EL RIDAURA
Codi: 63

Superfície i municipis que es comprenen:
L’àrea comprèn part dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, amb un
total de 325,60 ha.

Delimitació:
Espai dividit en dos zones separades per l’àrea Torrent de Canyet-Bosc d’en Provençal.
La part sud d’aquesta darrera àrea podria considerar-se com el nexe d’unió entre
ambdues. Aquesta àrea també podria entendre’s com a una unitat, seguint el riu sense
cap fractura. Comprèn les ribes del Riudaura així com les zones més properes al mateix, i
que tenen una influència directa amb el riu.

Caracterització de l’espai:
Espai fluvial. Actualment el riu presenta una vegetació de ribera molt desestructurada
amb presència d’espècies vegetals alòctones i amb certs trams molt degradats. Pel que
fa a les zones circumdants, cal dir que aquestes són bàsicament de naturalesa agrícola,
tot i que es caracteritzen per presentar un cert grau de marginalitat, ja que a banda i
banda d’aquests terrenys, i en alguns casos a l’interior dels mateixos, hi han proliferat
diferents equipaments i polígons industrials. Cal assenyalar la negativitat d’aquest fet, ja
que suposa aïllar l’espai fluvial d’altres ambients com pot ser l’agrícola, i promoure un
continu urbà fins a Castell - Platja d’Aro, implicant la transformació total de la plana del
Riudaura i la pèrdua d’indrets de gran bellesa i harmonia.

Motius de la inclusió en el catàleg:
La inclusió d’aquest espai dins la xarxa creada pel present catàleg d’espais d’interès
natural i paisatgístic respon a la necessitat de conservar i recuperar un dels rius més
importants del Baix Empordà, juntament amb el Ter i el Daró. D’altra banda, amb la
inclusió d’aquesta àrea es vol evitar la transformació total de la plana del Riudaura, així
com garantir la conservació d’aquells espais relacionats amb el riu de major

transcendència. Cal recordar que el Riudaura fou l’element més important per crear i
mantenir el paisatge del rera litoral del Baix Empordà. De la mateixa manera, fou la clau
que va permetre donar vida als camps de cultiu instal·lats a la seva plana i que, al llarg del
temps, hom ha sabut valorar com a tret paisatgístic identificatiu d’aquestes terres, avui a
punt de desaparèixer. Altrament, cal tenir en compte que els sistemes fluvials són espais
que la seva recuperació natural no és excessivament dificultosa, amb un interès per part
dels responsables locals es pot evitar la pèrdua d’aquest element i garantir, al mateix
temps, la continuïtat i funcionalitat dels diferents ambients naturals presents a la zona.

Qualificació urbanística:
Municipi de Santa Cristina:
•

Sistema de protecció de rieres i cursos d’aigües, Clau P.

Municipi de Castell Platja d’Aro:
•

Sistema de protecció i servitud hidràulic Clau P.

•

Sòl no urbanitzable agrícola. Clau 17

•

VP: espais lliures i zones verdes destinades a aparcaments en temporada
turística.

•

Parc del Ridaura.

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els
ecosistemes i els valors naturals de la zona:
La zona actualment es veu sotmesa a diferents impactes, sent els més greus els que fan
referència a l’ocupació indiscriminada de sòl inclòs dins el domini públic hidràulic o en les
seves zones d’influència. Cal fer referència a la presència de diferents equipaments a
banda i banda de les carreteres, augmentant el risc d’aconseguir un continu urbà i
l’aïllament del riu respecte a d’altres sistemes naturals. La degradació de certs trams del
riu, bé per deixalles urbanes abocades o per una forta desestructuració del bosc de
ribera, s’ha de tenir en compte. S’ha d’esmentar la marginalitat de moltes explotacions
agrícoles presents a la zona, ja que esdevenen espais residuals on existeix un risc d’una
futura urbanització.

Requeriments
ambiental:

de

protecció.

Objectius

de

qualitat

Caldria crear diferents programes de recuperació d’aquest ecosistema, així com
desenvolupar campanyes per tal de potenciar el riu i el seu entorn més immediat, de
manera que aquest element recuperés el seu paper, així com els valors naturals propis
dels cursos d’aigua. També resulta necessari frenar el creixement de la zona, per tal de
garantir una certa continuïtat entre els diferents espais presents en una i altra banda de
les ribes.

Actuacions
i
mesures
de
gestió
urbanística
administrativa per a la preservació de l’espai:

i

1.- Mesures de caràcter urbanístic
a) Resulta indispensable la classificació de l’àrea com a sistema de cursos d’aigua, i els
terrenys adjacents, com a sòl no urbanitzable d’especial protecció.
b) Cal garantir la incorporació, al planejament urbanístic dels municipis de Castell Platja
d’Aro i de Santa Cristina d’Aro, de les recomanacions i criteris tècnics de l’Agència
Catalana de l’Aigua en relació als usos admissibles en les zones properes al rius.
Dites recomanacions assenyalen la inconveniència de permetre l’ocupació de les
zones inundables i de les franges de terrenys properes als marges dels rius per
instal·lacions, polígons industrials i altres edificacions i construccions.
c) El desenvolupament d’un Pla Especial per tota l’àrea fluvial permetria portar a la
pràctica mesures actives per a la seva recuperació, així com fixar un règim estricte
d’usos.
d) Inclusió al catàleg de patrimoni natural dels municipis i, en el seu cas, impuls d’una
política d’adquisició de sòl, amb la finalitat de crear un patrimoni públic de sòl no
urbanitzable.
e) La possibilitat d’implantar en aquesta àrea, concretament en les zonificacions
d’espais lliures i zones verdes àrees, d’aparcament de vehicles o l’anomenat Parc del
Ridaura -previst al planejament de Castell-Platja d’Aro al seu article 42, i on es
permet la instal·lació de parcs d’atraccions, zoològics o similars- resulta
manifestament contrària als objectius de preservació del present Catàleg. D’aquesta
manera, caldria modificar o deixar sense efecte les indicades previsions.

2.- Mesures de caràcter ambiental
a) Establir l’atermenament de la llera i les zones de servitud i policia del domini públic
hidràulic del Ridaura.
b) Promoure un programa ambiental de recuperació de les lleres del riu i dels terrenys
propers, amb plantació d’espècies de ribera, creació de passejos a banda i banda del
riu, articulant zones d’esbarjo per a la població i itineraris practicables a peu i en
bicicleta. Aquest projecte podria comportar l’afectació de sòl i la seva adquisició per
les administracions locals competents, permetent la creació d’un parc fluvial de
titularitat pública.
c) Cal establir i delimitar, per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, les zones
potencialment inundables en tota l’àrea, a fi i efecte de poder endegar les mesures de
restricció d’usos i d’implantació d’activitats en els respectius planejaments urbanístics.
d) S’ha d’exigir el respecte per les línies mínimes de prohibició d’edificacions i
d’instal·lacions establertes a la legislació de carreteres i a la legislació d’aigües.

