
 

 

Les Fagedes de Ripoll (de Terrades, de Sant Quintí, del Catllar i 
de Puigbò) 

Codi: 161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
1.175,44 ha. Les Llosses i Ripoll. 
 
Delimitació: 
 

Pel nord el límit segueix el torrent de Terrades (inclou la fageda) i puja cap a sota 
el Puigbò. Cap l’est, el límit carena fins al Puig de la Solana del Roig, des d’on baixa 
per la pista del Roig fins al mateix riu Ter, que marca el límit oest. El límit nord de 
la fageda de Sant Quintí és la mateixa riera de Les Llosses, i a l’est la carretera C-
17 fins al turó de Terradelles. Pel sud, el límit remunta la carena fins al Coll de 
Bumarencs, des d’on baixa per la riera de l’obaga de la Tolosa fins a la riera de les 
Llosses. La subunitat del Catllar coincideix, pel nord, amb la riera de Cauvell fins al 
camí del Vilar, des d’on segueix cap a l’est els camins de Garona, la caseta d’en 
Jordana i la variant de la carretera C-17, N-260 fins a sota el Calvari. Des d’aquest 
punt, el límit sud careneja cap al Catllar per la pista que condueix a l’antena. 
Continua cap a l’oest i arriba al límit municipal amb les Llosses fins al Coll de 
Bufatals, d’on torna a baixar a la riera de Cauvell. 
  
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai és conformat per quatre subunitats amb fageda. Aquestes es situen al 
voltant Ripoll per damunt de sediments continentals i marins de l’Eocè mitjà. Els 
nivells continentals, vermellosos, són sobretot conglomerats, gresos i lutites, i 
mostren senyals de bioturbació. Sovint s’hi observen paleocanals. Les capes de 
margues i gresos d’origen marí es van alternant i formen les anomenades 
“turbidites de Ripoll”. Per aquest sector destaquen interessants afloraments on es 
poden observar diverses estructures sedimentàries (ripples, groove cast, crescent 
cast, slumps, etc.) de gran interès didàctic. Ocasionalment hi apareixen intercalats 



 

 

nivells discontinus de guix. Al puig de Sant Antoni encara queden rastres d’una 
antiga explotació d’aquests i les runes de les edificacions. 
 
Les fagedes amb heura (Geranio-Fagetum) són ombrívoles, més o menys denses, 
que transiten al Buxo-Fagetum en els llocs menys frescals. Els espais més 
assolellats estan ocupats per antigues rouredes de roure martinenc (Quercus 
humilis) i pi roig (Pinus sylvestris), que es van recuperant (Buxo-Quercetum 
pubescentis) amb claps de pastures mesòfiles (Euphrasio-plantaginetum). 
Presenten en la seva composició, a part del faig, el til�ler (Tilia cordata), la blada 
(Acer opalus) i el freixe (Fraxinus excelsior). Cobrint el terra hi ha catifes d’heura 
(Hedera helix) i boixos (Buxus sempervirens).  
 
Són prou abundants espècies poc corrents a Catalunya, entre les quals destaquen 
el gerani nuós (Geranium nodosum) i la prímula (Primula vulgaris). En el rocallam 
més frescal, prop dels torrents i rieres, sobresurt l’orella d’ós (Ramonda myconi). 
També són presents espècies de distribució restringida com l’erable (Acer 
plantanoides), el plàtan fals (Acer pseudoplatanus), l’umbel�lífera Aegopodium 
podagraria, la canuguera digitada (Cardamine pentaphylos), el gerani obscur 
(Geranium phaeum) i l’esquamària (Lathraea squamaria).  
 

En aquests indrets troben el seu hàbitat espècies d’ocells com l’àliga marcenca 
(Circaetus gallicus), l’aligot vesper (Pernis apivorus), el picot negre (Dryocopus 
martius), el mussol banyut (Asio otus) i la mallerenga d’aigua (Parus palustris). Cal 
esmentar entre els mamífers, el ratpenat (Myotis bechsteini), la guilla (Vulpes 
vulpes), el teixó (Meles meles), el cabirol (Capreolus capreolus), la daina (Dama 
dama), el cérvol (Cervus elaphus) i el liró gris (Glis glis). També apareix la serp 
blanca (Rhinechis scalaris), la serp verda (Malpolon monspessulanus) i el 
llangardaix verd (Lacerta bilineata). D’entre els amfibis destaca el tritó pirinec 
(Calotriton asper). També hi és present el barb de muntanya (Barbus meridionalis). 
i el lepidòpter Graellsia isabelae, a més de l’escorpí cec (Belisarius xambeui). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Es tracta d’un conjunt de fagedes amb heura (Geranio-Fagetum) descrites per 
primera vegada en aquest indret (Vigo et al. 1983), riques en espècies de l’hàbitat 
d’interès comunitari prioritari del Tilio-Acerion. Alhora formen un hàbitat idoni per a 
algunes espècies com el picot negre, la mallerenga d’aigua i als torrents, els barbs i 
el tritó pirinenc. 
 
Qualificació urbanística: 
 

Les Llosses 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Zona forestal i de muntanya, Clau 12 
 

 

Ripoll 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Espai de conreu i pastura 



 

 

- Espai de bosc i muntanya 
- Paratge natural, PN 

 
Construccions existents: 
 
L’espai inclou la Colònia de Santa Maria, colònia tèxtil, a la dreta del Ter, fundada el 
1890. Es troba també l’ermita de Santa Maria del Catllar i diverses masies aïllades 
com el Poncet, Can Romans, Can Bac de Morers, Casa dels Tres Plans i Can 
Jordana. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Actualment aquests boscos estan bon estat de conservació, ja que s’ha anat 
recuperant el bosc autòcton antigament desforestat, ocupat per feixes de conreu, o 
amb un predomini de la pineda de pi roig secundària. De totes maneres, la seva 
situació al voltant del nucli de Ripoll el fan vulnerable. 
 
La conducció del gas natural va afectar una part de la fageda del Catllar o del Tres 
Plans, i també del torrent dels Tres Plans. A nivell general l’espai ha patit un 
aprofitament forestal que ha afectat el sotabosc, aclarin-te’l força. Malgrat la menor 
presència de pagesos i ramaders, encara es manté el costum de desbrossar els 
marges de les rieres i torrents, cosa que accelera el seu assecament i afavoreix el 
trepig del bestiar que acaba afectant la fauna aquàtica. La presència de bestiar pel 
mig del bosc i dins els petits torrents afecta el sotabosc i l’equilibri de la fauna 
aquàtica dels torrents més petits i de cabal escàs. Hi ha un gran nombre de pistes i 
camins usats per vehicles tot terreny. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria la redacció d’un Pla d’ordenació forestal que permeti el manteniment i 
millora d’aquestes fagedes, prioritzant els valors naturals enfront de l’explotació 
forestal. Cal també reconduir el costum de desbrossar els marges de les rieres i 
torrents. Finalment es proposa establir mesures per evitar l’accés del bestiar als 
nuclis més ben conservats d’aquests boscos. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Es recomana la redacció de Plant Tècnics de Gestió i Millora Forestals per tal 
de gestionar les fagedes de l’espai. Algunes de les accions que s’hi haurien 
d’incloure són: prioritzar la conservació de les fagedes en front de 
l’explotació forestal i delimitar els rodals de fageda amb millor estat de 
conservació per tal d’evitar el seu pastoreig.  
 

b) Es recomana la no intervenció en una franja de 5 m a banda i banda dels 
cursos aigua. En una franja de 50 m només s’hi haurien de permetre els 
usos agrícoles i forestals. 

 



 

 

c) És convenient la regulació del trànsit motoritzat dins el sector, per tal 
d’evitar possibles afectacions sobre la flora i fauna autòctona protegida. 
 

d) L’actual planejament de les Llosses i de Ripoll autoritza dins el SNU, obres 
d’edificis o instal�lacions de d’utilitat pública o interès social. La implantació 
d’aquestes hauria d’anar condicionada a la redacció d’un Pla Especial que 
inclogui estudi d’impacte ambiental i paisatgístic i, que es regulin les 
condicions formals, estètiques i tècniques.   
  

 

 
 

 


