
 

 

Cal Gat - Rama 

Codi: 169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
860,99 ha. Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. 
 
Delimitació: 
 

El límit nord va des del torrent de la Barricona, passant per darrere de Rama fins al 
turó del Verdaguer i el serrat de la Reïa. Baixa després pel torrent de la Ginebrosa 
fins el riu Ter. Més enllà del riu, el límit ressegueix el sector est de l’àrea inclosa 
dins de la Xarxa Natura 2000, i continua per la carena de la serra de Costa Llisa i 
de la serra del Boix. Retorna al riu Ter deixant a l’exterior el Guitart.  
  
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai es dibuixa damunt de materials de l’Eocè, dipositats en ambients marins i 
continentals. En els sediments marins, els nivells de guix permeten les surgències 
de fonts sulfuroses. La vegetació predominant en el sector nord és la pineda 
secundària de pi roig (Pinus sylvestris), que substitueix la roureda de roure 
martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis) amb clapes de prats i joncedes 
(Plantagini mediae-Aphyllanthetum). En el sector sud, a l’altra banda de riu Ter, el 
bosc dominant és la fageda (Buxo-Fagetum sylvaticae i Buxo-Quercetum 

pubescentis fagetosum) amb pi roig (Pinus sylvestris). Sembla que es van 
recuperant els bosquets de roure pènol (Isopyro-Quercetum roboris) i altres 
associacions ombrívoles, com les pertanyents al Tilio-Acerion. Ocupant les 
esplanades de les terrasses fluvials apareixen extensos conreus.  
 

És una zona molt freqüentada per fauna de tota mena, tant forestal i aquàtica, com 
d’espais oberts. Al bosc hi viu el picot negre (Dryocopus martius) i és zona de caça 
de l’àliga marcenca (Circaetus gallicus). Destaca el pas important d’ungulats com el 
porc senglar (Sus scrofa) o el cabirol (Capreolus capreolus), que han ocasionat 
alguns accidents a la carretera C-26. Els torrents apareix el cranc de riu 



 

 

(Austropotamobius pallipes). Aquest espai, també  forma part de l’àrea de 
distribució del lepidòpter protegit Graellsia isabelae i el coleòpter Lucanus cervus. 
Pel fet de resseguir el riu Ter la fauna aquàtica manté una estreta relació amb tot 
aquest sector. 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
És una àrea agroforestal que envolta el riu Ter (Xarxa Natura 2000) i la zona 
humida dels plans del Guillot (pantà de Cal Gat). Els camps de Rama són dels més 
grans i fèrtils del Ripollès. Són d’interès també els boscos higròfils i la roureda de 
roure pènol. Cal recordar també que el pantà de Cal Gat és la principal zona 
humida del Ripollès i és lloc de cria d’espècies aquàtiques i parada de moltes més 
espècies d’ocells en migració. A més de ser el principal punt de repòs en migració 
del Ter al Ripollès, també constitueix un dels principals connectors entre les serres 
pre-Pirinenques (de nord i sud). 
 
Qualificació urbanística: 
 

Ripoll 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Espai de conreu i pastura 
- Espai de bosc i muntanya 
- Paratge natural, Clau PN 

 
Sant Joan de les Abadesses  

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona Forestal pineda de pi roig, Clau F-PR 
- Zona Forestal bosc mix de caducifolis i pi roig , 
Clau F-M 
- Zona Forestal pineda de pi roig amb caducifolis,  
Clau F-C 
- Rústic, Clau R 
- Agrícola, Clau A 

 
Construccions existents: 
 
L’espai presenta edificacions aïllades que corresponen totes a masies. Entre 
aquestes cal destacar les Solses, Rodonella Nova, el Guillot i Can Rogall. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Aquesta zona es veu amenaçada, sobretot per l’ocupació urbanística de polígons 
industrials i infraestructures viàries. De fet, aquesta àrea envolta un dels polígons 
industrials més importants de Sant Joan de les Abadesses, la Colònia Jordana, a 
més d’una granja i un espai esportiu sobre la presa del pantà de Cal Gat. A tot això, 
cal afegir-hi l’ampliació o construcció de nous polígons industrials. Fins i tot, cal 
destacar que s’hi ha plantejat la ubicació d’un polígon industrial comarcal. 
 



 

 

També es veu afectada per la construcció de pistes forestals utilitzades per 
l’explotació dels boscos. Els conreus en determinades èpoques de l’any, són coberts 
de purins, molt sovint en excés, els quals generen  lixiviats, que acaben 
contaminant el riu. L’actual carretera C-26 suposa una barrera ecològica que 
provoca efectes importants entre les poblacions d’amfibis, i fins i tot accidents per 
col�lisions amb la fauna salvatge. També hi ha l’amenaça potencial del 
condicionament de la carretera C-26 com a Eix Pirinenc.  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria establir una major conservació del caràcter agrícola dels camps, limitant 
l’ocupació industrial i urbanística. També es necessita marcar i protegir el Domini 
Públic Hidràulic i fer respectar el límit del LIC. Finalment, es recomana establir un 
control de la construcció de noves pistes forestals. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Caldria que la normativa urbanística de Sant Joan de les Abadesses 
identifiques aquesta zona com d’especial protecció i hi desenvolupes una 
normativa adequada per a la seva preservació. 

 
b) Les planes agrícoles en el conjunt de la comarca del Ripollès són escasses, i 

en aquest sector i aquesta desenvolupa un paper significatiu com a zona 
d’amortiment i de connexió ecològica. En aquest sentit es recomana que en 
ambdós municipis no es permeti cap tipus de construcció.  

 
c) S’hauria de delimitar dins els planejament urbanístic del dos municipis una 

franja de 5 metres a banda i banda dels cursos d’aigua on no hi fos permesa 
cap tipus d’actuació i fins a 50 metres on només hi siguin permeses 
activitats agrícoles i forestals.  
 

d) Es recomana l’aplicació del manual de bones pràctiques agrícoles i 
ramaderes per reduir l’abocament en excés de purins i altres compostos. 
 

e) Es recomana proposar mesures correctores per tal de minimitzar l’efecte 
barrera que provoca la carretera C-26 dins el sector. 
 
 



 

 

 


