
 

 

Serra de Sant Marc. Voltants de Rasos de Tubau 

Codi: 157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
2.336,11 ha. Campdevànol, Gombrèn i Les Llosses. 
 
Delimitació: 
 

El límit d’aquest espai, pel nord arriba fins al rec del coll de l’Arç i al mateix coll de 
l’Arç. Continua cap a l’est per sota la tossa de Puigbò fins a Sant Marc d’Estiula, i 
des d’allà baixa cap a Sant Feliu d’Estiula i l’Auró. Pel sud segueix la banda oest de 
la pista fins a Sant Esteve de la Riba i al límit amb la comarca del Berguedà. 
Aquesta àrea envolta el límit del EIN dels Rasos de Tubau. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
La zona ocupa materials eocènics, formats per les turbidites de Ripoll, amb 
intercalacions discontínues de guix, d’altres materials deltaics marins i una sèrie 
sedimentada en ambients continentals, de coloracions vermelloses. En el sector 
sud-oriental, excavades en materials conglomeràtics, se situen les anomenades 
coves de Llentes, d’interès també per a la fauna, sobretot quiròpters i invertebrats. 
 
Destaca pel seu interès, l’extrem est de la fageda dels Rasos de Tubau i un 
fragment del bosc de la serra de Sant Marc, considerats forests d’interès comarcal. 
Són fagedes Helleboro-Fagetum, Buxo-Quercetum fagetosum amb poca o molta 
presència de pi roig (Pinus sylvestris). La resta de l’espai és ocupat per pinedes 
secundàries de pi roig i rouredes de roure martinenc (Buxo-Quercetum) amb prats 
secs o subhumits (Aphyllantion, Mesobromion, etc.).  
 
Pel que fa a la fauna, encara hi sobreviu una petita població relicta del gall salvatge 
(Tetrao urogallus), que deu mantenir contacte amb la població del Catllaràs. 
Aquesta petita població representa el límit meridional i altitudinal d’aquesta espècie 
per al Pirineu oriental. Al bosc hi ha el picot negre (Dryocopus martius) i àliga 



 

 

marcenca (Circaetus gallicus). Als torrents hi habita el tritó pirinenc (Calotriton 
asper). A arran d’alliberaments fets fa anys, s’ha establert una població de cérvol 
(Cervus elpahus) força nombrosa, i altres ungulats com el cabirol (Capreolus 
capreolus) i la daina (Dama dama). És un dels llocs del Ripollès d’on s’havia citat el 
linx (Lynx sp.) per última vegada.  També hi ha el gat salvatge (Felis silvestris), i a 
les coves de Llentes, ratpenats de ferradura (Rhinolophus hipposideros i R. 
ferrumequinum). 
 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai forma part dels rasos de Tubau i conté algunes espècies que no acaba de 
protegir aquest espai inclòs recentment a la Xarxa Natura 2000, com el gall 
salvatge. Es tracta d’un dels cantaders d’aquesta espècie situat a menys altitud 
(1.200 m) de tots els Pirineus. També hi ha altres boscos força interessants, com 
una part del bosc de Sant Marc d’Estiula i voltants de Llentes. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Campdevànol 
 

• Sòl no urbanitzable 
- Forestal, Clau C 

 

Gombrèn 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Agrícola 
- Rústec 

 
 
Les Llosses 
 

• Sòl no urbanitzable 
- Zona agrícola, Clau 11 
- Zona forestal de muntanya, Clau 12 
- Protecció cursos d’aigua, Clau 13 

 
Construccions existents: 
 
Destaquen edificis d’especial interès cultural com les ermites de Sant Martí de 
Puigbò, de Sant Feliu d’Estiula; Sant Marc d’Estiula i Sant Llorenç de Corrubí. 
També apareixen un bon nombre de masies disperses: Aranyonet, les Muntades, la 
Plomera, Can Santmarc, les Cases, Llentes, la Garsa, Vila-rasa del Teixó, el Pujol de 
Llentes, l’Auró, Corrubí i Caselles. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’explotació forestal ha afectat alguns dels boscos d’aquest espai, sobretot amb 
l’obertura de camins de desembosc que han provocat episodis erosius importants. 
També hi ha una elevada freqüentació de vehicles tot terreny, tant motos com 4x4 i 



 

 

quads, que a part de provocar erosió, comporten molèsties a la fauna i altera el 
substrat i la vegetació. També, com a conseqüència de l’increment de població 
d’ungulats, s’han autoritzat alguns permisos per caçar-los sense suficient control, 
cosa que ha afavorit alguns casos de furtivisme, amb la mort d’exemplars de gall 
salvatge. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria coordinar la seva delimitació amb el planejament territorial del Berguedà. 
Caldria incrementar la vigilància amb el tancament de determinades pistes forestals 
(des de la casa de Tubau, al sector del Berguedà, i des de la Palomera, al sector 
Ripollès) que permeten l’accés fins al mateix espai protegit; i establir un control de 
les autoritzacions de caça dels cérvols i altres ungulats, a més d’efectuar censos 
més estrictes i fiables tant d’artiodàctils, com del gall salvatge. Finalment, es 
proposa també establir una major regulació de la pastura de bestiar per evitar que 
s’alterin les parts més sensibles de la fageda. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Tal com descriu l’actual planejament de Campdevànol, és convenient la 

redacció de Projectes d’ordenació o Plans Tècnics de Gestió i Millora 
Forestals, per tal de la correcta gestió dels terrenys forestals. 
 

b) Es recomana no permetre la instal�lació de cap tipus de tanca dins l’espai, 
per tal d’assegurar la connectivitat biològica i no crear nous eixos 
fragmentadors. 
 

c) Per tal de millorar l’estat ecològic del sector i no influir de manera negativa 
sobre les poblacions de flora i fauna presents, es recomana limitar l’accés 
motoritzat a l’espai amb el tancament de diverses pistes forestals. 
 

d) Es considera poc estricte l’actual control de llicències de caça i l’activitat en 
sí mateixa, quedant fora de protecció espècies amenaçades i afectant-ne les 
seves poblacions a conseqüència d’aquesta activitat. Així doncs, es 
recomana una major implicació de la regulació de la caça. 
 

e) Seria convenient portar un control i seguiment, a partir d’un Pla Especial, de 
les poblacions faunístiques de l’espai i més concretament, de cérvol i de gall 
salvatge. 
 
 



 

 

 
 

 
 


