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Introducció

0. INTRODUCCIÓ
El present estudi, realitzat per encàrrec de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi
Territorial de la Diputació de Barcelona (en endavant OTPAT), s’emmarca en els
treballs de base per a la revisió del Pla especial del Parc del Montnegre i el Corredor.
Els seus objectius són els següents:
→ Aportar informació sobre la fauna del territori que integra l’àmbit d’estudi.
→ Identificar elements faunístics d’interès.
→ Identificar i delimitar sectors i punts d’interès per a la fauna.
→ Identificar i delimitar sectors i punts d’interès per a la connectivitat ecològica.
→ Analitzar possibles conflictes entre les activitats que es desenvolupen en l’àmbit
d’estudi i la preservació dels elements, sectors i punts d’interès per a la fauna i la
connectivitat.
→ Aportar directrius de gestió en relació als elements, sectors i punts d’interès per a la
fauna i la connectivitat, en coherència amb els objectius i determinacions del Pla
especial.

Per a la recollida d’informació, l’anàlisi i diagnosi dels aspectes relacionats amb la
fauna, a causa de les característiques particulars d’aquesta i a l’interès d’identificar i
delimitar sectors d’interès per a la connectivitat, s’ha determinat un àmbit d’estudi
ampli que engloba, més enllà de l’àmbit actual del Parc, el sector de la serralada
Litoral comprès entre la Tordera i la riera d’Argentona.
L’àmbit d’estudi inclou, total o parcialment, els termes municipals d’Arenys de Mar,
Arenys de Munt, Argentona, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Malgrat de Mar, Mataró,
Palafolls, Pineda de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Santa Susanna, Sant Cebrià de
Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt i Tordera (a la
comarca del Maresme); Llinars del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Celoni, Santa Maria
de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra (a la comarca del Vallès Oriental); i
Fogars de la Selva (a la comarca de la Selva).
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1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI
El Parc del Montnegre i el Corredor se situa entre les comarques del Maresme i del
Vallès Oriental. Fisiogràficament, les serres del Montnegre i del Corredor formen part
de la serralada Litoral Catalana i s’orienten paral·leles a la costa en direcció NE-SW,
essent els seus límits longitudinals la mar Mediterrània i la depressió del Vallès, i
transversals la riera d’Argentona i la Tordera.
La diversitat d’hàbitats d’aquest espai ve definida per la seva orografia i la situació
geogràfica que inclou tant els vessants costaners, amb una major insolació, com els
vessants d’interior, fet que es tradueix en una diversitat notable de la fauna, que
presenta components tant mediterrànies com centreeuropees, i fins i tot espècies de la
regió biogeogràfica etiòpica i algunes espècies euro-siberianes.
D’altra part, cal valorar la posició de l’espai estudiat en relació a altres espais naturals i
a les zones amb important funció per a les connexions biològiques. No obstant això,
l’espai presenta un important aïllament relatiu, des del punt de vista funcional i
respecte altres espais naturals del seu entorn, per l’existència de continus urbanitzats i
infraestructures de transport, que exerceixen un fort efecte barrera sobre les
poblacions animals.
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Diagnosi

2. DIAGNOSI
2.1

Diagnosi global de l’àmbit d’estudi

A continuació s’enumeren les principals conclusions extretes de l’anàlisi efectuada en
relació a la fauna i la connectivitat ecològica:
→ Existència d’un ric poblament faunístic d’espècies lligades a ambients forestals
mediterranis, amb presència també d’espècies pròpies de regions euro-siberianes,
fruit de l’elevada diversitat d’hàbitats existent.
→ Desconeixement en relació al poblament d’invertebrats del Parc, així com pel que fa
al seu estat de conservació.
→ Escassa representació dins els límits del Parc d’ambients oberts (prats i pastures,
conreus extensius, etc.), hàbitat de nombroses espècies d’interès prioritari, en
regressió a la XPN i al conjunt de Catalunya.
→ Els espais oberts existents es troben majoritàriament a la perifèria del Parc i han
experimentat una important regressió els darrers anys, deguda a l’abandonament i
al desenvolupament d’usos urbans i infraestructures.
→ Els darrers decennis, s’ha produït una alteració en els ecosistemes lligats als espais
fluvials, que s’ha traduït en la desaparició d’algunes espècies i en la proliferació
d’altres considerades bioinvasores.
→ La Tordera i els seus principals afluents vallesans conserven un important
poblament íctic, on encara dominen comunitats d’espècies autòctones. No obstant
això, les espècies al·lòctones tendeixen a augmentar la seva presència a la conca.
Cal destacar el paper d’alguns afluents de la Tordera com a reservori d’espècies
autòctones adaptades a períodes d’estiatge (barb de muntanya i bagra).
→ El Parc presenta un destacable aïllament relatiu, des del punt de vista funcional,
respecte a altres espais, com a conseqüència del desenvolupament d’usos
residencials i industrials a la seva perifèria i, sobretot, per l’existència d’una densa
xarxa d’infraestructures de transport que l’envolten: autopistes AP-7 i C-32, autovia
C-60, carreteres N-II i C-35, LAV, línies de ferrocarril convencional, etc.
→ En relació a l’activitat cinegètica, tot i que no es disposa d’informació per al conjunt
de les espècies, només es constata una certa problemàtica en relació al conill,
espècie considerada clau en molts processos ecològics del Parc. Cal destacar que
és una espècie sobre la qual la cacera exerceix una important pressió i que està
patint un accelerat procés de pèrdua d’hàbitats.
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2.2

Espècies d’interès prioritari

Les espècies d’interès prioritari, sobre les quals es fan propostes concretes en el
model de gestió (apartat 3), han estat seleccionades bàsicament del conjunt
d’espècies d’interès prioritari a la XPN i d’interès local (apartats 1.2 i 1.3 de la
Memòria). No obstant això, en algun cas s’ha aplicat algun criteri que va més enllà dels
llistats d’espècies. Els criteris utilitzats han estat els següents:
→ Espècies catalogades amb la màxima prioritat d’avaluació i actuació al Pla
estratègic de conservació de la fauna de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona (Projecte G-019) (Diputació de Barcelona 2008a).
→ Espècies autòctones en perill d’extinció o extingides recentment al Parc del
Montnegre i el Corredor.
→ Endemismes catalans o ibèrics amb àrea de distribució restringida.
→ Grups faunístics amb escassa disponibilitat d’informació (invertebrats) o amb
problemes de conservació a nivell global (peixos i amfibis).
→ Espècies al·lòctones amb importants efectes adversos sobre els ecosistemes del
Parc del Montnegre i el Corredor.

El llistat d’espècies d’interès prioritari seleccionades s’adjunta a l’Annex 1 del present
document i per més informació es pot consultar el Catàleg F.2 de la Memòria, on
s’inclouen les corresponents fitxes descriptives de cadascuna d’aquestes espècies.
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2.3

Àrees d’interès prioritari

A partir de l’anàlisi efectuada en relació a la fauna i la connectivitat ecològica, s’ha
delimitat una sèrie de sectors d’interès per a la fauna i la connectivitat ecològica
(SIFC), així com diversos punts d’interès.
A l’Annex 2 s’adjunten els llistats de SIFC i punts d’interès. Per més informació sobre
les seves característiques es pot consultar el Catàleg F.3 de la Memòria, on s’inclouen
les corresponents fitxes dels diferents SIFC.
Al Plànol F.8 trobarem localitzats tots aquests sectors i punts d’interès per a la fauna i
la connectivitat ecològica.
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3. MODEL DE GESTIÓ

OBJECTIUS GENERALS
1. Aprofundir en el coneixement
sobre el poblament faunístic del
Parc

DIRECTRIUS DE GESTIÓ
1.1 Millorar la informació disponible sobre els
invertebrats (distribució, demografia, biologia i
amenaces).
1.2 Millorar la informació disponible sobre l’escurçó
ibèric i el llangardaix ocel·lat (distribució,
demografia, biologia i amenaces).
1.3 Millorar la informació disponible sobre els
ratpenats (distribució, demografia, biologia i
amenaces).
1.4 Millorar la informació disponible sobre la rata
d’aigua (distribució, demografia, biologia i
amenaces).

2. Vetllar per la conservació de les
espècies d’interès prioritari
amenaçades

2.1 Millorar els ecosistemes fluvials i aquàtics.
2.2 Recuperar i mantenir els espais oberts (prats i
pastures i conreus extensius).
2.3 Recuperar i mantenir els boscos madurs i evitar
el retrocés dels boscos caducifolis dels sectors
culminants del massís.
2.4 Conservar els hàbitats i microhàbitats favorables
per als invertebrats i que tenen tendència a
desaparèixer: hàbitats aquàtics, fusta morta,
boscos madurs, prats sabanoides, etc.
2.5 Conservar els hàbitats i microhàbitats favorables
per als amfibis i que tenen tendència a
desaparèixer: conservació i millora de punts de
reproducció, eliminació de peixos i crancs,
recuperació de conreus, etc.
2.6 Conservar els hàbitats i refugis per als ratpenats:
cavitats i avencs, boscos madurs, ecosistemes
riparis, etc.
2.7 Redactar plans de recuperació d’espècies
(llangardaix ocel·lat, òliba, botxí, eriçó clar, rata
d’aigua, turó i conill).

3. Vetllar pel manteniment i la
recuperació de la connectivitat
fluvial als rius i torrents del Parc

3.1 Inventariar barreres fluvials i promoure mesures
per a la seva permabilització.
3.2 Evitar l’artificialització de les lleres fluvials.
3.3 Controlar les captacions d’aigua per garantir el
manteniment dels cabals de manteniment.
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OBJECTIUS GENERALS
4. Garantir el manteniment i la
recuperació de la connectivitat
ecològica entre el Parc i els espais
naturals protegits de la seva
perifèria

DIRECTRIUS DE GESTIÓ
4.1 Promoure estudis de connectivitat ecològica
global del Parc (control d’atropellaments en
carreteres, seguiment de la funcionalitat com a
passos de fauna d’estructures transversals a
infraestructures de transport, etc.).
4.2 Reforçar la funció connectora de les àrees
d’interès per a la connectivitat ecològica, tot
evitant el desenvolupament d’usos poc
compatibles.
4.3 Vetllar perquè en totes les fases de
desenvolupament de noves infraestructures, o
millora de les existents, es prenguin mesures
destinades a prevenir el seu efecte barrera,
sobretot en àrees d’interès per a la connectivitat
ecològica.
4.4 Reduir la fragmentació causada per les grans
infraestructures viàries i ferroviàries existents,
promovent que es redactin i apliquin plans de
desfragmentació.

5. Implicar els propietaris i gestors de
finques agrícoles i forestals en la
preservació i millora de la
biodiversitat i el paisatge

5.1 Impulsar bones pràctiques agràries destinades a
afavorir la biodiversitat.

6. Garantir la conservació del conjunt
d’espècies d’interès prioritari al
Parc del Montnegre i el Corredor,
així com del conjunt d’espècies
protegides per la legislació
sectorial

6.1 Incloure el conjunt d’espècies autòctones
seleccionades d’interès prioritari al Parc del
Montnegre i el Corredor com a espècies
protegides pel Pla especial.

5.2 Facilitar l'adopció d'acords de custòdia del territori
amb els propietaris per tal de desenvolupar
actuacions de millora de la biodiversitat i el
paisatge.

6.2 Desenvolupar una normativa específica de
protecció de les espècies protegides pel Pla
especial.
6.3 Desenvolupar una normativa específica de
protecció de les espècies protegides per la
legislació sectorial.
6.4 Redactar un programa de control de les espècies
al·lòctones invasores i amb l’objectiu que siguin
eradicades en aquells casos en què això sigui
possible, prioritzant aquelles que afecten les
espècies d’interès prioritari i les protegides per la
legislació sectorial.
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Annex 1. Espècies d’interès prioritari seleccionades

Família

Nom científic

Nom comú

Protecció2

Estatus3

Presència al
Parc del MCO4

Justificació

Invertebrats
Mollusca / Gastropoda / Pulmonata
Hygromiidae

Montserratina
martorelli

-

-

-

P

Endemisme del nord-est de
Catalunya

Hydrobiidae

Bythinella
rufescens
persuturata

-

-

-

P, E

Helicidae

Helicigona lapicida
andorrica

-

-

-

S

Endemisme català

cranc de riu
americà

-

-

S

Al·lòctona; alteració
ecosistemes aquàtics

-

-

-

P

Endemisme ibèric

Endemisme català de
distribució restringida

Arthropoda / Malacostraca / Decapoda
Cambaridae

Procambarus clarkii

Arthropoda / Insecta / Lepidoptera
Arctiidae

Artimelia latreillei

Arthropoda / Insecta / Orthoptera
Acrididae

Brachycrotaphus
tryxalicerus

saltamartí
d’albellatge

-

-

S

Espècie subsahariana de
distribució europea molt
restringida

Tettigoniidae

Metaplastes
pulchripennis

barbitist d’alzinar

-

-

S

Espècie amb amplia
distribució europea, molt rara
a Catalunya

Veure el peu al final de la taula.
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Estudis de base per a la revisió del Pla especial del Parc del Montnegre i el Corredor. Fauna (Document de síntesi)

Família

Nom científic

Nom comú

Protecció2

Estatus3

Presència al
Parc del MCO4

Justificació

Invertebrats (cont.)
Arthropoda / Insecta / Coleoptera
Cholevidae

Parvospeonomus
urgellesi

-

-

-

S

Endemisme ibèric, d’hàbits
troglòfils

Carabidae

Steropus
catalonicus

-

-

-

S

Endemisme català de
distribució restringida

Anguilla anguilla

anguila

S

Problemes de conservació a
escala global

Cyprinidae

Cyprinus carpio

carpa

S

Al·lòctona; alteració
ecosistemes aquàtics

Cyprinidae

Squalius laietanus

bagra comuna

S

Prioritat 1; Problemes de
conservació a Catalunya a

Cyprinidae

Barbus meridionalis

barb de muntanya

S

Problemes de conservació a
Catalunya

Cyprinidae

Carassius auratus

carpí

S

Al·lòctona; alteració
ecosistemes aquàtics

Cyprinidae

Phoxinus phoxinus

barb roig

S

Al·lòctona; alteració
ecosistemes aquàtics

Peixos
Anguilliformes
Anguillidae
Cypriniformes

Veure el peu al final de la taula.
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Annex 1. Espècies d’interès prioritari seleccionades

Família

Nom científic

Nom comú

Protecció2

Estatus3

Presència al
Parc del MCO4

Justificació

Peixos (cont.)
Atheriniformes
Poeciliidae

Gambusia
holbrooki

gambúsia

S

Al·lòctona; alteració
ecosistemes aquàtics

Micropterus
salmoides

perca americana

S

Al·lòctona; alteració
ecosistemes aquàtics

S

Problemes de conservació a
escala global

Perciformes
Centrarchidae
Amfibis
Totes les espècies autòctones.
Especialment Pelobates cultripes (gripau d’esperons)
Discoglossus pictus

granota pintada

S

Al·lòctona; competència amb
taxons autòctons

Trachemys scripta

tortuga de Florida

S

Al·lòctona; alteració
ecosistemes aquàtics

Timon lepidus

llangardaix ocel·lat

C

S

Prioritat 1; Problemes de
conservació a Catalunya

Colubridae

Zamenis
longissimus

Serp d’Esculapi

D

S

Cites més meridionals de la
península Ibèrica

Viperidae

Vipera latastei

escurçó ibèric

D

S

En perill d’extinció al Parc

Discoglossidae
Rèptils
Chelonia
Emydidae
Sauria
Lacertidae
Ophidia

IE

Veure el peu al final de la taula.
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Estudis de base per a la revisió del Pla especial del Parc del Montnegre i el Corredor. Fauna (Document de síntesi)

Família

Nom científic

Nom comú

Protecció2

Estatus3

Presència al
Parc del MCO4

Justificació

IE

S

En perill d’extinció al Parc;
Problemes de conservació a
Catalunya

E

Extinció recent al Parc;
Problemes de conservació a
Catalunya

Aus
Strigiformes
Tyto alba

òliba

C

Lanius meridionalis

botxí

C

Atelerix algirus

eriçó clar

D

IE

E

Extinció recent al Parc;
Problemes de conservació a
Catalunya

Myotis capaccinii

ratpenat de peus
grans

C

EN

P

Prioritat 1; Problemes de
conservació a Catalunya

Mustelidae

Mustela putorius

turó

B

E

Prioritat 1; Extinció recent al
Parc; Problemes de
conservació a Catalunya

Mustelidae

Neovison vison

visó americà

S

Al·lòctona; alteració
ecosistemes riparis

Tytonidae

Passeriformes
Laniidae

Mamífers
Erinaceomorpha
Erinaceidae

Chiroptera
Vespertilionidae
Carnivora

Veure el peu al final de la taula.
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Annex 1. Espècies d’interès prioritari seleccionades

Família

Nom científic

Nom comú

Protecció2

Estatus3

Presència al
Parc del MCO4

Justificació

Mamífers (cont.)
Rodentia
Muridae

Apodemus
flavicollis

ratolí lleonat

S

Límit meridional de
distribució

Arvicolidae

Arvicola sapidus

rata d’aigua

D

P

Prioritat 1; Problemes de
conservació a Catalunya

Gliridae

Glis glis

liró gris

D

S

Diverses poblacions relictes
aïllades i límit meridional de
distribució

Microtidae

Microtus agrestis

talpó muntanyenc

S

Diverses poblacions relictes
aïllades i límit meridional de
distribució

Oryctolagus
cuniculus

conill

S

Prioritat 1; En perill d’extinció
a la Xarxa de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona
i amb accelerat procés de
pèrdua d’hàbitat

Lagomorpha
Leporidae

1

En vermell es destaquen les espècies al·lòctones.
Protecció: categoria de protecció segons el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals (DOGC
5113, 17/04/2008).
3
Estatus: estat de conservació segons el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA). EN: En perill d’extinció; VU: Vulnerable; IE: Interès Especial.
4
Presència al Parc del Montnegre i el Corredor (MCO): S: Segura; P: Probable; E: Extingida.
FONT: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts.
2

5

SECTORS I PUNTS D’INTERÈS PER A LA FAUNA I LA
CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
SECTORS I PUNTS D’INTERÈS PER A LA FAUNA I LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA

Annex 2. Sectors i punts d’interès per a la fauna i la connectivitat ecològica

Sectors d’interès per a la fauna i la connectivitat ecològica identificats al Parc del
Montnegre i el Corredor i la seva perifèria.
Codi
del
SIFC

Nom del SIFC

Localització
segons límits
actuals del Parc
MCO 1

Elements clau 2
F

O

C

X

X

X

1

La Torrassa del Moro

Perifèria

2

Turons d’en Ridemeia i de Can Ribot

Perifèria

3

Canyamars, serra d’en Gel i Can Rimbles

Perifèria

4

Turó de la Gola, rieres de Dosrius i
d’Argentona, rocar d’en Serra i turó de
l’Esquei del Ros

Perifèria

5

Plana agrícola entre les rieres de Sant
Simó i de Llavaneres

Perifèria

6

Capçaleres de les rieres de Montalt i de
Torrentbó i turó de l’Oriola

7

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Perifèria

X

X

Vall de la riera de Caldetes, rials d’en
Navarra i del Canyadell, turó de les
Orenetes i Torre dels Encantats

Perifèria

X

X

8

Turó de Ca l’Amar i vall de la riera de
Sobirans

Perifèria

X

X

9

Capçalera de la riera de Vallalta, serra d’en
Sala, vall de la riera de Cal Misser,
Pedracastell, Cap de Bou, les Roques
Blanques i la Murtra

Perifèria

X

X

X

10

Turó de la Punta de Garbí, coll i pedrera de
l’Era d’en Mora, torrent del Morer, Puig de
Popa, vall d’en Guli i Roca Grossa

Perifèria

X

X

X

11

Montpalau i pedrera de Pineda

Perifèria

X

X

12

Rieres de Pineda i de Santa Susanna, serra
de la Guàrdia, Mare de Déu de Gràcia i pla
de Balasc

Perifèria

X

X

X

13

Capçalera de la riera de Santa Susanna i
serra de Miralles

Perifèria

X

14

Serra d’en Perera, Montagut i muntanya de
Can Palomeres

Perifèria

X

X

X

15

Bosc de Mas Xuclà, riera de Reixac, turó
del Castell i plans de Mas Tortós i de
Palafolls

Perifèria

X

X

16

Riera de Vallmanya, torrents de Sant Ou,
del Gorg Negre i de la mina d’Or, estanys
de Can Torrent i de la Júlia

Perifèria

X

X

X

X

Veure el peu de taula a la pàgina següent.
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Estudis de base per a la revisió del Pla especial del Parc del Montnegre i el Corredor. Fauna (Document de síntesi)

Sectors d’interès per a la fauna i la connectivitat ecològica identificats al Parc del
Montnegre i el Corredor i la seva perifèria. (cont.)
Codi
del
SIFC

1

Nom del SIFC

Localització
segons límits
actuals del Parc
MCO 1

Elements clau 2
F

O

C

17

La Tordera entre els torrents d’Olzinelles i
de Can Coll, rieral de Telleda i torrent de
Palomeres

Perifèria

X

X

X

18

Vall de la riera de Vallgorguina

Perifèria

X

X

X

19

El Mogent i Collsabadell

Perifèria

X

X

20

Part culminant i valls interiors del Corredor

Interior

X

X

X

21

Capçalera de la riera de Pineda

Interior

X

X

22

Afluents de la Tordera de l’obaga del
Montnegre: rieres de Ramió, de Fuirosos,
de Montnegre i d’Olzinelles

Interior

X

X

23

Valls interiors del Montnegre

Interior

X

X

24

Part culminant del Montnegre

Interior

X

X

X

Límits actuals segons el Pla especial del Parc del Montnegre i el Corredor (1989).
Elements clau presents al SIFC: F: Espècies faunístiques d’interès prioritari; O: Presència d’espais
oberts d’interès per a la fauna; C: Sectors d’elevat interès per a la connectivitat ecològica entre el Parc del
Montnegre i el Corredor i espais naturals de la seva perifèria.
FONT: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts.
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Annex 2. Sectors i punts d’interès per a la fauna i la connectivitat ecològica

Punts d’interès per a la fauna identificats al Parc del Montnegre i el Corredor i la seva
perifèria.
Codi
del
punt

Nom del punt d’interès per a la fauna

Elements d’interès
identificats

SIFC on
se situa 1

A

Pedrera del coll de l’Era d’en Mora

Ambients i espècies
rupícoles, nidificació
d’aus d’interès

10

B

Pedrera de Pineda

Ambients i espècies
rupícoles, nidificació
d’aus d’interès

11

C

Hortsavinyà

Ambients cavernícoles i
invertebrats d’interès

23

D

Mines de Can Palomeres

Ambients cavernícoles i
comunitat de ratpenats

14

E

Estanys de Tordera: estany de Can Torrent
(E1), de la Júlia (E2) i de Cal Raba (E3 2)

Ambients i espècies de
zones humides

16

1

Segons la codificació dels sectors d’interès per a la fauna i la connectivitat utilitzada a la Error! No s'ha
trobat l'origen de la referència..
2
Fora de l’àmbit d’estudi (marge esquerre del curs baix de la Tordera).
FONT: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts.
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Estudis de base per a la revisió del Pla especial del Parc del Montnegre i el Corredor. Fauna (Document de síntesi)

Punts d’interès per a la connectivitat ecològica identificats al Parc del Montnegre i el
Corredor i la seva perifèria.
Codi
del
punt

Nom del punt d’interès per a la
connectivitat ecològica

SIFC on
se situa 1

1

AP-7, pont del Mogent

Xarxa viària

1

2

Espai lliure entre la Urbanització Sant Josep i
el polígon industrial Can Font de la Perera
(Santa Agnès de Malanyanes)

Continus urbans

2

3

C-60, viaducte de la riera de Dosrius

Xarxa viària
Confluència de
connectors fluvials

4

4

Espai lliure al polígon industrial Nord (Can
Carmany, Argentona)

Continus urbans

4

5

C-32, viaducte del torrent de Sant Miquel

Xarxa viària

5

6

C-32, viaducte de la riera de Caldetes

Xarxa viària

7

7

C-32, túnel del Cap de Bou

Xarxa viària

9

8

C-32, viaducte de la riera de l'Albó

Xarxa viària

9

9

C-32, túnel del serrat d'en Mas

Xarxa viària

10

10

C-32, viaducte del torrent del Morer

Xarxa viària

10

11

C-32, pas inferior del torrent de la Cabra

Xarxa viària

10

12

C-32, viaducte de la riera de Pineda

Xarxa viària

11-12

13

C-32, túnel al nord-oest del turó de la
Guàrdia

Xarxa viària

12-13

14

C-32, viaducte de la riera de Santa Susanna

Xarxa viària

12-13-14

15

C-32, túnel a l'extrem sud de la serra de
Miralles

Xarxa viària

13-14

16

Serra de Can Mas de Dalt

Continus urbans

14

17

Aiguabarreig de la riera d'Arbúcies i la
Tordera

Confluència de
connectors fluvials

17

18

AP-7, pont de la riera de Ramió

Xarxa viària

17

19

AP-7, pont de la riera de Fuirosos

Xarxa viària

17

20

AP-7, pont del sot de Vidreres

Xarxa viària

17

21

AP-7, pont del torrent del Bosc

Xarxa viària

17

22

AP-7, pont de la riera de Montnegre

Xarxa viària

17

23

Espai lliure al polígon industrial Nord-est
(rieral de Telleda i torrent de Palomeres,
Sant Celoni)

Continus urbans
Xarxa viària i ferroviària

17

Veure el peu de taula a la pàgina següent.
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Tipologia

Annex 2. Sectors i punts d’interès per a la fauna i la connectivitat ecològica

Punts d’interès per a la connectivitat ecològica identificats al Parc del Montnegre i el
Corredor i la seva perifèria. (cont.)
Codi
del
punt

Nom del punt d’interès per a la
connectivitat ecològica

Tipologia

SIFC on
se situa 1

24

AP-7, pont del torrent del Bosc

Xarxa viària

17

25

AP-7, pont del torrent d'Olzinelles

Xarxa viària

17

26

AP-7, pont de la riera de Vallgorguina

Xarxa viària

18

27

AP-7, pont de la riera de Trentapasses

Xarxa viària

18

28

AP-7, pont del Mogent

Xarxa viària

19

1

Segons la codificació dels sectors d’interès per a la fauna i la connectivitat utilitzada a la Error! No s'ha
trobat l'origen de la referència..
FONT: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts.
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