
 

 

Puig de les Agudes, Puig Sistra i Puig Moscós 

Codi: 184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
3.199,58 ha. Camprodon, Llanars, Molló, Setcases i Vilallonga de Ter. 
 
Delimitació: 
 

Pel nord, el límit segueix la carena entre el puig de les Agudes i la collada Verda 
fins a limitar amb l’espai proposat com Carena del puig de la Clapa, coll d’Ares i 
Montfalgars. Cap a l’est, el límit baixa per la carena fins a la Gresa i la pista a 
Espinavell. D’aquí, i com a límit est, es continua per camins i faldes de muntanya a 
uns 1.300 m d’altitud per sobre de Freixenet i fins a les Collades, d’on baixa cap a 
la riera de Faitús. Per l’altra banda de la riera, el límit puja fins als 1.400 m d’altitud 
i, deixant de banda el veïnat i voltants de Faitús, i també cal Monjo, engloba els 
boscos del Borrasser. Pujant cap a la serra Llevada, el límit remunta fins als 1.500 
m d’altitud envoltant les faldes del puig de les Agudes. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Aquesta zona es dibuixa damunt de materials cambro-ordovicians formats per 
esquistos amb un baix grau de metamorfisme, amb intercalacions de calcàries, 
dolomies i marbres. També afloren lutites negres i gresos feldspàtics i alguns filons 
de pórfirs granodiorítics i quarsodiorítics, com el del pla de Vacamorta. 
 
La vegetació és un mosaic de prats i pastures amb alguns boscos que es van 
recuperant poc a poc. Entre els primers, esmenten les pastures de pel caní 
(Alchemillo flabellatae-Nardetum), d’ussona (Festucetum scopariae), de festuca 
duríssima (Arenario grandiflorae-Festucetum durissimae) i de gaiol 
(Chamaespartio-Agrostidetum capillaris). També hi ha landes de bruguerola 
(Genisto pilosae-Callunetum) i ginestars amb gòdua (Prunello-Sarothamnetum 

scoparii).  Al vessant nord del puig Moscós hi ha una pineda de pi negre amb neret 
(Saxifrago geranioidis-Rhododendretum pinetosum uncinatae) amb una part 
repoblada. Prop de la riera de Faitús i també en la part més occidental de l’espai, 



 

 

tocant el riu Ter, hi ha unes freixenedes (Brachypodio sylvatici-Fraxinetum 

excelsioris) sovint barrejades amb roures de fulla gran (Quercus petreae). La 
freixeneda forma el bosc del Borrasser, considerat d’interès comarcal. A la zona de 
les Queroses, sota el puig Moscós, hi ha algunes molleres de Carex nigra, amb 
jonqueres i herbassars humits, que pateixen un fort estiatge. 
 
La fauna es veu representada pel gat salvatge (Felis silvestris), l’ermini (Mustela 
erminea), la perdiu xerra (Perdix perdix hispaniensis) i el falcó mostatxut (Falco 
subbuteo). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
A part del bosc del Borrasser, considerat d’interès comarcal, l’espai inclou prats 
humits i molleres de gran interès, com les presents a la capçalera del torrent de les 
Queroses i al pla Vellós. En aquest darrer indret també es manté una bassa 
temporal que serveix per abeurar el bestiar. La fauna és variada, amb espècies tant 
de l’alta muntanya com de l’estatge montà. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Molló 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola-forestal 

Setcases 
 

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

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 

Llanars 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola, Clau 12 
- Zona forestal i de muntanya, Clau 13 

Vilallonga de Ter 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola, Clau 12 
- Zona forestal i de muntanya, Clau 13 
 

 
 
 
 
 



 

 

Construccions existents:  
 
Es troben masos aïllats de gran interès arquitectònic com Cal petit, la Cabana dels 
Socarrats, Cal Monja, Cabana de la Solana d’en Nyoles, la Casassa, la Greca i la 
Moixa. S’hi troba també el refugi forestal de les Saleres de Caderget i un tram del 
sender GR-11. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Tota aquesta zona ha patit una forta desforestació però ha mantingut algunes 
clapes de bosc autòcton que actualment s’estan recuperant. Prop de la font de la 
Pega, l’espai s’ha vist alterat pels intents poc exitossos de buscar aigua, justament 
en un terreny poc permeable que ha malmès les capçaleres dels torrents. També 
són d’interès les molleres pel fet de tractar-se d’un territori molt eixut.  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Cal vetllar per la conservació i millora de les torberes i prats humits de gran interès. 
Cal també afavorir la recuperació de la vegetació autòctona i mantenir 
l’aprofitament ramader evitant l’eutrofització excessiva d’alguns prats humits. 
Finalment, també caldria una major confiança per part de les autoritats en 
l’assessorament d’experts per a les actuacions que afecten el medi natural. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Es recomana l’elaboració d’una normativa de protecció més específica per  
cada un dels municipis respecte al principals valors de l’espai i en concret de 
les torberes i dels prats humits. 
 

b) És convenient afavorir el manteniment dels prats de dall i al mateix temps, 
potenciar l’estructura dels marges arbrats presents entre aquests. 
 

c) S’hauria d’incidir en el compliment d’unes bones pràctiques agrícoles i 
ramaderes, evitant el sobrepasturatge en aquells sectors on l’eutrofització és 
evident. 

 
d) Caldria evitar la implantació de qualsevol tipus de construcció incloent 

també les de utilitat pública i interès social. 
 

e) Es recomana als municipis de Llanars, Molló, Setcases i Vilallonga de Ter 
establir com s’estableix en el planejament de Camprodon, una clau de 
protecció específica per els cursos fluvials. 
 

f) Seria convenient delimitar una franja de 5 m d’ampla a banda i banda dels 
rius i torrents on no si permeti cap tipus d’actuació, i fins a 50 m on només 
hi siguin permesos els usos relacionats amb l’activitat agrícola, ramadera i/o 
forestals. 



 

 

 

 


