
 

 

El solei de Sant Amanç 

Codi: 158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
1.926,01 ha. Campdevànol, Ogassa i Ripoll.  
 
Delimitació: 
 

Espai situat a continuació de l’EIN de la serra Cavallera. Pel nord el límit segueix 
l’EIN des de la carretera de Ribes de Freser fins al puig Castellar (Ogassa). D’allà, el 
aquest davalla pel marge esquerre de la riera d’Ogassa fins a la masia del Cortal, 
des d’on continua cap a l’oest pel puig de l’Ou, el puig Duran i fins a la carretera de 
Ribes a l’altura de Molinou. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Inclou el solell i la base d’aquest massís de substrat rocós paleogènic, constituït per 
sediments lacustres del garumnià i per sediments marins de les anomenades 
formacions Sagnari, Corones i Armàncies. La zona presenta en les calcàries eocenes 
diversos indrets on aflora fauna fòssil representativa d’aquesta època, com 
Nummulites i altres. També hi ha afloraments amb laminacions algals i calcàries 
amb cert contingut d’hidrocarburs.  
 
La muntanya presideix la part sud de la comarca del Ripollès i domina bona part de 
la Catalunya oriental, amb ambients i comunitats molt diverses. Es tracta d’un 
espai on hi ha una important diversitat d’elements en una superfície relativament 
petita. La muntanya en la part solana és més pedregosa o amb sòls poc 
desenvolupats i afavoreix la presència de vegetació xeròfila i rupícola com Hieracio-
Potentilletum alchemilloidis i la boixeda xeròfila Buxo-Quecetum pubescentis 

buxetosum). També apareix, en els llocs on és possible el seu desenvolupament, la 
pineda de pi roig calcícola i xeròfila (Primulo columnae-Pinetum sylvestris 

teucrietosum catalaunicae) amb pastures seques (Teucrio pyrenaici-Brometum 

ericti).  



 

 

Als seus peus, les serres orientades d’est a oest, proporcionen ambients més obacs 
que permeten la presència de fagedes (Buxo-Fagetum sylvaticae, Buxo-Quercetum 

pubescentis fagetosum) barrejades poc o molt amb pi roig (Pinus sylvestris). Les 
solanes d’aquestes serres es veuen ocupades per boscos de roure martinenc 
calcícoles i xeròfils (Buxo-Quercetum pubescentis), també barrejat amb pi roig, que 
a les clarianes i collets donen pas a pastures (Euphrasio pectinatae-Plantaginetum 

mediae), etc. Prop de Molinou, a Sant Grau, hi ha un petit bosquet d’alzinar 
muntanyenc (Asplenio adiantinigri- Quercetum ilicis ligustretosum vulgaris). 
 
La fauna vertebrada també és de gran interès. Hi cria l’àliga daurada (Aquila 
chrysaetos), tot i que amb molts problemes per la freqüentació que pateix la zona. 
També es zona de cria del falcó pelegrí (Falco  peregrinus), el xoriguer (Falco 
tinnunculus), el duc (Bubo bubo), el picot negre (Dryocopus martius), la mallerenga 
d’aigua (Parus palustris), l’enganyapastors (Caprimulgus europeus) i el 
trencapinyes (Loxia curvirostra), entre d’altres. A l’hivern és bon lloc d’hivernada 
per al pela-roques (Tichodroma muraria) i també s’hi ha detectat algun any el gall 
salvatge (Tetrao urogallus).  
 
D’entre els mamífers destaquem el cabirol (Capreolus capreolus) i l’isard (Rupicapra 
rupicapra) en el sector més nord de l’espai, com també la geneta (Genetta genetta) 
i el teixó (Meles meles). És un dels últims llocs on havia sobreviscut el linx al 
Ripollès, d’on s’ha citat, sense confirmar, de principis del 1980. Entre els amfibis i 
rèptils cal esmentar l’escurçó (Vipera aspis), la serp d’aigua (Natrix maura), el tritó 
pirinenc (Calotriton asper), les granotes (Rana temporaria), el tòtil (Alytes 
obstetricans). Pel que fa als peixos cal esmentar una important població de barb de 
muntanya (Barbus meridionalis). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Caldria protegir tot l’entorn del massís de Sant Amanç, actualment exclòs en part 
de l’EIN de Serra Cavallera. Aquest massís, per si sol, mereix una figura pròpia de 
protecció, justificada per la presència d’hàbitats i espècies d’interès comunitari, a 
més del seu valor paisatgístic. Engloba rieres i cingleres on hi crien espècies de 
gran interès, a més de boscos considerats d’interès comarcal com: la fageda de 
Vidabona, l’alzinar de Sant Grau i, parcialment, els boscos de Sant Amanç (fagedes, 
pinedes de pi roig i de pi negre). 
 
Qualificació urbanística: 
 
Campdevànol  

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Forestal, Clau C 
- Fluvial i connector, Clau D 
- Ecològic paisatgístic, Clau E 

 
Ogassa 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Zona agrícola, Clau 11 
- Zona forestal i de muntanya, Clau 12 
- Protecció cursos d’aigua, Clau 13 



 

 

 
 
Ripoll 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Espai de conreu i pastura 
- Espai de bosc i muntanya 
- Paratge natural, Clau PN 

 
 
Construccions existents: 
 
Dins l’espai es troben diferents esglésies romàniques com ara Sant Julià de Saltor, 
Santa Maria de Vidabona o la petita ermita de Sant Grau. Es troben també masies 
disperses com Sant Martí Vell, Corones, Clarella, Maiols, Can Pegot, Cal Baietó i el 
Jofré. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un estat de conservació força bo. El principal impacte és provocat 
per una explotació forestal excessiva que ha aclarit alguns boscos i ha implicat 
l’obertura d’un gran nombre de pistes forestals. També hi ha freqüentació cada 
vegada més elevada de visitants a través de la pista que puja de Ribamala al Jofré i 
fins a coll de Jou, especialment durant la primavera i la tardor per buscar bolets. Es 
va enllaçar, provocant un fort impacte, la pista d’Ogassa amb la de coll de Jou. 
També, a conseqüència de l’increment de visitants a l’estiu, s’estan creant 
infraestructures al servei del turista, a vegades exagerades per l’espai (construcció 
de miradors, grans aparcaments, formigonat de les pistes forestals, excés de 
senyals en els camins i senders, manteniment d’aquests sense criteri, etc.).  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Aquest espai natural té prou importància i entitat ecològica i biològica com per 
gaudir d’un règim de protecció propi separat de serra Cavallera. En qualsevol cas, 
caldria incloure el vessant sud d’aquest massís en l’EIN de serra Cavallera. Caldria 
aplicar un pla de gestió forestal que en regulés i limités l’explotació forestal i també 
limitar l’accés al públic a determinades pistes forestals. També seria recomanable 
incloure les parts de cingleres en una reserva natural per a la fauna i la flora, amb 
regulació d’accés durant l’època de cria de rapinyaires (de març a juliol). 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Es recomana donar a l’espai la protecció natural que li pertoca, ja sigui 
individualment declarant-lo EIN o formant part de l’actual EIN de Serra 
Cavallera. 
 



 

 

b) Caldria regular de manera específica les tanques per tal de garantir la 
permeabilitat de la fauna. Aquestes haurien de ser de fusta o vegetals i els 
filats longitudinals. En sòls forestals no s’haurien de permetre. 
 

c) Es recomana la redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestals per tal 
d’assegurar la correcte gestió del sector.  

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

social i aquelles relacionades amb l’execució manteniment i el servei de les 
obres públiques, s’hauria de redactar un Pla Especial que contemplés 
l’impacte ambiental i paisatgístic i que regulés les condicions formals, 
estètiques i tècniques. 

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

hauria de ser superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de 
l’activitat forestal. 

 
f) Es recomana potenciar la ramaderia extensiva, preferentment amb races de 

bestiar autòcton (ovella ripollesa, vaca bruna, etc.), des dels ens locals, com 
a eina de gestió i millora de l’estat dels boscos i com a mesura preventiva 
contra incendis. 

 

 


