
 

 

Vall d’Estremera i Bosc d’Estremera  

Codi: 172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
708,67 ha. Planoles, Queralbs i Ribes de Freser. 
 
Delimitació: 
 

Espai situat a continuació de l’EIN de les Capçaleres del Ter i del Freser. El límit 
nord l’estableix aquest espai fins al bac de la Foradada. Des d’aquí a Queralbs, 
aquest engloba el torrent de Fontalba o de l’Home Mort i la zona de Vilamanya. A 
partir d’aquí, el límit segueix el bosc cap al sud a uns 1.500 m d’altitud fins al riu de 
Planès. A l’oest, l’espai limita amb el paratge proposat de la muntanya de Palòs i el 
pla de les Salines. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai està emplaçat damunt de materials cambro-ordovicians, amb esquists de 
baix grau de metamorfisme amb intercalacions de calcàries, dolomies i marbres que 
permeten la circulació d’aigua, cosa que afavoreix la formació de coves, surgències 
i fonts. Prop de Fustanyà, sota can Damià, hi ha una explotació d’arsenopirita, 
calcopirita, galena, limonita, etc. Inclou també les conegudes coves de Rialb. 
 
La vegetació és composta per la pineda de pi negre. Als obacs, aquesta comunitat 
difereix dels vessants orientats al solell, de manera que podem parlar de Saxifrago-
Rhododendretum - Pulsatillo-Pinetum i Teucrio-Brometum, Ononido-Anthyllidetum, 
respectivament. També inclou pinedes acidòfiles de pi roig (Veronico-Pinetum 

sylvestris), que formen part del bosc de l’Estremera, considerat forest d’interès 
comarcal. També apareix la vegetació rupícola (Saxifragion mediae), amb pastures 
de gaiol (Genistello-Agrostidetum), prats de dall (Arrhenatherion), i balegars amb 
gòdua i boix (Senecio-Genistetum europaeae i Prunello-Sarothamnetum 

buxetosum). Al nord de Vilamanya, resseguint el torrent de Barnit, o de la Mina, hi 
ha un sargar (Saponario-Salicetum purpureae). El bosc del Pinetar, mitjançant un 



 

 

conveni entre l’Ajuntament de Planoles i l’Obra Social de Caixa Catalunya disposa 
d’un pla de gestió. 
  
La fauna és de gran interès, amb moltes de les espècies que viuen a les capçaleres 
del Ter i del Freser, com el gall salvatge (Tetrao urogallus), el mussol pirinenc 
(Aegolius funereus) i la perdiu xerra (Perdix perdix hispaniensis). És una zona molt 
freqüentada pel trencalòs (Gypaetus barbatus). El gat salvatge (Felis sylvestris) 
també hi és present i al riu de Tosa hi habita l’almesquera (Galemys pyrenaicus) i 
el tritó pirinenc (Calotriton asper). Als boscos hi cria el picot negre (Dryocopus 
martius). 
 
A les coves de Rialb, s’hi han identificat, entre altres, diversos invertebrats com 
l’escorpí cec (Belisarius xambeui), l’opilió Astrobunus  grallator, el centpeus 
Lithobius ambulotentus, espècie considerada vulnerable en el Catàleg Nacional 
d’Espècies Amenaçades, l’ortòpter Dolichopoda linderi i el coleòpter Perriniella 
faurai.  
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
La presència de rocallam calcari entremig d’un domini de substrat silícic afavoreix 
una bona diversitat de comunitats vegetals i de fauna. Les cingleres i el relleu 
agrest afavoreixen la presència de fauna d’interès, com el trencalòs, el qual fins i 
tot hi ha efectuat algun intent de reproducció. Al riu de Tosa i torrent dels Plaus, o 
de l’Home Mort, hi viu l’almesquera. A més, engloba coves i mineralitzacions, que 
formen part del patrimoni geològic d’interès. Finalment, cal també considerar que 
aquest espai complementa ecològicament l’EIN de les Capçaleres del Ter i del 
Freser. 
  
Qualificació urbanística: 
 

Planoles 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Serveis, Clau 1 
- Forestal, Clau 3 
- Alta muntanya, Clau 4 
- Domini esquiable, Clau 5 

 
 

Queralbs 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Agrícola, Clau 2 
- Forestal, Clau 3 

 
Ribes de Freser 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Forestal, Clau 3 

 
 

 



 

 

Construccions existents: 
 
L’espai presenta dos úniques construccions, el refugi forestal del Corral Blanc i el 
mas Can Bòlica. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’explotació forestal excessiva ha afavorit l’impacte posterior d’algunes tempestes i 
bufaruts que han acabat d’afectar el bosc. La primavera del 2003 en va quedar 
molt malmesa una part important. També hi ha freqüentació antròpica a través de 
la carretera que de Planoles puja al collet de les Barraques i d’una pista forestal que 
continua fins a Vilamanya. Pel sector nord hi ha la pista forestal que des de 
Vilamanya penetra per la vall d’Estremera fins a l’Home Mort. També hi ha una 
pressió cinegètica que ha afectat la possible cria d’algunes espècies de gran interès. 
La freqüentació de les coves altera les seves condicions ambientals i afavoreix 
l’acumulació de deixalles, la qual cosa afecta les poblacions endogees. D’altra 
banda, també es capturen exemplars de fauna, fet que implica una reducció 
d’aquestes.  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria incloure aquest espai dins l’EIN de les Capçaleres del Ter i del Freser i 
també dins el futur parc natural proposat per aquesta zona. També s’hauria de 
regular l’accés a la carretera del collet de les Barraques i les pistes de Vilamanya. 
Es recomana tallar l’accés motoritzat fins a l’Home Mort i regular la caça durant 
l’època de cria d’espècies com el trencalòs (de finals de desembre a juny). Caldria 
també aplicar un pla de gestió forestal, regular les visites a les coves i prohibir i 
controlar les captures d’invertebrats. Finalment, es requereix evitar el 
col�leccionisme de minerals. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Es recomana que el futur PUOP estableixi una normativa més específica de 
protecció del sòl no urbanitzable i en concret que vetlli per la protecció dels 
sistemes naturals i en especial dels boscos de pi negre i els prats de dall. 
 

b) Per les característiques naturals pròpies del sector, es recomana incloure 
l’espai dins el futur Parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. 
 

c) És convenient redactar i executar Plans de Gestió i Millora Forestal, per tal 
de millorar l’estat ecològic dels boscos del sector i evitar possibles afeccions 
sobre aquest hàbitat i la corresponent fauna associada. 
 

d) Caldria regular l’accés motoritzat al sector amb el tancament d’algunes 
pistes forestals (pista fins a l’Home Mort), per tal que només s’hi pogués 
accedir a peu o vehicle no motoritzat, minvant d’aquesta maner l’impacte 
provocat per la sobrefreqüentació.  
 



 

 

e) Es convenient executar Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, amb l’objectiu de 
limitar i controlar les llicències de caça, evitant possibles afeccions a fauna 
protegida. S’hauria d’evitar donar permisos de caça durant l’època de cria 
del trencalòs (de desembre a juny). 
 

f) És recomanable redactar una guia de bones pràctiques pels visitants, per tal 
de conscienciar a la població dels greuges associats a conductes tals com: 
recol�lecció de minerals, captura d’invertebrats, abocament de deixalles, el 
trànsit motoritzat, etc. 
 

g) Convé limitar les visites de les coves de Rialb per tal de mantenir el bon 
estat actual i evitar agressions sobre el sòl, la flora i la fauna del sector.  
 
 

 
 
 


