
 

 

Solana de Fontlletera - Serra de Mont Roig 

Codi: 189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
2.396,56 ha. Vilallonga de Ter. 
 
Delimitació: 
 

Pel nord l’espai limita amb l’EIN de les Capçaleres del Ter i del Freser. Cap a l’est 
limita amb l’espai proposat amb el nom del Catllar a la zona del Querroig. A partir 
d’aquí el límit davalla cap a Tregurà per la Creu de Fusta fins a uns 1.300 m 
d’altitud i creua la riera de Tregurà, la qual segueix a marge i marge fins a la seva 
unió amb el riu Ter. Posteriorment, el límit continua cap a la serra de Sant Bernabé 
fins enllaçar amb l’espai natural de serra Cavallera i amb l’EIN de les Capçaleres del 
Ter i del Freser. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai està delimitat damunt de materials cambro-ordovicians, constituïts per 
calcàries, dolomies, marbres, gresos, lutites i conglomerats poc metamorfitzats. En 
el castell dels Moros (Geòtop 138), afloren conglomerats que permeten 
observacions de gran  interès didàctic i científic. Inclou algunes explotacions de 
mineralitzacions com són les situades a la coma Granollers, i a la Fontlletera, on hi 
ha alguns filons de petites dimensions amb minerals que contenen ferro, pirita, 
goethita, hematities i altres amb arseni com l’arsenopirita i l’escorodita. Més 
aparents són les terralleres de les mines d’Abella, antigues explotacions dels filons 
on s’hauria extret sobretot l’estibina, però que també contenen arseniopirita, 
calcopirita, marcassita, pirita, etc. 
 
És un espai dominat per prats i pastures de pèl caní (Alchemillo flabellatae-
Nardetum strictae) i de gaiol (Chamaespartio sagittalis-Agrostidetum capillaris) i, 
landes de bruguerola (Genisto pilosae-Callunetum). Resseguint la riera de Tregurà 
apareix la freixeneda de la Ribera de Tregurà (Brachypodio sylvatici-Fraxinetum 



 

 

excelsioris) dominada pel freixe (Fraxinus excelsior) i amb presència del roure 
sessilifoli (Quercus petraea). Aquest bosc està proposat com a bosc singular. 
També inclou algunes de les molleres més extenses de la comarca del Ripollès, com 
les molleres àcides (Caricion fuscae) de Fontlletera o de Mont-roig, amb presència 
de la molsa Sphagnum. 
 

Tota aquesta àrea és habitada per fauna d’alta muntanya com l’isard (Rupicapra 
rupicapra), la marmota (Marmota marmota) o l’àliga daurada (Aquila chrysaetos), i 
és freqüentada pel trencalòs (Gypaetus barbatus). S’hi ha localitzat una petita 
població de sargantana vivípara (Lacerta vivipara). Fins i tot, algunes rieres són 
l’hàbitat adient per a la presència de l’almesquera (Galemys pyrenaicus). Altres 
espècies presents són el gat salvatge (Felis sylvestris), la perdiu xerra (Perdix 
perdix hispaniensis) o el xoriguer (Falco tinnunculus), entre altres.  
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Aquesta zona està actualment inclosa dins la reserva nacional de caça de Freser-
Setcases, annexa a les capçaleres del Ter i del Freser. Presenta molts dels mateixos 
valors que engloba aquest espai natural. S’hi troben algunes espècies de gran 
interès per a la comarca del Ripollès, especialment la sargantana vivípara, que 
constitueix la població més oriental que es coneix dels Pirineus. Complementa a 
més, la principal zona de connectivitat ecològica entre el Pirineu i el Pre-pirineu del 
Ripollès (al Mont-roig, inclosa en la part de Pardines a la Xarxa Natura 2000). Per 
això, també s’ha proposat incloure-la en el futur parc natural de les capçaleres del 
Ter i del Freser. La riera de Tregurà és hàbitat de l’almesquera, espècie de 
distribució restringida i força desconeguda. 
 
Qualificació urbanística: 
 

Vilallonga de Ter 

 

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

 
Construccions existents:  
 
Únicament s’hi troba l’ermita de Sant Bernabé.  
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
La riera de Tregurà pateix greus problemes d’erosió. A la zona de Mont-roig s’ha 
dut a terme alguns intents de repoblacions forestals no massa reeixits i que en lloc 
de protegir els vessants han ajudat a erosionar-los. També cal esmentar la 
sobrefreqüentació a la pista que uneix Tregurà i Pardines, sobretot a l’estiu, i a la 
pista que puja al coll dels Tres Pics, malgrat que ambdues estan barrades amb una 
tanca. Des de fa molts anys es manté el projecte de nova carretera entre Abella 
(Vilallonga de Ter) i Pardines, seguint en bona part l’actual pista forestal, però, amb 
trams nous, fet que provocaria un fort impacte ambiental, sobretot per l’efecte 
barrera, l’augment de la sobrefreqüentació i per a la ramaderia de la zona.  
 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Pels valors naturals que presenta i pel paper de connectivitat ecològica entre els 
espais naturals de les capçaleres del Ter i del Freser i de serra Cavallera, s’hauria 
d’incloure dins el PEIN, i també dins el futur parc natural de les capçaleres del Ter i 
del Freser. Caldria desenvolupar una regulació de l’accés a les actuals pistes 
forestals de Tregurà a Pardines i d’Abella a Pardines, com també evitar l’execució 
del projecte d’asfaltat de la pista d’Abella a Pardines. Finalment, es proposa afavorir 
la recuperació de l’hàbitat, millorar la connectivitat ecològica, sobretot vora la 
Collada Verda, i realitzar una gestió de les repoblacions forestals ja iniciades. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Pel seu alt valor ecològic es recomana incloure el sector dins el PEIN de 
serra Cavallera i dins el futur Parc Natural de les capçares del Ter i del 
Freser. 

 
b) Caldria limitar el pas de vehicles motoritzats a les pistes forestals, 

concretament les pistes de Tregurà a Pardines i d’Abella a Pardines.  
 
c) Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació dels d’hàbitats del 

sector i realitzar una gestió de les repoblacions forestals ja iniciades. 
 

d) No s’hauria de permetre la construcció de noves edificacions.   
 
 

 
 


