
L’entorn natural de Can Parcala
Can Parcala
Can Parcala és una finca rústica d’unes 25 hectàrees situada a Cabrera de Mar, propietat de la Fundació Alsina i Arenas i Baum de Bernis. És un petit oasi de biodiversitat i calma, dins de la Xarxa Natura 
2000, des del qual s’observen indrets emblemàtics com el Turó de l’Home, el castell de Burriac i la Mar Mediterrània. El fet de trobar-se entre el torrent de Madà (a l’est) i estar travessat per la riera de Can 
Boba (a l’oest), fa de Can Parcala un indret estratègic de cara al manteniment de la connectivitat ecològica entre la costa i el Parc de la Serralada Litoral (PSL). Conscients d’aquesta realitat, les activitats 
que s’hi practiquen són respectuoses amb l’entorn i tenen la intenció de conservar i divulgar-ne el patrimoni natural. Són el cas de l’agricultura ecològica, la gestió forestal o l’apicultura, així com les visites 
escolars i tallers d’educació ambiental, que es duen a terme des de la Fundació el Maresme, prioritzant la millora de l’atenció i la integració laboral de persones amb diversitat funcional.

Arreu del món, però sobretot a les zones semiàrides i a la conca mediterrània, els punts d’aigua dolça com 
les basses esdevenen un recurs limitat indispensable per a la majoria de formes de vida. Lamentablement, 
la seva fragilitat i vulnerabilitat envers diferents factors d’amenaça -com l’abandonament del camp, la 
destrucció directa o la intensificació agrícola-, agreujats pel canvi climàtic, han provocat una situació crítica 
a nivell català i la seva tendència a desaparèixer és preocupant. 

L’espai humit

El gripau d’esperons, un amfibi en regressió
El 2019 la finca de Can Parcala es va incorporar al projecte de 
reintroducció del gripau d’esperons (Pelobates cultripes) al Parc de 
la Serralada Litoral (PSL) i Baix Maresme, realitzat per la Societat 
Catalana d’Herpetologia i el PSL. El gripau d’esperons, espècie 
molt sensible a la contaminació del sòl per agroquímics, és cada 
vegada més escassa a la zona del Maresme, d’on només es té 
la certesa de la seva presència a la zona del Delta de la Tordera. 
Fins al tombant del s.XXI era conegut de les zones agrícoles del 
delta de la riera d’Argentona a escassos quilòmetres de la finca.

Espècies de fauna i flora representatives 

Vertebrats

Reineta (Hyla meridionalis) Bernat pescaire (Ardea cinerea)Serp d’aigua (Natrix maura)

Vegetació

Jonquet (Eleocharis palustris) Canabassa  (Eupatorium  cannabinum)Espiga d’aigua (Potamogeton nodosus)

Invertebrats

Ullblau (Erythromma lindenii) Sabater (Gerris lacustris)Barquer (Notonecta sp.)
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El 2020 es va engegar un projecte de restauració de l’antiga bassa de laminació d’aigües torrencials de la 
finca, ja malmesa pel pas del temps i sense capacitat de retenció d’aigua. L’espai actual està format per una 
bassa permanent, seguida d’una bassa semipermanent en forma de ronyó i un prat inundable. Aquest conjunt 
d’ambients es contemplen com un tot, però alhora creen unes condicions específiques que afavoreixen 
l’establiment de diferents espècies, tant generalistes com especialistes, algunes força amenaçades. Per 
ajudar a la seva renaturalització, s’han retirat les espècies vegetals exòtiques i se n’han plantat només 
d’autòctones del Baix Maresme, triades en funció dels seus requeriments. A més, s’ha construït un mur de 
pedra seca que protegeix l’espai de l’accés rodat i funciona com a refugi faunístic.
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