
 

 

Riu Merdançol o Margansol 

Codi: 167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
26,28 ha. Les Llosses. 

 
Delimitació: 
 

Per l’oest, el límit segueix la carretera BV-4656 fins al límit comarcal amb el 
Berguedà. Per l’est, es ressegueix la pista forestal més pròxima a la riera fins al 
collet de Marcians. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
Aquesta àrea és un petit tram de la riera berguedana de Merdançol, delimitada dins 
la comarca del Ripollès. Discorre damunt de materials eocènics dipositats en medi 
marí, que han estat erosionats formant barrancs. Forma part de la Geozona 150 
(Borredà-St. Jaume de Frontanyà), on es pot observar una successió molt completa 
de l’Eocè mitjà. 
 
La riera s’obre pas a través de la vegetació de l’entorn, constituïda per pinedes 
secundàries de pi roig (Pinus sylvestris) que probablement substitueixen les 
rouredes de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis) i les fagedes (Buxo-
Fagetum). En algun tram s’hi desenvolupa el sargar (Saponario officinalis-Salicetum 
purpurea).  
 
La fauna vertebrada vinculada al riu és representada pel tritó pirinenc (Calotriton 
asper) i el barb de muntanya (Barbus meridionalis), entre d’altres. 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Aquest tram de riu complementa els espais naturals del Berguedà, amb una riera 
molt ben conservada, tot i que de menor cabal que la de Merlès. El bosc envoltant i 



 

 

dominant és la pineda de pi roig tot i que hi ha fondalades amb faig. Al riu hi ha 
basses i un bosc de ribera de sarga amb saulic. 
 

Qualificació urbanística: 
 

Les Llosses 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola, Clau 11 
- Zona forestal de muntanya, Clau 12 

 

 
Construccions existents: 
 
No es localitza cap tipus de construcció. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
El traçat de la carretera BV-4656 a Sant Jaume de Frontanyà n’ha afectat el bosc 
de ribera i ha provocat la caiguda de roques al riu. A l’estiu pateix problemes 
d’estiatge i manca de cabal. Això, juntament amb la freqüentació del bestiar durant 
aquesta època, provoca episodis de contaminació orgànica que afecta greument 
aquest hàbitat fluvial.  
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria establir una coordinació amb el Pla Territorial del Berguedà. També caldria 
recuperar els trams més alterats i afavorir la recuperació del bosc de ribera. 

 
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 d’un Pla Especial Fluvial, per tal de millorar l’estat 

ecològic de la riera, eliminar la contaminació orgànica, millorar els trams 
més afectats del bosc de ribera adjacent, etc. 
 

b) Seria convenient establir una franja de protecció de 5 m a banda i banda del 
riu on no estigués permès cap tipus d’actuació i fins a 50 metres on només 
s’hi puguin desenvolupar activitats agrícoles, ramaderes o forestals. 
 

c) Fora necessari establir relacions de coordinació amb la comarca del 
Berguedà per tal de portar una gestió conjunta sobre aquest espai 
 
 



 

 

 

 


