
 

 

Espinalba, Cavallera 

Codi: 181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
1.384,64 ha. Camprodon, Llanars, Ogassa i Vilallonga de Ter. 
 
Delimitació: 
 

Tot el límit oest coincideix amb el límit de l’EIN de serra Cavallera. Pel nord el límit 
segueix els prats de dall i baixa cap a la riera d’Abella, la qual segueix fins al riu 
Ter. Anant cap a l’est el límit segueix la vorera del Ter fins a Camprodon. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Tota l’àrea és situada damunt de materials paleozoics (del Cambro-ordovicià, del 
Silurià, del Devonià, del Carbonífer i del Permià), on esmentem les roques d’origen 
volcànic d’edat estefano-permiana anomenades dacites de Camprodon, les quals 
afloren de manera perceptible al pont de les Rocasses. 
 
Es tracta d’un conjunt paisatgístic agroforestal amb alguns hàbitats d’interès per a 
la Vall de Camprodon, i també alguna de les poques fagedes acidòfiles (Luzulo 
niveae-Fagetum sylvaticae) d’aquesta zona. També hi són presents les freixenedes 
(Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris), a més de prats també d’interès 
(Alchemillo flabellatae-Festucetum nigrescentis, Ononidion striatae, Chamaespartio 

sagittalis-Agrostidetum capillaris, Arrhenatherion, etc.). La resta de la superfície 
està ocupada sobretot per ginestars (Prunello-Sarothamnetum scoparii) i landes de 
bruguerola (Alchemillo saxatilis-Callunetum). Resseguint el Ter encara es mantenen 
algunes vernedes muntanyenques (Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae). Destaca 
la presència d’una zona inclosa a l’inventari de zones humides, la bassa del pla d’en 
Plata (com a Estanys i Basses de la Serra Cavallera), al vessant sud de la serra de 
les Pasteres. Tot i que es va crear artificialment en una zona de molleres, es va 
anar naturalitzant amb presència de boga (Typha latifolia) i altres plantes 
aquàtiques (Lemna, Potamogeton, etc.). 
 



 

 

El mosaic agrícola i forestal atorga al paisatge un alt valor estètic. A més, cal també 
esmentar que els camps mantenen alguns cultius autòctons d’alt valor agronòmic 
(especialment la patata de Camprodon).  
 
És una zona on viuen espècies animals d’espais oberts i forestals, i on també es 
poden observar nombroses espècies d’aus en el seu pas migratori. S’hi ha observat, 
entre d’altres, la gotlla maresa (Crex crex), el falcó de la reina (Falco eleonore), el 
falcó cama-roig (Falco vespertinus), etc. També és àrea de presència i cria de 
l’àliga marcenca (Circaetus gallicus), aligot vesper (Pernis apivorus), perdiu xerra 
(Perdix perdix hispaniensis) i cotoliu  (Lullula arborea). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Complementa l’EIN de serra Cavallera i assegura la connectivitat ecològica amb els 
espais naturals pròxims a la Garrotxa, si es garanteix la conservació dels espais 
connectors a banda i banda de la carretera C-38. 
 
Qualificació urbanística: 
 

Ogassa 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola, Clau 11 

Camprodon 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Espai de conreu i pastura 
- Espai de bosc 
- Espai de bosc de ribera i de protecció dels cursos  

fluvials i torrencials 
Vilallonga de Ter 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona forestal i de muntanya, Clau 13 

Llanars 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Àmbit de nuclis rurals d’Espinalba i Feitús, Clau     
11 

- Zona agrícola, Clau 12 
- Zona forestal i de muntanya, Clau 13 
 

 
Construccions existents:  
 
L’espai acull l’ermita de Sant Isidre i diversos masos aïllats. Aquests són: Can 
Gallina, la Bona Font, el Collell, les Cortades, Mas Pomer, Can Francó i el 
Burguerès. 
 
 



 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Antigament, l’aprofitament agrícola va provocar una forta desforestació de la  zona 
amb l’ocupació i l’estrenyiment dels boscos de ribera. Durant els últims anys s’ha 
recuperat en part, la vegetació de ribera. Hi ha hagut també un cert abandonament 
de l’activitat d’algunes cases de pagès i s’ha produït un gran creixement urbanístic, 
sobretot a les vores del riu Ter. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria mantenir l’actual activitat agrícola extensiva amb productes de qualitat com 
la patata de Camprodon, millorar el bosc de ribera i conservar les zones més 
humides. Cal també regular el trànsit rodat, no agrícola o ramader, més amunt de 
les últimes cases del veïnat d’Espinalba. La primavera del 2003 es va dessecar i 
malmetre la bassa del pla d’en Plata, inclosa a l’inventari de zones humides i per 
tant ara caldria recuperar-la i evitar que es torni a afectar. Finalment, també es 
proposa un control de la cacera d’aus en època de migració. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 

 
a) Es recomana al municipi d’Ogassa la redacció d’un planejament urbanístic 

amb claus específiques de protecció del sistema agropastural i en especial 
de les fagedes 
 

b) És necessari limitar el trànsit motoritzat per sobre el veïnat d’Espinalba, per 
tal de disminuir l’impacte que provoca als elements biòtics i abiòtics del 
sector (augment de soroll, erosió del sòl, abocament de deixalles, 
desestructuració de la flora, etc.). 
 

c) Fora necessari redactar i executar un Pla especial de recuperació de la bassa 
del pla d’en Plata, inclosa dins l’inventari de zones humides, amb un alt valor 
ecològic. 
 

d) Es convenient respectar integrament una franja de 5 metres d’amplada al 
costat de la llera del riu, on no hi sigui compatible cap tipus d’actuació i fins 
a 50 metres on només es permetin usos agrícoles o forestals. 
 

e) Es convenient executar Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, amb l’objectiu de 
limitar i controlar les llicències de caça, evitant possibles afeccions a fauna 
protegida. S’hauria d’evitar donar permisos de caça durant l’època de cria de 
les espècies més sensiblement alterables. 
 
 



 

 

 
 


