
 

 

Camí de Mogrony (o Montgrony) 

Codi: 170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
157,99 ha. Gombrèn. 
 
Delimitació: 
 

Per l’oest, el límit l’estableix la carena que baixa de la serra de les Cruïlles a 
Gombrèn. Des d’aquí es segueix pel sud la carretera GI-401 fins al torrent del 
Forat. A l’est es continua per la carena cap a la serra de Santa Magdalena. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Aquesta zona es situa damunt de materials de l’Eocè, incloent-hi les anomenades 
formació Corones i formació Armàncies. La fm. Corones conté en un dels seus 
trams una acumulació d’hidrocarburs, que fins i tot en algun aflorament s’observen, 
excepcionalment, capturats en cristalls de calcita. D’altra banda, també es poden 
trobar diversos afloraments de gran interès didàctic per observar les megaturbidites 
de la fm. Armàncies, les qual representen grans fragments d’una plataforma que, 
probablement a conseqüència de terratrèmols, s’esllavissaren i es resedimentaren 
en àrees més profundes de la conca.  
 
La vegetació, bastant esclarissada, s’està recuperant. La formen les pinedes 
secundàries de pi roig (Pinus sylvestris), les quals substitueixen les rouredes de 
roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis), i fagedes (Buxo-Fagetum). També 
apareixen diferents clapes de prats mesòfils (Euphrasio-Plantaginetum) i joncedes 
(Aphylantion). 
 
En aquest sector hi és present el picot negre (Dryocopus martius), el duc (Bubo 

bubo) i la gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax). La proximitat amb les 
cingleres de Mogrony fa que hi siguin freqüents l’àliga daurada (Aquila chrysaetos), 
l’aufrany (Neophron percnopterus), el voltor (Gyps fulvus) i, fins i tot, el pela-



 

 

roques (Tichodroma muraria). Al torrent, resseguit per una salzeda, hi viu el barb 
de muntanya (Barbus meridionalis) i el tritó pirinenc (Calotriton asper). En les 
pinedes és comú la presència del lepidòpter protegit gaèllsia (Graellsia isabelae),. 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Tot i tractar-se d’un espai amb una superfície reduïda, es poden trobar diversos 
punts d’interès geològic com són els afloraments de les megaturbidites (roques 
amb acumulacions d’hidrocarburs) nummulits i altres. La vegetació, tot i que 
aclarida, es troba en procés de recuperació. 
 
Qualificació urbanística: 
 

Gombrèn 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Agrícola 
- Rústec 

 
Construccions existents: 
 
Únicament apareix la masia de les Palomeres. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Es van obrir algunes pistes forestals que van afectar la vegetació, el substrat calcari 
i algun dels punts d’interès geològic anteriorment comentats. Les activitats 
agrícoles s’han anat abandonant i el bosc va reocupant els prats. El torrent de 
Borruell queda afectat per alguns abocaments provinents del nucli urbà de 
Gombrèn.  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria mantenir l’activitat agrícola, sobretot a la zona més pròxima al nucli de 
Gombrèn. Cal també una regulació de l’accés a les pistes forestals per evitar 
l’alteració dels punts d’interès geològic. Finalment, es requereix vetllar perquè les 
obres de millora de la carretera de Campdevànol a la Pobla de Lillet i els accessos 
previstos no afectin negativament aquest espai. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 

 
a) Seria convenient la revisió del planejament urbanístic del municipi de 

Gombrèn, el qual disposa d’una normativa poc específica pel que fa a la 
protecció del sòl no urbanitzable i en especial a la les característiques i 
rellevància ecològica d’aquest espai. 
 
 

 



 

 

b) No s’hauria de permetre cap tipus de construcció dins l’àmbit d’aquest espai, 
per tal de mantenir el bon estat que actualment presenta i garantir la 
conservació que mereix. 
 

c) Caldria redactar un Pla Especial de recuperació de pastures, per tal de 
mantenir l’estat actual d’aquestes i preservar els marges arbrats que limiten 
els diferents prats. 
 

d) Seria convenient dotar d’una protecció especial al prats de dall del sector, 
per tal d’afavorir a la continuació d’aquesta pràctica agrícola, que potencia la 
biodiversitat florística i l’harmonia paisatgística. 
 

e) Es recomana limitar l’accés a les pistes forestals del sector i evitar-ne el seu 
asfaltat i ampliació per tal d’assegurar la no afectació als elements abiòtics 
(afloraments d’especial interès) i biòtics (flora i fauna). 

 

 


