
 

 

La Miana  

Codi: 142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Superfície i municipis que es comprenen:  
 
4.528,38 ha. Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Argelaguer, Sant Joan les Fonts, 
Santa Pau, Montagut, Besalú i Sant Miquel de Campmajor. 
 

Delimitació: 
 
Extens espai forestal situat entre el PNZVG i el nucli de Serinyà. Pel nord els límits 
els estableix el riu Fluvià i pel sud la conca hidrogràfica que presideix el riu Ser. 
Inclou diverses serres de naturalesa calcària, com la Muntanya de Canemàs, la 
Serra Cogulera, Serra de Palomers, entre altres.  

Caracterització de l’espai: 
 
L’espai presenta un gran interès ja que engloba una gran i contínua massa boscosa 
i un baix poblament humà. La coberta forestal predominant són els alzinars 
(Quercus ilicis galloprovinciale) i carrascars (Quercetum mediterraneo-montanum), 
tot i que també hom hi pot trobar formacions mixtes d’alzines i roures (Quercus 
humilis i Q. cerroides) i rouredes de roure martinenc (Quercus humilis). Altrament 
en els vessants més propers a la plana del Fluvià, sobretot a la zona propera de 
Besalú, hi apareixen pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinyoner (Pinus 
pinea). A les parts culminals apareix la pineda de pi roig (Pinus sylvestris). Les 
comunitats arbustives i herbàcies són formades per bardisses d’esbarzer (Rubus 
sp.) i aranyoner (Prunus spinosa), fenassars (Brachypodium phoenicoides) i 
joncedes. 
 
La xarxa hidrogràfica presenta un bon estat de conservació amb bones mostres de 
vegetació de ribera. Aquesta es formada per vernedes (Alnus glutinosa) i 
avellanoses (Corylus avellana) amb Polystichum setiferum.  
 



 

 

L’extensa superfície forestal i la baixa pertorbació antròpica permet la presència 
d’importants poblacions faunístiques i en especial de mamífers lligats als ambients 
boscosos. Així destaquen espècies com el teixó (Meles meles), el gat mesquer 
(Genetta genetta), la musaranya menuda (Sorex minutus), el talpó roig 
(Clethrionomys glareolus), el liró gris (Glis glis), la musaranya cua-quadrada (Sorex 
araneus), a més d’altres espècies d’ambients més comuns com l’esquirol (Sciurus 
vulgaris), el porc senglar (Sus scrofa) i la rata cellarda (Eliomys quercinus) 
 
Entra la flora cal destacar la presència de diverses espècies protegides, vulnerables 
i endèmiques, com l’Erysum grandiflorum subsp. collisparsum, Carex remota, 
Cardamine amara subsp. olotensis, Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, 

Galanthus nivalis, Ilex aquifolium, Onosma tricosperma subsp. catalaunica, l’Ophrys 

bertolonii subsp. benacensis, etc.   
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Es tracta d’una zona natural de gran extensió i d’important vàlua ecològica, amb 
bones mostres d’hàbitats d’interès comunitari i de poblacions faunístiques. De fet es 
considera un dels alzinars més extensos de la comarca de la Garrotxa. Les seves 
característiques naturals i la baixa ocupació antròpica suposa que aquest espai, 
juntament amb altres zones recòndites de la comarca (com per exemple la Vall del 
Borró) actuï-hi com a veritable espai refugi per moltes espècies. A més també, cal 
esmentar que aquest espai desenvolupa la funció de zona d’amortiment del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
 

Qualificació urbanística: 
 
Sant Ferriol 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Forestal 
 Rústec 

 
Sant Jaume de Llierca 
 

• Sòl no urbanitzable 
 
 
Argelaguer 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Zona agrícola 
 Zona forestal 

 
 
Sant Joan les Fonts 
 

• Sòl no urbanitzable 



 

 

 
 Àrea d’especial protecció, Clau EP 
 Espai forestal de protecció de vessants, Clau FV 
 Enclaus agrícoles a l’espai forestal, Clau AF 

 
Santa Pau 
 

• Sòl no urbanitzable 
 
 
Montagut 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Zona forestal 
 
 
Besalú 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Especial protecció valor agrícola i paisatgístic, 
Clau A 

 Protecció de la dinàmica fluvial 
 
Sant Miquel de Campmajor 
 
Sense planejament. 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou diversos masos el Pujolet, Pruan, Campolier, can Jou, ca n’Abulí, el 
Manyaric, el Palomer de Baix, Can Marronger o Lliurella. També destaquen altres 
construccions de gran interès social, com Sant Julià del Mont, el paratges del castell 
i l’ermita de Montpalau, el nucli rural d’Ossinyà, el nucli i l’ermita de Sant Ferriol, el 
nucli del Mor i Sant Silvestre, i ermites com la Mare de Déu del Guilar o Sant 
Fruitós.  
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Bona part dels boscos presenten una estructura molt pèssima, ja que molts dels 
alzinars són de rebrot, fruit de l’intensa explotació forestal per a carboneig que hi 
havia a la zona. A les zones on els aciculifolis són dominants, sovint ens apareixen 
dos estrats arboris: un de superior format per pins i un d’inferior dominat per 
l’alzina, de manera que l’acumulació de biomassa i necromassa genera un 
important risc d’incendi. La infraestructura per a la prevenció d’incendis és també 
en aquest cas deficitària i es detecta una certa manca de punts d’aigua i de pistes 
forestals al centre i oest de l’espai.  



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
La bona conservació de l’espai implica que no calguin gaires mesures de 
conservació. Únicament es recomana l’aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora 
Forestal que tinguin per objectiu l’aclariment de peus d’alzina i l’eliminació 
progressiva dels pins. També caldria la redacció d’un Pla de Prevenció d’incendis 
conjunt per tal de dotar l’espai de diversos punts d’aigua en indrets estratègics i 
una planificació correcta de la xarxa de pistes i camins d’accés i de trànsit interior.   
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai. Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

 
a) El els municipis de Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca i Santa Pau caldria 

que desenvolupessin una normativa més acurada per tal de protegir 
específicament les àrees forestals i agrícoles. 
 

b) Es considera prioritari la redacció d’una normativa urbanística pel municipi 
de Sant Miquel de Campmajor, que atorgui les categories de protecció del 
medi convenients per tal de preservar l’estructura física i biòtica del terme. 

 
c) Caldria evitar la construcció de nous habitatges i permetre només l’ampliació 

dels actuals, sempre i quant vagin en relació a l’activitat agrícola de la zona. 
 
d) Caldria regular de manera específica les tanques per tal de garantir la 

permeabilitat de la fauna. Una bona opció seria que aquestes siguin de fusta 
o vegetals i que els filats siguin longitudinals. En sòls forestals aquestes no 
s’haurien de permetre. 

 
e) En sòl forestal, per la implantació de construccions d’utilitat pública i interès 

social i per aquelles relacionades amb l’execució i manteniment i servei de 
les obres públiques, caldria la redacció d’un Pla Especial que contemplés 
l’impacte ambiental i paisatgístic i que regulés les condicions formals, 
estètiques i tècniques. 

 
f) Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai 

hauria de ser superior als 3 metres. El seu ús tan sols hauria d’estar destinat 
al propi de l’activitat forestal. 

 
g) Es recomana potenciar i afavorir la ramaderia extensiva, des dels ens locals, 

com a eina de gestió i millora de l’estat dels boscos i com a mesura 
preventiva contra incendis. 

 
h) Es recomana la redacció d’un Pla de prevenció d’incendis per tal de 

minimitzar el risc potencial, dotant l’espai de diversos punts d’aigua en 
indrets estratègics i amb una bona planificació de la xarxa de pistes i camins 
d’accés.  
 



 

 

 


