
 

 

Serra de Matamala 

Codi: 160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
1.792,37 ha. Les Llosses i Ripoll. 
 
Delimitació: 
 

Aquesta àrea complementa els espais naturals veïns dels Rasos de Tubau i la riera 
de Merlès. El límit nord connecta amb el proposat dels Rasos de Tubau, que segueix 
la pista forestal que va de Sant Esteve de la Riba a l’Auró i cap a Bufatals. Per l’est, 
el límit  baixa a Vallespirans seguint el marge dret de la riera de Vilardell. Pel sud 
coincideix amb els camins que van als Arquers, el Ferrer i Viladonja, on connecten 
amb l’espai proposat de la riera de Merlès. Finalment, per l’oest, aquest coincideix 
amb el límit comarcal del Berguedà. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai s’assenta damunt de materials eocènics, tant marins com continentals. Està 
poblat per fagedes i boscos mixtos de faig i pi roig (Buxo-Fagetum) als obacs, i 
rouredes de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis) als solells. Una gran 
part està ocupat per pinedes secundàries de pi roig (Pinus sylvestris). Engloba el 
bosc de pi roig del Pedró de Mateus/Matamala, considerat d’interès comarcal. 
 
Aixopluga fauna com el picot negre (Dryocopus martius), l’àliga marcenca 
(Circaetus gallicus), el gat salvatge (Felis silvestris), el cérvol (Cervus elaphus), el 
cabirol (Capreolus capreolus), el tritó pirinenc (Calotriton asper), el barb de 
muntanya (Barbus meridionalis) i algunes espècies d’invertebrats protegits com la 
gaèllsia (Graellsia isabellae) i l’escanyapolls (Lucanus cervus). És també, sobretot a 
l’hivern, una àrea de presència del gall salvatge (Tetrao urogallus), el qual podia 
haver-hi criat.  
 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
És una zona que permet garantir una relació ecològica entre els espais naturals del 
Pre-pirineu fronterer amb les comarques d’Osona i el Berguedà. Conté boscos de 
faig i roure martinenc, amb pinedes de pi roig secundàries on hi viuen algunes 
espècies d’invertebrats d’interès. Destaca la presència hivernal del gall salvatge, al 
límit de la seva distribució i que presenta poblacions relictes a l’espai pròxim dels 
Rasos de Tubau. També hi ha una bona població de cérvol, provinent 
d’alliberaments de finals dels anys setanta del segle XX. Inclou el bosc del Pedró de 
Mateus/Matamala d’interès comarcal. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Ripoll 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Espai de conreu i pastura 
 

 

Les Llosses 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola, Clau 11 
- Zona forestal i de muntanya, Clau 12 
- Protecció cursos d’aigua, Clau 13 
- Nuclis rurals, Clau 15 

 

 
Construccions existents: 
 
Dins l’espai es troben diverses construccions aïllades algunes amb més bon estat de 
conservació que d’atres. Destaquen: Sant Esteve de la Riba, Can Gil, el Ferrer, 
Espolla, Sobirana, Vallespirans, Arquers, el Coll i  Corberola. També hi transcorre 
del sender transversal GR-1 que va des d’Empúries fins a Port de Muntanya. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’abandonament de moltes masies ha afavorit la recuperació dels boscos, encara 
que actualment són poc madurs. L’aprofitament forestal intensiu ha afectat algunes 
espècies animals que hi viuen. La presència de cérvols i altres ungulats amb permís 
de caça sense guarda han afavorit una pressió cinegètica que ha afectat altres 
espècies com el gall salvatge. Existeix també una elevada densitat de pistes 
forestals que faciliten l’accés i la presència de gent en qualsevol indret. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria el desenvolupament de Plans d’ordenació forestal que permetin la 
recuperació dels boscos autòctons com les rouredes i les fagedes. També es 
recomana desenvolupar una gestió cinegètica controlada per la guarderia forestal 



 

 

que impedeixi que es matin espècies protegides com el gall salvatge o que permeti 
un ús fraudulent dels permisos. També caldria una regulació de pistes i camins 
forestals per tal d’impedir l’accés de vehicles tot terreny fora dels camins de 
connexió entre habitatges. 
 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) L’actual planejament de les Llosses autoritza dins el SNU agrícola, obres 
d’edificis o instal�lacions d’utilitat pública o interès social. Es recomana que 
la construcció d’aquestes impliqui la redacció d’un Pla Especial que contempli 
l’impacte ambiental i paisatgístic i que reguli les condicions formals, 
estètiques i tècniques d’aquesta.   
 

b) Es recomana la redacció de Plant Tècnics de Gestió i Millora Forestals, 
recuperant els boscos autòctons com les rouredes i les fagedes. 
 

c) És convenient la redacció de Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, per tal de 
gestionar la caça dins el sector, evitant d’aquesta manera afeccions directes 
sobre espècies de fauna protegides i establint un règim de control de 
permisos més eficaç. 
 

d) L’obertura de noves pistes anirà lligada a una llicència municipal, l’amplada 
d’aquestes, mai haurà de ser superior als 3 metres i el seu ús tan sols hauria 
de ser destinat al propi de l’activitat forestal. 
 

e) Seria convenient limitar la circulació motoritzada pel sector, per tal d’afavorir 
la seguretat de les espècies presents. 
 

f) Es recomana al municipi de les Llosses la redacció del catàleg de masies, 
salvaguardar el patrimoni cultural i afavorir la seva rehabilitació.  
 



 

 

 
 


