
 

 

Torrent d’Estiula, Baga de Colomer 

Codi: 165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
233,26 ha. Campdevànol i Les Llosses. 
 
Delimitació: 
 

L’espai inclou part del riu Merdàs a la zona del Querol. El límit puja cap a la riera 
d’Estiula. Pel nord i per l’oest s’agafa la pista que puja de la carretera GI-401 fins a 
Sant Feliu d’Estiula. Allà, el límit continua per la  pista forestal que va fins al collet 
de l’Auró i segueix la carena del mateix serrat cap al collet de Daguí, fins a baixar a 
la Mosquera. Pel riu Merdàs, el límit baixa a la font de la surgència del Querol. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai pretén protegir la riera d’Estiula i el final del torrent de Busacs. Les aigües 
circulen per damunt de materials eocènics d’origen marí i continental. A la plana del 
Querol hi ha una surgència d’aigua salada que s’ha propagat per l’halita associada 
als guixos d’aquesta àrea. 
 
La cobertura vegetal està formada per pinedes de pi roig, probablement 
secundàries (Pinus sylvestris), que han substituït les rouredes de roure martinenc 
(Buxo-Quercetum pubescentis) i algunes clapes de fagedes (Buxo-Fagetum) a les 
zones més ombrívoles. Destaquen alguns prats mesòfils (Euphrasio-

Plantaginetum), molt rics en orquídies, com l’Epipactis atrorubens, E. palustris,  

Cephalantera rubra, C. damasomium, Listera ovata, Platanthera bifolia, P. 

chloranta, Gymnadenia conopsea, Orchis maculata, O. majalis, O. elata, 

Anacamptis pyramidalis, entre altres. 
 
Com a vegetació de ribera també hi ha sargars (Saponario officinalis-Salicetum 

purpureae) amb salze blanc (Salix alba), gatell (Salix cinerea ssp. oleifolia), 
pollancres (Populus nigra) i vern (Alnus glutinosa). 
 



 

 

En els obacs hi viu el picot negre (Dryocopus martius) i en els cursos d’aigua, la 
merla d’aigua (Cinclus cinclus), la mussaranya d’aigua (Neomys fodiens), el tritó 
pirinenc (Calotriton asper) i el barb de muntanya (Barbus meridionalis). També hi 
ha presència de gaèllsia (Graellsia isabelae) hi és present. 
  
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
La riera té algunes basses que proporcionen un bon hàbitat per a la fauna aquàtica, 
amb un bosc de ribera en procés de recuperació després d’anys d’estassades. Els 
voltants de la riera presenten un bosc dominat per la pineda de pi roig però amb 
alguna clapa de fageda al bac. Als prats hi ha una gran diversitat d’espècies 
d’orquídies. També destaca la surgència d’aigua salada present a la plana del 
Querol, la qual es tracta d’un fenomen poc corrent al Ripollès, a més de trobar-se 
catalogada com a punt d’interès geològic. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Campdevànol 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
- Sòl lliure permanent, Clau 13 
 

Les Llosses 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Agrícola ramader, Clau A 
- Prats i matollars, Clau B 
- Forestal, Clau C 
- Fluvial i connector, Clau D 

 
Construccions existents: 
 
Únicament hi trobem la masia aïllada de la Mosquera. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
La zona es troba molt freqüentada a l’estiu, amb nombrosos vehicles que segueixen 
les pistes forestals. També s’han efectuat tallades que han afectat el bosc de ribera. 
Les aigües de la riera pateixen episodis de contaminació, sobretot a l’estiu, per 
multitud de campistes. Finalment, cal esmentar que l’aiguabarreig amb el riu 
Merdàs s’ha convertit en una zona de rentat d’automòbils. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria elaborar un pla de gestió forestal que permeti recuperar les zones de bosc 
més alterades i augmentar la vigilància a l’època estival. 
 



 

 

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

a) Caldria impedir qualsevol tipus d’actuació sobre la vegetació de ribera en 
una franja 5 metres a partir del marge que delimita el llit del riu, i establir 
una franja de protecció urbanística de 50 m d’amplada on es permeti 
únicament el desenvolupament d’activitats agrícoles i forestals. 
 

b) Es recomana la redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestals per tal 
de dur una bona gestió dels boscos i recuperar aquells masses més 
alterades. 
 

c) És convenient la redacció d’un Pla Especial Fluvial per tal de regular aspectes 
concrets d’afecció de la riera com el transit motoritzat proper a la llera, la 
contaminació provinent de la utilització de productes de neteja, la 
recuperació del bosc de ribera, entre altres.  
 

d) Caldria establir una regulació del trànsit motoritzat per les pistes forestals 
del sector, evitant d’aquesta manera l’afecció d’espècies de flora i de fauna. 
 

 


