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1.- Introducció

La connectivitat d’un territori  es pot definir com “la capacitat de connexió entre els diferents  
éssers  vius  i  paisatges  identitaris  d’aquest  lloc”.  Per  tal  d’aconseguir  una  correcta 
multifuncionalitat del territori, protegint la biodiversitat i, a la vegada, els paisatges propis i la  
millora de la qualitat de vida de les persones, cal garantir que la connectivitat es doni a tres  
nivells:

• Connectivitat  ecològica:  consisteix  en  l’adequada  connexió  dels  diversos  espais 
naturals del territori, per tal de garantir el pas de la fauna i la flora entre ells i així evitar  
l’aïllament  poblacional,  mantenint  els  processos  ecològics  i  els  fluxos  que  els 
caracteritzen (nutrients, espores, llavors, espècies, gens...).

• Connectivitat paisatgística: fa referència a la continuïtat dels propis paisatges i de la 
qualitat d’un municipi, vall, regió... Els espais naturals com són els fluvials, agrícoles i 
forestals  haurien  d’estar  lligats  i  no  separats  per  barreres  o  envoltats  per  àrees 
urbanitzades.
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• Connectivitat  social:  es  refereix  al  grau  de  conservació  de  les  vies  de  connexió 
tradicional del territori com són els camins veïnals, ramaders i lúdics, la conservació 
dels quals és fonamental per ajudar a l’articulació de l’àrea en conjunt.

No obstant, la connectivitat es veu amenaçada per dos factors principals:

• Els elements lineals generadors de barreres (infraestructures com carreteres, vies de 
tren, canalitzacions artificials d’aigua, línies elèctriques, etc.),  els quals afecten i, en 
alguns casos, impedeixen el pas de la fauna i les persones.

• Les  zones  urbanitzades  i  l’aparició  d’àrees  edificades  disperses  en  el  territori  que 
actuen com a barrera i degraden l’entorn tot disminuint el valor paisatgístic del territori 
on es troben.

El present document s’ha basat en l’anàlisi de la connectivitat ecològica, paisatgística i social  
de forma integral, de manera que al llarg del document es parla de connectivitat multifuncional.

Per  tal  de  mantenir  la  connectivitat  en  el  territori,  s’han  promogut  bandes  de  connexió 
utilitzades per animals, plantes i vianants per anar d’un espai natural a un altre. Aquests espais 
de connexió són els anomenats connectors, necessaris i imprescindibles per tal de garantir la 
connexió  entre  diversos  espais  naturals  protegits  del  territori.  Existeix  una gran varietat  de 
connectors, els quals es poden agrupar en dues tipologies diferents:

• Corredors fluvials: corresponen als curs fluvials i el seu flux de connectivitat és lineal. 
Abarca  l’espai  comprès  per  la  llera  dels  cursos  fluvials  i  les  seves  ribes.  Com  a 
principals cursos fluvials a l’Alt Empordà s’hi troben la Muga i el Fluvià.

• Connectors  paisatgístics:  corresponen  a  espais  heterogenics,  paisatgísticament 
considerats com a mosaics. Són espais més complexes amb fluxos al seu interior de 
tipus xarxa, malgrat n’hi pugui haver-hi una de principal. Connecten dos espais naturals 
de protecció.
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2.- ANTECEDENTS

2.1.- Planificació territorial i estudis realitzats
El  Parlament  de  Catalunya,  mitjançant  la  Resolució  552/V,  de  16  d’abril  de  1998,  sobre  
l’elaboració d’un pla d’àrees de connexió biològica (BOPC núm.280, de 27.4.1998), va instar el 
Govern a complementar el mapa vigent a Catalunya en matèria de conservació de la natura 
mitjançant  l’adopció,  en  el  termini  màxim  d’un  any,  d’unes  directrius  estratègiques  per  al 
manteniment de les connexions ecològiques i paisatgístiques necessàries entre els espais que 
gaudeixen d’algun tipus de protecció. I en la Resolució 1153/VI, de 23 d’octubre 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 (BOPC núm. 
353, de 11.11.2002), també va instar al Govern a presentar, en el termini màxim de dos mesos, 
les directrius estratègiques per al manteniment de les connexions ecològiques i paisatgístiques 
entre els espais protegits i iniciar-ne l’aplicació i el desplegament efectiu dins de l’any 2003.

En el Pacte del Tinell es va acordar de formular i aprovar inicialment, en el termini de dos anys,  
el Pla Territorial Sectorial dels Sistemes de Connexió Biològica entre Espais Lliures. I en el nou 
Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya  (2006)  s’atribueix  a  la  Generalitat  les  competències 
exclusives  en  l’establiment  i  regulació  de  les  figures  de  protecció  d’espais  naturals  i  de 
corredors biològics.

En resposta a tot això, l’any 2006 el Departament de Medi Ambient i Habitatge (d’ara endavant  
DMAH)  de  la  Generalitat  de  Catalunya  va  publicar  les  Bases  per  a  les  directrius  de 
connectivitat ecològica de Catalunya, les quals estableixen els fonaments per a la concreció 
d’objectius i actuacions de manteniment de les connexions ecològiques i paisatgístiques entre 
els espais naturals protegits en el planejament urbanístic i territorial, en la gestió hidrològica i 
forestal,  així  com en  els  procediments  d’avaluació  ambiental  dels  plans  i  programes,  i  en 
l’avaluació d’impacte ambiental de projectes.

A nivell català, existeix l’estudi “Proposta de delimitació dels àmbits de connectivitat entre els  
espais d’interès natural (PEIN i Xarxa Natura 2000)”, redactat el 2007 per l’empresa ARDA. 
Aquest  estudi,  basat  per  la  seva  banda  en  l’estudi  “Connectivitat  biològica  i  Pla  d'espais  
d'interès  natural  (PEIN):  Diagnosi  general” (1999),  té  per  objecte  delimitar  aquells  àmbits 
territorials necessaris per garantir la connectivitat biològica, territorial i paisatgística entre els 
espais del PEIN, així com de la Xarxa Natura 2000 que no en formen part.

En l’àmbit de les comarques gironines existeixen antecedents d’estudis sobre la connectivitat,  
com són la  Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona i la  Guia metodològica 
per a la millora de la connectivitat a la demarcació de Girona, publicats el 2005 per la Diputació 
de  Girona.  En  el  primer  d’aquests  documents,  a  partir  d’un  treball  a  escala  1:50.000,  
s’identifiquen diversos espais connectors de la comarca de l’Alt Empordà. El segon document 
és  un  referent  metodològic  establert  per  la  Diputació  de  Girona  en  relació  als  estudis  de 
connectivitat ecològica, social i paisatgística que aquesta administració està impulsant.

Dos  altres  documents  importants  a  nivell  de  les  comarques  gironines  són  l’Estudi  de 
permeabilització del corredor d’infraestructures ( TGV / AP-7 / A-2 / FERROCARRIL ) de les  
comarques gironines, publicat per la diputació de Girona el març del 2006, i la  Proposta de 
traçat i mesures correctores del TGV, de l’AP-7 i de l’A-2 a les comarques gironines , publicat 
pel CILMA el 2009, amb el suport també de la Diputació de Girona. Aquests estudis analitzen el  
corredor d’infraestructures per la província de Girona fins a la Jonquera, identificant aquells 
punts de permeabilització més importants i les tendències actuals de connectivitat. S’analitzen 
tan les  estructures inferiors  (viaductes,  tubs,  marcs i  voltes,  obres  de drenatge...)  com les 
superiors  (túnels,  falsos  túnels,  ecoductes,  passos  superiors),  existents  en  el  corredor, 
diferenciant aquells que s’han d’ampliar o els que no són prou permeables. També es proposa 
la construcció de noves estructures de permeabilització en diferents punts estratègics per a la 
connectivitat,  buscant  una  coherència  entre  les  diferents  infraestructures  que  transcorren 
paral·leles.

Encara en l’àmbit  de les comarques gironines,  cal  destacar els  Catàlegs d’espais  d’interès  
natural i paisatgístic de la Costa Brava (2002) i de les Comarques Gironines (2009) , publicats 
per la Copa amb el  finançament de la Diputació de Girona. Aquests catàlegs neixen de la 
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necessitat d’articular una xarxa d’espais interconnectats entre si de manera que es doni un pas 
endavant i es superi l’etapa de la creació d’espais protegits (parcs naturals, paratges d’interès 
natural, espais inclosos al PEIN i a la Xarxa Natura 2000), però isolats i sense cap protecció.

En el cas de l’Empordà, el Pla Director Territorial de l’Empordà (setembre 2006) contempla tot 
un seguit de corredors per connectar els diferents espais naturals protegits de la comarca, per 
tal  de  solucionar  el  fet  de  què  aquests  espais  presenten  un  índex  d’aïllament  elevat  i  es 
mostren  com a  unitats  força  isolades.  Per  altra  banda,  existeix  un  important  estudi  titulat 
“Proposta  d’actuacions  de  foment  i  restauració  de  la  connectivitat  multifuncional  entre  els  
espais naturals de l’Empordà” (gener 2010), elaborat per la UdG amb el suport de la Diputació 
de Girona, que detecta fins a 14 sectors crítics que dificulten la connectivitat entre els diferents 
espais protegits de les comarques del Baix i l’Alt Empordà, i proposa una sèrie de mesures  
correctores.

D’altra banda, s’han trobat alguns estudis de connectivitat a l’Alt Empordà, com Definició d’una 
estructura de corredors biològics a la zona de l’Empordà (Fortià R. 1994. Treball de Mestratge 
en  Enginyeria  i  Gestió  Ambiental.  Inèdit),  o  La  connectivitat  biològica  entre  el  massís  de  
l’Albera i el massís de les Salines, una aproximació des de la fauna vertebrada (projecte de fi 
de carrera de Ciències Ambientals a la UdG, 2006).

Per  últim,  i  com  ha  document  de  referència  i  de  gran  valor,  especialment  pel  que  fa  a 
connectivitat  paisatgítica,  existeix  la  Carta  del  Paisatge  de  l’Alt  Empordà.  Encarregat  del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà a la Copa el 2009. La Carta del paisatge “és un instrument  
de concertació d’estratègies entre els agents públics i  privats per a acomplir  actuacions de  
protecció,  gestió  i  ordenació  del  paisatge  que  tinguin  per  objectiu  mantenir-ne  els  valors”  
(Article 14 de la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge). En aquest documet, 
doncs, s’hi defineixen les accions que cal dur a terme en els propers anys per tal de protegir, 
ordenar i gestionar els paisatges de l’Alt Empordà

2.2.- Desenvolupament urbanístic actual i tendencial
L’Alt Empordà és una comarca amb moltes tensions a nivell territorial i paisatgístic degudes a la  
seva  condició  d’espai  de  pas  durant  mil·lenis.  Aquesta  particularitat  há  comportat  que  hi 
transcorrin grans eixos de comunicació i  s’hi  hagin assentat  nombrosos nuclis de població, 
provocant  una  profunda  transformació.  Una  de  les  àrees  on  es  pot  percebre  més aquest 
fenomen és  la  plana  i  el  litoral  de  l’Empordà,  essent  un  dels  territoris  de  Catalunya  més 
transformats per la mà de l’home (R. Fortià, 1993).

Aquest  fet  en  l’actualitat  s’accentua.  En  l’Alt  Empordà  s’hi  estan  produint  una  sèrie  de 
dinàmiques de desenvolupament, amb conseqüències molt importants sobre el territori,  que 
tenen diferents graus d’afectació sobre la biodiversitat i  la qualitat del paisatge. La línia del  
TGV, la nova carretera C-31, o el nou centre penitenciari (amb una superfície aproximada de 50 
hectàrees) situat en el paratge natural del Puig de les Basses, són projectes en construcció que 
ja mostren una nova realitat en el paisatge altempordanès. Però encara és més important la 
gran quantitat de noves actuacions projectades pels propers anys en forma d’infraestructures i 
nou sòl urbanitzable.

Segons el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres (2008), en els propers anys hi  
poden haver en tot el sistema urbà de Figueres més de 32 hectàrees de nou sòl residencial i  
més de 89 hectàrees de nou sòl industrial. Hi ha projectat de treure les estacions de tren i  
autobusos del centre de Figueres i ubicar-les al costat de les carreteres AP-7 i A-2, amb una 
estació  també  pel  TGV,  i  amb  un  gran  centre  comercial  annex  que  ocuparà  fins  a  19,8 
hectàrees. Alhora, aquesta nova estació necessitarà de la construcció de dos nous enllaços 
amb  la  línia  de  tren  Barcelona-Portbou,  pel  nord  i  pel  sud  de  la  ciutat  de  Figueres.  
Paral·lelament, hi ha projectat un nou Centre Intermodal de Mercaderies (CIM) a Vilamalla i el 
Far d’Empordà, en uns terrenys agrícoles amb una superfície total de 186 hectàrees.

A tot això cal afegir molts altres projectes a nivell comarcal: el desdoblament de la A-2 passant  
a tenir 4 carrils  i  nou traçat per fora de Figueres, el desdoblament de l’autopista AP-7 que 
passarà a tenir 6 carrils, el desdoblament de la carretera N-260 Besalú-Figueres-Llançà a 4 
carrils,  el  nou traçat  de la línia  de MAT amb la  subestació  elèctrica  de Santa Llogaia  que 
ocuparà 4 hectàrees, el nou gasoducte d’Esponellà fins a Figueres, o la gran quantitat de nous 
projectes de parcs eòlics que s’estan presentant arreu del territori que podrien omplir la plana  
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altempordanesa amb un total de 230 molins, alguns dels quals de fins a 180 metres d’alçada, i  
amb tota  una  xarxa  de nous camins  d’accés als  molins i  una gran estesa elèctrica  per  a 
transportar l’energia generada.

De tot aquest llistat de nous projectes que s’han anomenat anteriorment, els que finalment es  
duguin a terme caldrà que incorporin les modificacions i actuacions necessàries per tal de no 
perjudicar encara més la biodiversitat tan elevada que té la comarca, així com el seu paisatge,  
procurant mantenir o restaurar la connectivitat entre els diferents espais naturals del territori. 
Alhora, caldrà que respectin la xarxa de camins històrics, ramaders i lúdics, que connecten els 
diferents  pobles  i  ciutats  altempordanesos.  Així  doncs,  caldrà  identificar  aquells  punts 
estratègics per a la connectivitat que interceptin amb les noves infraestructures, per tal d’actuar-
hi de forma preferent.
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3.- Objectius

L’objectiu general del present estudi és el d’analitzar la comarca des del punt de vista de la  
connectivitat ecològica, paisatgística i social per tal de crear una xarxa d’espais que garanteixi i 
permeti la connectivitat multifuncional de la comarca.

Per aconseguir cal complir amb uns objectius específics:

1) Analitzar els diferents paràmetres que intervenen en la connectivitat. Tant els aspectes físics 
i naturals (càlcul de l’índex de connectivitat ecològica – ICE, unitats de paisatge, flora, fauna 
etc.) com els socials i econòmics (mobilitat, infraestructures i comunicacions, xarxa de camins, 
patrimoni, etc).

2) Detectar aquelles zones on el manteniment de la connectivitat sigui preferent per tal que les 
diferents àrees naturals mantinguin un flux ecològic  i  social,  creant així  una xarxa d’espais 
naturals i de camins prioritaris interconnectats a nivell comarcal.

3) Elaborar un pla d’aplicabilitat on s’incorporin mesures de planificació, de gestió territorial i de 
permeabilització  d’infraestructures  les  quals  han  de  permetre  assegurar  i  millorar  la 
connectivitat  del  territori,  sobretot  en  aquells  punts  més  problemàtics,  i  evitar  una  major 
fragmentació del territori en el futur.
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4.- ÀMBIT D’ESTUDI

4.1.- Introducció al medi natural
La comarca de l’Alt Empordà, amb una superfície de 1.357,5 Km2, està situada a la punta més 
nord-oriental  de  Catalunya  i  de  la  Península  Ibèrica.  A  grans  trets,  els  seus  límits  venen 
marcats al nord per la carena muntanyosa dels Pirineus més orientals, que fan de frontera amb 
França, a l’est per la Mediterrània, al sud pel massís del Montgrí i els límits de la conca del  
Fluvià, i a l’oest pels límits de la conca de la Muga.

Així, la comarca es pot dividir en tres grans unitats de relleu, que es diferencien no només per 
l’orografia, sinó també per l’estructura ecològica i socioeconòmica:

- Pirineus  i  pre-Pirineus orientals.  Tant  les serralades  més septentrionals,  massís  de 
l’Albera i  Les Salines, com  la zona de l’Alta Garrotxa, al nord-oest de la comarca,  
dominada pel puig del Bassegoda, formen una unitat orogràfica de relleus escarpats, 
colonitzada per la vegetació espontània, on la presència humana sempre s’hi ha vist 
molt localitzada en petits nuclis rurals de poc pes demogràfic.

- Plana  agrícola:  gran  extensió  de terreny  situada  al  centre  i  al  sud  de  la  comarca, 
regada per les aigües de la Muga i del Fluvià. Es troba dominada per grans extensions 
de conreus, tan de regadiu com de secà, amb alguns retalls de bosc, així com per gran 
quantitat de nuclis habitats i infraestructures lineals, especialment al voltant del sistema 
urbà de Figueres, encabint així la major part de la població de la comarca.

- Costa Brava nord: límits orientals de l’Albera, Cap de Creus i platja del golf de Roses. 
La costa nord de la comarca es caracteritza per un relleu força abrupte, amb penya-
segats i petites cales arrecerades. La costa central i meridional està dominada per la  
plana, amb una llarga platja només tallada per les desembocadures de la Muga i el 
Fluvià, entre les quals s’hi troba una extensa zona d’aiguamolls i llacunes litorals. La 
franja litoral de l’Alt Empordà es caracteritza per estar molt urbanitzada, a excepció 
d’aquelles zones protegides pels parcs naturals de l’Albera, Cap de Creus i Aiguamolls  
de l’Empordà. En els municipis costaners hi viu gairebé la meitat de la població de la 
comarca,  tot  i  que  bona  part  de  les  edificacions  que  s’hi  observen  són  segones 
residències o complexos hotelers.

El  clima  de  l’Alt  Empordà  està  estretament  vinculat  a  la  presència  termoreguladora  de  la 
Mediterrània,  especialment  influent,  introduint-se  a  la  comarca  per  la  plana.  Aquest  fet  ha 
provocat que el clima dominant sigui el típicament mediterrani, amb temperatures que solen ser 
moderades, amb hiverns relativament freds i estius molt calorosos. En funció de la proximitat al 
mar i de la continentalitat, la franja més litoral i planera presenta un clima sec subhumit, que es 
va convertint progressivament en més humit a mesura que es va cap a la zona interior i de 
muntanya. Ara bé, el fenomen climàtic més representatiu i identitari de la comarca és l’habitual 
vent de tramuntana, de component nord i nord-oest, que sovint bufa de forma violenta i que té 
una important incidència sobre la flora i fauna de l’Empordà, i també sobre la seva gent.

L’ús del sòl majoritari a la comarca de l’Alt Empordà és el forestal (60,39%), però els conreus 
també  hi  tenen  una  presència  important  (35,2%).  Els  usos  agrícoles  es  concentren 
principalment  a  la  zona  central  i  meridional  de  la  comarca,  especialment  a  les  planes 
d’inundació dels rius Muga i Fluvià. Contràriament, les masses forestals es concentren al nord i 
oest de la comarca, a les serralades pirinenques i pre-pirinenques, així com a la zona litoral de  
l’Albera  i  Cap  de  Creus.  En  moltes  zones  de  la  comarca,  però,  aquests  dos  usos  es 
distribueixen en forma de mosaic agroforestal,  sobretot  en zones de transició  entre plana i 
muntanya.  Per  altra  banda,  el  percentatge  d’improductiu  artificial  (3,93%)  ha  augmentat 
notòriament  en els  últims anys  en detriment  sobretot  de terres de conreu,  mentre  que les 
aigües continentals representen una porció molt petita del territori (0,48%).

Pel que fa a la vegetació (capítol 5.3), les comunitats de tipus mediterrani són les que dominen 
la major part del territori comarcal. No obstant, les comunitats d’origen eurosiberià fan acte de 
presència a les zones més humides de l’extrem nord-occidental, amb la fageda com a màxim 
representant.  Un condicionant  molt  important  a la comarca per al  creixement  vegetal  és la 
tramuntana,  la  qual,  sovint  combinada  amb  el  foc,  ha  propiciat  la  transformació  de  grans 
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extensions de boscos mediterranis en matollars i brolles, especialment al massís de l’Albera i 
Cap de Creus. Així, en general la muntanya mitjana més interior està dominada per suredes,  
alzinars, rouredes i pinedes, mentre que a les vores dels cursos fluvials s’hi troben formacions 
de caire més euro-siberià com vernedes o freixenedes. Per altra banda, a la vora dels rius però 
en zones més planeres, s’hi poden observar algunes plantacions de pollancres i plataners. A la  
plana empordanesa, majoritàriament ocupada per conreus, es troben intercalades clapes de 
pinedes, alzinars i fondalades amb bardissa d’espinavessa o de roldor. També s’hi troba ben 
representada  la  vegetació  d’aiguamolls  i  de  llacunes  litorals,  així  com la  vegetació  dunar, 
especialment al parc natural del Aiguamolls de l’Empordà.

Aquesta enorme varietat de condicions ambientals que es donen (orografia, clima, vegetació, 
influència antròpica, etc), dóna com a resultat una gran quantitat d’hàbitats (veure capítol 5.4), 
dels quals cinquanta-un són hàbitats continentals d’interès comunitari, set d’ells de conservació 
prioritària, segons la Directiva 92/43/CEE de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i  de la fauna i flora silvestres (Directiva Hàbitats).  Aquesta gran variabilitat 
d’hàbitats es tradueix també en una enorme diversitat faunística, amb gran quantitat d’espècies 
protegides, especialment en el grup de les aus (veure capítol 5.5).

Per tot lo argumentat anteriorment, la comarca de l’Alt Empordà es pot considerar, sense dubte, 
una de les comarques amb major biodiversitat de tot el país. Per tant, és lògic que aquesta  
riquesa biològica es vulgui protegir, mitjançant figures de protecció del territori. Entre els espais 
de  la  Xarxa  Natura  2000,  del  Pla  d’Espais  d’Interès  Natural,  i  altres  figures  de  protecció  
especial (parcs naturals, paratge natural d’interès nacional...), l’Alt Empordà presenta 49.653 
hectàrees terrestres protegides, el què suposa un 36,6% de la superfície comarcal.

4.2.- Introducció al medi socioeconòmic
L’Alt  Empordà  tenia  l’any  2008  una  població  de  135.413  habitants  (Idescat,  2008),  i  una 
densitat de població de 99,7 hab/km2, la quarta densitat més baixa de les comarques gironines, 
per sobre només de la Cerdanya, Ripollès i Garrotxa. Durant el període 1998-2008 la població 
de l’Alt  Empordà ha tingut  un creixement relatiu del  41,24%, superior al  de la província  de 
Girona  (34,73%)  i  molt  superior  al  de  Catalunya  (19,79%).  Aquest  creixement  es  deu 
bàsicament a la immigració, ja que la taxa de creixement natural l’any 2007 a la comarca era 
només del 3,93%. 

El creixement de la població s’ha dut a terme de forma molt diferent en els municipis rurals i  
petits, que són la gran majoria de la comarca (60 dels 68 existents), en comparació amb els  
municipis del voltant de Figueres i alguns de la costa. Així, mentre que molts d’aquests últims  
han duplicat o més la població, com Castelló d’Empúries o Avinyonet de Puigventós, en els 
municipis rurals la població ha experimentat creixements molt moderats, i alguns fins i tot han 
disminuït la població. El cas més extrem es troba a Portbou, on la població ha disminuït un 
17,86% en el període estudiat (1998-2008).

Segons dades de l’Idescat de l’any 2001, la població ocupada de la comarca representava un 
43% del total de la població (42.695 persones). El sector serveis donava feina a un 65,7% de la  
població ocupada, la construcció a un 15%, la indústria a un 13,1% i l’agricultura a un 6,1%. 
Tanmateix, en els últims anys la població activa ha disminuït sensiblement per efecte de la crisi  
econòmica, tenint en compte que l’atur ha pujat molt,  especialment en els sectors serveis i 
construcció.

La comarca de l’Alt Empordà ha estat històricament una de les zones de pas i connexió més 
importants entre la Península Ibèrica i França, per la seva orografia més suau en comparació 
amb la  serralada  pirinenca  més occidental.  Així,  els  dos  passos  fronterers,  el  de  Portbou 
seguint la línia de costa i, molt especialment, el de La Jonquera, connecten la Península Ibèrica 
amb Europa vorejant els Pirineus pel l’est. Aquest fet ha propiciat l’establiment a la comarca 
d’un  bon  nombre  d’infraestructures  de  comunicació,  que  tenen  una  direcció  nord-sud  i  es 
concentren principalment en un gran corredor d’infraestructures. Aquest corredor està format 
per  les carreteres AP-7 i  A-2,  i  per  les línies  ferroviàries  del  TGV (en construcció)  i  la  de 
Barcelona-Portbou, tot i que aquesta última es desvia fins a Portbou cap a l’est un cop passa la 
ciutat de Figueres. És un corredor d’infraestructures que ve del sud de la Península Ibèrica 
vorejant la Mediterrània, i que connecta Europa amb Àfrica.
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A aquestes  infraestructures  cal  afegir  la  xarxa  de carreteres  secundàries  (xarxa  primària  i 
comarcal), que es distribueixen en forma de malla per tot el territori.

També és important destacar, en relació a la connectivitat, la gran ocupació del sòl per zones  
urbanitzades,  especialment  en  el  sistema urbà  de  Figueres  i  a  primera  línia  de  costa,  en 
municipis com Llançà, Roses o l’Escala. Els nuclis urbans d’aquestes zones han experimentat 
un important creixement els darrers anys, així com la implantació d’usos industrials. Per la seva 
banda, la zona litoral i moltes àrees agrícoles i forestals de l’interior s’han vist afectades per un 
important model de creixement residencial dispers.

Pel que fa a la connectivitat dels cursos fluvials de la comarca, si bé és cert que l’única gran  
barrera que intercepta els rius de l’Alt Empordà és el pantà de Boadella, existeixen una gran 
quantitat de petites rescloses tan per la conca de la Muga com per la del Fluvià, que poden 
impedir el pas de la major part d’espècies de peixos d’aigües continentals.
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5.- METODOLOGIA

5.1.- Recopilació d’informació
En primer lloc, s’ha fet un buidatge dels diferents estudis existents en matèria de connectivitat a 
la  comarca,  o  a  nivell  de  les  comarques  gironines.  Entre  ells,  destaquen:  la  Proposta 
d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre els espais naturals  
de l’Empordà (gener 2010), elaborat per la UdG amb el suport de la Diputació de Girona; la  
Carta del Paisatge de l’Alt  Empordà (2009), elaborat  per La Copa i  encarregat pel  Consell 
Comarcal; la Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona i Guia metodològica per  
a la millora de la connectivitat a la demarcació de Girona, publicats el 2005 per la Diputació de 
Girona;  l’Estudi  de  permeabilització  del  corredor  d’infraestructures  (  TGV  /  AP-7  /  A-2  /  
FERROCARRIL ) de les comarques gironines, publicat per la diputació de Girona el març del 
2006; la Proposta de traçat i mesures correctores del TGV, de l’AP-7 i de l’A-2 a les comarques  
gironines, publicat pel CILMA el 2009, amb el suport també de la Diputació de Girona; i els 
Catàlegs d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava (2002) i de les Comarques  
Gironines (2009), publicats per la Copa amb la financiació de la Diputació de Girona.

Paral·lelament,  s’ha fet  una  recerca  de tota  la  cartografia  en format  SIG necessària  per  a 
l’estudi. Bona part d’aquesta s’ha pogut obtenir del servidor web del DMAH de la Generalitat de  
Catalunya, disponible en diferents escales depenent de la capa d’informació (1:5.000, 1:25.000, 
1:50.000).  També  de  l’Institut  Cartogràfic  de  Catalunya  (ICC)  s’han  obtingut  les  bases 
topogràfiques a escala 1:50.000, així com els ortofotomapes 1:25.000. Per altra banda, algunes 
capes d’informació s’han obtingut d’altres fonts, com el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el 
Consorci Salines-Bassegoda, o els Serveis Territorials del DMAH.

Pel que fa a la distribució de la fauna, s’han consultat diferents atles de distribució a nivell  
espanyol amb la presència o absència de cada una de les espècies en les 25 quadrícules UTM 
de 10 x 10 Km que engloben la comarca, o en el cas dels peixos continentals la seva presència  
en  les  diferents  conques  hidrogràfiques.  També  s’han  consultat,  pel  que  fa  als  peixos 
continentals, el Pla d’Espais Fluvials (PEF) de la Muga; pel que fa a les aus, la Llista Patró dels  
Ocells de l’Empordà (LPOE, gener 2008) del Comitè Avifaunístic Empordanès (CAE), així com 
el  Servidor  d’Informació  Ornitològica  de  Catalunya  (SIOC);  i  pel  que  fa  als  mamífers,  i 
concretament  els  quiròpters,  el  document  Contribución  al  conocimiento  de  la  fauna  
quiropterológica de Cataluña (Flaquer et al.),  així com la consulta personal al biòleg Carles 
Flaquer, pel que fa a espècies de quiròpters citades recentment a l’Alt Empordà.

5.2.- Càlcul de l’Índex de Connectivitat Ecològica mitjançant anàlisi SIG
Per a l’elaboració del Pla comarcal de connectivitat funcional, s’ha partit de la diagnosi territorial  
i la posterior determinació dels espais d’interès connector basada en una metodologia de tipus 
paramètrica utilitzada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Marull, J. i J.M. Mallarach. 2002. La  
conectividad ecológica en el Área Metropolitana de Barcelona. Ecosistemas, 11 (2)), i també en 
el Pla comarcal de connectivitat del Gironès.

L’esmentada metodologia utilitza un índex (Índex de Connectivitat Ecològica, ICE), que es basa 
en un anàlisi topològic dels usos del sòl, formalitzat en llenguatge matemàtic i desenvolupat 
amb l’ajuda de sistemes d’informació geogràfica. Els processos informàtics inclouen estructura 
ràster o vectorial, en funció dels objectius de l’anàlisi. La diagnosi de la connectivitat ecològica 
es basa en la determinació d’unes àrees ecològiques funcionals i en un model computacional 
de  distància  de  costos  de  desplaçament,  que  inclou  l’efecte  modelitzat  de  les  barreres 
antropogèniques, considerant el tipus de barrera, la distància a la que es troba i l’ús del sòl  
afectat.

Les àrees ecològiques funcionals són aquelles superfícies que per les seves característiques 
intrínseques i contextuals s’han de preservar i connectar a través d’una xarxa de connectors  
que assegurin  els  fluxos de matèria,  energia  i  informació,  necessaris  per  mantenir  la  seva 
integritat.
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Primer de tot, s’ha agafat un àmbit d’estudi superior al propi de la comarca de l’Alt Empordà, 
tenint en compte la gran importància de l’efecte vora i de la continuïtat territorial en l’estudi de la  
connectivitat ecològica. Per tant, s’ha fet un “buffer” de 15 quilòmetres al voltant de la comarca, 
agafant territoris d’altres comarques de Catalunya (Baix Empordà, Gironès, Pla de l’Estany, 
Garrotxa i Ripollès) i de França.

Prenent com a base el mapa d’hàbitats de Catalunya (escala 1:50.000, però realitzat a partir 
d’una base de referència 1:25.000), s’han requalificat les diferents classes fins a obtenir les 11 
categories ecopaisatgístiques (àrees senzilles) a connectar, categories que s’han extret de la 
darrera versió de l’índex (ICE-III), explicada en detall a Marull et al. (2007), aplicada a tot el 
territori de Catalunya mitjançant el mètode ISODATA.

En el cas dels territoris pertanyents a l’estat francès, el procés ha estat més complex ja que es 
partia de la llegenda d’usos del sòl CORINE Land Cover Map. Aquesta s’ha aproximat a les 11 
categories ecopaisatgístiques a partir  de fotointerpretació i  teledetecció,  i  també a partir  de 
diferents paràmetres, com la distància respecte el mar, l’orientació de les vessants o l’alçada 
respecte el  nivell  del  mar,  en els casos més dubtosos (sobretot  boscos,  matollars  i  prats), 
basant-se en un procediment ja utilitzat per J. Marull et al.

Un cop classificats els usos del sòl de l’àrea d’estudi en les 11 categories ecopaisatgístiques,  
se’ls ha aplicat una selecció segons 2 estadístics: superfície mínima i compacitat. La superfície 
mínima  s’ha  calculat  utilitzant  els  valors  extrems  del  diagrama  de  caixa  (box-plot)  de  la 
distribució de superfícies de cada categoria ecopaisatgística, descartant tots els valors per sota  
del  valor  del  tercer  quartil  sumat  a  tres  cops  el  recorregut  interquartílic.  Per  altra  banda, 
mitjançant  un  procés  iteratiu  de  depuració  topològica,  s’ha  determinat  que  el  valor  de 
compacitat a superar sigui “àrea/perímetre” d’un cercle amb àrea 10 vegades més petita que 
l’àrea mínima determinada per a cada categoria ecopaisatgística.

Els usos que no s’han pogut incloure en les categories anteriors (àrees senzilles) per constituir  
polígons massa petits i/o irregulars, s’han reagrupat constituint mosaics forestals o agrícoles, 
després  de  passar  també  pels  criteris  de  superfície  mínima  i  compacitat.  Finalment,  s’ha 
realitzat  una darrera agrupació que inclou les superfícies restants, sota el nom de mosaics 
agroforestals després de passar altre cop pel sedàs de superfície mínima i compacitat.

Les categories que no s’han pogut incloure en cap de les àrees ecològiques funcionals (simples 
o  mosaics)  i  que  a  més,  estan  desconnectades  d’aquestes,  seran  les  àrees  ecològiques 
fragmentades. Les superfícies mínimes o àrees nucli a connectar s’han calculat per a cada àrea 
ecològica funcional, tal i com es mostra en la següent taula:

Taula 5.2.1. Àrees ecològiques funcionals i llindars de superfície mínima i compacitat calculats

Notació Descripció Superfície 
mínima (ha)

Compacitat 
(àrea/perímetre)

C'1 Boscos altimontans i subalpins 171,11 116,69

C'2 Boscos caducifolis montans, sovint amb coníferes 127,93 100,89

C'3 Boscos mediterranis i submediterranis 45,84 60,40

C'4 Conreus herbacis de regadiu 113,42 95,00

C'5 Conreus herbacis de secà 66,96 72,99

C'6 Conreus llenyosos de regadiu i pollancredes 44,34 59,40

C'7 Conreus llenyosos de secà 154,18 110,76

C'8 Hàbitats helofítics, psammòfils i halòfils 11,61 30,40

C'9 Matollars i prats alpins, subalpins i oromediterranis 49,53 62,78

C'10 Matollars i prats mediterranis 64,15 71,45

C'11 Matollars  i  prats  submediterranis,  montans  i  de 
dall 84,33 81,92

C'12 Mosaic agrícola 125 99,73 

C'13 Mosaic forestal 150 109,25
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C'14 Mosaic agroforestal 100 89,20 

        Font: elaboració pròpia a partir de Marull et al. (2007)

S’han identificat aquells usos del sòl que actuen com a barrera a la connectivitat ecològica a 
partir del mapa d’Hàbitats del Departament de Medi Ambient i Habitatge, o en el cas de França  
a partir del  CORINE Land Cover Map. Per a la identificació de les diferents infraestructures 
viàries i les masses d’aigua, s’ha partit del mapa topogràfic 1:50.000 de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (octubre 2004) i  s’ha estimat l’amplada mitja de cada una de les infraestructures 
analitzades.

Un cop identificades les barreres,  s’ha realitzat  un anàlisis  de la seva afectació en l’espai, 
considerant els elements de permeabilitat de les infraestructures viàries, ponts i túnels.

Les barreres identificades han estat les següents:

Taula 5.2.2 Barreres identificades

CODI Descripció Pes

B1 Espais enjardinats 20

B2 Comunicacions secundàries 40

B3 Espais aquàtics 60

B4 Comunicacions principals 80

B5 Espais urbans 100

         Font: Marull et al. (2002)

En quan a les barreres identificades que s’enumeren en l’anterior taula, s’entén com a espais 
enjardinats (b1) les àrees urbanitzades amb claps importants de vegetació natural, així com els 
grans  parcs  i  jardins.  S’ha  considerat  com a  comunicació  principal  (b4)  només l’autopista, 
mentre que la nacional,  carreteres comarcals i  ferrocarril  s’han entès com a comunicacions 
secundàries (b2). D’entre els espais aquàtics, s’han inclòs el pantà de Boadella, l’estany de 
Banyoles, els aiguamolls de l’Empordà, algunes basses i les regions fluvials mitjana i baixa dels 
principals cursos fluvials.

Per altra banda, s’han inclòs dues categories més per completar el model. Aquestes categories 
són  connectors  fluvials  per  una  banda,  i  espais  denudats  o  molt  alterats  per  l’altra.  Els  
connectors  fluvials  són  els  marges a  banda i  banda dels  principals  rius i  afluents,  amb la 
vegetació de ribera associada, s’ha fet un “buffer” al voltant dels rius, de magnitud diferent en 
funció de l’amplada mitja dels diferents trams. Els espais denudats o molt alterats són penya-
segats,  cingles, penyals, platges, illots i  farallons, llocs arqueològics,  pedreres,  explotacions 
d’àrids i runam, i en general qualsevol espai amb vegetació escassa o nul·la.

Aquesta  és  una  metodologia  vàlida  per  qualsevol  àmbit  territorial  terrestre  en  un  context 
ecopaisatgístic  mediterrani,  concebuda per  ser  aplicada  a  escales  pròpies  del  planejament 
territorial, és a dir, en escales 1:25.000 o superiors (Marull et al, 2002).
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5.3.- Determinació de punts estratègics per la connectivitat multifuncional de la 
comarca i accions proposades
A partir dels resultats obtingut en el càlcul de l’Índex de connectivitat ecològica (ICE) juntament 
amb la valoració i diagnosi de tots els paràmetres i  variables que interneven en el territori  i 
afecten, en positiu i/o negatiu, a la connectivitat  ecològica, paisatgística i/o social,  així com 
l’estudi dels resultats i propostes realitzades en estudis previs,  s’han determinat, sota criteri  
d’expert,  un  seguit  d’espais  bàsics,  prioritaris  i  necessaris  per  tal  de  garantir  i  millorar  la 
connectivitat multifuncional de la comarca.

Cal tenir en compte, que tot el territori és objecte de ser funcional per a la connectivitat de la 
comarca, però la seva protecció total no és una proposta viable, el que cal és gestionar-lo. La 
matriu territorial (tota aquella porció de territori que no és ni espai natural protegit ni està definit  
com  un  connector  prioritari)  acull  nombrosos  elements  i  processos,  són  els  espais  que 
actualment ocupem i són també els espais que ens resten per a les activitats futures. Motiu pel  
qual,  el  que  és  necessari  és  dur  a  terme  una  gestió  adequada,  fet  que  no  significa  una 
protecció. 

Per  cadascun  dels  espais  escollits  com  a  prioritaris  per  tal  de  garantir  la  connectivitat 
multifuncional de la comarca de l’Alt Empordà s’ha elaborat un mapa que permet identificar la 
seva ubicació en el territori, s’ha definit la situació crítica que pateix i per tant la justificació que 
ha  permés  identificar-lo  i  seleccionar-lo  com  a  prioritari  i,  finalment,  s’hi  descriuen  les 
actuacions que caldria executar per tal d’assegurar la connectivitat territorial. Les actuacions 
proposades són, sobretot, de caràcter ecològic i social, ja que existeix un document molt recent 
(Carta  del  Paisatge  de  l’Alt  Empordà) que  defineix  un  seguit  d’actuacions  de  caràcter 
paisatgístic per a la comarca i que el present estudi avala.

Actualment amb una població ben consolidada. L‘arpella vulgar  (Circus aeruginosus)  es va 
extingir com a nidificant als anys 70 però actualment la població nidificant ha anat creixent.

D‘altres espècies presents com el bec d‘alena (Recurvirostra avosetta), el xatrac comú (Sterna 
hirundo),  el  xatrac  menut  (Sterna  albifrons),  el  fumarell  carablanc  (Chlidonias  hybrida)  són 
espècies que havien criat antigament al Parc i que actualment no hi nidifiquen.

Suports instal·lats al PNAE amb l’objectiu d’afavorir la nidificació de la  
cigonya blanca (Ciconia ciconia). Font: David Serra

Aspectes més destacables en relació als requeriments de connectivitat

Aquest grup, per la seva capacitat de vol (juntament amb els quiròpters) és el menys afectat per 
l’efecte barrera dels continus urbanitzats i de les infraestructures. Tot i això, resulta molt afectat 
per  la degradació  dels  seus hàbitats  i  per  altres factors  com ara la mortalitat  causada per 
col·lisions  amb  vehicles.  De  fet,  en  els  controls  d’atropellaments  realitzats  a  Catalunya, 
representen, especialment els passeriformes, una gran part dels cadàvers localitzats (Rosell i 
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Velasco  Rivas  1999,  Brotons  i  Rosell  2001).  Les  col·lisions  amb  vehicles  poden  tenir  un 
impacte  significatiu  sobre  les  poblacions  d’aus  especialment  en  les  zones humides,  on  es 
concentren algunes espècies amb elevat grau de protecció, com és es cas del bitó (Botaurus 
stellaris) als Aiguamolls de l’Alt Empordà.

Aquestes col·lisions es produeixen especialment en trams en què la carretera discorre sobre 
terraplè i també en zones humides o quan la carretera creua un curs fluvial. En aquest darrer  
cas l’augment de mortalitat està causat pel costum de moltes espècies de desplaçar-se seguint 
aquests cursos, elevant l’alçada de vol,  i  xocant amb els vehicles que hi  circulen,  quan es 
troben amb una infraestructura.  Una possible solució a aquest  impacte és la instal·lació de 
pantalles opaques o plantacions, que obliguin a les aus a elevar encara més l’alçada de vol.

Per altra banda, també s’ha observat que les pantalles acústiques instal·lades a les vores de 
les infraestructures poden ser una trampa mortal també per a les aus. En cas que les pantalles 
siguin transparents els ocells poden xocar contra elles sense detectar-ne la seva presència. 
Aquest impacte es pot solucionar instal·lant pantalles opaques o aplicant-hi bandes verticals 
adhesives  que  les  facin  més  visibles.  La  col·locació  d’aus  rapinyaires  a  les  pantalles 
transparents s’ha mostrat com una mesura ineficaç.

També s’ha constatat que les pertorbacions causades pel soroll generat pels vehicles tenen 
efectes  negatius  en  la  presència  d’aus  a  les  zones adjacents  a  les  infraestructures  i  s’ha 
demostrat que poden interferir en la reproducció d’algunes espècies. En trams de carretera que 
creuin  hàbitats  d’interès  per  a  la  nidificació  d’aus,  doncs,  caldrà  aplicar  mesures  per  a  la 
reducció d’aquestes pertorbacions.

Finalment,  s’ha  constatat  en  alguns  trams  una  elevada  mortalitat  d’aus  rapinyaires,  que 
s’aproximen a les carreteres atretes per l’elevada disponibilitat d’aliment que representen les 
poblacions de micromamífers que colonitzen les mitjanes i  talussos de les infraestructures.  
Aquest impacte pot reduir-se disminuint la presència d’elements que puguin ser utilitzats per 
aquestes  aus  com a  talaies  utilitzades per  a  la  caça,  o  bé  dissenyant  mitjanes  i  talussos 
inhòspits per als micromamífers.

Figura 6.1.3. Distribució d’algunes de les espècies d’aus protegides per la legislació catalana amb un grau  
de protecció elevat, citades durant el període reproductor a les quadrícules UTM 10x10 km (anys 1999-
2002) que engloben la totalitat de la comarca de l’Alt Empordà ( : reproducció probable o segura,  :  
reproducció possible,  :  estival  no reproductor.  Font:  Servidor d’informació ornitològica de Catalunya 
(SIOC)

Agró roig                                                            Àguila calçada

                 
Àguila cuabarrada                                               Àguila daurada
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Bitó comú                                                           Cigonya blanca

                 
Duc                                                                     Esparver cendrós 

                               

Falcó pelegrí                                                        Flamenc

                 
Gavina capblanca                                                Mallerenga de bigotis 

                 
Martinet ros                                                         Ocell de tempesta 

Document IV: Pla de connectivitat funcional         
16



A21 Alt Empordà

                 
Picot garser petit                                                  Rasclet

                 

Trenca                                                                 Xoriguer petit

                 

e) Mamífers

Micromamífers

Espècies presents

Sota la denominació de micromamífers s’engloben un conjunt d’espècies que formen part de 
dos grups taxonòmics diferents, insectívors i  rosegadors, que principalment comparteixen la 
característica que són totes de mida petita. A causa d’això, tot i que amb algunes excepcions,  
presenten patrons d’activitat i, sobretot, de mobilitat similars.

A les 25 quadrícules UTM 10x10 km de l’Alt  Empordà hi ha citades fins a 20 espècies de 
micromamífers (veure taula 5.5.5), set pertanyents als insectívors i 13 als rosegadors. Algunes 
d’aquestes espècies presenten una distribució molt localitzada a la comarca, com la musaranya 
menuda (Sorex minutus), present només en una quadrícula UTM (al nord-oest de la comarca), 
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o el liró gris (Glis glis), citat només a 4 quadrícules UTM del nord-est de la comarca, al voltant  
del  massís  de  l’Albera.  D’altres  espècies,  sobretot  de  rosegadors,  són  molt  comuns  i 
àmpliament  distribuïdes  pel  territori.  Aquest  és  el  cas  del  talpó  comú  (Microtus 
duodecimcostatus), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), el ratolí mediterrani (Mus spretus), 
la rata comuna (Rattus norvegicus) i el ratolí domèstic (Mus domesticus).

El nombre d’espècies protegides d’aquest grup és baix. Només cinc espècies (dos insectívors i 
tres rosegadors) estan incloses en la llei de protecció dels animals en la categoria D (la més 
baixa). Es tracta de les dues espècies d’eriçons, l’eriçó fosc (Erinaceus europaeus) i l’eriçó clar 
o africà (Atelerix algirus), l’esquirol (Sciurus vulgaris), la rata d’aigua (Arvicola sapidus) i el liró 
gris (Glis glis). D’aquestes, només una espècie, l’eriçó clar o africà, està inclòs al CNEA amb la 
categoria d’espècie d’interès especial.

Les dues espècies d’eriçons, l’eriçó fosc i el clar (fotografia), són les espècies de  
micromamífers que més mortalitat pateixen per atropellament a les carreteres.  

Font: Adrián R. Simoni

Aspectes més destacables en relació als requeriments de connectivitat

La major part d’insectívors i  rosegadors són poc sensibles a la pèrdua de connectivitat  i  a 
l’efecte barrera de les infraestructures perquè, per una banda, necessiten extensions d’hàbitat 
relativament reduïdes, i per l’altra, no mostren requeriments especials per utilitzar com a passos 
de fauna tot tipus d’estructures transversals a les infraestructures.

Tot  i  això,  les  infraestructures  viàries  provoquen  una  taxa  de  mortalitat  elevada  per 
atropellament. Les dues espècies d’eriçons, espècies més grans i amb àrees de distribució més 
extenses que la major part de micromamífers, són de les més afectades per atropellaments. La 
principal estratègia defensiva dels eriçons quan detecten un perill és aturar-se i eriçar-se les 
espines; per això, quan el perill és un vehicle aproximant-se el més probable és que aquest 
acabi atropellant l’animal. A més, són espècies que es desplacen lentament. En el cas de l’eriçó 
fosc, tot i que sembla que la principal amenaça és, precisament, la mortalitat per atropellament, 
no hi ha dades que demostrin cap tendència regressiva en les poblacions (Nores 2002, “Atlas 
de los mamíferos terrestres de España”, Palomo i Gisbert 2005). En els trams més conflictius 
per  atropellament  doncs,  cal  aplicar  mesures  especialment  dissenyades  per  a  aquestes 
espècies de petites dimensions per evitar el seu accés a les calçades i obligar-los a dirigir-se a 
les estructures que puguin utilitzar com a passos de fauna.
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Figura 6.1.4. Distribució d’algunes de les espècies de micromamífers (totes les insectívores i algunes de 
les rosegadores)  citades a les quadrícules UTM 10x10 km que engloben la totalitat de la comarca de l’Alt  

Empordà. Font: Palomo i Gisbert (2005)

Insectívors:

Eriçó clar o africà                                                  Eriçó fosc

                 
Musaranya comuna                                              Musaranya dels jardins

                 
Musaranya menuda                                              Musaranya nana

                 
Talp
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Rosegadors:

Esquirol                                                               Liró gris

                 
Rata cellarda                                                        Rata d’aigua

                 
Rata traginera                                                       Ratolí espiguer

                 
Talpó muntanyenc                                                Talpó roig
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Quiròpters

Espècies presents

Tot i ser, fins fa pocs anys, el grup de mamífers menys estudiat, el dels quiròpters és dels grups  
amb  major  nombre  d’espècies  conegudes  a  l’Alt  Empordà.  Concretament,  s’han  citat  19 
espècies a les quadrícules UTM que engloben la comarca, tot i que la major part d’elles es citen 
només en unes poques quadrícules localitzades (veure taula 5.5.5). Hi ha quatre espècies de 
quiròpters que s’han citat recentment a la comarca, que són el ratpenat muntanyenc (Hypsugo 
savii),  el  ratpenat  de  bigotis  petit  (Myotis  alcathoe),  el  ratpenat  de  Bechstein  (Myotis 
Bechsteinii), i el ratpenat de vores clares (Pipistrellus kuhlii) (Carles Flaquer com.pers.). 

Totes les espècies del grup es troben protegides per la legislació catalana i estan incloses al  
CNEA, totes menys el ratpenat de bigotis petit (Myotis alcathoe), que no es troba de moment 
protegit ni inclòs al CNEA. De les 19 espècies, 12 estan en la categoria C de protecció segons  
la  llei  de protecció  dels  animals,  i  6  en la  categoria  D (la  més baixa).  Per  altra  banda,  7 
espècies estan incloses al  CNEA amb la categoria  de vulnerables,  i  11 més estan amb la  
categoria d’interès especial. 

Aspectes més destacables en relació als requeriments de connectivitat

Els ratpenats  utilitzen  per  als  seus desplaçaments entre  diferents  colònies,  o  entre  refugis 
diürns i les zones d’alimentació nocturnes, uns corredors a través del paisatge que orienten 
resseguint elements linears com ara zones de transició entre boscos i conreus, hàbitats fluvials 
o, simplement, fileres d’arbres com els que es troben en marges de conreus o de carreteres. 
Així doncs, la conservació d’aquests elements de connectivitat i, en particular, de la vegetació 
de  ribera  associada  als  cursos  fluvials  i  dels  marges  arbrats  entre  cultius,  afavoreix  el  
manteniment de la densa xarxa de desplaçaments d’aquestes espècies.

En  relació  a  les  infraestructures  viàries,  l’impacte  que  generen  sobre  els  quiròpters  és  la 
mortalitat per col·lisió amb vehicles. Sovint aquesta mortalitat s’ha observat que està associada 
a la instal·lació de colònies en túnels i falsos túnels (on troben refugi entre les separacions dels  
elements que formen les voltes). Algunes mesures que es poden utilitzar per a reduir aquesta 
mortalitat són la substitució de làmpades de mercuri per les de sodi en la il·luminació de les  
carreteres, de manera que s’evita l’atracció dels insectes nocturns que atrauen, al seu torn, els 
ratpenats cap a aquestes zones de risc,  o la realització  de plantacions lineals d’arbres per 
orientar el seu vol cap a zones adequades per on puguin creuar les infraestructures sense risc  
de col·lisió (Limpens et al. 2005).

Figura 6.1.5. Distribució de les espècies de quiròpters amb un grau de protecció major (categoria C) 
segons la normativa catalana, citades a les quadrícules UTM 10x10 km que engloben la totalitat de la  

comarca de l’Alt Empordà. Font: Flaquer et al. (2004)

Ratpenat de cova                                                  Ratpenat de musell agut
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Ratpenat d’aigua                                                   Ratpenat d’orelles dentades

                 
Ratpenat de musell llarg o gran                              Ratpenat nòctul petit

                 
Ratpenat de Nathusius                                           Ratpenat de ferradura mediterrani

                 
Ratpenat de ferradura gran                                    Ratpenat de ferradura petit
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Ratpenat de cua llarga

Lagomorfs

Espècies presents

Aquest grup inclou dues espècies presents a l’Alt Empordà (veure taula 5.5.5): la llebre europea 
(Lepus  europaeus)  i  el  conill  (Oryctolagus  cuniculus).  Les  cites  d’ambdues  espècies  es 
distribueixen per tota la comarca, tot i que la llebre té densitats de població més baixes i no s’ha  
observat al Cap de Creus. Cap de les dues espècies gaudeix de protecció ni està inclosa al 
CNEA.

La substitució dels ambients oberts per masses forestals tancades, està contribuint, de manera 
més clara en la llebre però també en el conill, a que siguin considerades espècies cada vegada 
més escasses. Altres causes de regressió d’ambdues espècies són les malalties, una deficient 
gestió de la pràctica cinegètica i  les males pràctiques de repoblació efectuades en algunes 
zones.

Aspectes més destacables en relació als requeriments de connectivitat

El mal estat general de les poblacions de llebres i conills comporta la necessitat d’evitar altres 
impactes  sobre  elles,  com  podria  ser  la  pèrdua  de  connectivitat  entre  els  hàbitats  oberts  
(conreus  i  pastures),  especialment  degut  a  l’expansió  de  zones  urbanitzades  que  van 
substituint aquests ambients menys transformats. A més, el principal impacte que generen les 
infraestructures sobre ambdues espècies són l’efecte barrera, ja que utilitzen àrees de campeig 
força  grans  que  poden  veure’s  reduïdes  de  manera  important  per  la  presència  d’una 
infraestructura,  que  els  impedeix  desplaçar-se  a  ambdós  costats  de  la  mateixa.  Aquesta 
reducció de l’hàbitat comporta una disminució de recursos i del territori disponible, amb la qual 
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cosa la població sencera pot veure’s afectada. També són dues espècies molt afectades pels 
atropellaments, ja que presenten requeriments estrictes per a la utilització de passos de fauna. 
Els lagomorfs són molt reticents a utilitzar  drenatges que no estiguin completament secs o 
estructures de dimensions molt reduïdes o que no disposin d’una bona visibilitat entre les dues 
entrades de l’estructura.

La instal·lació de tancament perimetral en les carreteres amb alta intensitat de trànsit és una 
mesura fàcilment aplicable per a dirigir-los cap a passos adequats i reduir, així, l’efecte barrera. 
Llebres i conills poden utilitzar tant passos superiors a la infraestructura com inferiors, sempre 
que tinguin dimensions adequades i, en el cas de drenatges, que es mantinguin completament 
secs la major part de l’any (Rosell i Velasco Rivas 1999). Una bona adequació dels accessos 
amb vegetació que els guiï cap a les entrades de les estructures facilita també l’ús dels passos 
per part dels lagomorfs.

Carnívors

Espècies presents

Hi ha 10 espècies de carnívors citats a l’Alt Empordà (veure taula 5.5.5), tots ells de mida petita  
o mitjana. Moltes d’elles són relativament comunes, fins i tot abundants, ocupant principalment 
les  zones forestals,  i  sense  particularitats  de conservació  destacables.  Tanmateix,  hi  ha 5 
espècies que es troben protegides per la legislació catalana (decret legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, que modifica la llei 22/2003 de protecció dels animals), que són la llúdriga (Lutra lutra) 
amb la  categoria  A,  el  turó  (Mustela  putorius),  la  marta  (Martes martes)  i  el  gat  fer  (Felis 
silvestris) amb la categoria B, i la mostela (Mustela nivalis) amb la categoria més baixa, la D. 
Per altra banda, la llúdriga i el gat fer es troben incloses també en el CNEA amb la categoria 
d’espècies d’interès especial. 

Pel que fa a la distribució, la marta és l’espècie amb una distribució més localitzada a l’Alt  
Empordà, tan sols s’ha citat al quadrant UTM més occidental de la comarca, a tocar de l’Alta  
Garrotxa. El gat fer per la seva banda, també té una distribució limitada, concretament s’ha citat  
a la meitat nord-occidental de la comarca, és a dir, al massís de l’Albera i a la zona de Salines-
Bassegoda. En canvi, altres espècies com la guilla (Vulpes vulpes), la mostela (Mustela nivalis), 
la fagina (Martes foina), el toixó (Meles meles) o el gat mesquer (Genetta genetta), es poden 
trobar pràcticament en tots els quadrants UTM que engloben la comarca.

La  llúdriga  era  una espècie  força  abundant  als  rius  de  les  comarques gironines  durant  la 
primera meitat del segle XX,  i  la  seva presència en aquests cursos va anar disminuint  per 
causa  de  la  intensa  caça  a  què  era  sotmesa  i  de  la  presència  en  els  rius  de  productes 
contaminants que afectaven a la seva reproducció, entre altres factors. L’any 1993 s’inicià un 
projecte de reintroducció de l’espècie a les conques dels rius Muga i Fluvià, ja que es considera 
que les possibilitats de recolonització des d’altres poblacions eren extremadament baixes. Els 
primers alliberaments d’exemplars es van realitzar  l’any 1995 i  des de llavors  l’espècie  ha 
experimentat  una forta expansió,  colonitzant  no només aquestes dues conques sinó també 
conques veïnes com la del Ter.

Pel que respecta al  turó,  és una espècie que va patir  una important  persecució ja que se  
suposava que perjudicava les poblacions de conill, fet que va comportar la seva desaparició en 
zones de tradició cinegètica. Actualment es considera molt escassa a tot Catalunya (Virgós 
2002, “Atlas de los mamíferos terrestres de España”, Palomo i Gisbert 2005), tot i que a l’Alt  
Empordà sembla que té una població estable, amb una distribució força generalitzada.
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El turó (Mustela putorius), tot i ser escàs,  té a l’Alt Empordà una de les 
poblacions més importants de Catalunya. Font: Malene Thyssen

Finalment, cal fer esment de la presència en aquesta zona del visó americà (Mustela vison), 
espècie al·lòctona que, des de fa ja algunes dècades, ha colonitzat àmplies zones de Catalunya 
a partir d’exemplars escapats de granges pelleteres. És una espècie estrictament lligada als 
cursos fluvials, al llarg dels quals s’expandeixen les seves poblacions, i  que competeix pels 
recursos amb espècies autòctones,  podent arribar a desplaçar  poblacions de visó  europeu 
(Mustela lutreola), llúdriga o turó en les zones on aquestes espècies conviuen. En l’actualitat 
aquesta espècie és objecte d’un projecte d’eradicació en tot el seu àmbit de distribució al país, 
en el marc del programa europeu LIFE de conservació del visó europeu a Catalunya.

Aspectes més destacables en relació als requeriments de connectivitat

La principal afectació a les espècies d’aquest grup radica en el fet que tenen uns dominis vitals  
extensos i que la pèrdua de connectivitat, per exemple per la presència d’una infraestructura (ja 
sigui  de  transport  o  transversal  als  cursos  fluvials),  pot  reduir  de  manera  important  les 
probabilitats d’accés al conjunt del seu domini vital, impedint-los desplaçar-se a ambdós costats 
de la mateixa. Aquesta reducció de l’hàbitat comporta una disminució de recursos i del territori 
disponible, amb la qual cosa la població sencera pot veure’s afectada.

En el cas concret de la llúdriga, i tenint en compte que es tracta d’una espècie semiaquàtica,  
els principals impactes sobre les seves poblacions pel que fa a connectivitat són: la destrucció 
o  alteració  dels  hàbitats  de  ribera  (impactes  molt  sovint  associats  a  la  construcció 
d’infraestructures), que poden afectar també les poblacions de les seves principals preses, els 
peixos; l’efecte barrera de les infraestructures, ja siguin de transport (amb obres de drenatge 
poc adequades per  a  ser  utilitzades per  la  llúdriga)  o  transversals  als  cursos d’aigua,  que 
limiten les seves possibilitats de desplaçaments al  llarg dels rius;  la mortalitat  causada per 
atropellament, que pot afectar un nombre elevat d’individus, especialment joves en dispersió 
que han de desplaçar-se d’un indret a un altre.

Respecte a la utilització dels passos de fauna en carreteres, s’observen notables diferències 
entre  els  requeriments  que  presenten  les  diverses  espècies  d’aquest  grup,  si  bé  totes 
coincideixen en no utilitzar estructures que tinguin el substrat cobert per una làmina d’aigua 
(Rosell i Velasco Rivas 1999). Algunes espècies, com és el cas de la fagina o el gat mesquer, 
tenen  requeriments  poc  estrictes  i  utilitzen  pràcticament  qualsevol  estructura  transversal, 
incloent tubs de diàmetre reduït. Altres espècies, com la guilla són més selectives i no utilitzen 
aquelles estructures amb la base d’acer galvanitzat corrugat, de dimensions reduïdes o que no 
disposin d’una bona visibilitat  entre les dues entrades de l’estructura. En general,  però,  els 
marcs de drenatge, a partir d’una secció mínima de 2 x 2 metres, o de restitució de camins i  
vies pecuàries, són estructures molt adequades per a ser adaptades com a passos de fauna 
per a aquestes espècies, tenint en compte sempre la seva correcta situació i que no tinguin 
longituds excessives. En general també, una bona adequació dels accessos, amb vegetació 
que  els  guiï  cap  a  les  entrades  de  les  estructures,  i  una  bona  instal·lació  del  tancament 
perimetral de la infraestructura, faciliten l’ús dels passos i eviten els atropellaments.
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La llúdriga (Lutra lutra) necessita d’una bona connectivitat ecològica 
dels cursos fluvials, per tal de dispersar-se i així recolonitzar zones on 
abans havia viscut, alhora que també  poder intercanviar gens entre 

les diferents poblacions existents

En el cas de la llúdriga, el manteniment d’una bona permeabilització de les infraestructures a 
l’entorn dels cursos fluvials és fonamental per garantir la seva dispersió, essent la millor opció 
la construcció de ponts i viaductes en el creuament amb aquests cursos. Tot i això, també pot  
utilitzar altres estructures adaptades per al seu pas, com drenatges amb passarel·les laterals.

Com s’ha comentat especialment en el cas de la llúdriga, però també per les altres espècies de 
carnívors, és imprescindible mantenir la connectivitat ecològica al llarg dels cursos fluvials, ja 
que representen corredors molt importants per a la majoria d’espècies, especialment quan es 
localitzen en entorns no forestals. En el cas de la llúdriga, la importància d’aquests corredors no  
es limita només a la franja de vegetació de ribera associada a aquest riu, sinó que inclou tot el  
sistema fluvial, des del mateix llit del riu. Per tant, per evitar interceptar les rutes de dispersió de 
totes aquestes espècies al llarg dels cursos fluvials és imprescindible garantir la permeabilitat  
de les infraestructures hidràuliques transversals.

Figura 6.1.6. Distribució d’algunes de les espècies de mamífers carnívors  citades a les quadrícules UTM 
10x10 km que engloben la totalitat de la comarca de l’Alt Empordà. Font: Palomo i Gisbert (2005)

Gat fer                                                                  Llúdriga

                 
Marta                                                                    Turó
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Visó americà*

Ungulats

Espècies presents

Pel que fa als ungulats, hi ha cinc espècies citades a les quadrícules UTM de l’Alt Empordà, 
que són el senglar (Sus scrofa), la daina (Dama dama), el cérvol (Cervus elaphus), el cabirol 
(Capreolus capreolus) i el mufló (Ovis gmelini). Totes cinc són espècies cinegètiques i, per tant, 
cap d’elles està protegida.  Pel  que fa a la distribució,  el  cérvol  és l’espècie  més escassa,  
només se’n poden trobar a l’extrem occidental de la comarca i en alguns punts del Cap de 
Creus. En canvi, espècies com el cabirol, i sobretot el senglar, es troben en clara expansió.

El senglar  en els darrers anys està experimentant  un important  augment de població a tot 
Europa. A Catalunya, la comarca de l’Alt  Empordà és la que més ha patit aquest augment.  
Aquesta  expansió  ha  estat  propiciada,  bàsicament,  per  l’abandó  dels  conreus  i  prats  de 
pastura, a les zones de muntanya, i de les activitats que es realitzaven tradicionalment al bosc  
(carboneig, pastura dels sotaboscos), que ha comportat un augment de la massa forestal a 
Catalunya, oferint més hàbitats de qualitat  al  senglar,  així  com també a altres espècies de 
fauna salvatge, que hi troben més aliment i refugi. També ha estat clau en aquesta expansió 
demogràfica l’habituació dels senglars a alimentar-se en zones de conreu, especialment en 
èpoques  d’escassetat  d’aliment  als  boscos,  on  pot  causar  danys  considerables.  Aquesta 
habituació  ha  comportat  en  els  darrers  anys  un  augment  del  nombre  de  sol·licituds 
d’autorització  excepcional  de  captures  per  danys  presentades  als  Serveis  Territorials  del 
DMAH.

El  “Programa  de  seguiment  de  les  poblacions  de  senglar  a  Catalunya”  es  va  iniciar  la 
temporada 1998/99, impulsat conjuntament pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i s’ha aplicat de manera ininterrompuda durant les 
darreres  deu  temporades.  L’objectiu  general  del  programa  és  conèixer  la  tendència 
demogràfica de les poblacions de senglar en una mostra d’espais situats en diferents regions 
de Catalunya i que integren la xarxa d’observatoris del Programa.

L’observatori de l’Alt Empordà és un espai de 12.309 ha situat al nord-oest de la comarca, entre  
el massís de els Salines i els penya-segats de la Muga, on hi cacen de forma regular 5 colles. 
Durant la temporada 2007/08 en aquesta àrea es van realitzar 222 batudes, en les quals s’hi 
van caçar 542 senglars. Segons el programa de seguiment del senglar a Catalunya, la densitat  
estimada de senglars a l’observatori de l’Alt Empordà és de 12,5 senglars/100ha, la densitat  
més alta de Catalunya.
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L’augment de densitat del senglar ha intensificat les problemàtiques associades a la presència 
de l’espècie, com són:

- Danys als conreus, on els senglars han trobat una font d’aliment fàcilment assequible 
en determinades èpoques de l’any.

- Col·lisions amb vehicles a les carreteres. A l’Alt Empordà s’han registrat 355 col·lisions 
en el període 2000-2006, essent la comarca amb el nombre més alt de col·lisions de les  
comarques  gironines  (“Anàlisi  de  les  col·lisions  amb  ungulats  a  les  carreteres  de 
Catalunya, Demarcació de Girona”, DMAH novembre de 2007).

- Presència en entorns periurbans o, fins i tot, urbans, on poden provocar molèsties als 
habitants d’aquestes zones.

La segona espècie amb més presència a l’Alt Empordà és el cabirol. Aquest petit cèrvid de 
banyes dretes es va extingir de Catalunya entre els segles XIX i XX, i des de la dècada de 1970  
ha estat objecte de translocacions i alliberaments a diverses zones de Catalunya, realitzades 
amb finalitats cinegètiques o de recuperació de la biodiversitat.  A partir  d’aquests nuclis de 
població, el cabirol s’està expandint actualment per gran part dels boscos del país assolint en  
alguns indrets, densitats molt elevades. En el cas concret de l’Alt Empordà, entre els anys 1995 
i  1998 es van reintroduir  cabirols al  Parc Natural  del  Cap de Creus,  però la major part  de 
cabirols presents a la comarca entren des de la banda francesa i  penetren a l’Albera i  les 
Salines. Per altra banda, a la zona sud-oest de la comarca, també s’ha citat la presència de 
cabirol, probablement procedent de la població de la Garrotxa, establerta a partir dels individus  
alliberats en el projecte de reintroducció iniciat l’any 1994 al Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa.

Les xifres de què disposa la Federació Territorial de Caça de Girona demostren l’augment de 
captures de cabirols per part de les societats federades. La temporada 2006/07 les societats 
altempordaneses van demanar al Departament de Medi Ambient 86 precintes (a cada animal 
capturat  li  correspon un  precinte  o  una  numeració)  i  se’n  van  autoritzar  56.  La Federació 
Territorial té constància que aquella temporada les societats federades van abatre 32 cabirols  
dels 56 que finalment podien matar. La campanya següent, els precintes sol·licitats van ser 
168, se’n van autoritzar 92 i es té constància que en total les colles federades en van abatre 78.
Aquesta  temporada  les  xifres  encara  s’han  incrementat  més.  Els  precintes  sol·licitats  al 
Departament de Medi Ambient són 170 i l’autorització per part de l’Administració catalana és de 
137. S’ha de tenir en compte que hi ha societats de caçadors que trameten directament les 
sol·licituds  dels  precintes al  Departament  de Medi  Ambient  sense  passar  per  la  Federació 
Territorial de Caça de Girona. Per tant, el nombre de cabirols capturats sempre serà superior 
als 137 precintes que Medi Ambient ha autoritzat per la temporada 2008/09.

Figura 6.1.7. Distribució de les espècies d’ungulats citades a les quadrícules UTM 10x10 km que 
engloben la totalitat de la comarca de l’Alt Empordà. Font: Palomo i Gisbert (2005)

Cabirol                                                                 Cérvol

                 
Daina                                                                   Mufló
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Senglar

Aspectes més destacables en relació als requeriments de connectivitat

Els  ungulats  tenen  importants  requeriments  de  connectivitat,  ja  que  tenen  grans  àrees  de 
campeig, de fins a milers d’hectàrees, fet que comporta que en els seus desplaçaments es 
trobin sovint amb zones urbanitzades o infraestructures, que limiten els seus moviments ja que  
són molt reticents a utilitzar estructures per creuar-les. A part de la seva sensibilitat envers la  
fragmentació  dels  hàbitats,  la  mortalitat  causada per  atropellament  o  col·lisió  amb vehicles 
també té una forta incidència en aquestes espècies. Tot i que no es considera que aquesta 
mortalitat pugui afectar negativament la viabilitat de les poblacions, representa un conflicte molt  
important des del punt de vista de la seguretat viària.

Pel que fa a la utilització dels passos de fauna, s’ha constatat en diversos estudis que, tant el  
senglar com els cèrvids, utilitzen amb preferència les estructures situades prop de les seves 
rutes habituals de pas i  situades al  mateix nivell  que el  terreny adjacent a l’estructura.  Els 
ungulats  poden utilitzar  tant  passos  superiors  com inferiors,  tot  i  que  les  dimensions  dels 
passos són molt importants per a aquest grup. Les dimensions recomanades per a la realització 
de passos inferiors específics per a grans mamífers són de 15 m d’amplada per 4 d’alçada, tot i  
que segons l’espècie les dimensions poden ser inferiors. En qualsevol cas, quant més llarga és 
la longitud del pas de fauna més gran ha de ser la secció de pas, per tal que els mamífers 
s’atreveixin a utilitzar-lo.

Altres consideracions a tenir en compte per reduir els impactes sobre els ungulats són una 
correcta instal·lació del tancament perimetral que dirigeixi els animals cap a passos adequats 
per a ells i també una bona adequació dels accessos, amb vegetació que els faciliti refugi i els 
guiï cap a les entrades de les estructures.

Trams conflictius per col·lisions amb ungulats a l’Alt Empordà

Els atropellaments de fauna són un dels impactes més evidents de les carreteres sobre la 
conservació de la biodiversitat, però a part de seu una causa de mortalitat pels animals, els 
accidents  en  què  es  veuen  involucrats  animals  de  mida  mitjana  o  gran  (en  especial  els  
ungulats)  comporten  importants  riscos  de  seguretat  viària  ja  que  poden  provocar  greus 
conseqüències en els usuaris de les vies. En els darrers anys aquestes col·lisions han generat  
un conflicte creixent, especialment a partir que s’han produït, fins i tot, diversos accidents amb 
ungulats que han provocat víctimes mortals a Catalunya.
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Les  comarques  amb  un  major  nombre  de  col·lisions  amb  ungulats  són  les  gironines, 
aproximadament amb la meitat dels incidents registrats a tot Catalunya. Segons l’estudi “Anàlisi 
de les col·lisions amb ungulats a les carreteres de Catalunya, Demarcació de Girona” (DMAH,  
2007), el nombre d’accidents amb ungulats ha seguit en els últims anys una línia ascendent, 
essent l’Alt Empordà la comarca amb un nombre més alt d’accidents registrats. En el 97% de 
les  col·lisions  registrades  a  les  comarques  gironines  durant  els  últims  anys  s’hi  han  vist  
implicats senglars, mentre que el cabirol representa l’1,4% del total.

Les causes principals de l’increment del nombre de col·lisions són diverses. Per una banda hi 
ha l’augment de les poblacions animals per les causes ja comentades anteriorment, però també 
hi tenen implicació la construcció de noves carreteres i la millora de les ja existents. Aquestes 
millores, molt  sovint  desdoblaments de carreteres convencionals, normalment permeten una 
major velocitat de circulació dels vehicles i,  per tant,  un menor marge de maniobra per als 
conductors  quan els  animals envaeixen  la  calçada.  També hi  ha influït  l’augment  del  parc 
automobilístic i, lligat a aquest, l’augment en la IMD a les carreteres catalanes.

Les dades registrades indiquen que la comarca de l’Alt Empordà és la primera en nombre de 
col·lisions  registrades  en  els  anys  que  engloba  l’estudi  (2000-2006),  amb un  total  de  355 
col·lisions. Aquest alt nombre de col·lisions enregistrades té una relació directa amb l’elevada 
densitat de senglar que hi ha a la comarca. Cal destacar que en la gran majoria de col·lisions 
que han tingut lloc a l’Alt Empordà s’hi ha vist implicat el senglar. La daina és el segon ungulat  
que ha provocat més col·lisions, concretament 22 col·lisions a les carreteres del Parc Natural  
dels  Aiguamolls  de  l’Alt  Empordà,  essent  la  única  zona  de  les  comarques  gironines  amb 
col·lisions registrades d’aquesta espècie. Pel que fa al cabirol i al cérvol, tan sols s’han registrat 
unes poques col·lisions molt puntuals, tot i que probablement les col·lisions de cabirol aniran en 
augment en els pròxims anys degut a l’increment de les seves poblacions. 

De les carreteres que creuen l’Alt Empordà, la N-260, que travessa tota la comarca des de 
Portbou fins a Cabanelles passant per la ciutat de Figueres, és amb diferència la carretera amb 
el major nombre de col·lisions registrades dins la comarca, concretament 60 col·lisions durant el 
període estudiat (2000-2006), de les quals 58 varen ser provocades per senglars, i les altres 
dues  per  un  cabirol  i  un  cérvol.  Altres  carreteres  molt  conflictives  són  la  C-260,  amb  30 
col·lisions registrades a la comarca, la N-II, amb 29 col·lisions, la GIV-6216, amb 25, o la GI-
623, amb 23 col·lisions. Hi ha registrats a l’Alt Empordà fins a 24 Trams de Concentració de  
Col·lisions amb Ungulats (TCCU), dels quals només 4 són d’atenció prioritària, que són els que 
presenten una major conflictivitat i on s’haurien d’aplicar mesures a curt termini per reduir el 
nombre de col·lisions. Els TCCU d’atenció prioritària es mostren en vermell al mapa 13 i es  
detallen a la taula 5.5.7, on s’indica també les propostes de mesures a aplicar en cada un dels  
trams per reduir la conflictivitat, propostes que han estat elaborades en l’estudi ja esmentat.

 
El senglar (esquerra) és el principal implicat en les col·lisions amb ungulats a les carreteres de la comarca. La daina  

(dreta), per la seva banda, també s’ha vist implicada en nombrosos accidents a les carreteres dels voltants del PNAE.  
Font: IAEDEN
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Taula 6.1.10. Trams Conflictius de Col·lisions amb Ungulats (TCCU) d’atenció prioritària identificats a les carreteres de l’Alt Empordà i mesures correctores que s’hi poden  
aplicar

Identificador 
TCCU Carretera PK 

Inici
PK 

Final
Longitud 

(Km)1 Tram IMD2 Tancament 
perimetral

Col·lisions
Proposta de mesures per aplicar

Nombre Col/Km

G-C1 C-260 31,5 32,2 0,8
Vila-sacra - 

Castelló 
d'Empúries

23.021 No 8 10,0

Mesura  temporal:  senyalització  advertidora  reforçada  (panell  lluminós 
intermitent  o  panells  amb  "efecte  porta"). 
Mesura  permanent:  instal·lació  de  tancament  perimetral  (amb  passos 
canadencs a les entrades de les finques i camins) per dirigir els ungulats cap a 
passos de fauna específics de nova construcció..

G-C2 C-260 37,5 38,0 0,6
Castelló 

d'Empúries - 
Empuriabrava

26.314 No 7 11,7

Mesura  permanent:  instal·lació  de  tancament  perimetral  (amb  passos 
canadencs a les entrades de les finques i camins) per dirigir als ungulats cap 
als  passos  de  fauna  específics  construïts  i  cap  al  viaducte  que  dóna 
continuïtat al corredor format per la Muga i la Mugueta.

G-M1 GIV-6216 11,4 12,7 1,4

St Pere 
Pescador - 

Castelló 
d'Empúries

No 24 17,1

Mesura  permanent:  senyalització  advertidora  reforçada  (panell  lluminós 
intermitent  o  panells  amb  "efecte  porta",  juntament  amb  les  senyals  de 
limitació de velocitat a 60 km/h i instal·lació d'un radar de control de velocitat). 
Alternativament, instal·lació de tancament perimetral (amb passos canadencs 
a les entrades de les finques i camins) per dirigir els ungulats cap a passos de 
fauna específics de nova construcció. 

G-O1 N-260 54,0 55,1 1,2 Navata - 
Cabanelles 5.507 No 9 7,5

Mesura  temporal:  senyalització  advertidora  reforçada  (panell  lluminós 
intermitent  o  panells  amb  "efecte  porta",  juntament  amb  les  senyals  de 
limitació de velocitat a 60 km/h i instal·lació d'un radar de control de velocitat). 
Mesura  permanent:  instal·lació  de  tancament  perimetral  (amb  passos 
canadencs a les entrades de les finques i camins) per dirigir els ungulats cap a 
passos de fauna específics de nova construcció.

Font: “Anàlisi de les col·lisions amb ungulats a les carreteres de Catalunya, Demarcació de Girona” (DMAH, 2007)

(1) La longitud de cada tram comprèn des de l’inici del sector de 100 m on ha ocorregut la primera col·lisió del TCCU fins al final del sector de 100 m on ha ocorregut la darrera.

(2) Intensitat Mitjana Diària (IMD) de trànsit. Fonts: DGC (2006), Ministerio de Fomento (2006)

Document IV: Pla de connectivitat funcional         
31



A21 Alt Empordà

Document IV: Pla de connectivitat funcional         
32



A21 Alt Empordà

f) Invertebrats

Malgrat  que  els  invertebrats  no  acostumen  a  considerar-se  en  detall  quan  s’analitza  la 
connectivitat,  cal  destacar  l’existència  d’algunes  espècies  pròpies  d’ambients  aquàtics  que 
presenten una elevada fragilitat.

Dels nombrosíssims invertebrats que habiten les terres de la comarca, cal esmentar el cranc de 
riu  autòcton (Austrapotamobius  pallipes  spp.  lusitanicus),  el  qual  es troba restringit  a  unes 
poques capçaleres de la conca hidrogràfica de la Muga. Una de les causes de la regressió 
d’aquesta  espècie  és  la  introducció  del  cranc  roig  americà  (Procambarus  carkii),  espècie 
exòtica portadora de la malaltia de l’afanomicosi que ha tingut una forta incidència en l’espècie  
de cranc de riu autòcton. 

Per altra banda, a les basses de l’Albera, entre la Jonquera i Cantallops, així com també als 
aiguamolls  de  l’Empordà,  existeix  una  espècie  que  es  troba  protegida  per  la  legislació 
internacional i  figura en la llista d’espècies amenaçades; es tracta de la sangonera (Hirudo 
medicinalis), espècie que ha patit al llarg del temps una forta regressió a causa de les captures  
i la pèrdua d'hàbitat.

Dins dels invertebrats també és molt destacable la presència d’un representant del grup de les  
nàiades (musclos d’aigua dolça, en termes populars,  l’Anodonta cygnea), encara abundant a 
l’embassament de Boadella i present també en altres estanyols del massís de l’Albera, de cap 
de Creus i en alguns canals de rec amb marges no construïts.

 
Sangonera medicinal (esquerra) i nàiades (dreta). Font: Atles comarcal de Catalunya, ICC, 2006

6.1.6.- Paisatge
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Tal  i  com ja  s’ha  comentat,  l’Alt  Empordà  és  una  comarca  força  forestal,  però  amb  una 
presència agrícola important. Mitjançant l’agrupament dels diferents usos del sòl del mapa de 
cobertes del sòl (CREAF 2002) en les quatre principals categories (terrenys forestals, aigües 
continentals, conreus i improductiu artificial), s’obté el mapa 5.6.1. (pàgina següent).

Així, s’observa que el tipus de paisatge dominant és aquella formada per una matriu de tipus 
forestal, que ocupa gran part de la comarca, especialment al nord i a l’oest d’aquesta, així com 
a la península del cap de Creus. 

En segon lloc es troba la el paisatge dominat per una matriu de conreus, que es concentra a la 
zona central i meridional de la comarca. Es tracta d’una espai que en bona part del territori es  
troba esquitxada per clapes de boscos i bardisses, formant un mosaic agroforestal de gran 
valor.  En  d’altres  zones  es  tracta  d’una  matriu  agrícola  fortament  fragmentada  per  zones 
urbanitzades i infraestructures viàries, sobretot al voltant de la ciutat de Figueres. Cal destacar 
que l’Alt Empordà és una comarca amb un nombre de nuclis urbans i urbanitzats enorme, ja 
que en tot el seu territori hi ha 68 municipis, en els quals hi ha més de 200 nuclis disseminats, 
els quals es troben gairebé sempre fragmentant sòl agrícola.

Pel que fa al paisatge d’aigües continentals, a l’Alt Empordà tan sols es pot destacar el pantà 
de  Boadella,  amb unes dimensions  no massa  destacades.  També es  pot  fer  esment  dels 
aiguamolls de l’Empordà, o dels trams finals de la Muga i sobretot del Fluvià, com a zones amb 
certa extensió d’aigües continentals.
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L’Observatori  del  paisatge,  del  Departament  de  Política  Territorial  i  Obres  Publiques  de  la 
Generalitat de Catalunya, ha identificat, per tot el territori català, un seguit d’unitats de paisatge.  
“Les  unitats  del  paisatge  són  porcions  del  territori  caracteritzades  per  una  combinació 
específica de components paisatgístics de naturalesa ambiental, cultural, perceptiva i simbòlica, 
així  com  de  dinàmiques  clarament  recognoscibles  que  li  confereixen  una  idiosincràsia 
diferenciada de la resta del territori” (Carta del Paisatge de l’Alt Empordà).

Actualment s’està acabant de redactar el Catàleg del Paisatge de les comarques gironines. En 
ell  s’estableixen,  pel  territori  de l’Alt  Empordà,  un  total  de 7  unitats  de paisatge  diferents. 
Aquestes són:

1. La Plana d’Empordà
2. Les Salines - Albera
3. Els Aspres
4. Els Terraprims
5. La Garrotxa d’Empordà
6. El Cap de Creus
7. L’Alta Garrotxa

Figura 6.1.8. Unitats del paisatge identificades a l’Alt Empordà

Font: Catàleg del paisatge de l’Alt Empordà

• La plana de l’Empordà

“Oberta directament al mar, es caracteritza pels conreus envoltats i protegits per tanques de 
xiprer, els petits nuclis urbans presidits per campanars o els retalls de boscos dispersos” (Carta 
del Paisatge).

S’hi poden distingir dues àrees diferenciades, per una banda el sector litoral corresponent a 
l’espai protegit dels aiguamolls i les llacunes juntament amb extensos nuclis urbans, i per l’altra,  
la zona interior composta per terrenys agrícoles de molt bona qualitat juntament amb petites 
elevacions i turons. 

La  plana  empordanesa  ha patit  al  llarg  dels  segles  una  forta  intervenció  humana,  basada 
sobretot  en la  dessecació  de les zones humides i  en l’augment  de la  superfície  agrícola  i  
urbana,  i  darrerament  amb una homogeneïtzació  agrícola  cap als  conreus de regadiu. Les 
característiques físiques de les conques dels rius, la pluviometria i la progressiva ocupació dels 
espais  inundables per  zones turístiques,  han dibuixat  un territori  altament  vulnerable  a  les 
inundacions.

Entre els diferents valors del paisatge cal valorar sobretot la gran xarxa de recs i canals estesa 
per tota la plana agrícola,  així com  les parets seques i les bandes de xiprers, especialment 
dissenyades per protegir  els  cultius de la tramuntana.  També s’ha de destacar  el  paisatge 
històric de la plana, amb jaciments grecoromans i mostres d’arquitectura romànica i gòtica.
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• Les Salines – Albera

“Formada per una combinació de boscos, hi dominen les pinedes, suredes, alzinars i brolles. La 
seva disposició respon a les principals característiques orogràfiques i climàtiques”  (Carta del  
Paisatge).

Coincidint amb la delimitació dels dos EIN, els dos massissos són la continuació més oriental  
de la  serralada dels Pirineus.  Són de geologia  granítica  i  relleu accidentat,  amb una clara  
influència marítima i una accentuada diferenciació entre obagues i solells. Es tracta d’una gran 
massa boscosa separada pel corredor d’infraestructures del coll del Pertús. Algunes zones es 
troben molt desforestades a causa dels incendis que s’hi han produït de forma recurrent. Els 
conreus es localitzen en indrets molt concrets, bàsicament en els fons de valls i al costat dels 
nuclis urbans i les masies.

El  progressiu  despoblament  rural  ha propiciat  l’abandonament  de les  pastures  i  pràctiques 
agrícoles i silvícoles. Per altra banda, les àrees amb una vegetació més antiga o primitiva són 
escasses, cosa que implica que molts boscos sovint estiguin desestructurats. Tot plegat fa que 
el risc d’incendis forestals sigui en general molt elevat.

Entre  els  diferents  valors  del  paisatge  cal  destacar  la  gran  quantitat  d’espècies  vegetals 
protegides,  així  com  la  presència  de  l’últim  refugi  de  la  Península  Ibèrica  de  tortuga 
mediterrània. Pel que fa a valors històrics sobresurten els conjunts megalítics, les terrasses de 
vessants, les parets de pedra i tot allò que envolta l’explotació forestal, especialment del suro.  
També és destacable el llegat històric del coll de Banyuls a través de l’Albera, essent una de  
les principals rutes del contraban entre el sud i el nord dels Pirineus.

• Els Aspres

”De  relleu  irregular  i  suau,  amb presència  de  petits  turons  i  altiplans  de sòls  eixuts  i  poc  
profunds, aquesta és la zona de transició entre la plana empordanesa i el massissos de l’Albera  
i de les Salines” (Carta del Paisatge).

Estan constituïts per abundants conreus de secà amb clapes de matolls i algunes bosquines i 
suredes, juntament amb petits nuclis rurals en indrets més enlairats, masos dispersos i granges 
de porcí. El principal valor d’aquest paisatge és la seva disposició en mosaic agroforestal, d’alta 
qualitat estètica i ecològica. També cal destacar l’alta diversitat de conreus, la recuperació dels 
cultius de la vinya i l’olivera,  l’alta qualitat arquitectònica de molts nuclis rurals, així  com la 
presència de diverses zones humides.

El risc d’incendi forestal constitueix la principal amenaça de l’espai, propiciat pel fort vent de 
tramuntana i per l’abandonament de conreus de secà. Les activitats ramaderes intensives i els 
creixements urbanístics poc integrats també conformen un important impacte.

Pel que fa a patrimoni històric, als Aspres, com també al massís de l’Albera, s’hi troba un dels 
conjunts megalítics més importants de Catalunya. 

• Els Terraprims

“Conformat  per  zones boscoses  que  s’alternen  amb conreus  de  manera  molt  harmònica  i 
s’adapten  suaument  a  l’orografia  del  terreny.  L’ocupació  humana  es  presenta  dispersa, 
acompanyada d’una xarxa viària poc densa” (Carta del Paisatge).

Situat  al  sud-oest  de  la  comarca  de  l’Alt  Empordà,  es  caracteritza  per  ser  un espai  amb 
paisatge de mosaic  agroforestal  molt  valuós,  amb una gran diversitat  d’ambients i  hàbitats 
d’interès comunitari. La mà de l’home ha afavorit la qualitat paisatgística modelant el territori de 
forma molt acurada i equilibrada. Acompanyen aquest paisatge diversos nuclis rurals de petites 
dimensions i masos. 

Tot i això, la dinàmica del paisatge es veu fragmentada pel pas de grans infraestructures i es 
veurà agreujada amb l’ampliació d’aquestes. També cal destacar impactes com els incendis 
forestals,  la  pèrdua  de  cultius  de  secà  per  conreus  de  regadiu  o  la  homogeneïtzació  del 
paisatge.
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• La Garrotxa d’Empordà

"De relleu irregular i suau, es caracteritza per presentar un mosaic agroforestal de gran interès. 
Les zones agrícoles es disposen allà on el relleu és més pla i agraït, mentre que les àrees  
forestals ocupen petits turons i segueixen els marges entre conreus" (Carta del Paisatge).

De la mateixa manera que els aspres, la Garrotxa d’Empordà representa la continuació física 
de l’Alta Garrotxa fins a la plana de l’Empordà. Es tracta d’una valuosa gradació agroforestal,  
amb abundància de boscos a la part que toca més amb l’Alta Garrotxa deixant lloc als conreus  
al sector més proper a la plana de l’Empordà. A l’alt valor paisatgístic hi col·labora una xarxa de 
camins consolidada i una bona disposició dels nuclis urbans juntament amb la dispersió de 
masos arreu del territori.

Com a patrimoni històric destaca el nucli da Lladó, amb la canònica de Santa Maria de Lladó,  
construïda al segle XII, i diversos masos, tot plegat d’una alta qualitat arquitectònica.

En els darrers anys s’està produint una expansió dels usos i de la superfície urbana difosa, en 
especial  de les construccions de caràcter industrial  que aprofiten la presència del  corredor 
d’infraestructures. L’abandonament de les pràctiques agrícoles i forestals comporta un augment 
de la massa boscosa i un major risc d’incendis forestals. 

• El Cap de Creus

“Esdevé el darrer contrafort pirinenc dins la Mediterrània i es caracteritza per trobar-se en bona 
part envoltat pel mar. Presenta un relleu trencat de barrancs i muntanyes on pren especial  
importància la franja litoral” (Carta del Paisatge).

Està constituït per la serra de Rodes, entre Roses i Llançà, amb una franja litoral molt peculiar  
dominada per penya-segats. Representa un conjunt geològic únic a Catalunya a causa de la 
seva evolució i una gran importància biogeogràfica (abundància d’espècies rares) deguda a la 
seva situació. La major part de la superfície es troba coberta per brolles i prats secs, fet que  
contrasta amb la nuesa del paisatge vegetal proper a la franja costanera. No només és de 
rellevant importància el patrimoni natural sinó també el patrimoni cultural (nombroses restes 
arqueològiques,  ermites,  parets  de  pedra  seca,  nuclis  mariners  tradicionals,  la  casa  de 
Salvador Dalí de Portlligat, etc.).

La creació  del  Parc  Natural  del  Cap de Creus  ha permès conservar  l’espai  amb la  major 
integritat  possible i  s’han evitat  així  creixements urbanístics excessius, tot i  que nuclis com 
Llançà, Port de la Selva o Cadaqués han estès en els últims anys la trama urbana cap als límits 
del Parc. Un impacte molt important i recorrent del Cap de Creus són els incendis forestals, que 
avivats  per  la  forta  tramuntana  cremen  amb virulència  de  forma periòdica  condicionant  la 
vegetació de l’espai.

• L’Alta Garrotxa

”Eminentment  muntanyosa,  es  troba  recoberta  per  un  mantell  forestal  dens  i  atapeït.  De 
manera  puntual  s’hi  troben  diversos  espais  oberts,  que  sovint  corresponen  a  zones  de 
pastures” (Carta del Paisatge).

Correspon a la franja de l’espai d’interès natural que es troba dins la comarca de l’Alt Empordà,  
de la part més oriental dels Prepirineus meridionals. Es tracta d’una extensa àrea de boscos 
dominats per l’alzinar i  la  roureda, amb petits espais oberts de pastures i  en alguns casos 
conreus. Es  caracteritza  perquè  té  una  geomorfologia  complexa,  amb  valls  estretes  i 
encaixonades i vessants abruptes amb tarteres considerables. 

És un espai amb una elevada diversitat natural, amb presència d’espècies endèmiques. També 
cal destacar el patrimoni cultural, com el santuari de Mare de Déu del Mont o la cova del Bisbe,  
així com les antigues activitats forestals del carboneig i el pasturatge.

El paisatge d’aquest espai és un clar exemple del despoblament rural de la muntanya mitjana 
mediterrània i del procés d’uniformització del paisatge, caracteritzat per l’increment de l’espai 
forestal en detriment del mosaic agrari format per pastures i conreus. 
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6.1.7.- Xarxa hidrogràfica

La xarxa hidrològica de l’Alt Empordà està composta per dos grans conques: la del Fluvià i la 
de la Muga. També hi ha diversos cursos de rius petits litorals, de conca independent i de règim 
sempre torrencial, els quals drenen algunes depressions marginals. Tots els rius de la comarca 
tenen un traçat de ponent cap a llevant, com a conseqüència dels episodis tectònics alpins, el  
relleu resultant recull les aigües dels Pirineus més orientals i dels Sub-pirineus.

Les conques fluvials de l’Alt Empordà es considera que formen part del sistema nord de la 
Demarcació Hidrogràfica de les Conques Internes de Catalunya, segons l’Agència Catalana de 
l’Aigua.  Administrativament,  estan  integrades  a  la  Confederació  Hidrogràfica  del  Pirineu 
Oriental.  Cadascuna  d’aquestes  conques  està  constituïda  per  una  sèrie  de  subconques 
drenades pels principals cursos fluvials de la comarca, tal com es descriu a continuació.

La conca hidrogràfica de la Muga pertany pràcticament en la seva totalitat a la comarca de l’Alt  
Empordà. El riu de la Muga drena el sector septentrional de l’Alt Empordà. Neix als Pirineus a 
uns 1.186 metres, al pla de la Muga i té un recorregut de 65 km. El seu cabal mig mesurat és  
de 3,34 m3/s, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, i l’origen de les seves aigües és 
principalment pluvial. 

Els primers afluents importants de la Muga apareixen a la part mitjana de la conca, amb el 
Rimal i el riu d’Arnera, els quals després de drenar les aigües del massís de les Salines ajunten 
les aigües al curs principal. Aquest punt de confluència es genera al pantà de Boadella. No és 
fins a Pont de Molins quan la Muga entra a la plana empordanesa, on rebrà les aigües dels  
seus dos afluents més importants, el Llobregat i el Manol.

El Llobregat drena les aigües del vessant meridional de l’Albera i la part més oriental de les 
Salines. Els seus afluents més importants són l’Anyet, l’Orlina, la riera de Torrelles i el Ricardell. 
Es tracta de l’afluent més important de la conca, i pot arribar a portar més aigua que la pròpia 
Muga abans d’ajuntar-s’hi.

El Manol també neix a l’Alta Garrotxa, igual que la Muga, però el seu cabal és força inferior al 
del  Llobregat  i  té  un  comportament  més  torrencial.  El  Manol  recull  les  aigües  de  la  riera 
d’Àlguema i del Rissec. La seva conca drena bona part de les Garrotxes d’Empordà fins que  
passen les seves aigües a la Muga, a prop de Vilanova de la Muga.

El riu la Muga, després de rebre les aigües dels seus dos afluents més rellevants (el Llobregat i  
el Manol), transcorre el seu curs per la plana de l’Empordà. Antigament desembocava les seves 
aigües a l’antic estany de Castelló. Actualment el seu tram baix limita entre Empuriabrava i els 
aiguamolls  de l’Empordà,  amb una llera  que en aquest  tram final  ha estat  canalitzada per  
facilitar-ne la sortida al mar.

La Muga té un règim pluvial mediterrani genuí, caracteritzat per la manca d’influència nival i per  
una estacionalitat marcada, amb un mínim estival present en gran part de la conca tant pel que 
fa a les precipitacions com al cabal.  Les avingudes del riu la Muga acostumen a tenir  una 
intensitat força important i freqüent, tot i la regulació del cabal que exerceix l’embassament de 
Boadella. 

La conca hidrogràfica del Fluvià es troba constituïda a la comarca pels trams mig i final del riu,  
fins arribar a la desembocadura.  Quan arriba a l’Alt  Empordà, les aportacions que rep són 
d’escassa importància, amb una conca que s’estreny i que tan sols és drenada per petites 
rieres, com la riera de Sant Jaume. Així doncs, tots els afluents principals, llevat del Ser, es 
troben dins dels límits de la Garrotxa, com ara la riera de Bianya, el Turonell o el Llierca.

La desembocadura actual es troba situada just a l’extrem sud dels aiguamolls de l’Empordà, a 
la platja de Sant Pere Pescador, després que el riu traci amplis meandres tot travessant la 
plana empordanesa. Igual que la Muga, antigament el Fluvià desembocava en un altre punt del 
litoral, concretament a la platja de les Dunes, a Sant Pere Pescador.

El Fluvià és un riu força més cabalós i irregular que la Muga, amb aportacions de 7,66 m 3/s de 
mitjana a l’altura de Sant Miquel de Fluvià, tot i que les existents fluctuacions del cabal al llarg  
de l’any: durant l’estiu es produeix l’estiatge més marcat i a l’hivern només afecta durant el mes 
de gener. La influència nival, igual que en el cas de la Muga, és inexistent, per la qual cosa es  
tracta també d’un règim pluvial mediterrani.
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Pel que fa a les conques hidrogràfiques de les rieres litorals, cal diferenciar dos sectors amb 
una tipologia de conca diferent. Un primer sector es troba entre el cap de Creus i la frontera 
francesa, on conflueixen una sèrie de rieres i torrents que, amb un recorregut molt curt com a  
conseqüència  de  l’orografia,  tenen  uns  desnivells  molt  pronunciats.  La  majoria  d’aquestes 
rieres tenen un caràcter torrencial, només porten aigua durant les èpoques de pluja. De totes 
elles, les que disposen d’una dimensió més gran són aquelles que transcorren de nord a sud, 
són un exemple la riera de Portbou, la riera de Molinàs o de Colera, la de la Valleta, la de la 
Selva, la de Romanyac, la de Cadaqués, la dels Ginjolers i el rec de Queralbs.

El  segon  sector  on  es  localitzen  rieres  litorals  és  a  la  plana  altempordanesa,  des  de  la 
desembocadura de la Muga fins a l’Escala. En aquest tram trobem petites conques litorals que 
desguassen  directament  al  golf  de  Roses  mitjançant  recs,  molt  sovint  modificats  per  la 
presència de canals artificials. En aquest sector drena el rec Madral (Castelló d’Empúries), el  
rec Sirvent (Sant Pere Pescador) i per l’extrem sud de la comarca la riera de la Muntanya. 
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6.2. Medi social
S’entén per connectivitat social l’agrupació de tots aquells camins, carreteres, vies ferroviàries, 
xarxes de transport d’informació, etc, que permeten a la societat humana establir vincles de 
relació, ja sigui per temes de caràcter sociocultural o econòmic.

L’Alt Empordà és una comarca de grans dimensions, amb una dispersió de nuclis habitats molt  
important. Concretament, la comarca té 68 municipis i més de 200 nuclis disseminats, entre 
nuclis urbans, veïnats i urbanitzacions. 

Per altra banda, els llocs de treball, d’estudi, o molts dels equipaments públics es concentren 
en  determinades  zones.  També  els  diferents  elements  d’interès  patrimonial  (arquitectònic, 
arqueològic o natural) es distribueixen de forma desigual en el territori. 

Tots aquests factors condicionen els desplaçaments de la població des del lloc on resideixen 
fins al lloc de treball,  d’estudi, o les zones on desenvolupar activitats en el temps lliure. La  
facilitat amb la qual es puguin produir aquests desplaçaments dependrà de diferents variables, 
com l’estat de la xarxa de camins, la xarxa de carreteres, així com l’oferta de transport públic,  
entre d’altres.

6.2.1. Xarxa de camins

En funció de la seva titularitat, els camins poden ser públics o privats. Els camins públics són  
aquells que per la seva condició històrica o funcional són titularitat de l’Administració i per tant  
són d’accés lliure per a tothom, excepte que per raons de seguretat o alguna altra especificació, 
el seu pas estigui restringit. En canvi, els camins privats no són d’interès públic ja que donen  
servei a una propietat privada i, per tant, només són d’interès per accedir a aquest espai. 

Una altra característica important dels camins és si estan asfaltats o no. Un camí asfaltat és un  
camí que prioritza  la circulació motoritzada enfront  de la  pedestre,  i  per tant  genera major 
impacte ambiental.

La connectivitat social més valorada és aquella que transcorre per camins de titularitat pública,  
preferiblement no asfaltats,  camins rurals tradicionals,  generadors de paisatge,  integrats  en 
l’entorn i multifuncionals. També és important per a la connectivitat social el valor patrimonial 
que tinguin els camins, és a dir, la quantitat d’elements que fan que un camí tingui un interès  
històrico-social (restes arqueològiques, empedrats, murs de pedra seca, desguassos de pedra, 
esglaons, ponts de pedra, passeres, fites, trencalls d’aigua, cabanes, bordes o refugis naturals 
de servei pel camí, pletes o amorriadors, capelletes o elements de culte).

Els camins existents en un territori es poden classificar de forma simplista entre camins rurals 
tradicionals i  camins lúdics. Malgrat això, cal deixar clar que la gran majoria de camins són 
multifuncionals, i per tant es poden classificar en diferents categories. Per exemple, un camí 
tradicionalment ramader que actualment s’utilitzi també com a ruta d’excurcionisme o com a 
ruta cicloturística.

a) Camins rurals tradicionals

Vies romanes

S’anomenen vies romanes als antics traçats de les calçades que l’Imperi Romà va construir al  
llarg dels seus territoris. N’existien de diverses importàncies segons la seva funció.

Els anys de pervivència, la història que porten associada i els traçats idonis d’aquestes vies fan  
que siguin elements singulars i  de primer ordre qualitatiu a l’hora de poder-los utilitzar  per 
connectar espais. La seva classificació era en funció de la seva amplada, del seu ús, del seu 
finançament  o  segons si  la  superfície  externa  de  la  via  fos amb terra  batuda,  amb grava 
triturada o amb lloses de pedra.

Val a dir que en el cas de Girona es poden simplificar en dues categories: la primera categoria  
comprendria vies del rang de la Via Augusta i la segona inclouria les derivacions d’aquesta,  
com ara la via romana de St. Pau de Segúries i Capsacosta.
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La seva màxima potència se situa a la plana pre-litoral, lloc triat pels romans per assentar les 
principals infraestructures. Bona part dels antics traçats d’aquestes vies són ara sota grans 
infraestructures del nostre temps, conseqüència de la idoneïtat dels traçats. A les zones de 
muntanya les vies romanes anaven perdent força i importància fins a passar a ser camins de 
rang inferior.

La Via Augusta: Una via romana que comunicava Roma amb les Columnes d'Hèrcules (l'estret  
de Gibraltar), i transcorria per tota la costa mediterrània d'Hispània, a partir dels Pirineus. Fou la  
calçada més llarga i l'eix principal de la xarxa viària de la Hispània romana, amb una longitud 
aproximada de 1.500 km. Va ser una important via de comunicacions i comerç entre les ciutats i 
províncies i els ports del Mediterrani. Connectava amb la Via Domícia al coll de Panissars (La 
Jonquera),  per  l'interior,  i  a  l'actual  pas  fronterer  entre  Cervera  i  Portbou,  per  la  costa. 
Actualment s’estan recuperant alguns trams, la majoria dels quals passen paral·lels a grans 
infraestructures actuals.

Camins ramaders

Vies de trasllat del bestiar entre les muntanyes i la terra baixa per aprofitar les pastures d’estiu i  
d’hivern. No són exactament camins ja que tenen franges de servitud a banda i banda.

Els  camins  ramaders  són  espais  de  domini  públic  que  ressegueixen  traçats  rectilinis 
especialment per les carenes de les muntanyes i zones elevades. Són de vital importància ja 
que permeten una multifuncionalitat d’usos: usos compatibles (activitats agrícoles tradicionals 
que no destorbin el trànsit ramader) i usos complementaris (passeig, senderisme, marxes a 
cavall, vehicles no motoritzats, etc.).

La classificació, el partionament, la fitació i la desafectació dels camins ramaders són un seguit 
de potestats administratives que la llei  3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries atorga al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge per tal de portar a terme la conservació i la defensa 
dels camins ramaders.

La classificació és aquell acte administratiu en el qual es descriu quins camins ramaders hi ha 
en un municipi, on es troben i com són. Legalment la classificació d'un camí ramader té un 
caràcter merament declaratiu, però el seu valor és molt important ja que és el primer pas per a 
poder  exercir  la  defensa  del  mateix.  Un  cop  classificat  un  camí  ramader,  es  procedeix  al 
partionament del mateix, en el qual es defineixen els seus límits. Un cop aprovat, es declara el  
camí com a bé de la Generalitat de Catalunya, naturalesa que preval sobre les inscripcions del  
Registre de la Propietat. El darrer pas és la fitació, que consisteix en assenyalar els límits del  
camí ramader de manera permanent sobre el terreny.

En el cas que el camí ramader no sigui adequat pel trànsit ramader ni susceptible dels usos  
complementaris ni compatibles, el Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà desafectar 
del domini públic els terrenys pels quals transcorre. 

Actualment a l’Alt  Empordà hi  ha fins a 17 municipis amb camins ramaders aprovats o en 
tràmit,  que  són  Albanyà,  Avinyonet  de  Puigventós,  Biure,  Cabanelles,  Cantallops,  Colera, 
Lladó, Llançà, Maçanet de Cabrenys, Pau, Peralada, Portbou, Port de la Selva, Roses, Sant  
Llorenç de la  Muga,  Selva de Mar i  Vilanant.  Aquests municipis amb camins ramaders es  
concentren sobretot en dues zones: Cap de Creus-Albera i Salines-Basegoda, tot i que aquests 
últims es troben encara en tràmit. 

Però si  es tenen en compte també els antics camins ramaders no catalogats,  es reflecteix  
l’enorme  tradició  de  transhumància  que  té  l’Alt  Empordà.  Així,  al  sector  de  l’Albera  es 
comptabilitzen un total de quaranta-cinc carrerades localitzables actualment, el Parc Natural del 
cap de Creus n’aplega cinquanta-quatre i la zona dels aiguamolls un total de tretze. Per tant, se 
sap que la comarca de l’Alt Empordà està solcada, com a mínim, per més d’un centenar de 
camins ramaders. Un complex entrellat de camins que s’uneixen i s’allunyen a voltes, per on els 
pastors i altres vianants s’han comunicat durant segles.

La classificació de la seva importància es pot referir a l’amplada d’aquests i, per tant, a les 
potencialitats d’ús que es deriven d’aquest fet. D’aquí que els camins ramaders catalans es 
poden classificar  com les vies  pecuàries descrites per  la  Llei  espanyola,  que s’anomenen: 
“veredas” fins a 20 m, “cordeles”, fins a 37,5 m, i “cañadas”, fins a 75 m. Actualment, els criteris 

Document IV: Pla de connectivitat funcional         
42



A21 Alt Empordà

d’inventari  promoguts pel DAR, seguint el costumari català, volen atorgar a tots els camins 
ramaders una amplada de 11,5 m.

La seva estructura simètrica pràcticament reprodueix la mateixa forma a la terra baixa com a la 
muntanya.  Grans  ramificacions  als  extrems per  unir-se  en  un tronc  central  (camí  ramader 
principal)  que  transcorre  per  la  muntanya  mitjana  per  tornar-se  a  ramificar  en  arribar  a  la 
muntanya o a la terra baixa. En aquest llocs entremitjos és on presenten una major facilitat de 
catalogació tot i que bona part de l’interès actual rau en la possibilitat d’articular-los socialment  
a la terra baixa.

Camins reials

Camins públics de gran importància durant l’edat mitjana i fins abans de la construcció de les 
carreteres.  Quedaven  sota  protectorat  del  rei.  Acostumen  a  ser  els  camins  antics  de 
comunicació entre pobles importants.

Per  la  comunicació  històrica  que  han  exercit  durant  bona  part  de  l’edat  mitjana  i  fins 
pràcticament el segle XX, presenten un seguit de característiques històriques i sociològiques 
importants  a  destacar.  D’altra  banda  tenen  el  gran  avantatge  que  uneixen  els  actuals 
assentaments urbans, cosa que en els anteriors camins no necessàriament ha de ser així.

La seva importància no la poden situar en un context territorial determinat. Cal destacar però  
que solien seguir  els fons de vall  i  les terres planes, especialment en èpoques de pau. En 
èpoques de convulsió buscaven les carenes o llocs elevats.

Camins sacres

Realitzaven una funció de peregrinació, de pas per accedir a les esglésies i ermites per part  
dels feligresos i que també eren d’ús per als religiosos per arribar a certs nuclis per donar els  
sagraments. Entre ells hi ha el camí de St. Jaume, el camí del Bons Homes i diversos camins 
de Creu.

Camins  que  moltes  vegades  serà  difícil  poder-los  destriar  dels  camins  rals  o  romans.  La 
primera categoria serà els ramals del camí de St. Jaume, la segona el camí del bons homes i la 
tercera els camins de creu.

Es poden contextualitzar  especialment en zones abruptes i  properes a ermites o santuaris  
religiosos. Alguns d’aquests camins encara es poden rescatar a partir de la memòria oral.

Camins mercaders

Antics camins que en bona part dels traçats coincidien amb camins reials i que servien per 
funcions mercantils. Especialment, per anar als mercats més importants de la comarca.

Camins de rang inferior que moltes vegades serà difícil poder-los destriar dels camins rals o 
romans. Destacar que en algunes zones de les muntanyes pre-litorals servien per accedir als 
mercats de la plana. S’unificaran en una sola categoria.

En aquestes zones encara es conserven alguns topònims que evidencien la seva existència 
(Grau mercader, camí de mercat, etc.)

b) Camins lúdics

Vies verdes

Les vies verdes són un tipus de camins, normalment producte d’una transformació d’una antiga 
via de tren, adaptats al pas de persones, bicicletes i cavalls, que permeten un gaudí de l’entorn 
lligat a una connectivitat social entre pobles. A l’Alt Empordà, un camí que podria tenir aquesta 
catalogació és el Camí Natural de la Muga, però en aquest capítol se l’ha catalogat com a 
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“recorregut natural” i no com a “via verda” ja que la principal característica del camí és que  
transcorre paral·lel a l’entorn natural del riu Muga.

GR, PR, senders locals

Traçats marcats amb finalitats excursionistes i de gaudí de l’entorn natural que permeten una 
connexió: transnacional, nacional i local.

Per les condicions orogràfiques restringeixen l’accés i no són d’utilització tant massiva com els 
anteriors. Per importància decreixent es classifiquen com a: senders de gran recorregut (GR), 
senders de petit recorregut (PR) i senders locals.

Per la seva situació estratègica, a l’Alt Empordà s’hi troben varis senders de gran recorregut.  
Concretament  hi  ha  el  GR-1  o  sender  Transversal,  que  parteix  de  Sant  Martí  d’Empúries 
direcció Banyoles (està previst  que arribi  fins a Galícia)  passant per Viladamat i  Camallera 
(Saus), el GR-2, que parteix de La Jonquera direcció Rupit i Aiguafreda, passant per Boadella  
d’Empordà, Terrades i Lladó. També hi ha el GR-92 o sender del Mediterrani, que parteix de  
Portbou i ressegueix tota la línia de costa fins a l’Escala, amb una variant (GR-92-0) que fa 
drecera per l’interior estalviant-se de vorejar la costa pel Cap de Creus, i per últim el GR-11 o 
sender del Pirineu, que parteix de la punta del Cap de Creus i transcorre de forma més o 
menys paral·lela la frontera amb França, passant per diferents municipis (Cadaqués, Llançà, 
Rabós, La Jonquera i Albanyà, entre d’altres).

També existeix un sender de petit recorregut, el PR-C71, que va de la Jonquera fins a Portbou. 
Pel que fa a senders locals, no es té constància de cap que estigui catalogat com a tal a la 
comarca, tot i que n’hi ha una gran quantitat que bé podrien ser-ho.

Rutes i eixos cicloturístics i de BTT

Es tracta de rutes i  eixos pensats especialment per a bicicletes,  tot  i  que generalment són 
també aptes per al senderisme.

Les rutes i eixos cicloturístics es concentren més en zones de plana, i combinen trams asfaltats 
(carreteres secundàries) amb camins sense asfaltar. Són rutes i eixos promocionats per l’àrea 
de turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Es tracta de l’eix Figueres-Roses, la ruta 
l’Escala-Empúries al Fluvià i la ruta de Peralada a la Serra d’Altrera.

Una altra ruta que s’ha habilitat més recentment és la ruta cicloturística del Fluvià. Es tracta  
d’un sender -habilitat per fer a peu o en bicicleta- que transcorre paral·lel al riu Fluvià, entre 
Garrigàs i  Sant Pere Pescador,  passant per l’Armentera,  Torroella de Fluvià,  Sant Miquel i 
Palau de Santa Eulàlia. 

Les rutes BTT (bicicleta tot terreny) són una extensa xarxa de rutes que es concentren a l’oest 
de la comarca, gestionades pel Consorci Salines Bassegoda amb l’ajuda de la Diputació de 
Girona. A diferència de les rutes cicloturístiques, les rutes BTT es concentren sobretot en zones 
muntanyoses, amb cert desnivell, i pràcticament només en camins i corriols sense asfaltar. S’hi 
poden trobar fins a 33 rutes diferents, classificades en funció del grau de dificultat (distància, 
desnivell).  Concretament  hi  ha  8  rutes  verdes  (fàcils),  11  rutes  blaves  (mitjanes),  8  rutes 
vermelles (difícils) i 6 rutes negres (molt difícils), que van des dels 4,25 km de la ruta 1 - Els  
Bosquets  fins  als  61,51  km  de  la  ruta  28  -  Bassegoda.  També  es  disposa  de  4  punts  
d’acolliment estratègicament situats,  on s’hi poden trobar serveis  per arreglar  les bicicletes, 
dutxes, lavabos, bar o restaurant, i en alguns casos altres serveis com piscina, allotjament, etc.

Recorreguts naturals, històrics i socioculturals

Recorreguts temàtics que permeten la descoberta d’un espai o d’una temàtica normalment a 
l’entorn d’un patrimoni natural o cultural. 

En el cas de l’Alt Empordà cal destacar el projecte pràcticament finalitzat del Camí Natural de la  
Muga, o via verda de la Muga. Es tracta d’un projecte presentat pel Consell Comarcal de l’Alt  
Empordà, amb el suport del Ministeri de Medi Ambient, que pretén rehabilitar part de la mota i  
camins paral·lels al riu Muga, per tal que siguin accessibles a les persones, a peu i en bicicleta, 
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i així afavorir la dinamització econòmica d’aquesta zona interior de la comarca i unir-la amb la 
costa. El recorregut de més de 40 km passa pels termes municipals d’Albanyà, Sant Llorenç de  
la Muga, Terrades, Boadella d’Empordà, Pont de Molins, Cabanes i Peralada  fins a enllaçar 
amb Castelló d’Empúries.

També són destacables els itineraris i rutes pels diferents parcs naturals existents a la comarca, 
com per exemple els quatre que es troben al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà: 

- Itinerari 1. Des del Cortalet fins al Mas del Matà 

- Itinerari 2. Del Mas del Matà a la platja de les Llaunes 

- Itinerari 3. Itinerari literari Les Closes de Mª Àngels Anglada 

- Ruta dels estanys: ruta de 25 km sense desnivell creada dins el paratge natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, arranjada per tal de poder circular tan en bicicleta com a peu. 
Hi ha trams que coincideixen amb el sender de gran recorregut GR-92.
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6.2.2. Xarxa de carreteres

Les Intensitats  Mitjanes Diàries (IMD)  de trànsit  de les principals  carreteres de la  comarca 
presenten xifres força dispars. Les dues vies amb més trànsit són, amb diferència, l’autopista  
AP-7 i la carretera C-260 que comunica Figueres amb Roses. Per sota d’aquestes destaca la  
carretera N-II, especialment el tram entre Girona i Figueres on el trànsit de vehicles rodats és 
molt important. A continuació hi ha la carretera N-260 de Portbou a Figueres amb els trams 
destacats de Vilabertran i  Llançà-Vilajuïga,  i  la  carretera A-26 que comunica Figueres amb 
Besalú.

Taula 6.2.1. Intensitat Mitjana Diària de trànsit (IMD) de la xarxa viària de l'Alt Empordà

Xarxa viària IMD (veh./dia)

N-II

entre Girona i Figueres > 15.000

variant de Figueres 13.000 - 15.500

Pont de Molins 14.747

Capmany 12.648

la Jonquera (poble) 18.244

frontera 8.771

N-260: Portbou -Figueres 
i A-26 Figueres - Besalú

Portbou (frontera) 1.902

Llançà 6.717

Llançà - Vilajuïga 10.506

Vilabertran 14.983

Avinyonet de Puigventós 8.549

Navata 8.102

Besalú est 6.945

AP-7

Bàscara 26.700

Figueres sud 17.750

Figueres nord 22.116

la Jonquera (poble) 21.388

accés duana 26.856

C-31: Figueres - Verges

Verges - Viladamat 6.476

Viladamat - Vilamacolum 7.490

GIV-6215-A2 (Vilamalla) 10.151

C-260: Figueres - Roses

Figueres - Vilatenim 26.971

Vilatenim - Vila-sacra 22.128

Castelló d'Empúries - 
Empuriabrava 23.705

Empuriabrava - Roses 22.434

                       Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Així  doncs,  tot  i  l’existència  d’aquesta  xarxa  d’infraestructures  encapçalada  per  l’autopista, 
l’actual xarxa viària i de transport de la comarca presenta deficiències, essent en molts casos 
insuficient pel volum de circulació que suporta. Per altra banda, el disseny radial de la xarxa  
viària  en  relació  a  Figueres  dificulta  la  mobilitat  entre  nuclis  relativament  propers  dins  la 
comarca  i  també  respecte  al  Baix  Empordà.  Aquest  disseny  dificulta  el  creixement  i  la 
consolidació de molts nuclis de població intermedis de la comarca. 

6.2.3. Mobilitat obligada
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La mobilitat interna a la comarca de l’Alt Empordà és molt important, tant en dies laborals com 
en caps de setmana. D’aquesta manera, el 93,9% dels desplaçaments realitzats a la comarca 
en dies feiners i durant l’any 2006 es van realitzar sense sortir de la mateixa, mentre que durant 
el cap de setmana els moviments interns van ser una mica més baixos (90%), indicatiu que la  
gent surt una mica més de la comarca. Aquests percentatges d’autocontenció de la mobilitat 
comarcal són superiors a la resta de comarques gironines, tot i que es tracta d’una tendència 
que s’ha anat modificant lleugerament en els darrers anys amb l’arribada i la sortida d’un major 
nombre de treballadors a fora de la comarca.

Existeixen  un  seguit  de  municipis  que  presenten  una  important  dinàmica  pel  que  fa  a  la 
recepció de població activa.  Aquests municipis són els situats a l’àrea urbana de Figueres,  
incloent la mateixa ciutat que es distingeix com el principal pol d’atracció, i els municipis que 
gaudeixen d’una certa especialització com el  cas de la Jonquera.  Cal  tenir  molt  present la  
importància del triangle format per les poblacions de Figueres, Roses i Castelló d’Empúries pel  
que fa a la generació de treball i a l’oferta laboral. Entre els municipis amb un saldo més baix hi  
ha els que tenen un comportament bàsicament rural o els que tenen una important presència 
de zones residencials. 

L’entorn urbà de Figueres-Vilafant és el que acull el màxim volum de desplaçaments obligats 
per motius de treball i estudi. Dins d’aquesta àrea destaquen els següents municipis:

Taula 6.2.2. Tipologies de desplaçaments per mobilitat obligada a l’entorn de Figueres-Vilafant. Any 2001

Municipis
Desplaçaments 

cap a altres 
municipis

% destí només 
cap a Figueres

Desplaçaments 
des d'altres 
municipis

% origen només 
des de Figueres

Biure 82 46% 0 0%

Pont de Molins 155 70% 122 61%

Llers 387 68% 102 62%

Avinyonet de Puigventós 220 66% 82 79%

Borrassà 177 63% 54 50%

Ordis 101 49% 0 0%

Vilamalla 250 69% 912 63%

El Far d'Empordà 130 78% 83 51%

Vila-sacra 126 62% 311 62%

Vilabertran 325 65% 60 53%

Cabanes 272 53% 98 66%

        Font: Pla Director Territorial de l’Empordà

Una altra característica de la mobilitat intermunicipal a la comarca és que el transport privat és  
el  transport  àmpliament  dominant,  mentre  que el  transport  col·lectiu  per  als  desplaçaments 
entre municipis és molt feble i  sobretot destinat al transport escolar. Un altre factor que cal 
considerar per la mobilitat obligada de la comarca és la presència de la ciutat de Girona, que 
exerceix  una  atracció  relativament  baixa  amb  menys  d’un  10% dels  desplaçaments  totals 
generats pels municipis.

6.2.4. Transports públics

a) Línies d’autobús

El recorregut dels autobusos per la comarca segueixen la mateixa estructura funcional de la 
comarca, amb un centre molt clar com és la ciutat de Figueres des d’on s’articulen la major part  
dels desplaçaments restants de manera radial i amb una gran diversitat de destins, d’aquí que 
es pretengui mantenir el màxim nivell de comunicació de la capital amb la resta de la comarca i 
de la pròpia ciutat de Figueres amb la resta de comarques veïnes. 
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Actualment a l’Alt Empordà operen vuit companyies d’autobusos diferents, que cobreixen una 
vintena de línies regulars de transport públic. La major part d’aquestes línies operen a nivell 
intern dins la comarca, connectant els diferents pobles i veïnats, però també hi ha vàries línies 
que connecten amb Girona i amb Barcelona, de les companyies Barcelona Bus, Teisa, Sarfa, 
Linebus i Eurolines. Per altra banda, també hi ha algunes línies urbanes a la ciutat de Figueres 
que connecten els diferents barris de la ciutat. 

Cal destacar que pràcticament tots els municipis de la comarca estan comunicats amb alguna 
línia d’autobús, amb algunes excepcions de petits municipis com per exemple la Selva de Mar, 
o de municipis que ja tenen la línia de tren regular com Sant Miquel de Fluvià. Per altra banda,  
molts nuclis disseminats, com veïnats i urbanitzacions, no tenen cap parada d’autobús, cosa 
bastant lògica tenint en compte la gran quantitat de nuclis disseminats de petites dimensions 
que hi ha a la comarca. Una altra qüestió ben diferent és la freqüència amb què passen els  
autobusos, que en alguns casos en nuclis petits pot arribar a ser de tan sols un o dos cops al  
dia  i  tres dies a la  setmana,  o  també el  fet  que en molts  casos aquests autobusos estan 
destinats exclusivament per a transport escolar.

Darrerament  s’estan  fent  millores  en  aquest  sentit,  especialment  amb  l’augment  de  la 
freqüència de transport públic entre els principals nuclis de la comarca com: el servei Roses – 
Figueres per Castelló d’Empúries i per Vilajuïga o el servei entre el Port de la Selva i Figueres. 
Les possibilitats de potenciació del transport col·lectiu estan principalment relacionades amb el 
desenvolupament  a  curt  termini  de  les  infraestructures  viàries  i,  sobretot,  ferroviàries  dins 
l’anomenat corredor nord-sud. 

b) Línies ferroviàries

Les  carreteres  no  són,  però,  les  úniques  infraestructures  de  comunicació  importants  a  la 
comarca.  El  traçat  ferroviari  també té  un pes  destacable  per  a  la  cohesió  de la  comarca,  
especialment dels municipis de l’eix de Figueres gràcies a la línia que ve de Barcelona i arriba 
fins a Portbou, abans de creuar la capital comarcal. Aquesta via és considerada de primer ordre  
amb un carril per sentit i amb un elevat trànsit de persones i mercaderies que travessa l’Alt  
Empordà. També són importants les comunicacions d’alguns dels trens d’aquesta línia amb 
Madrid,  Alacant  i  Múrcia,  així  com  amb  d’altres  ciutats  europees  com  París,  Zuric/Milà,  
Montpellier i Ginebra.

A  més  de  la  importància  de  Figueres  com  a  punt  de  parada  necessària  per  a  tots  els 
passatgers,  existeixen  altres  punts  que  també s’esdevindran  importants  com és  el  cas  de 
Vilamalla que té un accés directe a la via ferroviària RENFE/TGV i que en breu podria convertir-
se en un important centre intermodal de mercaderies (CIM). Unes altres estacions d’aquesta 
línia ferroviària que passa per la comarca són: les estacions amb servei regional de Camallera, 
Sant Miquel de Fluvià, la mateixa Vilamalla, Vilajuïga i Colera, i les estacions que ofereixen 
servei exprés amb estacions als municipis de Figueres, Llançà i Portbou.

Per altra banda, s’està construint la via del tren de gran velocitat (TGV) que passarà per l’oest 
de Figueres paral·lela a l’autopista AP-7 fins arribar a La Jonquera, on connectarà a través d’un 
túnel  fins a França.  Hi  ha la  possibilitat  que hi  hagi  una estació  intermodal  de passatgers 
(RENFE i TGV) situada al pol oposat del CIM amb la qual cosa es creï una anella ferroviària al  
voltant de Figueres. D’aquesta manera, l’actual estació de tren situada al centre de Figueres 
podria  veure’s  afectada,  una  possibilitat  que  està  creant  molta  controvèrsia  per  les 
conseqüències negatives que això tindria en la mobilitat interna de la ciutat.

El tren d’alta velocitat ha de millorar substancialment la participació del transport públic en la 
mobilitat de Figueres i la seva àrea d’influència amb Girona i entre els municipis empordanesos 
cap a Barcelona. D’altra banda, la política territorial plantejada amb el reforçament dels dos 
nuclis de polaritat, la ciutat de Figueres i de Girona, implicarà una política de mobilitat urbana 
cada vegada més restrictiva.

Sobre l’existència d’un pla de mobilitat sostenible a la comarca de l’Alt Empordà, no n’hi ha cap 
de vigent en l’actualitat i la comarca únicament disposa del Pla Director de l’Alt Empordà on ja 
es fa esment d’aquesta qüestió. Per altra banda, la proposta més important per a una mobilitat 
sostenible a la comarca en els propers anys ve de mans de la xarxa mediambiental de l’àrea  
urbana de Figueres que està desenvolupant un projecte que permetria, a l’entorn dels anys 
2019-2020,  instal·lar  un  servei  de  transport  públic  interurbà  més  sostenible  entre  disset 
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municipis de l’àrea urbana de Figueres, amb una major freqüència del pas d’autobusos, amb 
més connexions entre tots els pobles i amb una xarxa de carrils bici que permetria reduir el 
trànsit de vehicles que diàriament es desplacen per aquesta àrea. També preveu l’estudi de 
mesures alternatives com el transport a la demanda, o la coordinació entre els transports urbà i  
interurbà, i dels transports per carretera i ferrocarril. 
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6.2.5. Patrimoni cultural i natural

a) Arbres monumentals

L’Alt Empordà és una comarca amb una superfície forestal considerable. Més de la meitat del 
seu territori està ocupada per diferents espècies d’arbres, especialment alzina (Quercus ilex), 
suro (Quercus suber) i pi blanc (Pinus halepensis), a més d’altres espècies menys abundants 
com el pi roig (Pinus sylvestris), el roure (Quercus sp.) o el faig (Fagus sylvatica), entre d’altres. 
Entre ells hi ha alguns exemplars que destaquen de la resta: es tracta d’arbres que per un  
motiu o un altre han cridat l’atenció. Molts d’aquests arbres han estat fins i tot batejats i hom els  
coneix amb un nom propi: són els arbres monumentals.

Roure de la Font del Bac. Font: Consorci Salines Bassegoda

Bàsicament, aquests arbres 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 que fins i tot assoleixen una nova 
dimensió més enllà de la condició vegetal i esdevenen símbols. D'una manera o una altra, tots 
ells  formen  part  del  patrimoni  natural,  cultural  i  històric  de  Catalunya,  i  com  a  tals  són 
mereixedors de protecció.

La  Generalitat  de  Catalunya,  sensible  a  aquest  fet,  ha  estat  pionera  a  regular  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’interès Comarcal i Local). Aquest esforç va  
més enllà de la protecció d'una sèrie d'exemplars admirables, pretén que l'interès i l'estimació 
que inspiren serveixi per conscienciar del respecte que es deu al medi natural.

Tal i com es pot observar en la següent taula, a l’Alt Empordà s’hi localitzen fins a 11 arbres 
monumentals,  distribuïts  majoritàriament  a  la  meitat  occidental  de  la  comarca,  molt  més 
boscosa que la meitat oriental. Dels 11 arbres monumentals n’hi ha 6 que es localitzen en una  
zona  força  acotada  de  territori,  a  la  vessant  sud  de  la  serra  de  les  Salines.  Els  arbres 
monumentals més comuns són els plataners i els suros, amb 4 exemplars cada un, a més de 
dos alzines i un roure.
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Taula 6.2.3. Arbres monumentals a l’Alt Empordà

Municipi Nom de l'Arbre Monumental Nom científic

Agullana El Fadrí Quercus suber

Agullana Suro del Mas Perxés Quercus suber

Albanyà Roure de la Font del Bac Quercus pubescens

Capmany Plàtan de Can Compte Platanus x hispanica

Colera Arbre de la Plaça Platanus x hispanica

Darnius Plàtan de la Font d'en Massot Platanus x hispanica

La Jonquera El Suratell Quercus suber

Llançà Arbre de la Llibertat Platanus x hispanica

Maçanet de Cabrenys La Pubilla Quercus suber

Vilafant Alzina de la Font de Can Massanet Quercus ilex ssp. ilex

Vilanant Alzines Bessones de Mas Nebot Quercus ilex ssp. ilex

            Font: DMAH de la Generalitat de Catalunya

Pel que fa als arbres d’interès Comarcal o Local, n’hi ha catalogats 12 en només tres municipis: 
la Jonquera (6), Portbou (1) i Roses (5). Les espècies d’arbres són molt variades i diferents que 
les  d’arbres  monumentals,  havent-hi  un  bon  nombre  d’espècies  exòtiques  (de  fora  de 
Catalunya). 

Taula 6.2.4. Arbres d’interès Comarcal i Local de l’Alt Empordà

Municipi Nom Nom científic

La Jonquera Xiprer de Requesens Taxodium distichum

Tell del Castell de Requesens Tilia planthyphyllos

Pícea de la Font Rovellada Picea abies

Cedre de Requesens Cedrus atlantica

Pins del Molí I,II Pinus pinea

Faig Ajagut Fagus sylvatica

Portbou Pi del Jardí de la Casa Herrero Pinus sp.

Roses Pi Gros d'en Rahola Pinus pinea

Olivera de l'Alzeda Olea europaea

Tamariu del Rastrell Tamarix sp.

Palmera de la plaça del Pescador Washingtonia sp.

 Cinamon de la plaça del Pescador
Elaeagnus 
angustifolia

                    Font: DMAH de la Generalitat de Catalunya

b) Patrimoni Arquitectònic

L'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya es va iniciar l'any 1982 i des d'aleshores 
s'ha anat perfilant fins a assolir una visió força completa del patrimoni construït monumental  
d'arreu de Catalunya.  S'hi  inclouen edificis  i  construccions  d'interès artístic,  arquitectònic  o 
històric,  sectors i  elements d'edificis,  elements arquitectònics  aïllats,  petits  conjunts  i  nuclis 
d'interès historicoartístic, tant de caràcter monumental com popular i tradicional.
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L'Inventari  del  Patrimoni  Arquitectònic  de  Catalunya  forma part  de  l'Inventari  del  Patrimoni  
Cultural Català, definit a la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Aquesta  
llei vetlla per l'elaboració i manteniment de l'Inventari, que ha de permetre l'estudi i la difusió de 
tots  els  béns  que  l'integren,  i  defineix  l'accés  dels  ciutadans  a  les  dades  contingudes  a 
l'Inventari.

Dins de l'inventari, hi tenen cabuda les tres categories de protecció que estableix l’esmentada 
Llei 9/1993: els béns culturals d'interès nacional (BCIN), els béns catalogats o els béns culturals 
d'interès local (BCIL) i la resta de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural que 
defineix la llei.

Els béns culturals d’interès nacional (BCIN) són els béns més rellevants del patrimoni cultural 
català, declarats per l'Administració de la Generalitat, que els ha d'inscriure al Registre de Béns 
Culturals d'Interès Nacional. Pel que fa al patrimoni arquitectònic, es classifiquen en: monument 
històric, conjunt històric, jardí històric i lloc històric.

Els béns culturals d’interès local (BCIL) són els béns integrats del patrimoni cultural català que,  
tot i  la seva importància, no compleixen les condicions pròpies dels béns culturals d'interès 
nacional  (BCIN).  Els  béns  culturals  d'interès  local  immobles  són  declarats  pel  ple  de 
l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, o pel ple del consell comarcal, en  
els municipis de menys de cinc mil habitants. També són béns culturals d'interès local (BCIL), 
els béns immobles que quan va entrar en vigor la Llei 9/1993 eren inclosos en catàlegs de 
patrimoni  cultural  incorporats  en  plans  d'urbanisme.  El  Departament  de  Cultura  de  la 
Generalitat els ha d'inscriure al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Altres béns integrants del patrimoni arquitectònic català són construccions, edificis i conjunts 
d'edificacions que, tot i no haver estat declarats BCIN o BCIL, reuneixen també prou valors 
artístics,  arquitectònics  o  històrics  per  formar part  de l'Inventari  del  Patrimoni  Arquitectònic 
Català.

L’Alt Empordà és la comarca de Catalunya amb un nombre més alt de béns culturals d’interès 
nacional (BCIN). De fet, les dues comarques empordaneses són, amb escreix, l’espai català 
amb un nombre més alt de BCIN. 

Segons dades de l’inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya hi ha catalogats a l’Alt  
Empordà fins a 125 BCIN, i  17 més pendents de l’expedient  d’incoació. En concret,  a l’Alt  
Empordà estan protegits 3 conjunts històrics (Cadaqués, Sant Martí d’Empúries i Torroella de 
Fluvià), mentre que la resta són monuments històrics i zones arqueològiques. 

Taula 6.2.5. Béns culturals d’interès nacional (BCIN) dins el patrimoni arquitectònic de l’Alt Empordà

NOM LLOC

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA D'AGULLANA Agullana

PORTA ANTIGA DE LA MURALLA DE LA POBLACIÓ. Portal d'Albanyà Albanyà 

TORRE DE CORSAVELL Albanyà 

MAS SOBIRÀ Albanyà 

CASTELL D'AVINYONET - COMANDA HOSPITALERA. Plaça de l'església Avinyonet de Puigventós 

CASTELL DE BÀSCARA. Castell episcopal Bàscara 

MURALLES DE BÀSCARA Bàscara 

CASTELL DE CALABUIG Bàscara. Calabuig 

CASTELL D'ORRIOLS Bàscara. Orriols 

CASTELL DE BIURE. Dit dels "Comtes de Torralba" Biure 

CASTELL PALAU DE BOADELLA Boadella i les Escaules 

CASTELL DE LES ESCAULES. "Baluard" del castell de Llers Boadella i les Escaules. Les Escaules 

CASTELL DE CREIXELL Borrassà 

LA TORRE. Castell de Cabanes Cabanes 

CASTELL DE CADAQUÉS. Torre de sa fusta d'es Baluard, Es Baluard, 
Casa de la Vila

Cadaqués 
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CASTELL DE SANT JAUME O DE LES CREUS Cadaqués 

CADAQUÉS Cadaqués 

CASA SALVADOR DALÍ DE PORTLLIGAT Cadaqués 

CASTELL DE CANTALLOPS Cantallops 

MURALLES. Torre del Portal de la Gallarda Castelló d'Empúries 

LA CASA GRAN Castelló d'Empúries 

PALAU COMTAL. Antic convent de Sant Domènec Castelló d'Empúries 

FORT FUSELLER O BALUARD. Torre Carlina. Castelló d'Empúries 

TORRE RIBOTA Castelló d'Empúries. Empuriabrava 

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA Castelló d'Empúries 

CASTELL DE VILARIG Cistella 

CASTELL DE MONT-ROIG Darnius 

TORRE D'EN MONTGÓ Escala, l' 

TORRE DEL PEDRÓ Escala, l' 

TORRES DE DEFENSA DE LES CORTS. Mas Feliu o Can Baix, Mas 
Torreportes o Can Noguera o Mas Picaportes

Escala, l' 

ALFOLÍ. El Pòsit Vell Escala, l' 

CASTELL DE CINC-CLAUS. Torre i portal de Cinclaus Escala, l'.Veïnat de Cinclaus 

SANT MARTÍ D'EMPÚRIES Escala, l' 

CEMENTIRI VELL DE L'ESCALA. Cementiri marí, cementiri mariner Escala, l' 

CASTELL D'ESPOLLA Espolla 

CASTELL DEL FAR Far d'Empordà, el 

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DEL FAR Far d'Empordà, el 

TORRE GORGOT. Torre Galatea Figueres 

CASTELL DE SANT FERRAN Figueres 

ESGLÉSIA FORTIFICADA DE VILATENIM. Església de Sant Joan Figueres. Vilatenim 

CASA DE LA REINA SIBIL.LA. Can Borrassana Fortià 

CASTELL D'ARENYS Garrigàs. Arenys d'Empordà 

CASTELL DE VILAJOAN Garrigàs. Vilajoan 

TORRE DE MALA VEÏNA Garriguella 

CASTELL DE REQUESENS Jonquera, la 

CASTELL DE ROCABERTÍ Jonquera, la 

CASTELL DE CANADAL Jonquera, la 

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA Lladó 

TORRE. Castell de Llançà, Palau de l'Abat Llançà 

CASTELL DE LLERS Llers 

CASTELL D'HORTAL Llers 

RUÏNES DEL CASTELL DE LA VALL. Castell des Güell, Castell Desgüell, 
Desdinyol de la Vall

Llers. La Vall 

RUÏNES DEL CASTELL DE SARRAÍ. Castell de Serraí, Castell de Serrahí Llers. La Vall 

RUÏNES DEL CASTELL DEL GORG Llers 

MURS DE DEFENSA Maçanet de Cabrenys 

CASTELL DE CABRERA Maçanet de Cabrenys 

CASTELL DE VILARNADAL. Can Pol, Mas Pou Masarac. Vilarnadal 

CASTELL DE NAVATA Navata 

MAS VILAR. Mas Vilà Ordis 
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PALAU SARDIACA. Castell de Palau Sardiaca Palau de Santa Eulàlia 

CASTELL DE PALAU-SAVERDERA. Torre del Rellotge Palau-saverdera 

TORRE DEL VENT. Molí del Vent Palau-saverdera 

MAS DE LA TORRE. Estany Bos, Mas de la Torre de l'Albert Palau-saverdera 

"CASTELL" O CAL MARQUÈS Pau 

CASTELL DE VILAÜT Pau 

CASTELL DE MARZÀ. Muralles de Marzà, Portal de Marzà Pedret i Marzà 

RESTES DE MURALLES Peralada 

CASTELL PALAU DE PERALADA Peralada 

CASTELL DE VALLGORNERA. Can Modest de les Torres Peralada 

MURS MEDIEVALS A VILANOVA DE LA MUGA Peralada. Vilanova de la Muga 

MAS DE LES TORRES. El Castell de Vilanova Peralada 

CLAUSTRE DE SANT DOMÈNEC Peralada 

CASTELL DE MOLINS. Torre d'en Buac Pont de Molins 

CASTELL DE MONTMARÍ Pont de Molins 

CASTELL DE PONTÓS Pontós 

TORRE DE L'ÀNGEL Pontós 

MAS EL CASTELL Pontós. Romanyà 

CASTELL DE VERDERA. Castell de Sant Salvador de Verdera Port de la Selva, el 

TORRE DE SANT BALDIRI Port de la Selva, el 

MONESTIR DE SANT PERE DE RODES. Sant Pere de Roda Port de la Selva, el 

ESGLÉSIA DE SANTA HELENA DE RODES. Santa Creu de Rodes Port de la Selva, el 

MONESTIR DE SANT QUIRZE DE COLERA Rabós 

POBLAT VISIGÒTIC DEL PUIG ROM. Castell del Puig Rom Roses 

CIUTADELLA Roses 

CASTELL DE LA TRINITAT. Castell de la Poncella, Fort de la Santíssima 
Trinitat

Roses 

CASTELL DE BUFALARANYA. Castell de Bufraganyes, Castell d'en 
Bufalaranya, Castell de Pinna Negra

Roses 

CASTELL DE LA GARRIGA Roses 

TORRE DEL SASTRE Roses 

TORRE DE CAN FIGA. Mas Figa, Can Figa Roses 

CASA ROZES Roses 

CASTELL DE SANT LLORENÇ Sant Llorenç de la Muga 

TORRE DE GUAITA Sant Llorenç de la Muga 

FORTIFICACIONS A SANT LLORENÇ DE LA MUGA. Portal de dalt i baix Sant Llorenç de la Muga 

ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Sant Miquel de Fluvià 

CASTELL DE SANT MORI Sant Mori 

CASA CARAMANY. Castell de Sant Pere Pescador Sant Pere Pescador 

MURALLES DE SANT PERE PESCADOR Sant Pere Pescador 

ESGLÉSIA DE SANTA EUGÈNIA DE SAUS Saus, Camallera i Llampaies 

ESGLÉSIA FORTIFICADA DE SANT MARTÍ DE LLAMPAIES Saus, Camallera i Llampaies 

RESTES D'ANTIGUES MURALLES. Torre de Can Birba, Torre d'en 
Vergés, Torre d'en Mullada o d'en Picó, Torre de Can Vives

Selva de Mar, la 

CASTELL DE SIURANA Siurana 

CASTELL TERRADES. Castell de la Roca, El Castellot Terrades 

CASTELL DE PALAU-SURROCA Terrades. Palau-Surroca 
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RECINTE FORTIFICAT DE VILACOLUM Torroella de Fluvià 

LA FORÇA Torroella de Fluvià 

CASTELL DE PELACALÇ Ventalló. Pelacalç 

CASA DEL DELME. Antic castell Ventalló 

PALAU DELS MARGARIT. Ca l'Isern, Palau de Montiró Ventalló. Montiró 

TORRE A VILA-ROBAU. Torre a cal Ferrer Ventalló. Vila-robau 

TORRE A CAL FERRER Ventalló. Vila-robau 

PORTA I MURS DE VENTALLÓ Ventalló 

ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE Vila-sacra 

CASTELL DE VILA-SACRA. L'Abadia o Casa de l'Abat Vila-sacra 

CANÒNICA DE SANTA MARIA DE VILABERTRAN. Monestir de Santa 
Maria de Vilabertran

Vilabertran 

CASTELL DE SANT FELIU DE LA GARRIGA Viladamat 

PORTAL I RESTES DE MUR Viladamat 

CASTELL DE PALOL SABALDÒRIA Vilafant. Palol Sabaldòria 

CASTELL DE QUERMANÇÓ. Castell de Carmençó Vilajuïga 

CASTELL DE MIRALLES Vilajuïga 

TORRE I ESGLÉSIA FORTIFICADA Vilamacolum 

L'ABADIA Vilamalla 

EL CASTELL. Can Gorgot Vilamaniscle 

CASTELL DELS MOROS. Castell dels Solers Vilanant 

CASAL FORTIFICAT. El Castell Vilanant 

ANTIGA MURALLA Vilaür 

Font: Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya

Taula 6.2.6. Béns arquitectònics de l’Alt Empordà pendents d’expedient d’incoació per a ser catalogats 
com a BCIN

NOM LLOC

ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT JULIÀ DE RIBELLES Albanyà 

ESGLÉSIA DE SANT CORNELI DE RIBELLES O LA MUGA Albanyà 

RUÏNES DE L'ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT VICENÇ DE PRINCIPI Albanyà 

ESGLÉSIA DE SANT JOAN DE BOSSOLS O BAUSSOLS Albanyà. Bassegoda 

ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT MARTÍ DE CORSAVELL Albanyà 

ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT MIQUEL DE BASSEGODA Albanyà 

ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT ANDREU DE LLORONA O LLIURONA Albanyà. Lliurona 

SANTUARI LA MARE DE DÉU DEL MONT Albanyà 

MONESTIR DE SANT LLORENÇ DE SOUS Albanyà 

ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT BARTOMEU DE PINCARÓ Albanyà 

ERMITA DE SANTA MARIA DE LA FAU. Ermita de les Formigues, Ermita de les Alades Albanyà 

ESGLÉSIA SANT CRISTÒFOL DELS HORTS Albanyà 

ESGLÉSIA DE SANT FELIU DE CARBONILS Albanyà. Carbonils 

PONT VELL. Pont Nou, Pont Major, Pont dels Set Arcs Castelló d'Empúries 

MUSEU DALÍ. Museu-Teatre Dalí Figueres 

MONESTIR DE SANTA MARIA DE LLADÓ. Sant Joan de Lladó Lladó 

CASC ANTIC Torroella de Fluvià 

Font: Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya
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Pel que fa als béns culturals d’interès local (BCIL), l'acord per a la seva declaració ha d'ésser 
comunicat al Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català.

El Catàleg del Patrimoni Cultural Català ha d’incloure els béns integrants del patrimoni cultural 
català que, tot i llur significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels béns 
culturals d’interès nacional.  També hi  són inclosos, sovint,  aquells béns que convé protegir 
legalment amb celeritat, de manera que aquesta inclusió pot acabar essent un pas previ a la  
inclusió del bé dins el Registre BCIN.

Existeixen un total de 1.794 béns arquitectònics registrats a l’Alt Empordà, entre Béns Culturals 
d’Interès Local (BCIL) i altres béns de patrimoni cultural (excepte BCIN), ja siguin aprovats pel 
Consell Comarcal (municipis <5.000 habitants) o pels mateixos ajuntaments, segons l’Inventari  
del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

c) Patrimoni Arqueològic

L’Inventari o la Carta Arqueològica de Catalunya és una eina que permet mostrar l’estat actual 
del  nostre  patrimoni  arqueològic.  Recull  la  informació  de  tots  els  jaciments  i  els  elements 
arqueològics que es coneixen del nostre país. A més, també inclou els jaciments paleontològics 
i qualsevol indret que hagi estat objecte d’intervencions arqueològiques.

A  més,  l’Inventari  és  una  eina  de  treball  que  ens  permet  dissenyar  les  intervencions 
d’exploració, excavació, conservació i restauració.

El treball que es recull a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic el fan arqueòlegs experts, tutelats 
per la Direcció General de Patrimoni Cultural i es realitza comarca a comarca.

La base de dades Arqueodada té com a objectiu recollir i gestionar tota la informació inclosa a  
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Actualment recull informació d’uns 10.000 
jaciments, destacant-ne la localització geogràfica, la desaparició de les troballes, fotografies, 
bibliografia  o  dades  de  les  intervencions  arqueològiques  realitzades.  La  informatització  de 
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic Català es va iniciar l’any 1988.

Segons dades de l’inventari  del patrimoni arqueològic de Catalunya, hi ha catalogats a l’Alt 
Empordà fins a 100 BCIN, i 2 més pendents de l’expedient d’incoació. 

Taula 6.2.7. Béns culturals d’interès nacional (BCIN) dins el patrimoni arqueològic de l’Alt Empordà

NOM LLOC

CASTELL DE BASSEGODA, CASTELL DE CAN MENERA Albanyà 

CASTELL DEL BAC DE GRILLERA Albanyà  / Maçanet de Cabrenys 

CASTELL, EL Avinyonet de Puigventós 

MURALLES DE BÀSCARA, FOSSAT CARRER DE PARETS Bàscara 

RECINTE EMMURALLAT, TORRE I CASTELL DE CABANES Cabanes 

HOSPITAL ANTIC Cadaqués 

TORRE DE LES CREUS, CASTELL DE SANT JAUME Cadaqués 

TURÓ D'ES FONDAL Cadaqués 

INSCULTURES DE MADÀS Cantallops 

BASÍLICA DE SANTA MARIA, VOLTES DE LA CATEDRAL, LES Castelló d'Empúries 

CONVENT DELS DOMINICS, PALAU DELS COMTES, CONVENT DELS 
DOMINICS Castelló d'Empúries 

MURALLES, MURALLA DEL CARRER PREDICADOR AL REC DEL MOLÍ Castelló d'Empúries 

CASTELL DE MOLINÀS Colera 

CASTELL DE MONT-ROIG Darnius 

LA BAIXELLA, REC DEL MOLÍ Escala, l' 
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BASÍLICA DE LA NEÀPOLIS, BASÍLICA PALEOCRISTIANA D'EMPÚRIES Escala, l' 

CINC-CLAUS, SANTA REPARADA DE CINC CLAUS / CINC CLAUS MOSAIC - 
MAS ARNAI DEL NUCLI DE CINC CLAUS Escala, l' 

CIUTAT ROMANA D'EMPÚRIES, PRAESIDIUM D'EMPÚRIES / AMFITEATRE / 
FORUM ROMÀ / DOMUS 1 / DOMUS 2A / DOMUS 2B / INSULA 30 Escala, l' 

EL PORT, PORT REPUBLICÀ / ESPIGÓ HEL·LENÍSTIC / PORT GREC Escala, l' 

EMPÚRIES Escala, l' 

FÀBRICA D'ESPERIT, LA Escala, l' 

FACTORIA DE METALLS, PÀRQUING-EMPÚRIES Escala, l' 

NEÀPOLIS D'EMPÚRIES, RECINTE D'ASCLEPI / DOMUS DEL PERISTIL / 
RECINTE DE SERAPIS / MURALLES ZONA SUD DE LA NEAPOLIS / CONJUNT 
ÀGORA I STOA / CARRETERA DE LES DUNES / NEÀPOLIS D'EMPÚRIES-
FERRO / EDIFICI MAGATZEMS / FORN DE CALÇ

Escala, l' 

NECRÒPOLIS DE LES CORTS, LES CORTS / CASTELLET / PARRALLÍ I / 
PARRALLÍ II / FRUCTÍCOLA L'ESCALA / MASIA MAS FELIU Escala, l' 

NECRÒPOLIS DE LLEVANT, NECRÒPOLIS GRANADA / NECRÒPOLIS 
BONJOAN / NECRÒPOLIS DEL PARQUING / LES COVES / PORTITXOL / C. 
NERÓ

Escala, l' 

NECRÒPOLIS DE MIGDIA, NECRÒPOLIS PATEL / NECRÒPOLIS VINYALS / 
NECRÒPOLIS SABADÍ / NECRÒPOLIS MITJAVILA / NECRÒPOLIS 
AMFITEATRE / NECRÒPOLIS BONJOAN / CARRETERA DE L'ESCALA A 
EMPÚRIES

Escala, l' 

NECRÒPOLIS DE PONENT, NECRÒPOLIS MAS ESTRUC / CARRETERA DE 
SANT MARTÍ D'EMPÚRIES / NECRÒPOLIS BALLESTA-ROBERT / 
NECRÒPOLIS TORRES-NOFRE / NECRÒPOLIS PI / C. MURALLA, 
URBANITZACIÓ LA COMA / CARRER MURALLA, 3, 6, 13 / CARRER DEL FORN, 
5, 14, 15

Escala, l' 

NECRÒPOLIS MARTÍ Escala, l' 

SANT MARTÍ D'EMPÚRIES, PALAIÀPOLIS / CARRER DEL CORRAL, 8-10 / 
CARRER DEL POU / MURALLA DE SANT MARTÍ / PLAÇA MAJOR / PENSIÓ 
CAN ROURA / ENTORN CASTELL / PLAÇA MAJOR, 3

Escala, l' 

SANT VICENÇ, SANT VICENÇ D'EMPÚRIES / SANT VICENÇ DE LES CORTS Escala, l' 

SANTA MAGDALENA, SANTA MARGARIDA II Escala, l' 

SANTA MARGARIDA, SANTA MARGARIDA I Escala, l' 

CASTELL D'ESPOLLA Espolla 

INSCULTURES DE PUIG BALAGUER Espolla 

PEDRA 1 DE LES CREUS DELS VILARS, INSCULTURES DEL VILARS Espolla 

PEDRA 2 DE LES CREUS DELS VILARS, PEDRES 2-4 DE LES CREUS DELS 
VILARS Espolla 

PEDRA 3 DE LES CREUS DELS VILARS, PEDRES 2-4 DE LES CREUS DELS 
VILARS Espolla 

PEDRA 4 DE LES CREUS DELS VILARS, PEDRES 2-4 DE LES CREUS DELS 
VILARS Espolla 

PEDRA DE LES CREUS DEL CASTELLAR Espolla 

CASTELL DE SANT FERRAN Figueres 

CENTRE HISTÒRIC DE FIGUERES, RAMBLA DE FIGUERES / CALL JUEU / 
CASTELL Figueres 

SANT JOAN DE VILATENIM Figueres 

TORRE DE LA MALA VEÏNA Garriguella 

CASTELL DE CANADAL, TORRE DE SANT JAUME DE CANADAL Jonquera, la 

CANÒNICA AGUSTINIANA, HOSPITAL DE PELEGRINS Lladó 

NUCLI ANTIC, PLAÇA DE L'ESGLÉSIA / TORRE DEL PALAU DE L'ABAT Llançà 

CASTELL DE MONTMARI Llers  / Pont de Molins 
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FORÇA DE LLERS, RECINTE EMMURALLAT DE LA FORÇA DE LLERS Llers 

CASTELL DE CABRERA Maçanet de Cabrenys 

CASTELL DE NAVATA Navata 

INSCULTURES DE CA N'ISACH Palau-saverdera

PEDRES 1-3 DE LES CREUS DE CA N'ISACH Palau-saverdera

CASTELL DE VILAÜT Pau 

PEDRES 1-2 DEL PUIG MARGALL - I Pau 

TURÓ DE PERALADA, CONVENT ST. BARTOMEU, PÇA. ST. DOMÈNEC, PÇA. 
RAMON MUNTANER, COSTA DEL RECTOR 6-8, PÇA. ESGLÉSIA, ANTIGA 
FARMÀCIA, CASA DE LES BOMBES, CASA DE LA VILA, CTRA. DE 
VILABERTRAN, CLAUSTRE DE, ST. DOMÈNEC, C/ DE L'OLI, C/ ST. SEBASTIÀ 
36, C/ DEL FORN 33

Peralada 

CASTELL DE MOLINS, SANTA MARIA DE MOLINS Pont de Molins 

CASTELL DE PONTÓS Pontós 

TORRE DE L'ÀNGEL Pontós 

CASTELL DE SANT SALVADOR DE VERDERA, CASTELL DE VERDERA / 
CASTELL DE SANT SALVADOR Port de la Selva, el 

CAVORQUES, LES Port de la Selva, el 

PEDRA DE RIERA PUJOLAR - II Port de la Selva, el 

PEDRA I DE LES CREUS DE L'HOSPITAL Port de la Selva, el 

PEDRA I DE ROCA GALERA Port de la Selva, el 

PEDRES 1-4 DEL PUIG MARGALL - II Port de la Selva, el 

PEDRES 1-6 DE LES CREUS DE CARENA, INSCULTURES I CREUS DEL 
BARRANC DE L'INFERN Port de la Selva, el 

PERAFITA DELS BUFADORS, PEDRA I DE LA PERAFITA Port de la Selva, el 

POBLAT DE SANTA CREU DE RODES I ESGLÉSIA DE SANTA ELENA DE 
RODES Port de la Selva, el 

SANT PERE DE RODES Port de la Selva, el 

PEDRA DEL PLA D'ELENA Rabós 

PEDRES 1-2 DEL MAS MALLOL Rabós 

SANT QUIRZE DE COLERA Rabós 

CASTELL DE BUFALARANYA Roses 

CIUTADELLA DE ROSES: FACTORIA ROMANA DE SALAONS DE PEIX, EDIFICI 
A / EDIFICI CONSTANTINIÀ / VILLA NUEVA I VILLA ANTIGUA / EDIFICI BAIX-
IMPERIAL

Roses 

CIUTADELLA DE ROSES: FORTIFICACIÓ RENAIXENTISTA, CASA DEL 
GOVERNADOR; MURALLA DE LLEVANT DE LA CIUTADELLA DE ROSES Roses 

CIUTADELLA DE ROSES: MONESTIR DE SANTA MARIA, MURALLA DEL 
MONESTIR DE SANTA MARIA / MURALLA SUD DEL MONESTIR DE SANTA 
MARIA

Roses 

CIUTADELLA DE ROSES: PATI D'ARMES DE LA CIUTADELLA Roses 

CIUTADELLA DE ROSES: POBLAT MEDIEVAL, CARRER DE LA CREU / TORRE 
ALT MEDIEVAL / MURALLA Roses 

CIUTADELLA: COLÒNIA GREGA DE RHODE, BARRI HEL·LENÍSTIC Roses 

CIUTADELLA: CONJUNT BAIXIMPERIAL, CIUTADELLA: NECRÒPOLIS DE 
SANTA MARIA / CELLA MEMORIAE Roses 

CONJUNT DE LA CIUTADELLA DE ROSES Roses 

CREU D'EN COBERTELLA, LA Roses 

LA GARRIGA, ÇA GARRIGA Roses 

INSCULTURES DE PUIG RODÓ, PEDRES 1-2 DEL PUIG RODÓ Roses 
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MONTJOI DE BAIX, CASTELL DE MONTJOI DE BAIX / MAGRIGUL-MONTJOI / 
MAS DE MONTJOI DE BAIX II Roses 

PEDRA DEL COLL DE SANT GENÍS, COLL DE SANT GENÍS Roses 

PEDRA DEL PUIG ALT Roses 

PEDRES 1-2 DE RIERA QUARENTENA Roses 

PUIG DE L'ÀLIGA Roses 

PUIG ROM, PUIG DE LES MURALLES Roses 

MONESTIR DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Sant Miquel de Fluvià 

PENYA DE PEDRACOBERTA Selva de Mar, la 

CASTELL DE LA ROCA, CASTELLOT / CASTELL DE TERRADES / LA ROCA DE 
TERRADES Terrades 

PALAU DE L'ABAT, CASTELL PALAU DE L'ABAT Vila-sacra 

SANTA MARIA DE VILABERTRAN, CANÒNICA DE SANTA MARIA DE 
VILABERTRAN Vilabertran 

PALOL SABALDÒRIA, SANT TOMÀS DE PALOL / SANT MIQUEL DE PALOL / 
CASTELL DE PALOL SABALDÒRIA Vilafant 

CASTELL DE QUERMANÇÓ Vilajuïga 

PEDRA DEL GARROLAR Vilajuïga 

PEDRES 1-2 DE CANYELLES Vilajuïga 

SANTA MARIA DE VILAMACOLUM, VOLTANTS ESGLÉSIA Vilamacolum 

CASTELL DELS MOROS, CASTELL DE LES ESCALES Vilanant 

Font: Inventari de Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya

Taula 6.2.8. Béns arqueològics de l’Alt Empordà pendents d’expedient d’incoació per a ser catalogats 
com a BCIN

NOM LLOC

SANT LLORENÇ DE SOUS Albanyà 

CANÒNICA AGUSTINIANA, 
HOSPITAL DE PELEGRINS Lladó 

Font: Inventari de Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya

A més dels béns arqueològics catalogats com a BCIN, existeixen molts altres béns patrimonials  
arqueològics a l’Alt Empordà. Concretament, segons la carta arqueològica de Catalunya, hi ha 
fins a 584 béns arqueològics més a part dels BCIN anteriorment anomenats. 

S’ha  de  fer  menció  especial  a  tots  els  béns  de  patrimoni  arqueològic  relacionats  amb  el  
megalitisme, que tot i no estar catalogats com a BCIN en la seva majoria, destaquen per la  
seva singularitat i antiguitat en el territori.

Megalitisme

El  Megalitisme,  fou  un  fenomen  mundial  que  com  a  concepte  original  de  cada  regió,  es 
desenvolupà  des  del  Japó  fins  a  l’Amèrica  Andina,  passant  per  bona  part  d’Àsia,  Àfrica  i 
gairebé  tot  Europa,  amb  arquitectura  i  cronologies  molt  diverses.  A  l’Alt  Empordà,  i  més 
concretament a l’Albera i Cap de Creus, fa 5.000 anys aproximadament que l’home va deixar-hi 
construccions megalítiques. En aquella època va aparèixer a Catalunya la cultura megalítica 
que comprenia els períodes que van del Neolític Mitjà al Calcolític (3.500-1.800 aC). 

La paraula “dolmen” d’origen celta (bretó) significa taula (dol) de pedra (men), i sovint es fa 
servir  per referir-se a totes les construccions megalítiques en general.  Menhir  ve de pedra 
(men) dreta (hir). 
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Dels dolmens es pot dir en general que l’home del neolític els utilitzava per enterrar els seus 
difunts, i els situava majoritàriament a les carenes circumdants de la vall o plana a on tenia el  
poblat.  Es  diferencien  de  forma  segons  l’època  en  què  van  ser  realitzats  i  el  tamany, 
probablement per la importància de la família propietària del monument. Dels menhirs, no se’n 
pot assegurar una funció concreta ja que es creu que podien tenir diversos motius, donada la 
morfologia d’alguns d’ells; que podien ser antropomorfs (en forma humana), estel·liforme (en 
forma d’estela), o fal·liforme (en forma de fal·lus).

Als  vessants  meridionals  de  l’Albera  hi  ha  una  de  les  concentracions  més  importants  de 
monuments  megalítics  de  la  conca  mediterrània.  Existeixen  quatre  grans  categories  de 
dolmens: sepulcres de corredor, galeria catalana, dolmen simple i cista amb túmul, a més dels 
menhirs. Es troben situats a zones planeres, a turons i colls, a una cota de 100 m a 460 m 
d'alçada i amb una orientació al sud i al sud-est.

Repartits per tota la serra de l’Albera s’hi troben els següents monuments megalítics:

- Tretze al terme de la Jonquera entre els que destaquen els dolmens de Canadal, els  
Mesclans, dels Pedreguers, i els dolmens i menhirs dels Estanys i el mas Baleta.

- Cinc al terme de Cantallops com els dolmens de Coma de Gall i Coll de Medàs.

- Cinc a Capmany, entre els quals els dolmens de Querafumat, la Verna i la Pedra dels 
Sacrificis (amb inscultures).

- Vuit al terme de Sant Climent Sescebes com el Menhir de Vilartolí, els dolmens de la 
Murtra i el de la Gutina.

- Onze a Espolla, destacant els dolmens de la Cabana Arqueta, de la Font del Roure,  
d'Arreganyats i del Barranc amb una mostra important d'inscultures a la coberta.

- Cinc a Rabós com els dolmens de Comes Llobes de Pils, de Coma de Felis, de Dofines 
i el menhir del Mas Roqué.

- Cinc a Llança dels que destaquen els dolmens del Passatge, del Coll del Llop i de Puig 
Tifell.

- Dos a Colera com el de Mas Patiràs.

- Un a Portbou, el dolmen del Coll de la Farella. 

A més, a aquest llistat cal afegir-hi tot un conjunt de monuments megalítics concentrats a la  
zona de Serra de Rodes i Cap de Creus, on s’hi  han comptabilitzat  fins a 40 monuments, 
especialment dolmens, però també varis menhirs i l’assentament neolític de Ca N’Isaac (Palau-
saverdera). 

També caldria afegir dos monuments més localitzats a la zona de Salines-Bassegoda, que són 
el dolmen anomenat Cista de la Creu de Principi (Albanyà) i el menhir anomenat la Pedra Dreta 
o Roc d’en Rotllan (Maçanet de Cabrenys).
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6.2.6. Equipaments municipals

a) Equipaments sanitaris

El  sector  sanitari  de  l’Alt  Empordà  està  constituït  per  8  àrees  bàsiques  de  salut  (ABS),  
cadascuna de les quals amb el seu corresponent centre d’atenció primària (CAP) i els diferents  
dispensaris o consultoris mèdics repartits pràcticament per tots els municipis. Els 8 CAPS es 
troben estratègicament situats als municipis de Bàscara, l’Escala, Vilafant,  Figueres, Roses, 
Peralada, Llançà i La Jonquera (veure mapa 6.6.1), municipis la majoria d’ells de certa entitat  
territorial. Cadascun d’aquests CAP té assignat un equip d’atenció primària (EAP) que presta 
atenció al CAP i es desplaça als consistoris. Tots els municipis anteriors tenen EAP, juntament 
amb els municipis de Portbou i Cadaqués.

Pel que fa a l’oferta hospitalària, l’Alt Empordà compta amb dos centres: l’hospital de referència 
és  el  de  Figueres,  mentre  al  mateix  municipi  hi  ha  un  altre  centre,  de  titularitat  privada, 
anomenat Clínica Santa Creu.  

Mapa 6.2.4. Àrees bàsiques de salut, hospitals i centres d’atenció primària a l’Alt Empordà. Any 2005

                     Font: Atles de Catalunya Comarcal Alt Empordà 

A més d’aquestes Àrees Bàsiques de Salut, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha configurat  
l’Àrea Bàsica de Serveis Socials amb un total de nou Equips Bàsics d’Atenció Social Primària 
(EBASP), els quals es distribueixen en funció d’àrees territorials d’intervenció segons el criteri  
de proximitat geogràfica de la comarca. Els municipis que disposen de EBASP són: Llançà, la  
Jonquera,  Vilafant,  Castelló d’Empúries,  Vilajuïga,  Sant Pere Pescador,  l’Escala,  Roses i  el  
propi Consell Comarcal. 

b) Equipaments educatius

Pel que fa als centres educatius, hi ha 16.000 alumnes a l’Alt Empordà repartits en 93 centres,  
84 dels quals són de titularitat pública i 9 privats. Entre els diferents centres públics hi ha llars  
d’infants, centres d’educació infantil i primària (CEIP) i instituts d’estudis secundaris (IES).
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La distribució dels diferents centres educatius pel territori no és homogènia, de manera que hi 
ha 19 municipis sense cap centre d’educació primària i infantil. És per això que existeixen les 
anomenades ZER (Zona Escolar Rural), on diversos municipis petits comparteixen un mateix 
centre educatiu i uns mateixos recursos, amb la qual cosa ha esdevingut una important eina de 
cohesió territorial. Concretament, a la comarca de l’Alt Empordà existeixen set zones escolars 
rurals:  el  ZER  Canigó  on  hi  ha  inclosos  els  municipis  de  Cabanes,  el  Far  d’Empordà, 
Vilabertran i Vilamalla, el ZER Canigonenca amb Borrassà, Ordis i Lladó, el ZER Empordà amb 
l’Armentera, Fortià, Garrigàs, Pont de Molins i Santa Llogaia d’Àlguema, el ZER la Garriga amb 
Avinyonet  de  Puigventós,  Cistella  i  Vilanant,  el  ZER  Requesens  amb  Capmany,  Darnius,  
Espolla i  Sant  Climent  Sescebes,  el  ZER Les Salines amb Agullana,  la  Vajol,  Maçanet  de 
Cabrenys, Biure i Boadella d’Empordà i, finalment, el ZER Tramuntana amb els municipis de 
Saus, Viladamat, Ventalló i Vilamacolum). 

Pel que fa als centres d’ensenyament de secundària, la ciutat de Figueres és el municipi on hi 
té lloc la major concentració de centres amb un total de set centres dels quinze existents al 
conjunt de la comarca. D’aquests set centres, tres són de titularitat privada, essent els únics 
que hi ha a tota la comarca, i la resta són Instituts d’Estudis Secundaris (IES). La major part  
dels IES restants es concentren en les principals localitats del litoral amb un total de set centres 
repartits  pels  municipis  de:  Llançà,  Cadaqués,  Roses,  Castelló  d’Empúries,  l’Escala  i  la 
Jonquera.

Cal destacar l’elevada centralitat de Figueres pel que respecte a recursos educatius, ja que en 
la capital s’hi ubiquen 21 dels 93 centres educatius d’infantil, primària i secundària, a més de 
tres  centres  d’educació  especial,  un  centre  de formació  d’adults  (l’altre  centre  de formació 
d’adults existent a la comarca es troba a Roses), el Centre de Recursos Pedagògics (CRP), 
l’Equip  d’Assessorament  i  Orientació  Psicopedagògica  (EAP)  i  el  centre  de  formació 
universitària Joaquin Xirau.

c) Equipaments esportius

Pel que respecta a equipaments esportius, 44 dels 68 municipis tenen algun tipus d’instal·lació 
esportiva municipal, ja sigui camp de futbol, pavelló poliesportiu, pista esportiva a l’aire lliure 
adaptada  a  diferents  esports.  També  són  bastant  comunes  les  pistes  de  petanca,  força 
freqüentades per la gent gran. Sovint en pobles petits, les instal·lacions esportives se situen a 
prop de les escoles i centres educatius, per tal d’aprofitar-les també com a zones d’esbarjo i per  
tenir els diferents equipaments municipals agrupats. Generalment, els equipaments esportius 
se solen situar a la perifèria del nucli urbà, amb zona d’aparcaments habilitada.

Per  altra  banda,  de  piscines  municipals  se’n  poden  trobar  en  19  dels  68  municipis  de  la 
comarca, la majoria a l’aire lliure però algunes també de cobertes i climatitzades, com les de 
Figueres i Roses. 

d) Equipaments socials i culturals

Pràcticament la totalitat dels pobles de la comarca, per molt petits que siguin, tenen algun tipus 
de local o sala polivalent, normalment amb un escenari o tarima. Aquests locals actuen com a 
locals socials, i  s’utilitzen per fer-hi diferents activitats,  com ara quines, tornejos o trobades 
gastronòmiques,  així  com  diferents  actes  com  ara  xerrades,  funcions  de  teatre,  concerts,  
exposicions, etc. Aquests locals solen tenir un bar annex, que normalment funciona de forma 
autònoma, tot i que en alguns casos és un bar que funciona només en ocasions puntuals. En 
els pobles aquests locals fan les funcions també de centre cívic, mentre que en les ciutats els 
centres cívics funcionen de forma independent, i solen anar encaminats més a formació, tallers 
i  ajuda  al  ciutadà.  També  existeixen  altres  equipaments,  com  ara  casals  joves  o  punts 
d’informació juvenil, tot i que no són tan comuns com els locals socials o els centres cívics.

Pel que fa a equipaments culturals,  cal  destacar a la ciutat  de Figueres el  castell  de Sant 
Ferran,  el  monument  més  gran  de  Catalunya,  així  com  el  Teatre  Museu  Dalí,  el  Teatre 
Municipal, el Museu de l’Empordà, el Patronat de la Catequística o diferents centres culturals  
com  ara  el  centre  cultural  Escorxador  o  el  centre  socio-cultural  Caputxins,  entre  d’altres 
equipaments.
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Altres equipaments culturals destacables a la comarca són l’Espai Cultural de la Ciutadella de 
Roses, el Teatre Municipal el Jardí de Roses, el castell de Peralada, l’Ecomuseu-Farinera de 
Castelló d’Empúries, el CER Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova de l’Escala, o el Museu 
de l’Anxova i de la Sal de l’Escala, entre d’altres. 

Pel que fa a la xarxa de biblioteques, es poden trobar biblioteques municipals a 20 dels 68 
municipis de la comarca, amb especial menció a la biblioteca Fages de Climent de Figueres, 
que durant l’any 2008 va fer més de 170.000 préstecs de documents. Cal destacar que, a 
diferència d’altres tipus d’equipaments, les biblioteques es troben distribuïdes de forma més 
irregular, trobant-se tant en municipis de molta població i entitat, com Roses o l’Escala, com 
també en municipis molt més despoblats i aïllats, com a ara Sant Llorenç de la Muga, Sant Mori  
o Portbou, tot i que lògicament les biblioteques de Figueres, Roses o l’Escala són més grans,  
tenen molts més documents, serveis i també més visites.
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