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Patrocina aquesta secció:
www.catpaisatge.net

EL PAISATGE DEL MES

4 | AIRES DE MUNTANYA
DAMUNT LA MAR

E

LES VALLS I ROCAMS DE L’ARDENYA-CADIRETES
EL MASSÍS DE l’Ardenya-Cadiretes
mescla verds i blaus, boscos i cales,
tranquil·litat i bravor. A base de suredes,
brolles, obagues frescals i aﬂoraments
rocallosos, aquesta magníﬁca muralla
de la depressió selvatana continua
oferint indrets d’alt valor paisatgístic.
S’estén entre la platja de sa Conca,
a Castell i Platja d’Aro, i la de s’Abanell,
a Blanes, amb un perﬁl litoral alt, trencat, i un interior muntanyenc i boscós.
En aquest sentit, és ben diferent de
l’extensa plana agrícola selvatana, que
la limita pel nord-oest, si bé en canvi
manté una certa connexió paisatgística
amb la Costa Brava central, de la qual
només queda separada per la vall del
Riudaura. El conjunt de petites serres
està presidit per doms i agulles
singulars, i puigs importants com el de
Cadiretes (512 m), el Montagut (501 m),
el Montllor (470 m) i la Ruïra (456 m).
De fet, el paisatge ardenyenc és sobretot
forestal, amb petites incursions d’espais
agrícoles, gairebé residuals, i uns espais
construïts que, en canvi, no són gens
marginals: més d’una desena part de
la superfície està urbanitzada, i el
percentatge arriba a ascendir a gairebé
la meitat si es considera la franja
compresa pel primer quilòmetre des

de la costa. Solcat per cursos de règim
típicament mediterrani, paradoxalment
el microclima d’alguns sectors és humit,
principalment gràcies a l’efecte pantalla
de les muntanyes envers els vents de
llevant. Així, malgrat la mediterraneïtat
imperant aquí hi conﬂueixen un bon
nombre d’elements botànics i faunístics
de clara aﬁnitat atlàntica. Per la seva
banda, els boscos són no només
l’ambient més abundant, sinó també
el que més ha augmentat darrerament:
actualment tres quartes parts de la
unitat resten cobertes de vegetació
espontània que, en bona mesura, són
brolles i boscos. Cal destacar dues àrees
protegides que s’estenen al massís:
l’EIN Massís de Cadiretes, amb unes
10.000 hectàrees, i l’EIN de Pinya de
Rosa, un petit enclavament de 84 hectàrees declarat Paratge Natural d’Interès
Nacional, al nord del nucli de Blanes.
Un miratge enmig d’un entorn
salvatgement modiﬁcat. Albert Ruhí
Ardenya-Cadiretes
Situació: Selva, Baix Empordà i Gironès.
Municipis: Blanes, Caldes de Malavella, Castell
i Platja d’Aro, Fogars de la Selva, Llagostera,
Lloret, Maçanet, Sant Feliu, Santa Cristina
d’Aro, Tossa i Vidreres. Extensió: 225 km 2.
Informació:
baixemporda-costabrava.org

MIRADOR

Un dia clar des del
Puig de Cadiretes
Paratges com la
punta des Pescador
d’en Paset, a Tossa
de Mar, són exemple
dels boscos i rocams
abocats al mar.

JORDI BAS

Un bon indret des d’on observar
no només bona part d’aquest
litoral sinó també la vall d’Aro i la
plana de la Selva –i en dies clars,
ﬁns i tot molts cims dels Pirineus–
és el Puig de Cadiretes, a 512 m,
cim culminant del massís.

L’OBSERVATORI DEL PAISATGE HA DIVIDIT LA GRAN RIQUESA TERRITORIAL DE CATALUNYA EN 135 PAISATGES. AQUESTA SECCIÓ EN MOSTRA UN CADA MES
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