
 

 

La Rovira, Bac de Sant Antoni, Les Assuques 

Codi: 182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
665,61 ha. Camprodon. 
 
Delimitació: 
 

L’espai engloba tota la muntanya de la Rovira i el bac de Sant Antoni. Ressegueix 
pel nord tota la falda d’aquesta muntanya. Cap a l’est limita amb el camp de golf de 
Camprodon. Des d’aquest punt per l’est, el límit continua per la pista que puja a 
Sant Antoni fins a la carena dels Castellets. Des d’aquí, el límit sud baixa cap a les 
Boleteres fins a la carretera C-38. Per a la unitat de les Assuques, el límit nord és la 
carretera de Beget. A l’est aquest arriba fins a la pista que puja a Font Rubí per 
després seguir la pista que baixa pel Ritortell. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Aquest sector, situat a l’est de Camprodon i assentat sobre materials paleozoics, 
destaca per la presència de materials sedimentaris i també d’altres d’origen 
volcànic, com les dacites de Camprodon, considerades de l’estefano-permià, que 
afloren de manera vistosa al pont de les Rocasses. És una zona rica en fòssils com 
els graptòlits (Monograptus lobiferus, M. riccartonensis, M. distans, Retiolites 

geinitzianus geinitzianus, Petalograptus sp., etc.), trilobits (Preodontochile batalleri, 
Otarion sp., Aulacopleurina sp., Eobronteus rivopullensensis, etc.), orthoceràtids, 
etc. També en diversos punts s’hi troben nòduls de pirita. 
 
Inclou el bosc de la Rovira, declarat d’interès comarcal, del qual forma part la 
roureda de can Pascal. És una roureda de roure de fulla gran (Lathyro montani-

Quercetum petreae), constituïda per exemplars centenaris, més o menys espaiats i 
instal�lats en un pendent considerable. Aquest tipus de roureda, poc freqüent a 
Catalunya, és reconeguda per l’elevat valor ecològic, forestal i paisatgístic. També 
inclou una altra forest considerat d’interès comarcal: el bosc de Sant Antoni Vell. 
Aquest es format per un mosaic de fagedes calcícoles (Buxo–Fagetum i Buxo-



 

 

Quercetum pubescentis fagetosum). El bac de les Assuques, també té una fageda 
acidòfila (Luzulo niveae-Fagetum sylvaticae) de gran interès. En el sector sud-oest, 
hi és present la freixeneda (Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris). En els 
solells, s’estenen les rouredes de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis). 
En les zones desforestades hi ha prats de gaiol (Chamaespartio-Agrostidetum 

capillaris), pastures mesòfiles (Euphrasio pectinatae-Plantaginetum mediae), 
joncedes (Plantagini mediae-Aphyllanthetum) i prats de dall (Arrhenatherion). En 
alguns indrets molt termòfils, hi afloren roques i s’hi desenvolupa la comunitat de 
lluqueta (Thymo vulgaris-Globularietum cordifoliae).  
 
A les basses i prats humits (Molinetalia) del pla de Bonaire hi és present el sílaum 
(Silaum silaus), única localitat controlada a Catalunya d’aquesta umbel�lífera, que 
es considera vulnerable segons el Llibre vermell de flora amenaçada de Catalunya. 
Aquesta mateixa zona presenta una de les poques localitats comarcals de l’orquídia  
Serapias lingua.    
 
En aquests boscos hi viu el picot negre (Dryocopus martius), el picot garser gros 
(Dendrocopus major) el pica-soques blau (Sitta europea), el pinsà borroner 
(Pyrrhula pyrrhula), l’escorxador (Lanius collurio), el gratapalles (Emberiza cirlus), 
etc. També hi viu el gat mesquer (Genetta genetta). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Inclou la roureda de Can Pascal, una roureda de roure de fulla gran amb arbres 
centenaris, protegida a nivell local i comarcal degut a la seva espectacularitat. El 
pla de Bonaire presenta l’hàbitat idoni per a la presència d’espècies de plantes de 
distribució restringida. El bac de Sant Antoni també és un bosc d’interès local on 
malauradament s’han efectuat algunes repoblacions de coníferes exòtiques que han 
malmès la fageda originària. Finalment, cal també esmentar que a les Assuques 
encara es manté una bona extensió de fageda, tot i trobar-se força malmesa. 
 
Qualificació urbanística: 
 

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 
 

 
Construccions existents:  
 
L’espai inclou els masos el Grau, els Oms, les boleteres, l’ermita de Sant Antoni i el 
Castell de Creixenturri. 
 
 
 
 



 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Aquesta àrea es va veure afectada per la construcció del camp de golf de 
Camprodon, que ha engolit un torrent afluent del riu Ritortell. Tot i que el golf 
permet el manteniment de la vegetació, el tractament a què es veu sotmès és de 
jardineria. La roureda de Can Pascal havia patit forts impactes per la pràctica de 
trial i actualment sembla que s’ha aturat, cosa que ha permès la recuperació del 
sotabosc. Al bac de Sant Antoni es van dur a terme algunes repoblacions amb Larix 
sp. i altres espècies exòtiques, que van malmetre la fageda, però actualment està 
recuperant els boscos naturals antigament desforestats. Finalment, cal també 
esmentar el càmping els Solans.  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
L’Ajuntament de Camprodon ja ha inclòs una part d’aquests espais com a zona no 
urbanitzable d’especial protecció. Així, caldria mantenir la protecció integral de la 
roureda de Can Pascal com a únic exemple de roureda de roure de fulla gran amb 
exemplars centenaris, vigilant la seva regeneració, controlant i corregint les 
manifestacions erosives, els talussos i cursos d’aigua, i facilitar l’expansió d’aquesta 
formació a les zones veïnes. Per a la resta de l’espai, es recomana la redacció d’un 
pla d’ordenació forestal que permeti mantenir i millorar els boscos autòctons, i 
també anar reduint la superfície de les plantacions de coníferes exòtiques. Caldria 
realitzar un projecte d’integració de l’activitat del club de golf de Camprodon amb 
aquests espais naturals de manera que no es talli la connexió entre ambdues 
subunitats i per tal que es mantingui el torrent del Ritortell en bon estat natural. 
Finalment, també es proposa la conservació integral de les basses. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Es recomana ampliar l’actual nivell de protecció que l’Ajuntament de 
Camprodon ha establert a part de l’espai a la resta del territori, per tal de 
protegir integrament la roureda de Can Pascal. 
 

b) És convenient redactar i executar Plans de Gestió i Millora Forestal per tal de 
potencial¡r el bon estat ecològic dels boscos autòctons del sector, vigilant la 
seva regeneració, reduint la superfície de les plantacions de coníferes 
exòtiques, evitant possibles afeccions sobre aquest hàbitat i la corresponent 
fauna associada. 
 

c) Caldria redactar un Pla Especial per tal d’integrar el camp de golf de 
Camprodon dins l’espai natural on es troba per tal d’assegurar la plena 
connectivitat entre ells. 
 

d) Es recomana redactar i executar un Pla de Millora Fluvial pel torrent del 
Ritortell, aconseguint recuperar un bon estat ecològic i assegurant la 
correcta connexió biològica amb els espais adjacents. 
 



 

 

 


