
 

 

Carena del Puig de la Clapa, Coll d’Ares i Montfalgars 

Codi: 185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
2.450,96 ha. Camprodon i Molló. 
 
Delimitació: 
 

L’espai ve delimitat pel nord i oest per la carena fronterera des del límit de l’EIN de 
la Capçaleres del Ter i del Freser, i l’est per l’EIN de l’Alta Garrotxa. Més 
detalladament, el límit per l’oest segueix la carena de les roques d’en Marcer fins a 
la collada Verda. Pel sud aquest continua per la carena fins baixar a la pista forestal 
prop d’Espinavell, d’on es segueix el serrat de la Perdiu per sobre de Fabert. Des 
d’aquest punt el límit puja cap al serrat de les Berques, i de Cal Pastoret a la quera 
del Boc, pla Jugador tot englobant la Boixeda i la roca de l’Àliga. A partir d’aquí 
continua fins el torrent de l’Arboç i arriba fins al límit est amb l’EIN de l’Alta 
Garrotxa. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Aquest espai de grans dimensions, ressegueix la carena fronterera amb el Vallespir. 
Està afitat sobre materials del cambro-ordovicià, Ordovicià superior i, en la part 
sud-est, per roques de la fàcies garumniana. La major part del territori és 
d’esquistos de baix grau de metamorfisme amb intercalacions de calcàries, 
dolomies i marbres. Destaquen, a les roques del Turon, un skarn on apareixen 
mineralitzacions que van ser explotades antigament. Entre els minerals hi ha 
arsenopirita, calcopirita, esfarelita, molibdenita, goethita, hematites, granats i 
molts d’altres. També inclou, prop de Rocabruna, les antigues mines de les 
Ferreres, relacionades amb reblaniments càrstics d’alguns nivells calcaris del 
Cambro-ordovicià. Les mineralitzacions contenen, entre altres, els següents 
minerals: calcopirita, estibina, galena, pirita, tetraedrita, atzurita, malaquita i 
baritina. 
 



 

 

Prop de coll d’Ares, en les anomenades “terrelleres” es mostra un aflorament 
d’esbaldregalls estratificats generats probablement durant la darrera glaciació. 
Representen manifestacions de les condicions periglacials que en aquells moments 
haurien dominat aquests indrets. Aquest aflorament està considerat d’alt interès 
didàctic i científic (Geòtop 137), que en el coll de la Boixeda també s’hi poden 
observar. En aquest sector s’hi han format un seguit de coves en les quals s’hi han 
observat araneids de les espècies Meta menardi i M. merianae. 
 
La vegetació més aparent està constituïda per prats i pastures de gaiol 
(Chamaespartio-Agrostidetum capillaris) i ginestars de gòdua (Prunello-
Sarothamnetum scoparii). En les zones ombrívoles i resseguint els recs i torrents 
dominen les freixenedes (Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris). El bac 
engloba alguna clapa de pineda de pi negre (Saxifrago geranioidis-Rhododendretum 

pinetosum uncinatae), prop del naixement del riu Ritort, i fagedes (Luzulo niveae-
Fagetum sylvaticae, Buxo-Fagetum sylvaticae). A la Ginestosa n’hi ha una de petita 
considerada d’interès comarcal. Prop del nucli de Fabert, destaca una pineda de pi 
roig (Pinus sylvestris) i bedoll (Betula pendula). Les repoblacions de pi negre (Pinus 
uncinata) i pi roig també es fan paleses i apareixen, prop de Rocabruna, petites 
clapes de roure martinenc de caràcter acidòfil (Pteridio-Quercetum pubescentis) i 
calcícoles (Buxo quercetum pubescentis). 
 
Hi ha algunes zones humides amb estanyols temporals i molleres, jonqueres i altres 
herbassars humits, sobretot al voltant de Fabert. 
 
Destaquen com a espècies nidificants l’arpella pàl�lida (Circus cyaneus) i la perdiu 
xerra (Perdix perdix hispaniensis). També destaca la presència del gat salvatge 
(Felis silvestris) i es creu que algun dels exemplars en dispersió de llop (Canis 
lupus) procedent dels Alps francesos. Tanmateix l’interès faunístic rau, sobretot, en 
el fet que és una zona de pas molt important en la migració de nombroses espècies 
d’ocells. 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Es tracta d’una carena de prats subalpins amb clapes de boscos que són molt 
freqüentats per la fauna que creua la serralada dels Pirineus. Aquest sector, 
sobretot coll d’Ares i Montfalgars, és un dels més importants dels Pirineus orientals 
per a la migració d’ocells. D’altra banda, el possible registre recent de la presència 
del llop, li dóna un valor ecològic afegit. 
 
Tota aquesta carena també manté la funcionalitat de connector ecològic entre els 
espais naturals de l’Alta Garrotxa i les Capçaleres del Ter i del Freser i també, amb 
la reserva natural francesa de Prats de Molló–La Preste. Presenta a més, un gran 
interès geològic ja que inclou els skarns del Turon i les mines de Rocabruna, i els 
esbaldregalls del coll d’Ares i del coll de la Boixeda. 
 
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 

Molló 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola-forestal 
 

 

 
Construccions existents:  
 
L’espai presenta nombroses masies com la Cabana de Siern, la Cabana d’en 
Bertran, Siuroles, les Ferreres, Can Marçal, l’Arboç, Can Bac, el Cortal. El refugi de 
la Jaça de la Gresa es troba dins aquest àmbit. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Actualment, tota aquesta zona es troba en procés de reforestació tant per les 
plantacions efectuades fa molts anys com, sobretot, a conseqüència de la 
disminució del bestiar domèstic. A la tardor és molt freqüentada per boletaires. Hi 
ha algunes pistes forestals que creuen la carena cap al vessant francès i que són 
sovintejades per motos i vehicles tot terreny. Hi havia un projecte de situar un parc 
eòlic a la carena, element que causaria un greu impacte paisatgístic i que 
probablement afectaria el pas migratori d’ocells. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria desenvolupar una gestió forestal que permeti recuperar els boscos 
autòctons que poblaven la zona, a més d’afavorir la regeneració correcta de les 
plantacions efectuades fa molts anys. Caldria també regular la circulació 
motoritzada i evitar la implantació d’infraestructures que poguessin afectar els 
ocells en migració, ja que segons les condicions climatològiques, el pas es dóna a 
molt baixa altura. Cal també promoure estudis de la seva funcionalitat ecològica, i 
projectes de recerca i seguiment de la migració en cooperació internacional amb 
investigadors francesos. Finalment, es proposa realitzar campanyes de 
sensibilització als monitors, mestres i altres professionals implicats en l’educació 
ambiental, en el respecte del món mineral, amb conscienciació dels efectes 
negatius del col�leccionisme.   
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) És necessari la redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal, per tal 
de recuperar els boscos autòctons del sector i la fauna associada a aquests 
hàbitats. 
 

b) Es recomana al municipi de Molló, incorporar en el seu planejament general, 
tal i com especifica el planejament de Camprodon, la delimitació d’una clau 
específica de protecció de cursos fluvials. 



 

 

 
c) Es recomana no permetre la construcció de cap tipus d’infraestructura, ja 

sigui viaria o d’aprofitament energètic, per tal de garantir l’estabilitat del 
sector. 
 

d) Caldria limitar l’accés motoritzat a les pistes forestals de l’espai, permetent 
només el pas a peu o amb vehicles no motoritzats. 
 

e) Es proposa promoure la redacció d’un estudi que permeti analitzar la 
funcionalitat ecològica del sector i projectes de recerca i seguiment de la 
migració, en cooperació internacional amb investigadors francesos. 
 

 

 
 


