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Visió general de iota la serie de turons de McK^anet, des de Puigsardiiui. Aquests turons tanquen peí sud ¡a 
depressió selvatana; moits d'ells son volcánics pero només uns quams es trohen dins de I'área PE/N. Alpeu, 
el nucli urhá d¿ Ma¡;anet de la Selva. 

Els Turons de Mofanet: 
fragmentucíó i conservado 
en un espai forestal singlar 
Juan Carlos Muñoz 
David Pavón 
Isidre Serra 

11 deis prohlenics que tena-
lien molts deis espais nsrurals 
mes propers a casa noscra son 
els derivats deis processos de 
íragmentació. Aquests pro
cessos .son el resultat de tot 

un seguit d'accions de caire antropogénie, 
les qiials incideixen sobre els espais i provo
quen pertorhacions de la tipologia mes 
diversa. Aixó es tradueix en la regressió sis
temática de la seva superficie i, en conse-
qüéncia, del seu grau de hiodiversitat. El 
resultat és que el continu d'espais naturals, 
amh les comunitats climátiques i la fauna 
que els caracteritzaren en un origen, s'han 
transforniat en illes roiiianents que, a mesu
ra que es redueixen, el seu interior es veu 
mes alterat per la pressió que prové de la 
periferia i que és l'efecte de la matriii d'usos 
del sol no desitjahles propiciada per l'home 
des de ¡'exterior (processos d'urbanització, 
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obertura de vies de comunicació, incendis 
provocars intencionadamenr o no, sorreres, 
pedreres, etc)-

Aques tes Ifnies p r e t e n e n mostrar , 
sinteticament, com es manifesten territO' 
rialment els processos de fragmentació i 
com van niodificant la fesomia del nostre 
enrorn natural. Amb aquesta finalitat, s'ha 
rriat un espai proper, no gaire conegut, on 
els símptomes d'aixó son for^a evidents, 
Estem parlant deis Turons de Ma^anet, un 
deis 144 espais catalogáis dins del Pía 
d'Espais d'lnterés Natural (PEIN), situats al 
sud de la comarca de la Selva, ais municipis 
de Ma(;anet de la Selva i Riudarenes. 

A l'article es fa una breu descripció de 
l'indret posant l'émfasi en la seva vegetació, 
ja que és un deis elements mes significatius. 
Es consideraran aspectes com la discribució, 
la diversitat i la singularitat de les comuni
tats vegetáis; el seu paper com a element de 
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conncxió entre arees natiirals (els ano-
menats corredors biologics); o quins 
aprofitaments es treuen deis h()sc(is. 
Finalment, s'aporren iineí> modestes 
consideracions sobre quina es creu que 
hauria de ser la gestió mes adcquada 
per a aquest cspai d'intcrés natural. 

Els Turons de Mai^anct: 
una aproximació al territori 

El territori concgut gencricament 
amb el nom de "Turons de iVla^-anet» 
forma part del conjunt de petires ele-
vacions de la plana de la Selva (els 
que es troben dins del PEIN no supe
ren els 200 m d'altitud) que separen la 
depressió interior seivatana del eurs 
baix de la Tordera, connectant, a la 
vegada, la serralada Prelitoral (Mont-
seny i Cuilleries) amb la Litoral (mas-
sis de les Cadiretes). Es tracta d'una 
zona boscosa exceMcnt testimoni del 
paisatge natural d'aquesta plana i que 
presenta la singularitat d'incloure elc-
inents extramedi terranis (rouredes 
humides i seques d'excepcional valor) 
en un ámbit biogeográficarnent del tot 
mediterrani . A tnés, constitucix la 
rnostra mes notable de vulcanisme 
miopliocénic a Catalunya, amb uns 
orígens que es remuntcn entre 5 i 7 
milions d'anys en el passat. 

Els Turons de Macanee constituei-
xen una atea for^a heterogénia, amb 
sensibles diferencies entre els di\'ersos 
turons i dins de cadascun d'elLs, mal-
grat que comparteixen uns rrets gene
ráis comuns, i que en part deu la seva 
diversitat al diferent grau de pertorba-
ció a qué han estat sotmesos al llarg 
deis anys. Algunas d'aquestes caracte-
rístiques van ser les que van motivar la 
declaració de l ' indret com a cspai 
natural protegit i ndos en el PEIN, 
aprovat peí Decret 328/1992, de 14 de 
desembrc. Posteriorment es va redac
tar el Pía especial de protecció del viedí 
natural i del paisatge de l'Esmny de Sils, 
ki Riera de Sama Colama i eh Turons de 
Maganet, que s'aprová provisionalment 
el 29 de desembrc de 1997-

La zona protegida pcl PEIN, la 
qual no aglutina tots els turons de 
Parea, és d'imes 141 Ka (la delimitació 
definitiva es va fer al Pía especial 
corresponent). La superficie es repar-
teix desigualment entre els municipis 
de Ma^anet de la Selva (128 ha) i 
Riudarcnes (13 ha). L'cspai está for-

SITUActó DE15 TURONS 

DINS LA COMAfiCA DÉLA SELVA 

(pTURONS DE SANT JORDI 
CAN ROURE 

j)TURONS DE LES BRUXES 

©TURO DE BUSCASTEL-LSlohaga! 

'^CO- 'Co 

Mapa hase:'Selva-3i', Mapa Comarcal de Catalunya, E/i-WOOO. ICC. Bar<;e(3na,i996 

Al mapa es mostren ei% quatre capáis que componen l'área PEIN dch Turons de Mai^-anet. En 
comptes ¿'apostar per un espai protegit mes amplt, s'ha defensat un pos-cionament hasat en la 
fra^entació deis espais naturak protegits que son de superficie molt reduu'a i que, a mes a mes, 
¡yrescnten un acumt núíament entre ells. 

mat per 4 subunitat.s: l'Ühaga de Bus-
castells (Púnica que no té un origen 
vülcánic), els turcms de Sant Jordi i 
Can Roure, els turons o Plai^a de les 
Btuixcs (totes tres a Mai;aner de la 
Selva) i el turó del Puigsardina (a Riu-
darenes). Les subunitats están envolta-
des per zoncs forestáis, camps de con-
reu, assentaments humans (nuclis 
urbans, urbatiitzacions, polígons indus
triáis...), xarxa viária i zones d'extrac-
ciú d'árids que ocasionen iliverses per-
torbacions dins l'ecosistema. 

A mes de les ca rac t c r í s t i qucs 
climatiques generáis (precipitació mit-
jana rclativanient elevada, temperatu-
tes suaus, un cert període árid a l'estiu 
i Pabséncía de mesos hivcrnals acu-
sats) es fonamental concixer els pará-
metres microclimatics de Parea, ja que 
uns i altres, junr amb els factors antro-
pies, condicionen el poblament de 
determinades comunitats vegetáis i 
animáis adaptades a Pentorn i perme-
rcn, per excmple, que trobem rouredes 
en un ambir rípicauícnt mediterrani. 

Els sois deis Turons de Ma^anet 
son lleugcramenr básics, ja que aquest 
espai té el seu origen en els aflora-
ments basaltics pliocénics de la plana 
de la Selva. Es Panomenada «térra 
negra», sobre la qual creixen alzinars 
amb roures i pins. Aquesta basicitat 
contrasta amb Pacidcsa deis sois del 
seu entorn, tant per les caraeterísti-
ques íisicoquímiques de la majoria de 
les roquo de sócol -granits i grano-
dioritcs que es convcrteixen en sauló 
(gresa) per efecte de la mcteorització-
com pels habituáis processos de ren-
tat, producte de les precipitacions. Es 
Panomenada «térra prima». 

La fauna 

La principal característica de la 
fauna deis Turons de Ma^anet és la 
seva diversitat (mes de 140 especies 
animáis identificades), diversitat que 
s'explica per la varietat d'hábitats que 
presenta la 2ona (hoscos caducifolis, 
hoscos esclerofildeí, brolles arhrades, 
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Vi.siíí general del luró tic Sane jordt, un deis mes rclnesentatius de la zona per la scva peculiar 
forma cónica que recorda el scu origen voléame, el qual es remwita a uri.s 5-7 milions cí'aiivs 
d'antiguitat. 

planraciony, prats, camps de cnnicu, 
zones humides temporals...) i per la 
combinació d'elemcnts de la taima 
medircrrania i centreeurüpea en un 
niateix espai. Malj^rat aquesta aparent 
riqueza i singularitat, diversos facr.ors 
afecten ncgativament la seva conser
v a d o com son: la manca de zi.mes 
aigualüses per ais amfibis, l'impacre 
generat per les activitats extractives 
(soroU, pois, fruqüentació humana, 
eliminació de la coberta vegetal...) o 
la pressió humana exercida per les 
zones urbanitzadcs del volrant i la 
xarxa viár ia , causa de la pcrdua 
d'antics háhitats nafurals i de nombro-
sos atropellamcnLs. 

El poblament huma 

Els turons , avui en dia, es tán 
prác t icament deshahi ta ts , excepte 
alguns masos que acallen rcsidents de 
manera permancnt (cal Renegar, cal 
Renegar Nou i can Buscastells, aqtiest 
darrer exclós deis límir.s del PEIN) i 
d'altres que son emprars com a scgona 
residencia. 

Una vista aéria deis turons els 
mostra gairebé com a illcs de natura 
en un entorii cminentment antropit-
zat, de manera que els asscntaments 

urbans (els nuclis urbans de Mai^anet, 
Riudarenes i, fins i tot, Sils o les urba-
nitzacions de Ma^anet com «Ma^anet 
Residencial Park» o "Mas Altaba»), 
la xarxa viária general i local (autopis
ta A-7, carreteres C-251 -de Grano-
Uers a la cruilla amb TN-Il- i Gl-555 
-d'Hostalric a les Mallorquines- i la 
xarxa de camins vci'nals), les aciiv'itars 
extracrives de l'cntorn i fins i tot dins 
algún deis turons, els espais agrícoles, 
etc., han provocat la fragmentació del 
paisatge vegetal pr imit iu d 'aquest 
ámbit, així com un creixement urba-
nístie i demográfic a la seva periferia. 

Dins deis Ifmits del PEiN no hi ha 
explotación^ agropccuáries impor-
tants, encara que es íocalitzen activi
tats agrícoles -conrcus de seca- de 
r e d u í d e s lii in e n s i o n ^ s o b r e t o r a 
Penro rn de les masies . T a m b é e^ 
desen\'oIupen algunes activitats rama-
eleres com la cria d'aviram i d'altrc 
bcstiar per al consumí familiar deis 
masos o la pasrura de petits ramats de 
xais en alguns pimts concrets . Les 
activitat.'í forestáis tampoc son gau'e 
importants, malgrat la naturalesa hos
cosa de la zona, i es limiten a l'extrac-
ció de llenya d'alzina, l'aprofitament 
del sLiro d'alzines sLU'eres i la fusta 
d'algunes especies de pins, mé.s per a 

ús propi que no pas comercial. Les 
característiques forestáis de Parea la 
converteixcn en Pescenari d'aprofita-
ments cinegétics dins les arees priva-
des de ca^a. 

Les ac t i v i t a t s ex t r ac t ives , en 
canv i , sí que hi teneri una graii 
incidencia. L'existéncia de formacions 
granítiques i basáltiques al subsol ha 
permes el seu aprofitament en la cons-
trLicció i manreniment de les vics de 
comunicació que transcorren per la 
zona (au top is ta A - 7 , ferrocarr i l i 
carre teres) . Diverses explotacions 
d'árids se sitúen a l'entorn deis turons 
o fins i tot dins algún d'ells, i han 
estat i son Íes causants de serioses per-
torbacions: al nord del Puigsardina hi 
ha una zona afectada per Textracció 
d'arids (gresa) de mas Sabater, que ha 
provocar la pérdua de parr de la roure-
da Je roure martinenc que es localitza 
en aqucst turó; a Uevant del turó mes 
meridional de la Plaga de les Bruixes, 
fora de Pámhir del PEIN, hi ha una 
pedrera d'on es van extreure mare-
rials, entre 1992 i 1993, per a les obres 
d 'anipl iació de l 'auropista A-7 (a 
carree d 'OClSA). Al sud del mateix 
turó hi ha una pedrera explotada per 
ASLAND Caralunya SA, que fa anys 
que funciona. 

El patrimoni historie 
i arquitectónic 

Malgrat que el.s turons están en 
gran par t Iliures d 'edificacions, es 
dona la singularitat tjue alguns d'ells 
acuUcn constniccions amb un cert 
valor patrimonial. 

Al cim de! Puigsardina hi ha res
tes arqueologiques d'un habitat ibéric 
del segle II aC, difícil de veurc actual-
ment. També trobem dues torretes de 
telegrafía óptica edificades a mitjan 
del segle XIX, que encara conserven 
tota la seva estructura externa i el fos-
sat dcfensiu que les envoltava; no així 
els sostres i el terrat, que ja han cai-
gut. Una torre era de telegrafia milirar 
(mes baixa i defensiva) i l'altra, de 
telegrafía civil (mes alta). La seva fun-
ció com a transmissores de comunica-
cions per senyals s'abandoná cap al 
1860, amb Parribada de la telegrafia 
eléctrica i del ferrocarril. 

Al cim del ruró de San t Jordi 
s'aixeca la torre ermita de Sant jordi, 
antiga capella de! desaparegur castell 
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de Türcafeló, deis segles XV-XVI. 
L'any 1849, per la panorámica que 
oferia, es va condicionar per a la ins-
raMació del mareix sistema telegrafié 
que el de Puigsardina. L'edifici es 
üroba caraieigat com d'interés hisrori-
coarquirectónic peí Servei de Patri-
moni Arquiteeronic de la Generalitat 
i ha estar resraurat reeenrment per 
l'associació Taller d'HisEória de Maga-
net de la Selva. 

Al secttir de ponent del turó de 
Buscasrells es conserva en bon estat 
un pou de gla^ que d¡ira del segle 
XVll, restaurar per la rnateixa associa-
ció, que és propierat deis descendents 
del mas de can Buscastells (edificació 
de remarcable interés arquiteeronic). 

El medi vegetal 
deis Turons de Matjanct 

La vege tae ió deis Turons de 
Ma^anei es caracteritza per la seva 
diversitat, deguda en gran part a la 
cüiijunciti d'elemcnts inediterranis i 
centreeuropeus, i per la raresa d'algu-
na de íes coiminiíats i especies pre-
ssnts, tant peí que fa a la vegetaeió 
com a la fauna. Aejuesta diversitat i 
raresa están elaratiient condicionades 
per les característiques microclimati-
ques de l'espai, especialmenr significa-
tives atcsa i'escassa entirat deis turons, 
Cant en superficie com en les discretes 
altituds que assoleixen. 

La vegetaeió potencial 
i la vegetaeió actual deis turons 

La vegetaeió potencial fa referen
cia, per dir-bo amb poques páranles, a 
aquella que és esperable rrobar en un 
indrer a parrir áeib rrets físies que el 
caracteritzen (clima, geologia. . .) i 
sense que hagi parir accions perrorba-
dores d'origen antropogénic El seu 
estudi ens permet identificar els efec-
tes de les modificacions humanes i 
analitzar aquests canvis. 

Els Ttirons de Mai^anet s'inclou-
ríen dins la zona on la vegeració 
dominant és la de tipus mediterrani, 
pero amb pet i rs enc l a \ ' amen t s de 
vegetaeió mes propis de LEuropa 
bi imida, fruit d 'unes condicior is 
microcliniárit|Lies concretes. Respecte 
a la vegetacii) típica meditcrrania, 
estaria representada, fonamenralment, 
per hoscos esclerofildes de h'ondoses 

S 

L'espai amigament ocupai per la roureda mixta (amb alzines) ara és ucupai per una bassa habí 
litada per afavorir el tractamcnl deh materials extrets. Sorrera de Mas Sahaier. 

de fidla perenne, suredes i alzinars. 
L'alzinar és la comunirar mes ben 
adaptada a les condicions generáis de 
la 2ona i la que primirivament devia 
domina r el p a i s a r g e vegetal deis 
turons, amb dues variants en funeió 
del tipus de sol: l'alzinar tfpic, solire 
subst ra ts volcánica , rnés rics en 
nurrients, i la sureda, damiint de sois 
granírics, saulonosos i oligorrofics. 
També hi tindrien lloc les rouredes 
seques. Quanr ais llocs mes humits i 
obacs, aprofiraiit unes condicions pro
picies sonáis, hi hauria ima mostra deis 
grans hoscos de frondoses eaducifoUes, 
com son les rouredes de roure áfrica. 
Aquesta roureda, per les condicions 
ambientáis (edáfiques i microclimári-
ques) mes especifiques que requereix, 
té una área de distribució potencial 
mes restringida: damunr de sois graní
rics. de rexrtira sorrenca i oligorrofics, 
en les ohagues mes humides. L'Obaga 
de Buscastcíls és un deis pocs indrets de 
Catahmya, junt atnb alguns punts del 
Valles Oriental, la Garrotxa, el Vlares-
me i algún altre sector de la Selva, on 
es pot trobar aquesta comunitar. 

Respecte a la vegetaeió actual 
deis Turons, aquesta es caraetcrirza 
per rexisténcia d'uii mosaic formar 
per mi bon nombre de comunitats . 

alguncs (.belles ja shan esmentar (rou
redes, suredes o ahinars) i alrres son 
conseqüéncia de la degradació de les 
comunitats preexistenr.s (marollars i 
prals) . Per tant , la \ 'egetació de la 
zona ve determinada per la diversitat 
de condicions edafocliniátiques i per 
Icfí aiteracions d'origen antrópic. Si, a 
aixó, s'hi afegeixen les modificacions 
causades pcls incendis, les urbanitza-
ciüns i les plantacions, es con.^tata que 
és difícil trobar cap pjiieda, roureda, 
alzinar o sureda en esrar originari. 
Molrs deis hoscos de la zona d'estudi 
teñen una estrLietura deficient i stín 
básicament hoscos mixtos i brolles 
arbrades (en diverses etapes de succes-
sió). A part d'at|uests trets generáis, 
cadascun deis ttirons presenta especifi-
citats apreciables en els iiaapes i els 
perfils de vegeració adjunrs. 

La gestió forestal ais 
turons de Ma^anet 

Les accions de l'home sohre les 
masses forestáis han tiitgur, de manera 
genérica, motivacions d'fndole econó
mica. L'objectiu d'aquestes ha estat 
millorar els rendimenrs o creixemeiits 
deis hoscos exisrenrs, si aixó era possi-
blc, i també anar adaptant aqüestes 
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Conjunt de l'ermíta torre de Sant Jordi í del seu fnssai, aixecat al cirn del turó deí uuücix nom. 
El conjunl fou restaurar fa mok poc lemps i és una de les operacions mes significatives que ha 
permés la recuperada per a ús social de pan del patrimoni historicoarquitectónic local. Des de 
dalt de l'antiga torre de telegrafía (o ermita) és possihle fntir d'mia de les panorámiques más 
ámplies deis turons de Mo^anet. 

forests, al llarg del tcmps, a les exigen-
cics del mcrcat: carbó, Uenya, surn, 
botada, fusta, etc. Peí cas de Tarca que 
ens afecta, la dimcnsió f(>r9a reduída 
deis turons (Puigsardina o Sant Jordi) 
o el fort pendent (Buscastells) han fet 
mes difícil el seu aprofitamcnt forestal. 
En aquests casos, el bosc ha estat uti-
litzat, básicament, en l'ambit familiar, 
ja sigui per a fer Uenya i anar de cacera 
o com una mena de «guardiola» que es 
pot utilitzar en moments de necessitat. 
Al turó de Buscastells i a un petit aflo-
rament granític del turó de Puigsardi
na, l'explotació del suro denota l'afa-
voriment que ha rebut at^ucsta especie 
en detriment de l'alzina. 

Ais turons de Mayanet no s'han 
produ'ir canvis tan destacables com sí 
que s'han donat en altrcs árees de la 
comarca. En efecte, aquest sector no 
respon ben bé ais patrons generáis de 
comportament deís hoscos selvatans: 
tan sois trobem castanyers en alguns 
sectüts de l 'Ohaga de Buscastells, 
encara que no formen castanyedes; les 
suredcs, tan abundants a la comarca, 
només les trobem a Buscastells, per
qué la resta deis turons teñen substrat 
volcánic, poc favorable per a l'alzina 
surera; en la superficie estricta deis 

tu rons no es t roben p l an i ac ions 
d'espécies ripícoles, si bé és cert que 
tan sois sobrepassant el límit del PEIN 
ja es troben grans extensions d'aqucsts 
conreus arboris (pollancres i platans), 
seguint els cursos de la riera de Santa 
Coloma i deis seus tributaris. 

No es té constancia que cap de les 
propietats estigui descnvolupant cap 
mena d 'ordenació forestal (segons 
dades de l'oficina del DARP a Santa 
Coloma de Farners). A gaircbé tots els 
rauons s'observen pins pinyers disper
sos, de grans dimensions, plantars ja fa 
una bona colla d'anys, i la inexistencia 
de pins joves o de plan^ons fa pensar 
en la desaparició d'aquesta especie 
quan els individus actuáis morin. A 
can Buscastells bi ha petites planta-
cions de pins insignes; algunes d'elles 
aprofiten antigües feixcs ara abando-
nades. Igualment, s'han de destacar els 
enormes exempíars de coníferes exóti-
ques que hi ha plantats a can Buscas
tells i, especialment, al llarg del camí 
per on s'accedcix a aquesta casa pairal. 
Son arhres molr alts i de Tronos amh 
una classe diamétrica propera ais 50 
cm, dignes de ser admirars per les seves 
dimensions. A part del cas de can Bus
castells també es t roben pet i tes 

parccbles amh plantacions de coníferes 
a prop del mas de can Puigsardina, just 
a tocar de Tarea protegida. A la resta 
deis turons, els aprofitaments forestáis 
son mi'nims, així com la seva gestió. 
ilom a maxim, es fan algunes tallados 
de branques d'alzines per a fer Uenya i, 
lués aviat, en Támbit familiar. 

Peí que fa a la roureda, a la zona de 
can Buscastells sí que hi ha exempíars 
de roure considerables, pero aquesta 
formació está dotada d'un nivell de 
protecció legal que impossibilita el seu 
aprofitamcnt perqué es tracta d'exem-
plars de roure áfrica, especie de roure 
poc prescnt a Catakinya, 

Fragmentació i bíodiversítat: 
el paper del PEIN 

La ílora i la fauna que es troba ais 
Turons de Ma^anet veu condicionada 
la seva perpetuado a la continuitat 
deis seus hábitats . Els processos de 
fragmentació poden teñir conseqiicn-
cies molt negatives sobre la biodiversi-
tat peí valor ecologic d'algunes de les 
especies presents. Aixf, al nord del 
Puigsardina hi ha una zona afectada 
per Textracció d'árids de mas Sabater, 
que ha provocar la pérdua de parr de 
la roureda de roure martinenc que es 
localitza en aquest turó. Per altra part, 
Teliminació de la bassa localitzada al 
turó de Buscastells faria desaparéixer 
les poblacions d'insectes, amfibis i 
répt i l s que t eñen en aquest punr 
humit el seu únic enclavament en 
aquesta área (entre ells la tortuga 
europea). 

Els Turons de Mai^anet se sitúen, 
tal com numifesta el document que 
descriu el PEIN, en el sistema prelito-
ral, dins el sistema mediterrani, és a 
dir, a la part interior de Teix nord-sud 
que dibuixen els espais del PEIN. 
Aquesta ubicació geográfica és molt 
important peí cjue fa a la connexió 
entre els diversos espais naturals, ja 
que possibilita que Tarea esdevingui el 
node principal a través del qual s'arti-
culi la connexió entte els espais lito-
rals i els prelitorals. Aixo es deu al fet 
que malgrat que el PEIN només aple-
ga espais de manera individual, en 
algunes xones del tetritori cátala la 
proximitat entre els diversos espais 
protegits pot possibilitar Testabliment 
de regions de transició entre ells c}ue 
permetin una certa continuitat , un 
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cert ALIX d'elements (animáis, llavors, 
esperes...) que miintingui la vitalitat 
de les poblacions animáis i vegetáis i 
que eviti r a iUament ecológic deis 
territoris protegits. Per tal que la ctin-
nexió sigui possible i efectiva cal 
l'existéncia d'un vincle físic entre els 
espais naturals fragmentats. Malaura-
dament, l 'entorn humanitzat i urba-
nitzat dificulta o fins i tot impedeix 
aquesta connexió. 

Peí que fa ais Turons de Ma^anet 
son en si un espai de d imens ions 
rcdui'des (141 Ha), si el comparem 
amh altres espais inclusos en el PEIN. 
També és un espai fragmentar, ja que 
está constitu'ít per quatre subunitats 
desconnexes entre elles. Evidentmcnr, 
malgrat trobar diversos espais naturals 
protegits propers (la Riera de Sanra 
Coloma, l'Estany de Sils i la Riera de 
Valicanera, els estanys i la Rourcda de 
Tordera i el volca de la Crosa), l'afini-
tat entre ells, és a dir, la semblanija 
entre els ambients, hábitats i especies 
animáis i vegetáis que puguin acoUir 
uns i altres és molt diferent . Una 
superficie forestal com l'analirzada pot 
presentar unes característiques ecolo-
giques molt semblants a les de la Rou
rcda de Tordera , per la presencia 
d'espécies i comunitats vegetáis simi-
lars. En canvi, la Riera de Sanra Coló-
ma o l'Estany de Sils, malgrat ser molt 
mes propers que la Roureda de Torde
ra, p resen ten algunes comuni t a t s 
vegetáis de composició for9a mes con-
trastada amb les que es poden trobar 
ais Turons (com és el cas de la vegeta-
ció de ribera...), encara que també en 
presenten de molt similars (prats, alzi-
nars . . . ) . Per tant, Pafinitat amb els 
Turons podría ser inferior a la que 
aquests presentin amb altres espais 
mes Uunyans. 

D 'a l t r a banda , hi ha espais 
d'interés natural, també propers, no 
inclosos al PEIN pero que poden pre
sentar una afinitat considerable amb 
els T u r o n s de Mai ;anet , com per 
exemple gran part deis turons veíns; el 
de ca l'Olier, el Puig Mari, Montbar-
bat, el de can Xarambau, etc. Alguns 
d'ells son volcánics i poden teñir la 
mateixa valúa natural que aquells que 
sí que s'han indos en el PEIN. 

En comptes d'apostar per un espai 
protegit únic mes ampli, s'Ka dcfcnsat 
un posicionament basat en la frag
men tado deis espais naturals prote-

La presencia dch turons al costal matcix de la depressió selvatana afavoreix l'efecie mosaic, ja 
que hi ha una majar variahilitat ¿'usos del sol en una superficie reduída. Aixi, s'ahernen eh con-
rcus de la plana, amh zones bascases o brolles que apareixen a les orees mes escíarides. Alfons, 
cí ma^si's de les Gmllcries. Turons de Gal Rimre. 

gits, que son de superficie molt reduí
da i que. a mes a mes, presenten un 
forr aillauíent entre dls. Així, del turó 
de Puigsardina a l'espai protegit mes 
propcr hi ha 2 km i, a mes, no forniíi 
part deis Turons de Ma^anet sino d'un 
espai protegit veí com es l'Estany de 
Sils. Per alrra banda, el turó de Bus-
castells es troba a mes de 4 km respec
te a la resta de Turons de Ma^anet 
protegits. La reduída superficie deis 
diversos espais catalogats fa que aug-
mentin les pressions que es produei-
xen des de Pexterior i que, des de 
l'interior, es tingui menys capadtat de 
resposta. Per tant es produeix una dis-
sociació entre ds Turons de Ma^anet 
entesos com a «espai natural catalo-
gat» i els turons de Ma^anet entesos 
com a espai natural que presenta una 
serie de peculiaritats i trets que son 
compartits (com, per exemple, la seva 
génesi volcánica). 

Es evident que la protecció aVllada 
d'espais naturals no garantdx la con-
servado del seu patrimoni natural. Per 
tant, es fa necessari mantenir i poten
ciar al máxim les relacions entre dls 
per poder garantir un tlux d'individus 
que permeti conser\'ar i, si és possible, 
augmentar la biodiversitat existent en 
aquells espais. Aquesr flux només será 

possible amb l'cxiSténcia d'unes zones 
(jue serveixin de transició entre els 
diversos espais o frigments: els corre-
dots biologics. 

Una proposta de gestíó 
per ais Turons de Ma^anet 

Després d'haver analitzat el con-
text físic i sociocconómic que caracte-
ritza els Turotrs de Ma^an'^t, sembla 
logic que la funció que s'ha de poten
ciar en aquest espai no és precisament 
la funció productiva tlcl bosc (o no 
només). Cal mantenir les formacions 
vegetáis autóctones com els alzinars o 
les rouredes sense que pateixin trans-
ftírmacions traumátiques, i si s'han 
d 'expío ta r des d 'un pun t de \dsta 
económic s'ha de teñir ben prcsenr 
que és imprescindible no desestructu-
rar-les. Així, es podrá aturar el procés 
de fragmentació que historicamenr 
s'ha donar a la plana de la Selva. 

Si els turons no han estat desfo-
restats igual que la plana o no han 
patit canvis irreversibles, en part és 
perqué no han presentar les condi-
cions mes adients, ni en termes de 
superficie, ni d'orografia, ni de rendi-
mcnts, per a ser explotats. En canvi, sí 
que hi ha tota una serie de comunitats 
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Turó de l'Oltcr, un deis turons voicciiiics m> indos ííim de l'area PkíN. A má dreía, una pedre
ra ja clausurada. A ¡'esquerra, la pedrera de Cal Reí, encara en acliu. Es poden observar eís 
efecies que ocasiona aquest tipus d'impacte sobre el relleu i la vegetació. Foto^afia presa des deí 
turó de Santjordi. 

(sohrecot arbustives i herbácies) la 
presencia de Íes quais ha estar afavori-
da directanicnt o indirecta per l'ésser 
huma i que ajuden a garantir el major 
grau de diversitat i variabilitar d'espc-
cies fi la zona. O sigui, tic la marcixa 
manera que es pensa que cls hoscos 
autóctons d'aquesr espai no han de 
desapareixer, també es crcu que no és 
convenient que envaeixin Vespai que 
avui és ocupar per les brolles o els 
prats : el m a n t e n i m c n t Je Tcfecte 
mosaic és positiu, i activitats com les 
pastures no intcnsives hi poden con
tribuir favorablement. 

El paisatge vegetal deis turons de 
Ma^anet s'ha de rnantenir o mi llorar 
no perqué sigui espectacular sino per
qué és e! que s'espera tn)bar segons les 
característiques biogeografiques de la 
zona. La fragmentació ha converrit 
alio que era el paisatge vegetal tipie 
en quclcom excepcional. Per aixó cal 
preservar les illes que encara ens res
ten i que recuUcn la mostra d'allo que 
un dia va ser ci paisatge predominant. 
En aqucst cas, les pedreres que finalit-
zen la seva act iv i ta t extract iva hi 
teñen una assignatura pendcnt dins 
deis processt)s de regcneració. 

Els turons de la plana selvatana, 
formin o no, part de l'área protegida, 

poden ser un bon vchicle per a la 
interconncxió entre els espais naturals 
de la serralada Prelitoral i els de la 
serralada Litoral, perqué son un deis 
pocs espais no planers de la depressió 
Prelitoral, cosa que ha condicionat el 
sen manteniment com un espai arbrat. 
Per tant, cal mantenir-los com a tal si 
es vol que actuYn com a corredor 
ecológic potencial entre altres espais 
naturals mes allunyats. 

A mes, at^uests turons rcnen la 
pa r t i cu la r i t a t de teñ i r una génesi 
vo lcán ica . Malgrat que les restes 
visuais queden molt diluides per efectc 
de l'erosió, de Pantiguitat, de l'cxplo-
tació de les pedreres i d'alrres factors 
antropogénics. es veritat que encara es 
detecten evidencies del seu origen a 
través deis afloraments volcánics que 
han posat al descobert les pedreres o 
bé pels rellcus mes peculiars, ctim el 
del turó de Sant Jordi, 

Deixant de banda el parrimoni 
natural de Tarea, els Turons de Ma^anet 
presenten un patrimoni historicoarqui-
tectonic que tampoc s'ha de menyspre-
ar. Elements com les torreros de telegra
fía óptica, el pou de gla^ o la torrera 
mirador de Sant Jordi, son un bon coni-
plement d'aquest patrimoni natural. 

Sigui com sigui, tant patriiiu.mi 

natural com cultural haurien de que
dar vertebrats, de forma complementa
ria, dins la gestió d'aquesr espai a tra
vés deis documents d'ordenació que es 
rcdactin sobre aixó (Pía rector d'usos i 
gestió, per exemple) i de tenir-los en 
compte mes espccíhcamcnt en futures 
revisions d'altrcs que ja están rcdac-
tats, com el Pía especial de protecció 
del medi natural i del paisargc^ 

Consideracions fináis 

La zona deis Turons de iMai^anet i 
l'antic Estany de Sils fou ja proposada 
com a indrct particularment interes-
sanr i/o problemátic en el Llihre Bíanc 
de la Gestió de la Natura ah Paisas 
Cataians ( 1976) . La cara logac ió 
d'aquesta área dins el PEIN ha contri
buir a fer un pas endavant a favor de 
la preservado d'ambdós espais, pero 
no garanteix plenament el scu futur. 

Es fácil adonar-se que la major 
part deis problemes del medi natural 
comarcal teñen un origen, en bona 
part, comú: la seva situació geográfica. 
La Selva és a cavall entre dos focus 
d 'expans ió d ' impor t ánc i a cabdal , 
Girona i Barcelona. Aixó fa que esde-
vingui un lloc de pas obligatori, amb 
una zona plana per la qual for^osa-
ment han de passar totes les grans 
carreteres, autopistes, h'nies ferroviá-
ries (fins i tot el Tren d'Alta Velocitat 
- T A V - ) , a part de gasoductes, linies 
eléctriques d'alta tensió, etc. 

Per aquest motiu, hi ha raons sufi-
cients per a teñir ncguits sobre l'evo-
lució futura de la zona davant e! paper 
que juga en l'ámbit socioeconomic i 
des d'un punt de vista regional. Els 
prí)jcctes de noves vies de comunica-
ció (com el nou tram d'autopista que 
ha de conncctar l'A-7 amb l'A-19, la 
línia del TAV o el desdoblament de 
l'N-ll) son els majors impactes que és 
previsible que en el fvitur contribuei-
xin mes decisivament a intensificar i a 
perpetuar processos de fragmentació 
en la immediata periferia de Parea 
objecte d'análisi. Aquesta circumstán-
cia va en la direcció oposada a Pobjec-
tiu de fer de Parea deis turons de 
Ma^anet - en el seu sentit mes ampli-
un espai natural de frontissa entre 
d'altres árees naturals de la serralada 
Litoral i Prelitoral. 

Resulta difícil incidir en aquests 
grans projectes, mes encara quan els 
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esrudis d'impacle ambiental no son 
sempre el resulrat d'un trehall cxhaus-
tiu sino simples íormularis per a donar 
resposta a un rcquisir legal. En c¡in\'i, 
sembla mes efectiu acruar des de 
l'escala local. Acruaci(íns realitzades 
per c n r i t a t s locáis com el Ta l le r 
d'História de Ma^aner ajiiden a rev:i-
loritzar espais com Tanalitzat. 

Els inconvenients que representa 
l'explotació económica de la foresr en 
l'ámbit empresarial no s'han Je rraduir 
en la no-gestió de la zona: activitats 
com l'obtenció de llenya a parrir de 
les branques d'alzina o del sotabosc, el 
pasruratge no intensiu o Tapicultura 
(practicada prop de cal Rene¡:^at, ais 
turons de cal iloure) és desitjable que 
es mantinguin, tant per la dinámica 
natural com per motius socials, com el 
fet de no desvincular el paisanarge 
{pobiació local) del seu paisatge (el 
seu territori). 

La zona ofereix, igualnient, possi-
bilitats de coneixcnt^a diversa que pot 
a t rcure persones interessades per 
diversos aspectes: la \ailcanologia, la 
vegetado, l'arquitectura, el paisatge, 
el Ueure, l'evasió, etc. Tampoc s'ha de 
caure, pero, en fenomens de sobrefre-
qüentació, que ara per ara no semblen 
gaire esperables. Altres factors a con-
siderar serien els efectes derivats de les 
pedreres i sobre la manera d'entendre 
la seva resrauració. Exempics ctim el 
de la Placea de les Bruixes no son gaire 
encertats respecte a la manera com 
s'han d'executar aqüestes obres de res
rauració: no n'hi ha prou amb pí)sar 
una capa de térra i plantar quatre 
pins. ígualment, el risc d'incendi sem
pre és present en una zona forestal 
com la descrita, risc que es pot vevire 
incremenrat per la ubicació d\irbanit-
zacions al bell mig d'árees on sovinte-
gen diverses especies de pins. 

De la implicació de tots els agents 
depén que els Turons de Mai^anet es 
transformin dcf in i t ivament en un 
espai on quedin ben arriculats tots els 
seus components tant nattirals com 
culturáis o bé que, peí contrari, cai-
guin en un deteriorament progressiií 
davant les pressions externes fins a 
fer-los desaparéixer o reduir-los a la 
mínima expressió. 

Juan Carlos Muñoz Flores és ambientoícg. 
David Pavón Giimero és geograf. 

Isidre Scrra Cervantes és geóiíraf. 

Etirrc Í:'¡.S prats «?« rt'.sti.'n pctücs líítJ arhradeí el cor (core) de les quaU és format per aízina i la 
periferia (edge) per especies arbumves de les brolles. La presencia d'aquestes Ules forma mosaics 
difusas i acceleren el procés de regenerado cap a la comuniíat climácica. No ohstant aixo, men-
trc persisieixi el pasturatge, els prats es mannndran i, en amseqüéyicia. el ¡^rau de diversiiat será 
major. Sector de soldl deis turons de Can Roure. 

Silueta del Fuio Mari (¿37 mj, un dck turons de i^enesi volc(inica no incinsos dins de I'área PEÍN. 
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