficientment extensos i diversos a nivell paisatgístic per afavorir el
major nombre possible de fluxos biològics de diferents grups taxonòmics.



Presentar la màxima continuïtat amb la mínima interferència possible dels
usos i activitats humanes més intensos (especialment, continus urbans i
infraestructures lineals impermeables)



Situar-se en sectors de distància mínima entre els espais paisatgístics a
connectar.



Concentrar valors i criteris d’harmonització, singularització, conjunt i unitat
identitaris del paisatge.



Fragmentació de les unitats paisatgístiques.



Transformació dels valors tradicionals i originals del paisatge.



Desintegració de les identitats i dels valors del paisatge (estètics, ecològics,
productius, històrics, d’ús social, religiosos, espirituals i simbòlics).



Banalització dels valors, pèrdua de l’interès que suscita el paisatge.



Destrucció del paisatge.
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5. DELIMITACIÓ DELS ESPAIS I ELEMENTS D’INTERÈS ESTRATÈGIC PER LA
CONNECTIVITAT
Els espais o elements d’interès estratègic per la connectivitat (EIEC)6 són aquells que
sense estar protegits per cap figura presenten prou qualitat del medi, tot i ser potser
semitransformats, i concentren unes característiques morfològiques, socials i paisatgístiques
i una estructura d’hàbitats que afavoreixen la continuïtat de fluxos biològics i ecològics, com
és facilitar els moviments de les espècies de flora i fauna a través del territori, tot mantenint
en el temps els valors del paisatge, els usos tradicionals i els valors socials.
Un EIEC pot esdevenir hàbitat per ell mateix, és a dir, pot ser un espai d’interès connector
i/o un espai susceptible de ser connectat; per la diversitat d’ecosistemes que conté, naturals
o seminaturals, per les seves mides, pel fet d’acollir un gran nombre d’espècies i pel fet de
concentrar elements d’interès social i paisatgístic per ell sol. És aquí on rau la necessitat de
regular i protegir urbanísticament aquests espais, que si bé no són destacats o protegits per
normativa a nivell de patrimoni natural o socio-cultural, concentren el potencial per a ser-ho.
Atesa la importància estratègica per la connectivitat funcional del territori dels municipis de
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, municipis amb una alta pressió turística i
urbanística i amb espais naturals d’interès, s’han desenvolupat diversos estudis en matèria
de connectivitat i fragmentació dels espais lliures en l’àmbit:
Avaluació de l’efectivitat de passos de fauna en dos trams de les carreteres C-65 i C260 i proposta de prescripcions tècniques per condicionar passos de fauna en
carreteres en funcionament (2002) – MINUARTIA.

-

-

L’estudi es va realitzar per encàrreg de GISA (Departament de Política Territorial i
Obres Públiques) i a proposta de l’entitat Associació de Naturalistes de Girona. En
el document s’avalua la idoneïtat en quant a ubicació i característiques
constructives de les estructures transversals existents a la carretera C-65, en el
tram Costa d’Alou – Santa Cristina d’Aro, i s’hi efectuen diverses propostes de
millora.

-

Diagnosi territorial sobre les àrees crítiques en matèria de connectivitat a la
demarcació de Girona (2005) – Diputació de Girona.

-

Estudi de connectivitat funcional de les Gavarres amb els Espais d’Interès Natural
de l’entorn. Anàlisi de l’efecte barrera de la xarxa viària (2005) – MINUARTIA.
Estudi promugut pel Consorci de les Gavarres i encarregat i finançat pel Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, on s’analitzaven diversos projectes
constructius, estudis informatius i estudis d’impacte ambiental de la millora de les
carreteres que formen l’Anella de les Gavarres. Aquest estudi inclou el tram de
carretera considerat estratègic entre els massissos de les Gavarres i de les Cadiretes,
ambdós espais de la xarxa Natura 2000 i del PEIN. Tanmateix en aquest estudi no es va

6

Veure Mapa 6- Espais d’interès estratègic per la connectivitat (EIEC).
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realitzar una avaluació de la funcionalitat dels passos de fauna atès que aquesta ja
s’havia realitzat en l’estudi anterior i no s’havien portat a terme les millores inicialment
proposades.
-

Les poblacions d’ungulats al Massís de les Gavarres (2006) – MINUARTIA.

-

Anàlisi de les col·lisions amb ungulats a les carreteres de Catalunya (2007) –
MINUARTIA.
Caracteritza les dades de col·lisions amb ungulats registrades durant set anys (de 2000
a 2006) en tota la xarxa de carreteres de Catalunya. En els trams de les carreteres
entre les Gavarres i les Cadiretes es van identificar diversos Trams Conflictius per
Col·lisions amb Ungulats (TCCU).

-

Seguiment del grau d’aplicació de les mesures de permeabilització al pas de fauna
de les carreteres de l’Anella de les Gavarres (2008) – MINUARTIA.
El treball contempla l’assistència tècnica al Consorci de les Gavarres per avaluar el grau
d’incorporació en els diversos projectes de les mesures de permeabilització de les
carreteres al pas de la fauna proposades a l’estudi de connectivitat funconal del 2005.
L’assistència també preveia la realització d’un seguiment per avaluar l’efectivitat de
passos de fauna i altres estructures transversals existents en trams de carretera en
funcionament. D’acord amb l’equip tècnic del Consorci de les Gavarres es va
determinar que aquest seguiment es desenvoluparia a la C-65, entre l’enllaç d’Alou i
Santa Cristina d’Aro, essent el principal motiu per seleccionar aquest tram, l’elevat
interès connector que presenta l’entorn.

-

Estudi de connectivitat ecològica. Mesures de repermeabilització ecològica a
través de l’eix viari Llagostera-Palafrugell (2008) – Xavier Mayor.
L’estudi realitza un anàlisi de la connectivitat des d’un punt de vista multifuncional
(incloent també aspectes socials) i realitza també diverses propostes per a la millora de
la connectivitat ecològica:
-

Limitar el desenvolupament urbanístic.

-

Ampliar passos inferiors i construcció de falsos túnels a la zona de la Sureda d’en
Barella (vall d’Alou).

-

Construcció d’un ecoducte a la zona de confluència entre el Ridaura i la riera de
Salenys i entre el Ridaura i el torrent de Canyet.

-

Entre d’altres.

L’informe, estructurat en fitxes, avalua els passos de fauna existents i proposa la
construcció de diversos ecoductes, sovint en llocs on aquests no serien del tot
necessaris per a la connectivitat funcional, i entra també en contradicció amb els altres
estudis de connectivitat existents a l’àmbit, per la qual cosa no s’ha tingut en
consideració.
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Seguiment del pas de fauna en estructures transversals a la carretera C-65 i
propostes per a la millora de la connectivitat entre Gavarres i Cadiretes. Tram
enllaç Alou – Santa Cristina (2009) – MINUARTIA.

-

5.1. CRITERIS DE DELIMITACIÓ DELS EIEC
Per identificar els EIEC, grans connectors ecològics entre els espais naturals protegits de la
xarxa Natura 2000 i altres espais d’interès natural, assegurant la connectivitat paisatgística i
la continuïtat de l’activitat social i tradicional, s’han aplicat sobre el territori els criteris de
delimitació següents:
●

CRITERI D’AFINITAT: Contenir hàbitats similars als dels espais que es pretén
connectar, és a dir, de tipus agroforestal i d’ambients de ribera associats a la xarxa
fluvial del territori.

●

CRITERI D’AMPLITUD: La connexió funcional necessita d’una franja de contacte
entre l’espai que es relaciona i el corredor que sigui el més ampla possible per tal
d’afavorir l’entrada i sortida d’elements de dins l’estructura i l’intercanvi biològic.

●

CRITERI DE BIODIVERSITAT: Ser suficientment extensos, i diversos a nivell
paisatgístic, com per afavorir el major nombre possible de fluxos biològics de
diferents grups taxonòmics, per exemple espais agroforestals d’agricultura extensiva
amb marges i ecotons dins la matriu forestal. Serà condició necessària però no
suficient haver estat definit com a espai d’interès natural (EIN).

●

CRITERI D’ESPÈCIES PROTEGIDES O RARES: Presència d’espècies de flora i fauna
protegides per Llei, endemismes, espècies rares o espècies vulnerables.

●

CRITERI DE CONTINUÏTAT: Presentar el màxim encadenament entre espais similars,
amb la mínima interferència possible dels usos i activitats humanes més intensos,
evitant els continus urbanitzats. En el cas de donar-se canvis d’hàbitat d’un extrem a
l’altre, és convenient que aquests es produeixin d’una forma gradual.

●

CRITERI DE PROXIMITAT: Situar-se en els sectors estratègics de menys distància
entre els espais a connectar.

●

CRITERIS DE CONNECTIVITAT SOCIAL: Presència de camins rurals i ramaders, de
camins amb un ús tradicional, de senders i d’itineraris paisatgísics que permetin a la
societat humana establir vincles de relació amb el territori, ja sigui mitjançant
interessos de caràcter sociocultural o econòmic.

●

CRITERIS DE PRESÈNCIA DE PATRIMONI: Contenir, en la mesura del possible,
elements patrimonials; siguin culturals, arquitectònics, arqueològics, etc. per tal de
dotar-los de protecció i continuïtat entre ells.

●

CRITERI DE QUALITAT PAISATGÍSTICA: Grau de visibilitat i de qualitat de les
conques visuals dels elements d’un territori des de punts altimètrics òptims per a
l’observació panoràmica.
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És a dir, els EIEC són aquells sectors de l’àmbit amb importància estratègica i constitutiva pel
manteniment de la continuïtat funcional entre els espais naturals protegits i els elements
d’interès paisatgístic, cultural, tradicional i d’ús social.
Tanmateix, cal analitzar el conjunt de la matriu territorial per identificar altres espais que tot
i no estar inclosos en la delimitació de EIEC, poden tenir importància per mantenir el conjunt
del territori adequadament permeable, de manera que permetin mantenir els fluxos
ecològics, socials i paisatgístics fora dels espais naturals protegits i que permetin aquests
fluxos a una escala més local.
En definitiva, a partir dels estudis de base de connectivitat existents a l’àmbit d’estudi, de la
cartografia generada, del tractament GIS realitzat en el present estudi de connectivitat de la
Vall d’Aro i els massissos de Gavarres i Cadiretes, i de l’aplicació sobre el territori dels
criteris específics descrits anteriorment, es defineixen com a principals Espais o Elements
d’Interès Estratègic per la Connectivitat (EIEC) tant a escala regional com local:

5.2. ESPAIS D’INTERÈS NATURAL
Un cop aplicats els criteris definits anteriorment sobre el territori, es defineixen els espais
d’interès natural (EIN), espais que tot i no ser protegits concentren un potencial natural i una
importància vital en la dinàmica ecològica i en la connectivitat funcional (sobretot ecològica i
paisatgística) de l’àmbit dels municipis de la Vall d’Aro. Els EIN són espais d’interès
estratègic per la connectivitat i espais també susceptibles de ser connectats.
El Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines (Diputació de
Girona, 2009) defineix uns Espais d’Interès Natural (EIN) i les possibles connexions
ecològiques i paisatgístiques a protegir a nivell comarcal. Els EIN funcionen com a nodes i els
connectors tenen la funció de garantir la connectivitat ecològica i paisatgística entre els
diferents nodes esdevenint peces claus a l’hora d’estudiar la connectivitat i la fragmentació
dels espais lliures.
En la delimitació dels EIN s’ha dut a terme la identificació i l’avaluació dels espais connectors
seguint els següents criteris específics:


Els criteris de selecció dels EIN per part de la Diputació de Girona en el “Catàleg
d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines”:
-

Diversitat biològica i ambiental: abundància d’espècies d’una comunitat,
hàbitat, ecosistema o paisatge i la seva riquesa relativa.

-

Representativitat: Elements (espècies, comunitats,
caracteritzen de forma singular i única l’espai.

-

Raresa: distribució escassa o restringida d’un element.

-

Fragilitat: Susceptibilitat de l’espai a pertorbacions antròpiques.

-

Singularitat: Valors naturals diferenciats o únics.

-

Connectivitat: Contacte entre diversos ecosistemes.

paisatges...)
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-

Protecció de les unitats de paisatge.

-

Protecció de les visuals estàtiques i dinàmiques.

-

Protecció de les franges d’amortiment d’espais naturals protegits.

-

Protecció dels indrets històrics, religiosos, culturals i simbòlics singulars.

-

Protecció de la morfologia humanitzada: espais d’interès etnològic.

-

Protecció de la vegetació de ribera i els cursos hídrics com a principals
elements de corredor funcional.

-

Protecció de les franges
electromagnètica i acústica.

-

Protecció dels espais agrícoles d’especial interès.

-

Protecció dels paisatges oberts.

sensibles

a

la

contaminació

lumínica,



Existència de comunitats vegetals i espècies representatives de cadascuna de
les regions biogeogràfiques existents a la comarca.



Existència de comunitats vegetals incloses en les Directives 92/43/CEE i
97/62/CE (Directiva Hàbitats) com a hàbitats d’interès comunitari, tant si són de
caràcter prioritari com no.



Presència d’espècies animals incloses en les Directives 92/43/CEE, 97/62/CE
(Directiva Hàbitats) i 79/409/CE (Directiva Aus) i en el “Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas”.



Presència d’espècies animals i/o vegetals que troben el seu límit de distribució a
les comarques gironines.



Presència d’espècies animals amenaçades, vulnerables o en clara regressió a
nivell estatal o regional.



Presència d’espècies vegetals considerades rares, raríssimes i endèmiques
(segons Biocat).



Presència de poblacions viables d’espècies animals d’interès.



Existència d’hàbitats o biòtops potencials d’espècies animals d’interès encara
que no hi estigui confirmada la seva presència.



Presència regular d’espècies hivernants i migradores d’interès comunitari.



Presència de geozones i geòtops i zones humides catalogades pel DMAiH.



Dimensió mínima dels espais i la seva relació perímetre/superfície per tal que
puguin acollir de manera viable la diversitat de les comunitats i espècies.

Amb la qual cosa s’obtenen els següents Espais d’Interès Natural a escala regional i local:

-137GEOSERV

Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Taula 25. Xarxa d’espais d’interès natural dels municipis de la Vall d’Aro
Codi

Nom

Municipis

Ha

Descripció
Espai forestal amb domini de la sureda, tot i que aquesta
es troba molt desestructurada i el pi –principalment el pi
pinyer (Pinus pinea) i pinastre (Pinus pinaster) – sovint és
l’espècie dominant. També s’hi troben brolles d’estepes
(Cistus sp) i brucs (Erica sp), acompanyades per la gatosa
(Ulex parviflorum) i l’arboç (Arbutus unedo). Apareixen
zones de prats, que normalment corresponen a zones
d’erms o de camps abandonats. El tipus de conreu varia i
s’hi podent trobar tant cereals com farratges. Altrament, i
en menor mesura, s’hi troben explotacions forestals
bàsicament de pollancres i cultius de vinya i olivera.

53

Els Vilars

Calonge i
Castell-Platja
d’Aro

És destacable la presència de dos cursos d’aigua que
creuen la zona, que baixen de les Gavarres i desemboquen
495,80
a mar. Aquests presenten una vegetació de ribera
completament desestructurada, on dominen les espècies
al·lòctones o de poc interès com la canya (Arundo donax),
el pollancre (Populus nigra), el plàtan (Platanus x
hispanica), l’acàcia (Robinia pseudoacàcia), l’esbarzer
(Rubus ulmifolius) i altres espècies de caràcter ruderal
(Diplotaxis erucoides, Plantago subulata, Convolvulus
arvensis, Vicia sativa, etc). Les àrees de contacte entre la
zona agrícola i la zona forestal, ja que representen zones
d’alt valor biològic i paisatgístic.
Cal evitar la urbanització en aquesta àrea ja que
contribuiria a desenvolupar un continu urbà que aïllaria
el massís de les Gavarres de la seva franja litoral.
Brolla forestal arbrada entre dues rieres, amb gran valor
paisatgístic. Tot i que hi predomina la vegetació arbustiva
als fondals, hi ha retalls de boscos dens on hi creixen les
alzines i els suros.

55

De la riera de
Fenals a la
riera de Can
Carboner

L’espai actua com a zona tampó entre les urbanitzacions
veïnes i els conreus adjacents, serveix d’esbarjo pels veïns
i ajuda a dibuixar un paisatge en mosaic, de gran valor en
l’existència de diversitat al territori.
Castell-Platja
d’Aro

163,40 Algunes espècies d’ambients humits aprofiten els punts
frescals de les rieres per créixer. S’hi troba la pulicària
(Pulicaria dysenterica), el dorinci hirsut (Dorycnium
hirsutum) i la menta borda (Mentha suaveolens), entre
d’altres.
La carretera comarcal C-65 no presenta ni passos de
fauna ni pantalles contra la contaminació acústica. Cal
proposar-los a tota l’àrea entre Calonge i la Costa de
Penedès, direcció a Llagostera, i evitar que esdevingui un
continu urbà.
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Codi

56

Nom

Bell-lloc –
Torrent de la
Coma – Torrent
de Canyet

Municipis

Castell-Platja
d’Aro i Santa
Cristina d’Aro

Ha

164,11

Descripció
Es tracta d’una àrea de caràcter forestal formada per suros
(Quercus suber) i pins (Pinus sp.). Les àrees de matoll
estan dominades per la brolla silicícola d’estepes i brucs i
petits retalls d’alzinar a les fondalades. Als dos torrents
que circulen dins l’àrea, tot i no desenvolupar-s’hi un bosc
de ribera, tenen un gran valor ecològic i paisatgístic, ja que
algunes espècies d’ambients humits aprofiten aquests
punts frescals per créixer. Als cursos fluvials, la vegetació
de ribera apareix força malmesa, dominant espècies
al·lòctones o de poc interès com la canya (Arundo donax),
el pollancre (Populus x canadensis), el plàtan (Platanusx
hispanica) o l’acàcia (Robinia pseudoacacia). Els sòls
destinats al cultiu adquireixen un cert caire de sòls
residuals, propis de les zones perifèriques de grans
aglomeracions urbanes, ja que a part del cultiu de cereals,
també hi ha diferents tipus d’equipaments.
Cal esmentar que l’àrea representa el gradient entre la
plana i la muntanya, esdevenint un espai de gran valor
paisatgístic per tractar-se d’una zona d’elevada pressió
urbanística.
L’espai conforma una zona tampó entre les urbanitzacions
veïnes i els conreus adjacents, serveix d’esbarjo per als
veïns i ajuda a dibuixar un paisatge en mosaic, de gran
valor per a la diversitat del territori.
Es considera prioritari evitar el continu urbanístic de les
poblacions de Castell d’Aro i Santa Cristina d’Aro, ja que
aquest és el darrer espai a l’àrea que preserva
característiques adients per desenvolupar la funció de
connector paisatgístic i biològic. En aquest sentit, es
requereix de la conservació com a zona boscosa i el
manteniment dels usos actuals
Espai eminentment forestal entremig d’una zona
urbanitzada. El bosc és format per pins (Pinus sp.), suros
(Quercus suber) i alzines (Quercus ilex); els pins,
generalment de pi pinyer (Pinus pinea) fan un estrat arbori
alt, probablement provinent d’antigues plantacions en
cultius, sota el que s’hi troba brolla silicícola típica, que es
va neulant per l’ombra dels arbres.
És una zona tampó entre les urbanitzacions veïnes.

57

La modeguera

Castell-Platja
d’Aro

13,90

Es creu necessari que aquest turó arbrat es comuniqui amb
les àrees agrícoles adjacents, l’horta del Pla de Riembau i
del Pinell. Espais que han de conservar la seva classificació
de sòl agrícola, respectar els antics traçats de camins, i
preservar una gran àrea lliure a cada costat del Ridaura,
de manteniment de la vegetació de ribera i del mateix curs
hídric.
Es considera necessari prohibir la instal·lació en aquesta
àrea, mitjançant la declaració d’utilitat pública i interès
social, d’antenes de telecomunicacions i d’altres
infraestructures que malmetrien irreversiblement els valors
paisatgístics del sector.
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Codi

58

Nom

El Ridaura

Municipis

Castell-Platja
d’Aro i Santa
Cristina d’Aro

Ha

Descripció

Actualment el riu presenta una vegetació de ribera molt
desestructurada amb presència d’espècies vegetals
vegetals al·lòctones i amb cert trams molt degradats. Pel
que fa a les zones circumdants, cal dir que aquestes són
bàsicament de naturalesa agrícola, tot i que es
caracteritzen per presentar un cert grau de marginalitat, ja
que hi ha proliferat diferents equipaments i polígons
industrials. Aquest fet suposa aïllar l’espai fluvial d’altres
325,60 ambients com pot ser l’agrícola, i promoure un continu
urbà fins a Castell-Platja d’Aro, implicant la transformació
total de a plana del Ridaura i la pèrdua d’indrets de gran
bellesa i harmonia.
Cal evitar el continu urbà entre els nuclis de Castell
d’Aro i Santa Cristina d’Aro que podrien aïllar el Ridaura
com a espai d’interès ecològic i com a connector.
Altrament també cal dignificar l’espai fluvial i recuperar-hi
la vegetació de riber original.
És una zona d’amortiment del PEIN de Cadiretes.
Correspon a les culminacions del biòtop del Massís de
Cadiretes, de terrenys elevats de sòls àcids de substrat
granític i boscos de sureda amb pi pinyoner, fins a arribar
a la plana de la conca del Ridaura.

59

Roca Tosa

Santa Cristina
d’Aro

La Roca Tosa pateix
urbanització Golf Costa
redueix la qualitat per a la
246,92 de recursos hídrics per
habitatges associats.

l’impacte paisatgístic de la
Brava, hiperfreqüentació que
presència de fauna i l’explotació
part del camp de golf i dels

L’espai s’hauria d’incloure a la Xarxa Natura 2000 pel fet
que conté hàbitats o espècies considerades prioritàries
segons la Directiva hàbitats.
Convé racionalitzar el traçat de línies elèctriques aèries
que creuen l’espai i exigir el manteniment de les franges
de protecció de les mateixes.
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Codi

Nom

Municipis

Ha

Descripció
Espai agrícola molt ben conservat i de gran qualitat
paisatgística per si mateix i pel context en què es troba
situat, entre les grans masses forestals de les Gavarres i
l’Ardenya.
La vegetació de ribera de la riera de Solius s’hi troba
desestructurada, principalment en el punt en què arriba al
Ridaura, així com en trams amb urbanitzacions contigües
(Can Reixach, Golf Costa Brava).

61

Vall de Solius

Santa Cristina
d’Aro

L’activitat humana en aquests espais és considerable donat
el seu ús agrícola, la proximitat d’una infraestructura viària
179,52
important com és la C-65, i un camp de golf que presenta
àrees adjacents marginals.
Els valors naturals i paisatgístics d’aquesta àrea exigeixen
la seva classificació com a sòl no urbanitzable d’especial
interès agrícola i paisatgístic, així com la dotació d’un
règim de protecció adequat.
Es considera imprescindible l’adopció de les mesures
adients de restauració de l’abocador de la Vall de Solius,
en el moment en què es produeixi la seva clausura,
impedint la seva ampliació i minimitzant l’actual impacte.
Zona eminentment forestal, amb retalls de vegetació
arbustiva, entre àrees urbanitzades i de conreus.

62

Vilar d’Aro –
Bosc d’en
Provençal

Santa Cristina
d’Aro, Sant
Feliu de
Guíxols i
Castell-Platja
d’Aro

Aquest espai, enllaça amb el PEIN de Cadiretes, exerceix
la funció de corredor biològic vers una de les àrees més
urbanitzades del litoral, entre Sant Feliu de Guíxols,
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
96,60

Els requeriments de protecció són mantenir l’espai de
carena, conservant el seu caràcter agrícola i sense
construccions, per tal de permetre la continuïtat de
l’anella verda que emmarca la conca de Sant Feliu, des del
Molí de les Forques fins a Sant Elm; i mantenir l’espai com
a zona boscosa mitjançant una explotació forestal
sostenible. És a dir, no estassar arreu el bosc i evitar un
augment de la zona urbanitzable.

Altrament, s’han identificat espais locals amb funcions connectives7 dins les trames
urbanes dels municipis de la Vall d’Aro, en els quals convé evitar-hi la urbanització i la
pèrdua dels espais agrícoles i forestals:


Castell-Platja d’Aro. S’han identificat una sèrie d’espais d’interès natural al municipi
que, tot i que no es troben sota cap figura de protecció, s’han de classificar com a sòl no
urbanitzable (execputuan espais intraurbans com la Pineda d’en Bas) i/o regular-hi els

7

Veure Mapa 6- Espais d’interès estratègic per la connectivitat (EIEC). Els espais locals amb funcions connectives
s’han indicat de color vermell.
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usos. Concretament s’han identificat dues zones humides d’interès i tres zones
forestals:
-

Bosc d’en Canadell. Al marge dret del Riudaura, quan la riera s’endinsa al nucli de
Platja d’Aro abans de desembocar al mar, hi ha el bosc d’en Candell que conté una
pineda molt interessant com a zona verda i espai de lleure de Platja d’Aro i associada
a la riera de Riudaura. El manteniment i conservació d’aquesta pineda podria anar
lligat, i suposar un valor afegit, al projecte d’endegament del Riudaura, la bassa de
laminació dels Estanys i la previsió d’ubicar-hi un passeig i un carril bici que
ressegueixi el curs de la riera.

-

Bassa de laminació del Parc Central. Com a mesura compensatòria lligada al pla
parcial dels Estanys es va crear aquesta bassa de laminació. Segons informació de
l’Ajuntament, està previst fer un recorregut circular al voltant de la bassa accessible
als vianants però que circuli prou allunyat de la zona humida com per pertorbar al
mínim les condicions de l’hàbitat. També es preveu instal·lar-hi dos observatoris
d’aus.

-

Bassa de les Reinetes. Propera a la urbanització Mas Ros, en un punt baix que
esdevé un con de dejecció de les aigües d’escorrentia de diverses vessants
muntanyoses adjacents, hi ha la bassa de les reinetes, que rep aquest nom per
l’abundància d’aquesta espècie. L’interès d’aquesta zona rau en el fet de tractar-se
d’una zona humida, amb presència d’aigua permanent i amb vegetació natural
associada. Alhora, aquest espai fa el paper de bassa de laminació a partir de la
recollida de les aigües d’escorrentia fins que aquestes arriben a la riera de Fenals,
just abans que aquesta creui la C-31 per entrar al nucli urbà de Platja d’Aro.

-

Puig Pinell. Identificat com un dels pulmons verds del municipi de Castell-Platja
d’Aro, el Puig Pinell és una pineda que es localitza a tocar a la línia de costa rodejada
de creixements urbanístics. Al sud hi ha la urbanització de s’Agaró, a l’est la línia de
costa, al nord limita amb el Port Marina d’Aro i a l’oest amb l’avinguda de s’Agaró i
una zona d’equipaments i habitatges. A part del seu paper ambiental com a zona
tampó entre zones urbanitzades, des del punt de vista paisatgístic el Puig Pinell té
un paper destacat donat que és un punt elevat, molt proper a la línia de costa, que
esdevé un punt de referència des de diferents àmbits del municipi i respecte les
visuals obtingudes mar endins. El seu punt més alt esdevé un mirador privilegiat
sobre la platja gran i la badia de Sant Antoni de Calonge i Palamós. Alhora, des del
punt de vista social, el bosc del Puig Pinell és una zona d’interès, identitat i esbarjo
pels veïns.

-

Pineda d’en Bas. Amb el desenvolupament del turisme a la zona de Platja d’Aro van
començar a aparèixer les primeres colònies estiuenques a la zona més propera a la
platja gran. Una de les primeres zones van ser els xalets de segona residència de la
Pineda d’en Bas on es va respectar en gran mesura la vegetació existent i avui dia
encara es manté bona part de l’antiga pineda. Amb això es considera que aquesta
zona té un valor paisatgístic, cultural i històric ja que conserva molts pins centenaris,
integrant les vivendes i convertint-se en una zona característica del municipi.
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-

Parc dels enamorats. Ubicada a primera línea de costa, al nord del port marítim de
Platja d’Aro. Aquesta pineda, actualment molt freqüentada i emprada com a
aparcament durant l’època d’estiueig, representa una de les poques pinedes que es
van conservar amb el desenvolupament de la primera línea de costa al municipi i es
considera que té un valor paisatgístic i històric.

-

Pineda de Treumal (Puig d’en Pitxolí). Representa un dels punts elevats i de
referència de la zona de costa, juntament amb Puig Pinell. El turó de Treumal, des del
punt de vista geomorfològic, és l’únic espai que permet l’aproximació per al
manteniment de la connectivitat entre les Gavarres i la línea de costa. Cal tenir en
compte, però, que tot i que l’estat de conservació d’aquest espai generalment és bo,
pateix al seu perímetre una pressió important per la presència d’urbanitzacions, així
com per la presència de punts d’abocaments incontrolat de deixalles.

-

Bosc d’en Provençal. El Bosc d’en Provençal és una zona forestal amb retalls de
vegetació arbustiva ubicada entre el nucli de Castell-Platja d’Aro i la zona de Sant Pol
i s’Agaró, just al límit amb Sant Feliu. Aquest bosc, entremig de zones urbanitzades i
de conreus és una de les darreres zones verdes properes al litoral que queden en una
de les àrees més urbanitzades de la comarca i per aquest motiu està identificat com a
sòl de protecció especial pel Pla Director Territorial de l’Empordà. Alhora, a nivell
municipal, cal destacar l’important paper de la zona, tant des del punt de vista
paisatgístic com de connectivitat ecològica entre els PEIN de les Gavarres i de
Cadiretes. L’estat de conservació és regular i cal tenir en compte que la pressió
antròpica és important.

Santa Cristina d’Aro. Seguidament s’dentifiquen àrees naturals i agrícoles de valor
estratègic per la connectivitat ecològica a nivell local8, i fins i tot comarcal, que tot i no
ser espais protegits convé regular-ne els usos i classificar-los com a sòl no
urbanitzable per la connexió funcional entre els espais PEIN de Gavarres i Cadiretes:
-

Zona del Balcà. L’espai del Balcà és dels més humits i frescals del riu Ridaura i acull
espècies botàniques eurosiberianes de gran interès. És un sector amb diversitat
d’ambients i amb un grau de naturalitat elevat en comparació amb la resta del riu
Ridaura, tot i la presència d’espècies al·lòctones en determinats punts. El Balcà és el
punt on conflueixen les aigües de la riera de Solius amb les del riu Ridaura.
Es tracta d’uns terrenys que conformen un meandre del riu Ridaura amb materials del
quaternari plistocè (terrasses i glacis) i sediments arrossegats pel curs del riu. És un
espai sensible i amb alt valor florístic per les condicions d’humitat que s’hi donen.
Altrament és un connector ecològic remarcable, que per la seva estructura esdevé
un refugi per la fauna.

8

Veure Mapa 6- Espais d’interès estratègic per la connectivitat (EIEC). Els espais locals amb funcions connectives
s’han indicat de color vermell.
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D’acord amb l’estudi realitzat pels botànics Albert Mallol i Josep Maynès, a petició de
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, als boscos del Balcà s’hi troben espècies com:
Alliaria petiolata, Doronicum pardalianches, Euphorbia lathyris, Euonymus
europaeus, Genista linifolia subsp. linifolia, Helloborus foetidus, Tordyium maximum,
Aristolochia rotunda, Aquilegia vulgaris, Equisetum telmateia, Geum urbanum, Lilium
martagon, Lonicera peryclimenum subsp. peruclimenum, Lychnis flos-cuculi, Melissa
officinalis, Rubus caesius, Salix cinerea subsp. angustifolia, Salix purpurea, Solanum
dulcamara, Stellaria holostea, entre d’altres.
Destaquen d’aquesta llista el Lilium martagon i la Genista linifolia com a espècies de
flora protegides que s’estableixen entre les prioritàries a protegir d’acord amb el
Decret 328/1992, de 14 de desembre pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès
Natural.
També cal destacar rareses botàniques, com ara una subespècie de Ranunculus
molt poc freqüent (Ranunculus ficaria subsp. ficariiformis). També hi són importants
les colònies de Doronicum pardalianches (margarida típica de la flora eurosiberiana
relictual a l’àmbit del Balcà).
Pel que fa la fauna, s’hi ha detectat la presència de diverses espècies importants dins
l’ecosistema i força sensibles a l’alteració de l’hàbitat, com és el cas del teixó (Meles
meles), la fagina (Martes foina) i d’altres carnívors. La presència de rapinyaires també
és freqüent, com ara el duc (Bubo bubo), el gamarús (Strix aluco), l’aligot (Buteo
buteo) o l’esparver (Accipiter nisus). Es considera possible la reproducció d’alguns
d’ells, tot i que el Balcà possiblement sigui una zona de pas, de refugi i
d’alimentació.
Per altra banda, hi destaca la gran població de tudons (Columba palumbus), espècie
generalista.
-

Torrent de Canyet. La vegetació dominant és la brolla silicícola d’estepes i brucs
(Cistionmediomediterraneum) amb suros (Quercus suber), tot i que també apareixen
petits retalls d’alzinar (Quercus ilex), sobretot a les fondalades. Tot i que la vegetació
de ribera en general no és destacable, hi apareix alguna sarga (Salix eleagnos) i algun
gatell (Salix atrocinerea) i determinades espècies d’ambients humits que aprofiten
aquests punts frescals per créixer, com ara la pulicària (Pulicaria dysenterica), el
doricni hirsut (Dorycnium hirsutum) i la menta borda (Mentha suaveolens); i també
herbassars megafòrbics nitròfils i humits (Convolvuletalia sepium, Galio-Alliarietalia).
Aquest espai es va cremar, i tot i que actualment es troba en procés de regeneració,
cal considerar la important presència de camins i pistes forestals que provoquen una
banalització de les masses forestals, així com les pressions urbanístiques que pateix
l’espai en tot el seu perímetre.
La conservació d’aquest espai és prioritària i imprescindible per aturar un possible
continu urbà entre les poblacions de Castell d’Aro i Santa Cristina d’Aro que
suposaria l’aïllament definitiu dels contraforte meridionals del massís de les
Gavarres.
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Amb aquest objectiu, es creu convenient evitar-hi la proliferació de zones urbanes,
fomentar la gestió forestal i l’ordenació dels aprofitaments mitjançant Plans Tècnics
de Gestió i Millora Forestal, i protegir les rieres i torrents que juguen un important
paper en la funcionalitat ecològica de la zona.

5.3. CONNECTORS POTENCIALS
A més dels Espais d’Interès Natural es defineixen els espais que actuen com a connectors
estratègics a escala local, un cop aplicats els criteris generals i específics definits.
Els connectors són retalls del paisatge de caràcter lineal i de longitud més o menys gran. En
aquest sentit poden ser petites vies que connecten diferents ambients, com els fils verds
(rieres, torrents, rierols, etc.); també vies verdes (rius i la vegetació de ribera associada, etc.);
o corredors faunístics (passos de fauna, rutes migratòries, etc.) i similars; o bé poden ser
faixes més o menys grans de territori que ofereixin continuïtat entre diferents àrees
naturals, anomenades també paisatgístiques.
Els rius, rieres i torrenteres. Aquests elements esdevenen connectors de gran importància,
ja que creuen l’àmbit de nord a sud i d’est a oest, i conformen una xarxa que s’ha de tenir
molt en compte a l’hora d’estudiar l’estructuració del territori.
Les tanques vegetals arbòries i arbustives. Situades en la matriu agrícola, es caracteritzen
per ser línies formades per diferents espècies d’arbustos, arbres o herbes que delimiten els
camps de cultiu. A més del seu interès des del punt de vista estètic, també són importants
ecològicament (retenen la humitat i els nutrients, eviten l’erosió, retenen toxines i permeten
el moviment d’invertebrats i de petits mamífers). S’inclouen en aquesta estructura les zones
feixades, els marges alts coberts de vegetació, els sectors de terreny improductiu per manca
de sòl i les fileres de caducifolis.
Altres aspectes a ressaltar i criteris específics amb relació a l’ecologia del paisatge pel que
fa als connectors potencials són:


Les connexions ecològiques i paisatgístiques. Aquest tipus de connector fa referència
a una sèrie de territoris amplis que faciliten els fluxos ecològics però, a diferència dels
anteriors, no tenen uns límits ben definits, i abasten un ampli conjunt d’hàbitats. Així,
entre aquestes connexions hi ha les petites valls fluvials que encara mantenen un cert
estat de conservació, i també el conjunt d’ambients de serres que van de nord a sud i
d’est a oest, i que separen les diferents microconques de les rieres que conformen la
comarca. Aquest tipus de connexions són molt importants, ja que inclouen tots els
hàbitats presents en ambdós vessants (solell i obac) i permeten obtenir la màxima
diversitat vertical (des del conreu de les valls als boscos, i roquissars en els casos més
extrems).



La importància dels espais de vorada que queden entre les grans regions o paisatges.
Així, les àrees de transició entre el territori on dominen els ambients de muntanya i els
de plana, o entre el bosc i el conreu, són espais de gran importància per al manteniment
de la biodiversitat i la salut dels ecosistemes. A més, aquests espais sovint alberguen
espècies o hàbitats que hi troben el límit de la seva àrea de distribució, o bé són àrees on
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convergeixen espècies d’ambients diferents. Malgrat que aquests espais, en principi, són
positius en termes de biodiversitat, poden comportar efectes negatius. Així, si la
superfície forestal es troba dividida en un gran nombre de fragments petits, els ambients
de vorada poden ser superiors als d’interior, fet que comporta una banalització
important del paisatge (cal recordar que moltes de les espècies presents en els ecotons
són poc exigents i de gran amplitud ecològica).


La presència de zones tampó o d’amortiment. En aquest sentit destaquen les àrees que
encerclen els diferents espais de més interès natural, ja que actuen com a zona
d’amortiment contra els impactes negatius de les urbanitzacions que s’enfilen cap a la
muntanya. També algunes zones agrícoles ben estructurades de la plana funcionen com
a zona d’amortiment dels espais forestals de muntanya, i a més, poden actuar com a
“corredors hàbitat”, ja que són hàbitats adients per tal d’establir una continuïtat entre
àrees naturals separades. En els indrets on l’agricultura és intensiva hi juga un paper
fonamental la xarxa hidrològica (rius, torrents, barrancs, rieres...), la xarxa de rec
(canals, sèquies...) i els camins amb els marges i vores arbrats o arbustius. Cal també dir
que les àrees tampó també s’utilitzen per evitar continus urbans en zones altament
edificades i situades en llocs estratègics per les expectatives del planejament urbanístic.



La presència d’àrees refugi o d’abric. Es tracta d’aquelles àrees que tenen la funció de
salvaguardar les espècies que es troben en moviment. És a dir, són aquells espais, com
per exemple els marges de conreu, els boscos de ribera en les grans àrees obertes, les
petites basses en zones seques, els boscos illa en zones agrícoles, etc., que ofereixen la
possibilitat d’esdevenir zones refugi quan determinades espècies creuen matrius poc
permeables o poc favorables al seu moviment.



L’existència d’àrees que contenen gran riquesa biològica i que desenvolupen el paper
d’àrees naturals de dispersió d’espècies. En aquest sentit, els massissos de les Gavarres i
de Cadiretes juguen un paper molt important, atès el gran nombre d’ambients que
encara conserven i que permeten la colonització d’altres espais propers.

Cal remarcar que un manteniment proporcional de tots aquests elements distintius del
territori permetria assegurar els processos de connectivitat ecològica, paisatgística i social.
A continuació s’analitzen els espais connectors ecològics i paisatgístics presents als
municipis de la Vall d’Aro. En aquest sentit, hi ha dos documents que analitzen la
connectivitat ecològica i paisatgística en l’àmbit de les comarques gironines. D’una banda, la
Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona (Diputació de Girona, 2005) i el
Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines (Diputació de
Girona, 2009).
El Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines identifica,
dins l’àmbit estudiat, 3 connectors ecològics:
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Taula 26. Connectors ecològics dels municipis de la Vall d’Aro.
Codi

Nom

Municipis

Ha

Descripció
Connector entre el massís de les Gavarres i l’àrea
anomenada Riera de Fenals – Riera de Can Carboner.
Àrea de naturalesa forestal, excepte la zona que es troba
en contacte amb Els Vilars. El tipus de bosc predominant
és la sureda (Quercus suber), tot i que bona part de la
superfície inclosa és una brolla d’estepes (Cistus sp.) i
brucs (Erica sp) coberta de pins pinyers (Pinus pinea).

54

Connector el
Treumal – les
Gavarres

Castell - Platja
d’Aro

72,70

La conservació d’aquest espai suposa l’establiment d’una
connexió ecològica i paisatgística entre dues àrees de gran
valor com són el massís de les Gavarres i la zona del
Treumal.
Es considera indispensable aturar el creixement a la zona
perimetral i tractar detalladament, des d’un punt de vista
urbanístic, el final de les urbanitzacions que es troben en
contacte amb les masses forestals.
La compra, arrendament o la custòdia dels terrenys
forestals, per part de fundacions ambientals o del propi
Ajuntament, seria un mecanisme adequat per impedir la
futura transformació urbanística de l’àrea.
Es tracta d’un espai forestal prioritari per la seva connexió
amb als espais d’interès natural de les Gavarres al N, i de
l’Ardenya al S, i un espai central de caràcter agrícola
vertebrat pel riu Ridaura.
No existeix cap altra zona de connexió tant directa i
pròxima entre els límits d’ambdós PEIN.
La zona forestal es troba ocupada principalment per
suredes (Quercus suber) explotades per silvicultura, amb
peus d’altres espècies, pins (Pinus sp) i alzines (Quercus
ilex). La vegetació de ribera als marges del Ridaura està
molt desestructurada.

60

Connector les
Gavarres Cadiretes (Costa
d’Alou - Riera de
Salenys)

L’activitat humana en aquest espai és important degut a la
presència d’una infraestructura viària important com és la
C-65 i l’existència, al N d’aquesta, d’un seguit de
Santa Cristina
d’Aro i
904,68 construccions (restaurants, vivers, magatzems i un
càmping) que fragmenten la connectivitat entre el PEIN
Llagostera
de les Gavarres i el PEIN de Cadiretes.
Es considera prioritari aplicar mesures per permeabilitzar
la C-65 (mitjançant la millora i instal·lació de passos de
fauna) atenent a la funcionalitat i l’elevat interès d’aquest
connector ecològic.
El desdoblament de la carretera ha produït altres impactes
sinèrgics com l’aparició d’extraccions d’àrids en la zona
forestal al vessant del Massís de Cadiretes, i la degradació
de certs trams del riu Ridaura per la proximitat de la
infraestructura.
L’existència d’un antic tancat cinegètic de muflons (Ovis
musimon) a la Vall de Solius del qual es van escapar i que
ja s’ha desmantellat, va ocasionar la introducció i
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Codi

64

Nom

Connector el
Bosc d’en
Provençal –
Massís de
Cadiretes

Municipis

Ha

Descripció
proliferació del mufló (espècie al·lòctona) als massissos
de Cadiretes i les Gavarres.

Espai agroforestal format bàsicament per suros (Quercus
suber), tot i que hi ha àrees on domina el pi pinyer (Pinus
pinea). Aquesta zona forestal és interessant perquè manté
diferents zones on predominen matollars (en aquest cas la
brolla d’estepes i brucs) i els prats secs. És destacable la
presència de diferents zones rocoses, sobretot a la banda
més pròxima al PEIN de Cadiretes. Pel que fa a la vegetació
de ribera, que ressegueix els dos cursos fluvials, apareix
força malmesa, dominant-hi les espècies al·lòctones i de
Santa Cristina
poc interès com la canya (Arundo donax), el pollancre
d’Aro i Sant
295,70
(Populus x canadensis), el plàtan (Platanus x hispanica) o
Feliu de
l’acàcia (Robinia pseudoacacia).
Guíxols
Aquesta àrea presenta valors geològics i paisatgístics d’alt
interès representats pels doms granítics.
Cal evitar les pressions urbanístiques que pateix el
connector e al voltant del seu perímetre. Una urbanització
en aquesta àrea contribuiria a desenvolupar un continu
urbà que aïllaria el massís de Cadiretes de la seva franja
litoral.

Tots ells són espais connectors de funcionalitat ecològica alta, atès que la majoria es
troben entre la matriu d’urbanitzacions i find i tot creuen el cordó d’infraestructures del
Ridaura (C-31 i C-65, C-250, Gi-662, Giv-6613, Gi-6611, Gi-682, Gi-253, Gi-6621, Gi-665, i
Gi-666), permetent enllaçar ecològicament els espais a nord i sud de la Vall d’Aro. Tanmateix
tots els connectors definits a l’àmbit requereixen d’una actuació prioritària i urgent per
millorar la seva funcionalitat, per bé que siguin àmbits estratègics.

5.4. DIAGNOSI DELS ESPAIS NATURALS I CONNECTORS
L’any 2005 la Diputació de Girona, juntament amb Arvensis, van elaborar la Diagnosi
territorial sobre les àrees crítiques en matèria de connectivitat amb l’objectiu de detectar
quins espais de la demarcació tenen una clara funció connectora, i amb quina urgència calia
prioritzar la seva gestió.
A la Vall d’Aro es va definir l’espai connector Gavarres-Cadiretes (codi 43) amb prioritat
crítica.
Segons aquest estudi, “la connexió entre els PEIN de les Gavarres i el Massís de les Cadiretes es pot
realitzar per diversos punts entre Llagostera i Castell d’Aro. El principal és un espai situat entre el Puig
d’en Moner i les Roques Bessones, que formen part del massís de Cadiretes i l’àrea anomenada
Costes de Penedes, de les Gavarres. El Torrent de la Deu facilita la connexió biològica, però just pel
mig el connector queda dividit per la C-65 i pel Ridaura.
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És un punt d’actuació urgent ja que és un espai que uneix tant ecològicament com paisatgísticament
les Gavarres i Cadiretes pel tram on hi ha menys distància entre ells i amb només una urbanització
“Can Patxot”.
Geomorfològicament tant el connector com els espais que connecta presenten un grau d’afinitat prou
elevat com per assegurar la viabilitat del connector, sempre i quan s’impermeabilitzin correctament les
infrastructures. Una bona solució seria la construcció d’un fals túnel, ja que la orografia del terreny
ho permet.
El pas del Ridaura paral·lel a la carretera encara justifica més que s’hagin de dur a terme mesures
correctores per minimitzar l’impacte sobre les comunitats de ribera. El GR-92 passa per la part més
oriental d’aquest connector, justificant la creació d’aquest corredor i la permeabilització de la
carretera, ja que així també s’afavorirà la connectivitat social entre espais protegits.”

Figura 26. Espais connectors comarcals definits per la Diputació de Girona.

Font: Diagnosi territorial sobre les àrees crítiques en matèria de connectivitat a la demarcació de Girona
(2005), 2010.

En aquest sentit, són ben coneguts els importants problemes de connectivitat ecològica que
presenten els dos espais protegits PEIN, que en la zona de les Costes de Penedes de Santa
Cristina d’Aro es troben a una distància mínima, en línia recta, inferior als 2 Km, però que
suporten una grau d’aïllament important.

-149GEOSERV

Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Al municipi de Platja d’Aro, aquesta connexió té lloc a la zona on hi ha menys distància
entre els espais naturals, a l’oest de Castell d’Aro, on només els separa la petita depressió
per on discorre el Riudaura. Concretament, de sud a nord, la connexió té lloc pel bosc d’en
Provençal i dues de les zones agrícoles que queden més lliures d’ocupacions al municipi: el
Pla del camí fondo i els camps del Mas Pla. El catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic
de la Costa Brava identifica aquest espai com a zona de connexió de prioritat màxima i,
alhora, aquest espai està considerat d’interès per la connectivitat biològica entre els espais
PEIN a les Directrius estratègiques per al manteniment de les connexions ecològiques i
paisatgístiques entre els espais protegits (Direcció General del Patrimoni Natural i del Medi
Físic).
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6. ELEMENTS DE FRAGMENTACIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS ESTRATÈGIC
PER LA CONNECTIVITAT
Els elements amb una funció més acusada en la fragmentació dels espais lliures dels
municipis de la Vall d’Aro són les infraestructures lineals de comunicacions, especialment
la xarxa viària supramunicipal, i les urbanitzacions disperses en el territori muntanyós i
forestal.
Aquestes problemàtiques urbanístiques estan relacionades amb els creixements dels anys
70 i 80 de caràcter residencial com a conseqüència de la proximitat a la costa i de ser zones
d’interès turístic.
La Vall d’Aro esdevé un corredor de mobilitat entre un centre turístic important com és la
Costa Brava sud i les zones de l’interior del Gironès. Les principals infraestructures viàries
fragmentadores (C-31, C-65, C-250, C-253, i Gi-662) suposen un impacte permanent i
continu, sobretot en temporada alta, quan el trànsit s’intensifica, fomant fins i tot llargues
cues.

6.1. XARXA VIÀRIA
Les carreteres tenen un efecte directe i indirecte sobre el territori. Els principals efectes són
la pèrdua d’hàbitats i la transformació del medi físic i hidrològic, l’efecte barrera amb el
conseqüent aïllament de poblacions i atropellament de la fauna, el destorb per a la fauna i la
contaminació atmosfèrica i acústica.
Rossell i Velasco (2000) indiquen que un IMD9 de 10.000 vehicles és el llindar aproximat en
el qual una carretera esdevé una barrera infranquejable per a la fauna, entre 1.000 i
10.000 vehicles l’efecte barrera és important, i menor de 1.000 l’efecte barrera és baix.
Els municipis de la Vall d’Aro, atès el seu corredor d’infraestructures cap a un centre turístic
de primer ordre, concentren infraestructures de gran incidència.
Taula 27. Infraestructures viàries que transcorren per Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
Tipus xarxa

Codi carretera

Connexions

Bàsica

C-31

Santa Cristina d’Aro –Palamós- Figueres (pels municipis
costaners)

Bàsica

C-65

Girona – Santa Cristina d’Aro - Sant Feliu de Guíxols

Comarcal

C-253

Santa Coloma de Farners - Avinguda de S’Agaró (Platja d’Aro) Palamós

Comarcal

GI-665

Carretera de circumval·lació (Platja d’Aro)

Comarcal

GI-666

Carrer Tramuntana (Platja d’Aro)

Comarcal

GI-682

Sant Feliu de Guíxols – Santa Cristina d’Aro - Maresme

9

IMD: Intensitat mitjana diària (vehicles/dia)
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Tipus xarxa

Codi carretera

Connexions

Local

GI-662

Santa Cristina d’Aro - Castell d’Aro - Platja d’Aro

Local

GIV-6621

Castell d’Aro –S’Agaró

Local

C-250

Travessera urbana, carrer Teulera (Santa Cristina d’Aro)

Local

GI-6611

C-250 – Solius (Santa Cristina d’Aro)

Local

GI-6612

C-65 –Romanyà de la Selva – Urb. Sant Miquel d’Aro – Urb. VallRepòs (Santa Cristina d’Aro) - Calonge

Local

GIV-6613

C-250 – Urb. Bell-lloc - GIV-6612 (Santa Cristina d’Aro)

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (E: 1:25.000), 2010.

El trànsit que presenten les principals carreteres que travessen els termes municipals de
l’àmbit d’estudi són les que es mostren a la taula següent, en base a les intensitats mitjanes
de trànsit (IMD) disponibles, calculades per la Direcció General de Carreteres.
Taula 28. Intensitat de circulació a les carreteres de la Generalitat a l’àmbit.
Codi
crta

Municipi - nucli

Tram

IMD

%
pesants

Any

Sta Cristina d’Aro – Platja
d’Aro

C-65 – GI-662

17.571

5,28

2005

Castell d’Aro - Palamós

GI-662 – GIV 6612

21.631

5,69

2006

St Feliu de Guíxols - Sta
Cristina d’Aro

St Feliu de Guíxols (PK 32.021)
– C-31

7.500

5

1998

Sta Cristina d’Aro

C-31 – Sta Cristina Nord

18.782

4,64

1999

Sta Cristina d’Aro

Sta Cristina Nord – C-35 (Costa
d’Alou)

33.010

4,37

2006

Sta Cristina d’Aro – Platja
d’Aro

C-250 – GI-666

6.194

3,74

2005

Platja d’Aro

GI-666 – C-253

10.362

GI-665

Platja d’Aro

GI-665 – C-31

4.920

2,60

2005

GI-666

Plajta d’Aro –S’Agaró

C-31

9.747

3,93

2005

C-31

C-65

GI-662

1999

Font: Anuari estadístic 2007, Direcció General de Carreteres, Departament de Política territorial i obres públiques,
2010.

Tanmateix, cal considerar que aquests IMD durant el període estival augmenten
considerablement atès un important factor d’estacionalitat que duplica la demanda actual.
Així, segons dades del Pla Director de l’Empordà, la IMD de la C-31 entre Santa Cristina
d’Aro i Sant Feliu de Guíxols és de 37.867 vehicles i entre Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja
d’Aro és de 29.980 vehicles; i la IMD de la C-65 entre Girona i Santa Cristina és de 49.442
vehicles.
Sobreposant les vies principals amb els espais d’interès natural i els connectors ecològics, es
pot observar com hi ha barreres importants per a la connectivitat que els travessen. Les
zones que queden més afectades són el connectors fluvial del riu Ridaura i tots els EIN
definits a la Vall d’Aro, fins i tot els espais de més importància per la connectivitat
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funcional entre Cadiretes i Gavarres: Connector les Gavarres-Cadiretes (Costa d’Alou-Riera
de Salenys) i Bell-lloc – Torrent de la Coma – Torrent de Canyet.
Figura 27.Xarxa viària i franquejabilitat de les carreteres a l’àmbit de la Vall d’Aro.

En vermell s’indiquen les carreteres amb efecte barrera per la connectivitat funcional, quan més
gruixudes més barrera suposen pel pas de la fauna.
Font: Elaboració pròpia, 2010.

La situació de l’àmbit d’estudi amb relació a l’efecte barrera de la seva xarxa viària se
sintetitza en el gràfic següent. Tanmateix, el Pla d’Infraestructures de transport de
Catalunya preveu el desdoblament de l’anomenada Anella de les Gavarres (C-65/C-31/C66) i la previsió d’un tramvia intercomarcal, també entorn de les Gavarres. Fets que, per un
costat impliquen una millora en la mobilitat, però per l’altre, un perjudici per la connectivitat
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Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

ecològica dels espais naturals. Actualment, el desdoblament de l’Anella de les Gavarres ja
s’ha desenvolupat i només resta el tram de la C-31 entre Platja d’Aro i Torrent.

C-65

Sta Cristina d’Aro

C-65

Sta Cristina d’Aro

C-65

St Feliu de Guíxols - Sta
Cristina d’Aro

C-31

Castell d’Aro - Palamós

Sta Cristina d’Aro – Platja
d’Aro
0

Barrera infranquejable

GI-662

Sta Cristina d’Aro – Platja
d’Aro

Barrera important

GI-665
GI-666

Platja d’Aro

Efecte barrera baix

GI-666
GI-665

Platja d’Aro

C-31

Figura 24. Impacte de les principals infraestructures viàries sobre la fauna en funció de la IMD
(vehicles/dia).

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Font: Elaboració pròpia de les dades del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2010.

Cal concloure doncs, que les carreteres principals de la Vall d’Aro (C-31 i C-65) aïllen els
espais PEIN de les Gavarres i Cadiretes i circulen paral·leles al curs del riu Ridaura fet que fa
que esdevinguin barreres infranquejables per la fauna atenent a unes IMD molt superiors
als 10.000 vehicles/dia.

6.2. EXPLOTACIÓ DE RECURSOS NATURALS
Una de les activitats que provoca un major impacte sobre el medi natural són les activitats
extractives, ja que de forma directa es destrueixen comunitats fluvials, boscos de ribera,
hàbitats faunístics, rebaixen la cota del riu, i d’altres impactes col·laterals com l’obertura de
camins d’accés, la degradació general, pols, i l’impacte visual i acústic. A més a més, les
obres de restauració en molts casos no es duen a terme o només es realitzen de manera
parcial.
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En l’actualitat s’han constatat un total de 4 explotacions extractives, de les quals només
una es troba en actiu, segons dades extretes del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya.
Taula 29. Inventari de les explotacions extractives existents a l’àmbit d’estudi. Any 2010.
Municipi
Castell-Platja d’Aro

Santa Cristina d’Aro

Nom explotació

Àrea total (ha)

Recurs

Mas Nou

0,96

granit

Situació actual

Mas Patxot

7,32

graves Activitat en actiu i restauració no iniciada

CIFRE-SOLIUS

2,45

graves Activitat finalitzada

Solius

1,62

sauló

Activitat amb afecció pendent de regularització

Activitat restaurada en període de garantia

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

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. En aquest sentit cap
dels municipis disposa d’una ordenança reguladora específica per a les activitats
extractives, i de l’extracció d’àrids o de terres.
Cap de les activitats extractives es troben incloses dins els límits PEIN, per la qual cosa no es
regeixen per la Llei 12/1981 de 24 de desembre, relativa a les normes addicionals de
protecció dels espais d’especial d’interès natural afectats per activitats extractives.
Sense arribar al punt de prohibir aquestes activitats, atès que ofereixen un servei que la
societat demana, cal establir els mecanismes per poder gestionar correctament les seves
ubicacions, evitant-ne la concentració en espais fluvials i la ubicació en espais d’especial
interès natural o paisatgístic, definits als apartats anteriors.

6.3. ABOCADORS I DIPÒSITS CONTROLATS
Juntament amb les activitats extractives, el Dipòsit controlat i planta de reciclatge de
runes de Santa Cristina d’Aro (ubicat prop del Puig de Portugal), i l’Abocador comarcal del
Baix Empordà i del Gironès (ubicat a Llagostera i a la Vall de Solius), esdevenen barreres per
la connectivitat tant ecològica com paisatgística.
En aquest sentit però, es tracta d’infraestructures temporals que es preveu restaurar un cop
acabat el seu cicle de vida, per tant s’han de considerar punts crítics per la connectivitat però
de caire temporal.
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6.4. LÍNIES ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ
Al corredor d’infraestructures viàries de la Vall d’Aro definit anteriorment (C-65, C-31 i C250) cal afegir-hi les línies elèctriques que donen subministrament a Castell-Platja d’Aro i a
Sant Feliu de Guíxols (de 110 Kv).
Actualment al municipi de Santa Cristina d’Aro hi existeixen dos línies de mitja tensió, una
que se subministra de l’estació receptora de Girona i l’altre de l’estació receptora de St. Feliu
de Guíxols. Actualment el subministre es el correcte, però atesa l’ampliació de sol urbà del
municipi i dels municipis veïns la companyia Fecsa-Endesa ha construït dos noves estacions
receptores a Vall-Llobrega i a Cassà de la Selva. Amb això es preveu que la de Sant Feliu
quedarà descarregada i es podrà tenir una línia de la nova subestació de Cassà de la Selva.
La línia elèctrica d'alta tensió a les Gavarres (de 110 Kv), entre Fitor i Vall-llobrega, es va
començar a construir al 2007 i abasta Palamós, Calonge i Vall-llobrega, juntament amb la
subestació de Vall-llogrega.
En aquest sentit, els traçats aeris de les línies elèctriques poden afectar especialment la
mobilitat de l’avifauna així com el paisatge, motiu pel qual generen un fort rebuig social.
Les infraestructures d’aquest tipus suposen un impacte ambiental i una fragmentació o
efecte barrera sobre la connectivitat ecològica i paisatgística molt considerable, derivat de
les torres elèctriques, del cablejat, de la neteja del sotabosc, dels camps electromagnètics,
etc.

6.5. ESPAIS FLUVIALS I BARRERES FÍSIQUES TRANSVERSALS
Les esculleres, travesses, endegaments i altres barreres físiques a la llera del riu suposen un
punt crític per la connectivitat, sobretot per la fauna associada al riu, com és el cas de la
fauna ícticola, els amfibis i els rèptils. Tot i que el Ridaura és un riu intermitent de règim
torrencial convé evitar aquestes barreres infranquejables per la connectivitat ecològica
funcional.
Segons la Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) de les conques del riu Ridaura i riera de
Calonge (ACA) al riu Ridaura s’han identificat les següents infraestructures que contribueixen
a la fragmentació de l’espai d’interès estratègic per la connectivitat:
Taula 30. Inventari de punts singulars de la PEF. Barreres Fluvials.
Tipus

Localització

Descripció

Observacions

UTM X

UTM Y

Travessa

Estructura situada a
l’extrem oest del
municipi, just aigua
amunt del pont de la
crta. GI-6611 de Solius

Travessa de formigó
enterrada en el fons
de la llera del riu
Ridaura

En l’extrem d’aigua avall,
l’estructura es troba
soscavada fruit del procés
erosiu en avingudes del
riu

498.388

4.629.805
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Tipus

Localització

Descripció

Observacions

UTM X

UTM Y

Escullera

Terrenys del marge
esquerre del riu, pocs
metres aigua avall del
pont de la crta. C-65

Mur d’escullera en la
llera del riu Ridaura,
aigua avall de
l’afluència de la riera
de Malvet

-

499.388

4.629.243

Espigons

Terrenys al sud-est del
terme de Santa Cristina
d’Aro, al sud del
càmping Sant Josep

Estructura de
formigó de grans
dimensions en el
talús del marge
esquerre

Previsiblement,
l’estructura podria formar
part d’un antic espigó

501.535

4.628.654

Escullera

Terrenys del marge
dret del riu, enfront de
la urbanització Golf
Costa Brava

Mur d’escullera en la
llera del riu Ridaura,
aigua amunt del
pont d’accés a la
urbanització del Golf
Costa Brava

L’estructura del mur
d’escullera es va construir
durant les obres de
remodelació de
l’estructura del pont
d’accés a la urbanització
Golf Costa Brava, després
dels aiguats del 2005.

499.595

4.629.039

Escullera

Mur d’escullera en la
llera del riu Ridaura,
enfront del Golf Costa
Brava.

Terrenys del marge
dret del riu, un tram
curvilini del riu que
limita amb els camps
del Golf Costa Brava.

En l’extrem aigua amunt
del mur d’escullera, el
talús de terres del marge
es troba sensiblement
soscavat.

498.995

4.629.289

Escullera

Terrenys del marge
esquerre el riu,
aproximadament 20m
aigua avall de
l’estructura del pont de
la crta. GIV-6611 de
Solius.

Mur d’escullera en la
llera del riu Ridaura,
aigua avall del pont
de la crta. de Solius

-

498.441

4.629.760

Travessa

Estructura ubicada a
l’extrem nord de la
urbanització Golf Costa
Brava, just aigua amunt
del pont de la crta C-65

Travessa de gavions
enterrada en el fons
de la llera del riu
Ridaura

Actualment l’estructura es
troba en un estat ruïnós i
deteriorada

499.108

4.629.266

Escullera

Terrenys del marge
dret del riu Ridaura
enfront de l’estació
potabilitzadora que
dóna subministrament
a Sant Feliu de Guíxols

Mur d’escullera en la
llera del riu Ridaura,
al límit de la crta C31

-

502.164

4.628.485

Escullera

Terrenys del marge
esquerre del riu
Ridaura, enfront del
paratge del Molí d’en
Reixac

Protecció d’escullera
en la llera del riu
Ridaura, en un tram
del vial d’enllaç a la
carretera C-65

-

498.035

4.630.288
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Tipus

Endegament

Localització

Marges del riu Ridaura
al seu pas per CastellPlatja d’Aro

Descripció

Observacions

UTM X

UTM Y

Endegament amb
pedres d’escullera

Aquesta estructura als
marges del riu Ridaura en
el seu tram baix es va
construir per tal de reduir
les inundacions que
ocasionaven les
avingudes del Ridaura. De
fet, s’ha demostrat que
l’endegament no és
suficient i que en
moments de llevantades
provoca l’efecte contrari
al desitjat. Altrament
aquesta és una barrera
per la connectivitat
ecològica.

-

-

Font: Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) de les conques del riu Ridaura i riera de Calonge (ACA), 2010.

En aquest sentit, la PEF proposa actuacions d’enderroc i retirada de les estructures existents
al llit del riu i l’aplicació de mesures correctores derivades dels procesos erosius subsidiaris.

6.6. RISCOS AMBIENTALS I ALTRES ACTIVITATS AMB EFECTE BARRERA
Sobre els elements connectors i susceptibles de ser connectats de la matriu natural i
biofísica, paisatgística i social, s’observen amenaces actuals i existents que actuen en la
pèrdua de la connectivitat funcional de la matriu territorial, ja siguin riscos ambientals o
activitats tradicionals que segons la seva gestió poden esdevenir també espais d’interès
estratègic per la connectivitat funcional:


Les activitats agrícoles i ramaderes. La mecanització de les activitats agrícoles ha
suposat la intensificació agrícola, la transformació cap a regadiu, l’ús de fertilitzants i
pesticides, l’eliminació de marges amb vegetació, etc. Aquests canvis recents en el
sistema productiu primari han estat la causa de grans impactes com la contaminació de
les aigües, la pèrdua de patrimoni paisatgístic, la pèrdua de refugis de biodiversitat, etc.
La substitució de la ramaderia extensiva per un tipus més intensiu ha provocat una
alteració del paisatge agrícola típic d’alternança de camps de conreu amb masos
dispersos i petites explotacions ramaderes. Per una altra banda, la intensificació de la
ramaderia implica un augment en la producció de residus ramaders que han de ser
gestionats. La concentració de residus ramaders en un determinat territori, juntament
amb una gestió inadequada d’aquests, comporta una contaminació de les aigües
subterrànies.
La Comissió Europea destaca que entre el 50% i el 80% de les aportacions de nitrats que
arriben a les aigües dels països europeus són d’origen agrari. En particular, l’aplicació de
fertilitzants inorgànics i orgànics (fems, purins, etc.) en sòls agrícoles, sense respectar
prou les bones pràctiques agràries, són la causa principal de l’increment de les
concentració de nitrats a les aigües subterrànies.
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En aquest sentit, l’aqüífer del Ridaura és un aqüífer protegit pel Decret 328/1988, d’11
d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de
procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. Altrament, ni Castell-Platja
d’Aro ni Santa Cristina d’Aro no es troben en Zona Vulnerable per Nitrats (ZVN).


Incendis forestals. Les característiques mediterrànies de la vegetació i la concentració
de masses forestals en els massissos de les Gavarres i Cadiretes, fan que el risc d’incendi
sigui un dels aspectes més destacables com a impactes significatius sobre el medi
natural. Els incendis forestals, generalment d’origen antròpic, són un dels majors riscos
que amenacen la biodiversitat i el paisatge dels municipis de l’àmbit.
Des de l’any 1968 fins el 2007 a Castell-Platja d’Aro s’han originat 54 incendis forestal
que han cremat una superfície total de 683,14 ha (principalment per causes accidentals i
negligències); i a Santa Cristina d’Aro, 69 incendis forestals que han cremat una
superfície total de 1.331,87 ha (principalment intencionats).



Freqüentació recreativa. Tot i que no es disposen de dades sobre la freqüentació
recreativa en les zones forestals i fluvials, cal esmentar que tota la zona d’estudi
presenta un gran nombre de pistes forestals, amb l’impacte associat que això pot
comportar, com molèsties a la fauna, abandonament de deixalles, risc d’incendis, erosió
dels camins, etc.
El territori estudiat presenta uns espais d’interès natural i paisatgístic d’alt valor.
Actualment, les administracions actuants en aquesta zona estan impulsant i
promocionant el seu coneixement i l’accés mitjançant rutes paisatgístiques i culturals,
fet que previsiblement incidirà en una major freqüentació d’aquests espais, tant a peu i
bicicleta com mitjançant vehicles motoritzats. En aquest sentit, cal tenir molt en compte
la correcta gestió de la freqüentació i l’ús públic dels espais de més valor (que sovint
coincideixen amb zones d’escalada o amb rutes turístiques) per tal d’evitar la seva
degradació.
En aquest sentit, també cal tenir en consideració pràctiques inciviques com les curses
de motocross i l’accés rodat al llit del riu Ridaura.



Alteració de la vegetació de ribera. L’alteració de la vegetació de ribera, sobretot en el
cas del riu Ridaura, és considerable, fet que esdevé un element fragmentador per a la
connectivitat funcional. Els principals motius són la dominància d’espècies al·lòctones
com la canya americana (Arundo donax), l’acacia (Robinia pseudoacacia) o el plomall de
la pampa (Cortaderia selloana), les plantacions de freatòfits que ocupen part de la zona
inundable, les extraccions d’àrids, l’ocupació de la llera del riu per infraestructures i
edificacions, o altres factors antropogèncis.



Introducció d’espècies al·lòctones. La presència d’espècies al·lòctones i introduïdes
(com la canya americana, la robínia, el plomall de la pampa, la tortuga de florida, el visó
americà, el cranc de riu americà, els muflons, etc.) és un perjudici per la biodiversitat.
Aquestes desplacen els hàbitats i les espècies autòctones (la tortuga de rierol, la tortuga
mediterrània, la llúdriga, el cranc autòcton, el fartet, l’espinós, les vernedes, etc.),
principals valors naturals de l’àmbit d’estudi.
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Aquest fets fragmentadors sovint són sinèrgics pel que fa al seu efecte barrera. Les sinèrgies
més importants en quant als elements de fragmentació es concreten en:
-

La presència de superfícies urbanitzades a ambdues bandes de la carretera C-65 i C-31
(el propi nucli de Santa Cristina, la urbanització del Club de Golf Costa Brava, la zona
d’equipaments com restaurants i gasolineres a la costa d’Alou, etc). Cal indicar que
existeix un estudi sobre l’efectivitat dels passos de fauna en aquesta infraestructura
(MINUARTIA, 2002).

-

El pas, paral·lel a la C-31, de la carretera vella C-250, que representa una nova barrera
sobre la permeabilitat, malgrat que en aquest cas es tracta d’una via amb un trànsit
inferior.

-

El fet que el Ridaura, un riu d’una certa entitat que suposaria la construcció de ponts
que permetrien el pas de la fauna, transcorri paral·lel a la C-31, i solament la creui un
cop en tot el seu recorregut, i precisament en una zona força urbanitzada, minimitza la
funcionalitat ecològica del riu.

7. PREVISIÓ DELS EFECTES DEL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL SOBRE
LA CONNECTIVITAT FUNCIONAL
Les actuacions urbanístiques i les infraestructures previstes10, és a dir, el
desenvolupament del sòl urbanitzable i el desdoblament o nova construcció
d’infraestructures lineals, suposaran un efecte barrera directe sobre la connectivitat
funcional de les matrius natural, social i paisatgística.
En aquest sentit, el Pla d’Infraestructures de transport de Catalunya (PITC) 11 2006-2026,
elaborat per la Secretaria per a la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, defineix la xarxa
d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per a Catalunya amb l’horitzó
temporal de l’any 2026, assolint diversos objectius específics com el foment del transport
públic i de les vies ciclistes, la descongelació de les carreteres, la reducció de cotxes i
accidents, etc. Aquest pla dibuixa les següents actuacions de millora de la xarxa viària actual
a l’entorn de l’àmbit d’estudi:


Propostes de la xarxa ferroviària
-

10

Nou tren tramvia aeroport de Girona - Girona - Flaçà - Costa Brava: Implantació
d’un sistema de tren tramvia entre l’aeroport, la ciutat de Girona, Flaçà i la Costa
Brava. L’estimació pressupostària d’aquesta actuació és de 160 M€ i l’administració
competent és l'Administració de la Generalitat. Aquesta actuació es programarà
d’acord amb un estudi de viabilitat que tindrà en compte els treballs que puguin ser
elaborats per les administracions locals.

Veure mapa 7 – Elements de fragmentació

El Pla d’infraestructures de Transport de Catalunya (en endavant PITC) és el Pla territorial sectorial que defineix la
xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a Catalunya. El PITC té caràcter de Pla territorial
sectorial d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, i de Pla específic als efectes d’allò
que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
11
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-

Proposta de nou tren tramvia Girona - Sant Feliu: L’estudi de viabilitat que
s’efectuarà per a cadascun d’aquests corredors analitzarà quin és el mode de
transport públic més eficient. Malgrat que l’horitzó final pugui ser establir un
corredor ferroviari o tramviaire, l’estudi de viabilitat abordarà l’anàlisi de la possible
implantació en primera fase de modes més lleugers, com plataformes segregades de
bus, que en un futur puguin migrar cap a l’opció tramviaire o ferroviària.

En aquest sentit, la Diputació de Girona ha realitzat un Estudi de viabilitat d’un tramvia
intercomarcal a les comarques gironines (any 2008). L’objecte de l’estudi és analitzar des
dels punts de vista del traçat, la mobilitat, el finançament, i la viabilitat d’implantar un
sistema de transport públic tipus tramviari en un àmbit comprès entre Banyoles, l’àrea
metropolitana de Girona i la Costa Brava. L’anàlisi s’ha realitzat per trams. A continuació
segueixen les alternatives que es preveu en els trams que afecten l’àmbit:
“Tram 2.1: Riudellots de la Selva - Sant Feliu de Guíxols
En aquest tram es contempla aprofitar el corredor que defineix la via verda Girona – Cassà de
la Selva - Sant Feliu de Guíxols, amb parades a Cassà, Llagostera i Santa Cristina d’Aro.
L’estudi preveu l’ampliació de la plataforma de la via verda, separant-la convenientment amb
barreres, de manera que es pogués mantenir el seu ús.
L’arribada a Sant Feliu de Guíxols es faria a través de la ronda nord planejada, que, tot i
quedar prou allunyada del centre, podria comunicar-hi mitjançant la creació d’un servei
d’autobusos llançadora d’explotació municipal.
Tram 2.2: Sant Feliu de Guíxols - Palamós
Aquest tram constituiria un tramvia que seguiria el perfil de la Costa Brava. Es proposa que el
tramvia sortís de la futura ronda nord de Sant Feliu de Guíxols cap al nucli de Castell d’Aro, i
posteriorment contornés Platja d’Aro pel nord fins prosseguir pel marge de la carretera GI-665
i trobar la carretera C-253 al final del poble. D’aquesta manera, el nou mode de transport
comunicaria els dos nuclis de Castell-Platja d’Aro.
El tram de Platja d’Aro a Palamós s’ha traçat aprofitant el corredor de la carretera C-253,
passant per les urbanitzacions de Calonge i arribant a l’avinguda Catalunya de Palamós.”
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Figura 25. Proposta del traçat del tramvia intercomarcal.

Font: Estudi de viabilitat d’un tramvia intercomarcal a les comarques gironines, 2008.



Propostes de la xarxa viària

Les propostes del PITC de la xarxa viària a l’àmbit de la Vall d’Aro fan referència
principalment a ampliacions i condicionaments de l’actual sistema de comunicacions, ja
recollides en el PDTE:
Eixos d’accés a la Costa Brava i pla de l’Estany


Anella de les Gavarres (C-65/C-31/C-66): Desdoblament de la C-65 entre Girona i
Llagostera (ja realitzat). Desdoblament de la C-31 entre Platja d’Aro i Torrent.
Desdoblament de la C-66 entre Torrent i Medinyà.



Autovia Maçanet - Llagostera (C-35) C-35: Desdoblament entre Maçanet de la Selva i
Llagostera (ja realitzat).

Per altra banda, el desenvolupament del sòl urbanitzable previst entorn dels nuclis dels
municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, si no es realitza aplicant criteris de
connectivitat i ecoeficiència, esdevé un limitant per el potencial connectiu. En aquest sentit
els municipis de la Vall d’Aro presenten nuclis urbans reduïts però una gran superfície
urbanitzada en forma d’eixamples i amb un model urbanístic en taca d’oli mitjançant
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sobretot urbanitzacions de segona residència. És a dir, no han estat exempts, dels processos
de creixement urbà intens que han patit altres zones catalanes durant els segle XX i fins
l’actualitat.
Tanmateix l’estructura d’aquests municipis també es caracteritza per l’existència de nuclis
rurals aïllats (com Romanyà de la Selva) i un considerable nombre de masies.
Taula 31. Previsió de creixement urbanístic dels municipis de la Vall d’Aro
Municipi

Perspectives d’evolució urbanística
El Pla General d’Ordenació Urbana vigent no ha desenvolupat completament les seves
previsions. Encara manquen alguns sectors urbanitzables programats i sectors
urbanitzables no programats on no han estat desenvolupades les figures de planejament
urbanístic, o que estant tot just en fase d’execució.
La superfície del sòl urbanitzable programat del planejament vigent és de 68,5 ha, i del
sòl urbanitzable no programat és de 94,45 ha.

CastellPlatja d’Aro

El planejament vigent té un potencial residencial de més de 3.000 habitatges en
sectors urbanitzables, i en sòl urbà encara hi ha entre 500 i 1.000 habitatges més que
no s’han construït. Per tant s’estima que el potencial residencial del PGOU a Castell-Platja
d’Aro és de 4.000 habitatges. Seria convenient que aquesta evolució urbanística seguís
criteris més sostenibles que els que històricament s’han seguit al municipi.
El model urbanístic de Castell-Platja d’Aro compta amb tipologies edificatòries poc
sostenibles. En les zones de costa s’hi ha desenvolupat una gran concentració
edificatòria (alta densitat d’habitatges amb un consum elevat de recursos naturals i de
serveis); i en les zones muntanyoses i d’interior, sovint dins l’espai natural de les
Gavarres, s’hi ha desenvolupat un model de creixement en taca d’oli (cases unifamiliars
amb un consum elevat de sòl).
El nou POUM de Santa Cristina no té com a objectiu el creixement extensiu o l’expansió
de les àrees qualificades per el desenvolupament residencial, no obstant això, la revisió
del planejament, sí preveia la qualificació i l’ordenació dels diferents buits urbans que el
sistema de creixement per àrees o sectors independents que s’ha dut a terme fins ara,
ha deixat situat enmig d’àrees ja qualificades o consolidades.
Això permetrà estructurar i cohesionar les diferents àrees urbanes existents, i propiciar
l’obertura de la xarxa viària necessària per a tal fi.

Santa
Cristina
d’Aro

Per a les urbanitzacions, el POUM ha mantingut com a criteri, el de no ampliar les
àrees ja existents a fi de facilitar la consolidació d’aquestes, i en el cas de Sant Miquel
d’Aro s’han desqualificat part de les àrees que no s’han executat per raó de la seva
dificultat orogràfica i poca adequació al mercat immobiliari, per tal de reduir les
construccions de les àrees de pendent molt elevada i de les carenes, evitant l’impacte
paisatgístic que això comporta i facilitant l’execució de les obres d’urbanització de la
resta del sector.
El POUM proposa 955 habitatges nous en densitat mitges, compreses entre 30 i 50
habitatges per hectàrea, mentre que només hi ha 127 nous habitatges amb densitats
baixes, entre 8 i 15 habitatges per hectàrea, i desqualifica 576 habitatges de densitat
molt baixes, inferiors als 5 habitatges per hectàrea. Per a sostre d’activitats
econòmiques el POUM qualifica 219.385 m2 de sostre nous.

Font: Planejaments urbanístics dels municipis de la Vall d’Aro, 2010.
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La fragmentació de les superfícies d’hàbitat mitjançant barreres (carreteres, urbanitzacions,
etc.) que dificulten l’accés a determinats recursos, pot comportar una disminució de la
variabilitat genètica de flora i fauna, i a mitjà o llarg termini, la desaparició de determinades
poblacions.
Per aquests motius és especialment important la identificació de punts crítics, on els eixos
viaris, les infraestructures i els desenvolupaments urbanístics actuals i futurs intercepten
indrets estratègics per al manteniment de la connectivitat funcional per tal de poder
planificar-hi actuacions correctives o compensatòries.

8. PUNTS CRÍTICS
Segons les Bases per a les directrius de connectivitat ecològica a Catalunya (Mallarach i
Germain 2006), anomenem punt crític a l’indret d’interès per a la connectivitat ecològica on
es concentren els efectes negatius de la pressió urbana i de les infraestructures, fins al punt
de limitar-ne en gran mesura, o impedir-ne, la funció connectiva i actuar com a barrera, a
vegades, fins i tot infranquejable. Malgrat afectar un sector d’extensió reduïda, els efectes
generats poden ser molt greus pel manteniment de la connectivitat, sobretot ecològica, d’un
àmbit molt més extens.
Per a la identificació dels punts crítics12 per a la connectivitat funcional s’han creuat les capes
cartogràfiques, mitjançant SIG, d’informació patrimonial i dels valors ecològics, socials i
paisatgístics del territori amb la cartografia dels elements barrera o de fragmentació lineal,
essent els punts crítics els punts de sobreexposició entre els EIEC i els elements barrera.
Aquest creuament permet identificar els punts de conflicte on carreteres, línies elèctriques,
desenvolupaments urbanístics i activitats extractives, intercepten els espais d’interès
connectiu.
Els grups més sensibles a la pèrdua de connectivitat ecològica i a l’efecte barrera generat per
certes infraestructures lineals, com les viàries, són els amfibis i alguns grups de mamífers
(lagomorfs, carnívors i ungulats). Amb relació al medi aquàtic i a l’efecte barrera sobre la
connectivitat fluvial longitudinal generat per certes infraestructures que l’intercepten, cal
destacar també el grup dels peixos. En el cas dels quiròpters i les aus, l’efecte barrera es
minimitza per la seva capacitat de vol. Els ungulats provoquen, a més, col·lisions amb
vehicles quan creuen les carreteres per damunt de la calçada en els punts on no disposen de
passos de fauna adequats, problemàtica que en els darrers anys ha augmentat
significativament.
L’anàlisi de la connectivitat s’ha centrat particularment en la dispersió dels macromamífers
com a principals indicadors dels corredors habituals de fauna i, per tant, esdevenen alhora
indicadors de possibles espais d’interès estratègic per la connectivitat. En aquest sentit, i per
tal de determinar punts crítics, s’han analitzat els punts on s’han detectat accidents per
atropellament d’animals (bàsicament porcs senglars i altres ungulats) mitjançant la

12

Mapa 8- Punts Crítics per la connectivitat funcional.
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cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge “Col·lisions amb ungulats a les
carreteres de Catalunya” (any 2007), que recull els accidents del període 2000-2006.
Els punts de creuament dels macromamífers per la xarxa viària, evidenciats a partir de les
dades d’accidents per atropellament d’animals, són indicatius del pas i del corredor de
fauna potencial per aquell sector i, pert tant, són indicis clars de l’existència de corredors
funcionals de desplaçament de la fauna.
Per altra banda, també s’han tingut en consideració factors per a la dispersió de la fauna
com són la continuïtat de la coberta vegetal, la presència de fons de vall i carenes, i la
distància a cursos fluvials i masses d’aigua.
Amb la qual cosa, i després de creuar totes les capes, s’han detectat els següents punts
crítics, sobre els quals caldrà contemplar mesures correctores i compensatòries (tal com
s’especifica en el Pla de foment de la connectivitat):
Taula 32. Punts crítics per a la connectivitat funcional.
PUNTS CRÍTICS
Infraestructura vinculada

Espai connector o EIN
fragmentat

Municipi

UTM X

UTM Y

C-31 i Gi-665

De la riera de Fenals a la
riera de Can Carboner (el
Treumal). Hi ha hagut 2 xocs
amb ungulats en el període
2000-2006.

Castell-Platja d’Aro

505.296

4.630.777

C-253, Gi-666 i futur Tramvia
intercomarcal

Puig Pinell i la Modeguera

Castell-Platja d’Aro

504.474

4.628.055

Gi-6621

Bosc d’en Provençal i el
Ridaura. Hi ha hagut 1 xoc
amb ungulats en el període
2000-2006.

Castell-Platja d’Aro

503.379

4.628.180

C-31 i línies elèctriques de
110 Kv

El Ridaura, el Torrent de
Canyet i el Vilar d’Aro-Bosc
d’en Provençal. Hi ha hagut 5
xocs amb ungulats en el
període 2000-2006.

Castell-Platja d’Aro i Santa
Cristina d’Aro

501.986

4.628.641

C-65 i futur Tramvia
intercomarcal

Zona d’amortiment de la
Roca Tosa i Espai connector
de primer ordre del Bosc
d’en Provençal-Massís de
Cadiretes. Hi ha hagut 11
xocs amb ungulats en el
període 2000-2006.

Santa Cristina d’Aro

501.082

4.628.062

C-31, futur Tramvia
intercomarcal i línia elèctrica
de 110 Kv

El riu Ridaura.Hi ha hagut 4
xocs amb ungulats en el
període 2000-2006.

Santa Cristina d’Aro

500.677

4.628.817

C-65, C-250, futur Tramvia
intercomarcal, nucli de Santa
Cristina d’Aro, Camp de Golf
de la Costa Brava, i escullera al
llit del riu Ridaura

El riu Ridaura, la riera de
Malvet, la riera de Solius

Santa Cristina d’Aro

499.683

4.628.995

C-250, C-65 i futur Tramvia
intercomarcal

La zona del Balcà, el riu
Ridaura i la Vall de Solius

Santa Cristina d’Aro

498.793

4.629.578
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PUNTS CRÍTICS
Infraestructura vinculada

Espai connector o EIN
fragmentat

Municipi

UTM X

UTM Y

Confluència C-65 i C-250, i
futur Tramvia intercomarcal

Zona del Molí d’en Reixac on
hi ha la riera de Salenys
desemboca al riu Ridaura, i
Vall de Solius

Santa Cristina d’Aro

498.116

4.630.255

Llagostera – Santa Cristina
d’Aro

497.449

4.630.794

C-65, futur Tramvia
intercomarcal i càmping
Ridaura

Xarxa hídrica deles Costes
de Penedes i Espai connector
de primer ordre de les
Gavarres-Cadiretes (Costa
d’Alou-Riera de Salenys). Hi
ha hagut 4 xocs amb
ungulats en el període
2000-2006.

Llagostera – Santa Cristina
d’Aro

496.668

4.630.834

C-65, futur Tramvia
intercomarcal

Xarxa hídrica de la Costa de
Penedes i del Puig Portugal i
Espai connector de primer
ordre de les GavarresCadiretes (Costa d’Alou-Riera
de Salenys). Hi ha hagut 2
xocs amb ungulats en el
període 2000-2006.

Llagostera – Santa Cristina
d’Aro

495.646

4.630.875

Bifurcació de la C-65 i futur
Tramvia intercomarcal

Confluència del Torrent de la
Deu amb el riu Ridaura i
Espai connector de primer
ordre de les GavarresCadiretes (Costa d’Alou-Riera
de Salenys). Hi ha hagut 6
xocs amb ungulats en el
període 2000-2006.

Llagostera – Santa Cristina
d’Aro

494.498

4.631.088

Santa Cristina d’Aro

498.264

4.623.576

C-65 i futur Tramvia
intercomarcal

Xarxa hídrica de la Costa de
Penedes i Espai connector de
primer ordre de les GavarresCadiretes (Costa d’Alou-Riera
de Salenys). Hi ha hagut 8
xocs amb ungulats en el
període 2000-2006.
Segons la PEF el tram
presenta una baixa qualitat
hidromorfològica clau per la
connexió ecològica entre
Gavarres i Cadiretes.

Torrent de Canyet i
Gi-682 i urbanització de Canyet connectivitat entre el PEIN de
Cadiretes i la costa
Gi-6612 i urbanització de Sant
Miquel d’Aro

Infraestructures que
fragmenten l’espai PEIN de
les Gavarres

Santa Cristina d’Aro

497.949

4.634.830

Gi-6612 i urbanització
Vallrepós

Infraestructures que
fragmenten l’espai PEIN de
les Gavarres

Santa Cristina d’Aro

500.702

4.634.805

Font: Elaboració pròpia, 2010.
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9. CONSIDERACIONS RESPECTE
D’ECODUCTES A L’ÀMBIT

LA

PROPOSTA

DE

CONSTRUCCIÓ

L’estudi previ contractat per la Diputació de Girona “Estudi de connectivitat ecològica.
Mesures de repermeabilització ecològica a través de l’eix viari Llagostera-Palafrugell” (any
2008), proposava com a mesura correctora la construcció de diversos ecoductes en els
termes municipals de Santa Critsina d’Aro i Llagostera.
A l’àmbit, aquest estudi proposa ecoductes per permeabilitzar les vies C-31 i C-65 a l’alçada
de la Sureda d’en Barella del terme de Llagostera (1), al Bosc d’en Tapioles de Llagostera (2),
al Molí d’en Reixach de Santa Cristina d’Aro (3) i a l’alçada de Mas Sant Josep de Santa
Cristina d’Aro (4).
Figura 26. Proposta d’ubicació d’ecoductes per part de l’estudi de la Diputació de Girona.

PEIN GAVARRES

1

2

3
4
PEIN CADIRETES
Font: Estudi de connectivitat ecològica. Mesures de repermeabilització ecològica a través de l’eix
viari Llagostera-Palafrugell (Diputació de Girona), 2008.

Els ecoductes són passos superiors a les infraestructures que, gràcies a les seves grans
dimensions, permeten una integració òptima en l’entorn, donen continuïtat a la coberta
vegetal i als hàbitats situats a banda i banda de la infraestructura. Per tal que un ecoducte
sigui eficient per al pas de la fauna ha de comptar amb una amplada mínima de 80m, una
alçada mínima de la mota de terra als laterals de l’estructura d’1m i un gruix mínim de terra
vegetal per a les plantacions d’arbres d’1,5m.
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Figura 27. Esquema general d’un ecoducte.

Font: Prescripcions tècniques per al disseny de passos de fauna i
tancaments perimetrals (DMAH), 2008.

Atenent a la proposta d’ubicació dels ecoductes proposats al Molí d’en Reixac (3) i al Mas
Sant Josep (4), val a dir que la seva viabilitat quedaria compromesa ja que per garantir la
funcionalitat dels ecoductes s’han de situar en els sectors de desplaçament habitual de la
fauna i en zones amb una baixa pertorbació derivada de l’activitat humana. Amb aquesta
proposta, els dos ecoductes s’ubicarien pròxims al Camp de Golf Costa Brava i al nucli de
Santa Cristina; i l’ecoducte proposat al Mas Sant Josep (4) podria afectar les seccions del
torrent de Canyet i del riu Ridaura, les quals presenten risc d’inundació per un període de
retorn de 500 any.
Pel que fa als ecoductes proposats a la Sureda d’en Barella (1) i al Bosc d’en Tapioles de
Llagostera (2), cal considerar com a punts en contra:
1. L’existència de diverses estructures transversals que permeabilitzen la xarxa viària ja
resolen la connectivitat funcional en aquest tram: obres de drenatge de recs i torrents,
passos inferiors, caixons de la via verda, el viaducte d’Alou i el viaducte de la riera de
Saleny, els quals s’han demostrat funcionals per al pas de fauna mitjançant seguiment
fotogràfic13 (tot i que en el Pla de foment de la connectivitat es recullin mesures per
millorar-ne la seva eficiència).
2. Els condicionants topogràfics i la disposició de la xarxa viària respecte al relleu en
aquests punts suposen que la construcció d’ecoductes hi sigui inviable. Es tracta d’un
sector on les vies discorren per mig vessant. Una secció desmunt-terraplè és poc
adequada per situar-hi passos de fauna eficients. La ubicació topogràfica idònia per a
un ecoducte es dóna quan la via discorre entre desmunts o encaixada en el relleu
natural.
3. El pas de la via verda o ruta del Carrilet, així com el tramvia intercomarcal en
projecció, paral·lels a la xarxa viària, suposen que l’ecoducte hauria de comptar amb 4

“Seguiment del pas de fauna en estructures transversals a la carretera C-65 i propostes per a la millora de la
connectivitat entre Gavarres i Cadiretes. Tram enllaç Alou – Santa Cristina” MINUARTIA (Maig del 2009).
13
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boques de túnel. Altrament, la proximitat del riu Ridaura a la xarxa viària i als punts on
es proposa la construcció dels ecoductes podria suposar un perjudici per l’espai fluvial i
el seu règim hidrodinàmic.
4. La construcció d’un ecoducte requereix del moviment i l’aportació d’un gran volum de
terres, que en el cas d’un sector amb una secció desmunt-terraplè encara és més elevat,
cosa que suposa una relació cost-benefici que ho desaconsella.

Figura 28. Estructures transversals existents i funcionals com a passos de fauna en el tram on es
proposa la construcció d’ecoductes.

Pas inferior C-65 (enllaç Alou –
Santa Cristina d’Aro).
PK 8 + 780

Viaducte d’Alou C-65 (enllaç Alou –
Santa Cristina d’Aro).
PK 9 + 020 a 9 + 130

Viaducte de la riera Salenys C-65
(enllaç Alou – Santa Cristina d’Aro).
PK 5 + 910 a 5 + 940

Font: “Seguiment del pas de fauna en estructures transversals a la carretera C-65 i propostes per a la millora de la
connectivitat entre Gavarres i Cadiretes. Tram enllaç Alou – Santa Cristina”. MINUARTIA (2009)

Altrament, cal considerar com a punts a favor:
1. La zones de la Sureda d’en Barella del terme de Llagostera, del Bosc d’en Tapioles de
Llagostera, del Mas Sant Josep-Torrent de Canyet de Santa Cristina d’Aro certament són
trams conflictius per la col·lisió amb ungulats. En concret, al tram de les costes de
Penedes, al terme de Llagostera, hi ha hagut 20 xocs amb ungulats en un període de 6
anys i es el sector on els límits dels espais PEIN del Massís de Gavarres i del Massís de
Cadiretes es troben més pròxims. Aquests fets posen en evidència la necessitat
d’instal·lar tancament perimetral i de realitzar millores en les estructures transversals
existents (obres de drenatge, passos inferiors, etc) per fer-les més eficients.
2. El sender de gran recorregut GR-92.1 actualment creua la C-65 mitjançant un pas
inferior ubicat a les proximitats del càmping Ridaura. Tot i que aquest pas inferior és
segur i viable per al pas de vianants la construcció d’un ecoducte permetria la circulació
dels vianants per un pas superior a la via.
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Finalment, des de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro s’ha plantejat la possibilitat de
traslladar la proposta d’ecoducte a l’alçada del Molí d’en Reixac, per tal de superar la
carretera C-65, atenent a la propietat municipal de part dels terrenys. Cal dir, però, que
aquesta proposta presenta també condicionants de pes que la desaconsellen:
-

L’ecoducte es planteja en un àmbit que no actua com a via de dispersió habitual de
la fauna, i on no hi ha hagut cap xoc amb un ungulat en sis anys.

-

Aquesta estructura comunicaria el Molí d’en Reixac amb la C-250 i amb la GIV-6613,
per la qual cosa aquesta no es correspondria amb el concepte d’ecoducte. És a dir,
l’estructura estaria comunicant amb la C-250, la intensitat viària de la qual la fan
infranquejable per la fauna i poc segura per al pas de vianants.

-

En tercer lloc, per superar la xarxa viària (C-65 i C-250) aquesta estructura hauria de
tenir una llargada de prop de 300m, cosa que la faria inadequada per al pas de la
fauna, i suposaria un elevat cost econòmic i ambiental que no amortitzaria el
possible benefici.

-

Es proposa l’ecoducte en una zona plana, cosa que implica l’aportació d’un
important volum de terres. Altrament l’estructura tindria pendent i la fauna hauria
de pujar, creuar i tornar a baixar aquesta per sobre la C-65, cosa que no la faria
eficient.

-

La proximitat de 1) les obres de drenatge de la riera de Bell-lloc i 2) del pas inferior
de la carretera de Solius GIV-6611, ja assegurarien –amb les millores que es recullen
en el Pla de foment de la connectiviat ecològica social i paisatgística– la
connectivitat, tant ecològica com social.

-

Pel què fa la connectivitat social, i d’acord amb els condicionants que s’han
exposat, aquest pas superior es preveu poc utilitzat per als vianants, atenent el
desnivell que tindria, a la proximitat amb les rutes del Balcà (més aptes i agradables
per als vianants) i al fet que connectaria amb la carretera C-250, poc segura per al
pas de vianants. Altrament, les mesures per a la millora de la connectivitat social i
les accions que reforcen l’Anella verda del nucli de Santa Cristina d’Aro ja queden
resoltes en el Pla Especial del riu Ridaura i recollides en el Pla de foment de la
connectivitat.

-

Finalment, un pas superior d’aquest tipus suposaria un impacte paisatgístic i
ecològic que es contradiria amb els objectius de sostenibilitat i de connectivitat
funcional.
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10.

CONSIDERACIONS RESPECTE ELS PASSOS DE FAUNA

Els municipis de la Vall d’Aro presenten un grau de fragmentació molt alt atenent al
creuament d’una xarxa viària amb una intensitat de trànsit diaria molt elevada, representada
principalment per la C-65, la C-31, la C-253, la Gi-662, la Gi-665 i la Gi-666, que perjudica la
connectivitat ecològica, social i paisatgística entre els espais PEIN de Gavarres i Cadiretes.
Tanmateix, s’han realitzat esforços a favor de la connectivitat amb l’adequació de drenatges,
viaductes, caixons i passos inferiors que funcionen o poden funcionar com a passos de
fauna.
Un anàlisi a microescala revela que hi ha punts claus que permeten la connectivitat
biològica. Així, segons l’estudi de MINUARTIA (2002 i 2008), el pont de l’Alou (fora del
terme municipal) i el pont sobre el torrent de Salenys, dins al terme municipal de Santa
Cristina d’Aro, esdevenen enclavaments estratègics perquè permeten superar les diferents
barreres. De fet, l’estudi, però, es va realitzar per tot tipus d’espècies animals i aquest
passos eren adequats pels muflons i de vegades també pel porc senglar. Tanmateix també, a
aquests dos punts cal sumar-hi la resta de cursos fluvials que travessen la C-31 ja que si bé
no presenten una estructura adequada pel pas de grans mamífers si que permeten el pas
dels petits vertebrats.
Tanmateix aquestes dades s’han contrastat amb un informe de la Federació Catalana de
Caça, realitzat per M. Pagès i M. Anglada (2004): “Valoració i ús del porc senglar (Sus scrofa)
dels passos de fauna del desdoblament de la C-31 a Sta. Cristina d’Aro”, el qual indica que la
majoria de passos no compleixene els requeriments que s’exigeixen per tal que siguin usats
pel poc senglar, tractant-se, bàsicament de problemes de mida i de disseny dels passos,
atenent al fet que aquests s’han construït per qüestions de drenatge i no a partir de les rutes
habituals que utilitzen aquestes espècies per desplaçar-se.
En aquest sentit, cal esmentar que les zones prioritàries pel que fa a l’adequació dels passos
de fauna (tal i com demostra la sinistralitat pel xoc amb ungulats) és la C-65 al tram de la
costa d’Alou i les costes de Penedes, la C-31 entre les rotondes dels nuclis de CastellPlatja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, i la C-65 des de l’alçada de Can Bufaganyes a la
urbanització del Mas Trempat.
En aquest sentit, és indispensable evitar urbanísticament el continu urbà entre els nuclis
de Castell d’Aro i Santa Cristina, i la proliferació d’activitats vinculades a la carretera a
l’alçada de les Costes de Penedes (càmpings, gasolineres, restaurants, etc.).
Per altra banda, els criteris genèrics, a incorporar al planejament, per tal que una obra de
drenatge, un viaducte, un pont, una obra de fàbrica o un caixó siguin aptes pel pas de la
fauna són:


Les mides recomanables dels passos de fauna inferiors, per facilitar el pas de
totes les espècies d’ungulats, se situa entorn als 12-15m d’amplada i als 3,5m
d’alçada mínima (Rosell i Velasco 1999). Altrament, és important que des de
l’entrada de l’estructura es vegi la sortida per tal que la fauna es decideixi a
creuar-la.
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Tècnicament, només es viable adequar aquelles estructures transversals (obres de
drenatge, ponts, caixons, etc.) com a passos de fauna que es trobin en zones
allunyades de sòl urbà o de pertorbacions com activitats extractives, càmpings,
etc.; i que s’ubiquin en els recorreguts de dispersió habituals de la fauna (fons
de vall, cursos fluvials, carenes, etc).



Les entrades als passos de fauna, per tal que aquests siguin eficients, han de
ser més amples que la zona central, i a poder ser, han d’incroporar pantalles
laterals opaques per evitar que els animals siguin pertorbats per la visió dels
vehicles i reconduir-los evitant que accedeixin a la calçada; o bé amb pantalles
visuals mitjançant replantacions amb vegetació autòctona.



És recomanable instal·lar una tanca perimetral al llarg de les vies interurbanes, prioritzant els trams propers als àmbits de més interès biològic-, i enterrada de la
base per tal d’evitar l’accés de la fauna a la calçada.



Cal que les estructures aptes per a l’ús com a passos de fauna tinguin un únic
nivell i no presentin ni obstacles transversals ni rampes en la direcció
longitudinal de creuament. L’existència de banquetes laterals (plataformes
seques) millora l’eficiència del pas per a carnívors.



És possible el disseny de passos inferiors multifuncionals (que permetin tant el
pas de la fauna com el pas de vianants i de vehicles motoritzats), sempre i quant
la circulació motoritzada i la freqüentació antròpica siguin puntals i de baixa
densitat (per exemple, pas de biciletes, pas de tractors, etc.)



El paviment dels passos de fauna més eficients són els que mantenen la base
natural del propi terreny. Tot i això, en el cas de ser artificial, no són aptes les
estructures de xapa metàl·lica corrugada (excepte per a geneta i fagina), els tubs
d’acer galvanitzat, o els materials rugosos i sorollosos. En aquesta situació és
convenient recobrir el paviment amb formigó.



Per afavorir el pas d’amfibis i rèptils convé que les estructures adequades com a
passos de fauna tinguin un perfil quadricular atès que si són de secció circular no
avancen cap a la sortida perquè s’hi enfilen, mentre que una paret vertical els hi
condueix.



La continuïtat i la qualitat de la vegetació (sobretot si es tracta de vegetació de
ribera que actua com a corredor ecològic) a banda i banda de les estructures ha
de ser òptima i similar per tal que funcionin com a passos de fauna eficients i
condueixi la fauna cap al pas habilitat.



De forma orientativa, i per tal de garantir la permeabilitat de les infraestructures
lineals a la fauna, es recomana una ratio de passos de fauna (segons el
document Prescripcions tècniques per al disseny de passos de fauna i tancaments
perimetrals, MMA 2006) per a cada grup de referència de:
-

En hàbitats forestals i altres tipus d’hàbitats d’interès per a la
conservació de la connectivitat ecològica:
-

Petits vertebrats: 1 pas cada 500 m de via
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-

Ungulats: 1 pas cada 1.000 m de via

En la resta d’hàbitats transformats per les activitats humanes, inclosos
els ambients agrícoles:
-

Petits vertebrats: 1 pas cada 1.000 m de via

-

Ungulats: 1 pas cada 3.000 m de via.

Val a dir, que als municipis de la Vall d’Aro, els punts amb més accidentalitat viària pel xoc
amb ungulats (dades per el període 2000-2006) coincideixen amb els punts on hi ha
estructures transversals amb més potencial com a passos de fauna, fet que posa en
evidència la necessitat de millorar aquestes estructures, apantallant-les, per exemple, per tal
d’evitar l’accés dels animals a la calçada i reconduir-los cap als passos inferiors adequats a
aquest fi.

En el Pla de foment de la connectivitat s’analitza i es concreta l’existència o la necessitat de
passos de fauna en determinats punts estratègics per la connectivitat i es proposen millores
necessàries en les estructures existents per tal que esdevinguin eficients pel pas de fauna.

Realitzat per GEOSERVEI SL, a Girona, octubre de 2010

Carles Bayés

Anna Pibernat

Llicenciat en Geografia UdG

Llicenciada en Ciències Ambientals UdG
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ANNEX
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ANNEX. MESURES URBANÍSTIQUES I AMBIENTALS DEFINIDES PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER ALS MUNICIPIS DE CASTELL-PLATJA D’ARO I
SANTA CRISTINA D’ARO

La Diputació de Girona en el “Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les
comarques gironines” (any 2009) estableix una sèrie de mesures urbanístiques i
ambientals per a cada municipi de la present Agenda 21. Aquest catàleg també inclou els
espais d’interès natural i connectors, que s’han tingut en consideració i han servit de base
en el present Estudi de connectivitat i en el Pla de Foment de la Connectivitat:

Espais d’interès natural i connectors ecològics als municipis de la Vall d’Aro.

Espais d’interès natural
53- Els Vilars
55- De la riera de Fenals a la riera de Can
Carboner (el Treumal)
56- Bell-lloch - Torrent de la Coma – Torrent de
Canyet
57-La modeguera
58- El Ridaura
59- Roca Tosa (Zona d’amortiment)
61- Vall de Solius
62- Vilar d’Aro – Bosc d’en Provençal
Connectors ecològics
54- Connector el Treumal – les Gavarres
60- Connector les Gavarres – Cadiretes (Costa
d’Alou – Riera de Salenys)
64- Connector el Bosc d’en Provençal – Massís
de Cadiretes

Font: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines, 2010.
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CASTELL-PLATJA D’ARO
Espais del municipi inclosos al Catàleg: Connector del Treumal-Gavarres, Els Vilars, Riera de Fenals
– Riera de can Carboner (el Treumal), Bell-lloc – Torrent de Canyet – Torrent de la Coma, La
Modeguera, El Ridaura, i Vilar d’Aro – Bosc d’en Provençal.
MESURES URBANÍSTIQUES

-

Classificar les àrees catalogades (situades a l’entorn de les Gavarres) com a sòl no urbanitzable
d’Especial Valor Paisatgístic i Forestal.

-

Classificar l’àrea catalogada a l’entorn del Ridaura com a sòl no urbanitzable d’especial protecció
incorporant les recomanacions i criteris tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua.

-

Deixar sense efecte les previsions del planejament que permeten a les zones verdes i àrees
d’espais lliures de l’anomenat Parc del Ridaura la instal·lació de parcs d’atraccions i aparcaments
de vehicles.

-

Adaptar la regulació continguda a la zona 19 Boscos i suredes i la zona 20 de Protecció
paisatgística a la legislació vigent en compliment de la unitat mínima forestal.

-

Desenvolupar un Pla Especial de Protecció del Paisatge i el Medi Natural per a regular els usos de
les zones catalogades d’interès.

-

Compra de terrenys per part de l’administració local amb la finalitat de constituir patrimoni públic
i preservar les àrees.

-

Incloure en el planejament les zones catalogades al Catàleg de Patrimoni Natural.

-

Establir un règim estricte d’usos que asseguri el manteniment dels usos agroforestals i fixi com a
incompatibles els usos que signifiquin la transformació urbanística dels espais situats a l’entorn
de les Gavarres i prohibeixi la instal·lació mitjançant declaracions d’utilitat pública
d’infraestructures alienes a l’activitat estrictament forestal.

-

Impulsar una Pla Especial d’Ordenació de l’Ús públic de la Modeguera, regulant els camins i
accessos i impedint la instal·lació d’infraestructures que malmetin el paisatge.
MESURES AMBIENTALS

-

Impulsar un programa ambiental per a recuperar els cursos d’aigua existents i establir
l’atermenament del Ridaura.

-

Establir per part de l’Agència Catalana de l’Aigua les zones potencialment inundables a fi
d’engegar mesures de restriccions d’usos en aquestes.

-

Fomentar el manteniment dels usos agroforestals (en particular el suro) mitjançant contractes
territorials previstos a la Llei d’Orientació Agrària.

-

Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnics de gestió i millora forestal i la gestió forestal
sostenible.

-

Revisar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del 2006.

-

Avaluar la possibilitat d’incloure les àrees catalogades situades al perímetre de l’EIN de les
Gavarres als límits del PEIN.

-

Arrendament de terrenys per part de l’Administració Local per al seu ús públic, previ
condicionament i amb obligacions de manteniment per part de la propietat en les àrees
designades pel catàleg.

-

Adquisició, arrendaments o acords de custòdia de terrenys en les àrees definides pel catàleg per
part de l’Administració o Fundacions.
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SANTA CRISTINA D’ARO
Espais del municipi inclosos al Catàleg: El Ridaura, Pedralta-Roca Tosa, Connector Bosc d’en
Provençal - Massís de Cadiretes, Vall de Solius, Vilar d’Aro - Bosc d’en Provençal i Connector GavarresCadiretes.
MESURES URBANÍSTIQUES

-

Classificar les àrees catalogades (situades a l’entorn de les Gavarres i l’Ardenya) com a sòl no
urbanitzable d’Especial Valor Paisatgístic i Forestal.

-

Garantir a l’àrea la connexió entre l’Ardenya i el Bosc d’en Provençal la qualificació de sòl no
urbanitzable d’especial protecció i impedir en aquesta zona la construcció d’habitatges
unifamiliars aïllats.

-

Classificar l’àrea catalogada a l’entorn del Ridaura com a sòl no urbanitzable d’especial protecció i
incorporar les recomanacions i criteris tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua.

-

Classificació dels connectors catalogats com a sòl no urbanitzable en clau connector.

-

Desenvolupament d’un Pla Especial de Protecció del Paisatge i el Medi Natural per regular els usos
de les zones catalogades d’interès. El Pla haurà de comptar amb dotacions econòmiques.

-

Establir un règim estricte d’usos que asseguri el manteniment dels usos agroforestals i fixi com a
incompatibles els usos que signifiquin la transformació urbanística dels espais situats a l’entorn
de les Gavarres i l’Ardenya, prohibint la instal·lació mitjançant declaracions d’utilitat pública
d’infraestructures alienes a l’activitat estrictament forestal. Cal també considerar que resulten
inapropiades les claus NU1a i NU1c, que permeten l’acopi i classificació d’àrids i runes la primera,
i la instal·lació de càmpings i camps de golf la segona. Tampoc resulten adequades les claus N1b i
NU2 i en canvi si que ho és la clau NU3 de protecció.

-

Desqualificació d’un sector del sòl apte per urbanitzar S-19 (Sector Tueda) i classificació d’aquest
com a sòl no urbanitzable forestal i agrari en compliment de l’Article 22 de la Llei Forestal de
Catalunya i de les prescripcions de la Llei d’Orientació Agrària (que obliga a protegir els sòls
agraris en municipis sotmesos a pressió urbanística).

-

Incloure les àrees catalogades en el Catàleg de Patrimoni Natural.
MESURES AMBIENTALS

-

Impulsar un programa de recuperació i millora dels cursos d’aigua existents a les àrees
catalogades i establir l’atermenament del Ridaura.

-

Establir per part de l’Agència Catalana de l’Aigua les zones potencialment inundables a fi
d’engegar mesures de restriccions d’usos en aquestes.

-

Impulsar la redacció i aplicació de Plans tècnic de gestió i millora forestal i la gestió forestal
sostenible.

-

Revisar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del 2006.

-

Avaluar la possibilitat d’incloure les àrees catalogades situades al perímetre de l’EIN de les
Gavarres i de Cadiretes al PEIN i dels connectors al Pla de Connectors Ecològics de Catalunya.

-

Impulsar una política d’adquisició de sòl no urbanitzable per part del municipi per tal de garantir
la preservació i constituir patrimoni.

-

Establir contractes territorials d’explotació i orientació agrària.

-

Adquisició, arrendaments o acords de custòdia de terrenys per part de l’Administració o
Fundacions.

-

Garantir el compliment a l’entorn de les àrees urbanitzades de les obligacions de les mesures de
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SANTA CRISTINA D’ARO
prevenció d’incendis fixades per la Llei 5/2003.

-

Racionalitzar els traçats de les línies elèctriques que creuen l’interior dels espais catalogats i
exigir el manteniment de les franges de protecció de les mateixes.

-

Resulten imprescindibles mesures de permeabilització de la C-65 que garanteixin la connectivitat
entre Cadiretes i Gavarres.

-

Exigir el compliment de les limitacions previstes a la legislació de carreteres pel que fa a la
prohibició d’edificacions a les bandes de protecció d’aquestes.

-

Adoptar mesures adients de restauració de l’abocador de Llagostera (Solius) i dels impactes que
provoca.
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