
 
A L’ATENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE MEDI NATURAL DE LA CONSELLERIA 
DE MEDI AMBIENT 
 
DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL BARCELONA  
 
REF. Al·legacions a l’avantprojecte de llei de declaració del Parc Natural del 
Montgrí, les Medes i el Baix Ter” 

 
En relació a l’avantprojecte del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter 

publicat al DOGC núm. 5171de data 11/07/2008, Na Caterina Perello Scherdel  DNI 

37630743  actuant en nom i representació de l’Associació SOS Empordanet, nº de 

Registre d’entitats 4728 amb domicili, a efectes de notificació, al carrer Santa Teresa 

nº 6 de Barcelona. 
 
FONAMENTANT 

la sol·licitud que aquí presentem en diferents estudis ambientals que la nostre 

associació ha realitzat (i que posem a la vostre disposició) a les zones dels  Boscos 

de Canapost  i la Montanya d’en Torro  (Terme municipal de Forallac),  

 

SOL·LICITA 

que en el procés de revisió actual del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix 

Ter, s’incloguin les zones dels  Boscos de Canapost  i la Montanya d’en Torro  (d’ara 

en endavant “els emplaçaments”) 

 

Aquesta sol·licitud, que presentem com a entitat legítimament interessada i amb 

capacitat per a presentar-la atesa la nostre finalitat social de defensa del patrimoni 

cultural i natural del Baix Empordà, es fonamenta en les següents realitats que 

afecten “els emplaçaments” i que presentem con al·legacions per tal d’aconseguir el 

nostre propòsit d’aquest escrit. 
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AL·LEGACIONS 

 

Pel què fa a l’ordenació del sòl 
 
Entre el Massís de les Gavarres i el riu Ter, un dels principals corredors ecològics 

d’aquests espais, hi ha diversos indrets que formen part del sol no urbanitzable de 

protecció especial, motiu aquest que ha fet que es proposi la seva inclusió a l’inventari 

d’espais amb valor natural i connexions ecològiques amb el nom de: 

 

“La Garriga Grossa - Boscos de Canapost - Pla de la Revetlla” ( inclou la 
Montanya d’en Torro)  espai agrícola i forestal d’alzinar i cereals de secà que inclou 

trams fluvials amb vegetació de ribera. Això permet establir diferents connectors 

ecològics i paisatgístics entre les Gavarres, els Turons circumdants de l’antic estany 

d’Ullastret i els estanys de Pals 

 
Pel què fa a la Flora 
En aquest espai, podem trobar la presència de tanques boscoses formades 

principalment per pinedes de pi pinyer (pinus pinea) i pi blanc (pinus halepensis), 

alzinar litoral (quercus ilex) i surera (quercus suber). 

 
Pel què fa a la Fauna 
Associats als cursos fluvials i a les zones forestals de ribera, cal destacar la presència 

de: 

 

1. presència de 10 espècies d’amfibis i 12 de rèptils, totes elles molt sensibles a la 

pèrdua d’habitat degut a la transformació del territori. 

2. Referent als mamífers, es destaca la probabilitat elevada de trobar eriçó clar 
(Atelerix algirus ), catalogada com a espècie rara al conjunt de la 
península.  
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3. Cal incidir en l’elevada diversitat de rosegadors com talpons, ratolins i 

musaranyes, que tot i no estar protegits per la llei, són fonamentals per a 

l’alimentació dels rapinyaires de la zona.  

 
 
Especial varietat d’ocells 
 

Volem fer especial esmena a la gran varietat d’espècies d’ocells – Annex I - . Això és 

degut a que hi ha una bona representació d’habitats diferents molt propers entre si. 

 

Trobem des de espècies típicament forestals fins a d’altres més pròpies dels espais 

oberts. Aquesta varietat d’habitats ofereix una major disponibilitat de recursos al conjunt 

d’espècies, és per això que freqüentment les zones obertes són també utilitzades per la 

majoria d’espècies forestals.  

 

De les espècies detectades en destaquen els rapinyaires, tant diürns com nocturns. 

D’aquestes en trobem una proporció important que nidifiquen en els boscos 

circumdants i utilitzen els espais oberts com a zona de caça, entre elles trobem: 

 

1. El Milà Negre (Milvus migrans) i el falcó mostatxut (Falco subbuteo),estan 

catalogats com a espècies “Quasi amenaçades” segons el “Libro Rojo de las 

Aves de España del 2002”.  

2. El mussol comú (Athene noctua), que ocupa típicament zones conreades o 

cultius abandonats, el trobem en alguna de les edificacions properes als Clots 

de Sant Julià. Aquesta espècie ha patit un fort descens a tota Europa en els 
últims vint anys, reduint en un 21% la seva àrea de distribució catalana 

(Framis, H. 2004 in J. Estrada et al.)  La principal causa d’aquest descens és el 

canvi d’usos del sòl agrícola degut a la pèrdua d’hàbitat de caça i de llocs 

adients per a nidificar. 
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3. La tórtora vulgar (Streptopelia turtur),  també està patint descensos 
importants a tot Europa almenys des dels anys 70 i amb un descens de més 
del 30% en la darrera dècada (Balmori, A. 2005. in A. Madroño et Al.) 

4. entre d’altres espècies com l’aligot comú (Buteo buteo) i el mussol banyut (Asio 

otus).  

 

Considerem que per a la biodiversitat i gran riquesa ecològica d’aquest emplaçament i 

pel fet de que moltes espècies es troben en perill d’extinció i d’altes que estan 

protegides és el seu hàbitat reproductor, DEMANEM que “els  Boscos de Canapost  i la 

Montanya d’en Turro “s’incloguin dins dels límits del Parc Natural del Montgrí, les 

Medes i el Baix Ter.  

 

 

 

Barcelona, 30 de juliol de 2.008 

 4


