
 

 

Bosc de Ribes i de Pardines 

Codi: 175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
516,63 ha. Pardines, Queralbs i Ribes de Freser. 
 
Delimitació: 
 

Espai natural situat al límit de l’EIN de les capçaleres del Ter i del Freser. Pel nord 
limita amb aquest EIN fins arribar a la costa de Puigcerverís. Per l’est, el límit 
davalla seguint el torrent del Reguedell fins als 1.400 m d’altitud, d’on continuant 
cap a l’oest, connecta amb la pista de Ribes Altes. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Aquest espai, juntament amb l’espai de Fontalba-Els Planassos, ressegueix  l’EIN de 
les Capçaleres del Ter i del Freser. S’emmarca sobre materials cambro-ordovicians 
constituïts sobretot per esquistos de baix grau de metamorfisme, amb 
intercalacions de calcàries, dolomies  i marbres. També en algun sector apareixen 
materials volcànics (andesites). Comparteix amb l’espai Fontalba–els Planassos, la 
Geozona 136 (Queralbs–Núria), pel fet que engloba bons afloraments dels materials 
geològics abans esmentats. També s’hi poden observar entre Daió de Baix i la 
carretera de Queralbs a Ribes, restes d’un con fluvioglacial amb material morrènic 
erosionat pel riu. 
 
Inclou dues antigues explotacions de filons encaixats en els esquistos, d’on 
s’extreia arseniopirita. Aquests contenien, a més, altres minerals com són la 
calcopirita, pirita, goethita, hematites, malaquita, etc. Aquesta composició 
litològica, juntament amb la mobilització d’alguns elements propiciada per 
l’explotació minera han originat greus problemes de contaminació de les aigües de 
boca de diversos pobles de la vall de Ribes i del Ripollès, amb un contingut 
excessivament elevat d’arsènic. Per solucionar-ho s’ha condicionat una nova 
captació d’aigua de boca a sota Fontalba. 



 

 

 

Engloba, en part, dos boscos proposats com a singulars i d’interès comarcal: la 
baga de Siat, una pineda de pi negre amb neret (Saxifrago-Rhododendretum 
pinetosum) i el bosc de Ribes,  un bosc de pi roig (Hylocomio-Pinetum). També 
inclou pinedes dels solells silicis (Veronico-Pinetum sylvestris i pinetosum 

uncinatae). Prop del riu i els seus torrents, hi ha freixenedes (Brachypodio sylvatici-
Fraxinetum excelsioris) i altres boscos de caducifolis (Veronico-Betuletum, etc.). 
També reuneix prats de dall (Arrhenatherion), de gaiol (Gensitello-Agrostidetum), 
alguna clapeta de pastura de pèl caní (Alchemillo-Nardetum) i ginestars amb boix 
(Prunello-Sarothamnetum buxteosum). 
 
La fauna que hi habita és de gran interès. Hi són presents espècies com el gall 
salvatge (Tetrao urogallus), el mussol pirinenc (Aegolius funereus), el picot negre 
(Dryocopus martius), l’arpella pàl�lida (Circus cyaneus), o el raspinell pirinenc 
(Certhia familiaris), entre molts d’altres. El gat salvatge (Felis silvestris) es pot 
observar amb certa freqüència en aquesta zona. 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai inclou la presència d’extensos boscos de pi roig i pi negre, amb alguns prats 
subalpins, on crien algunes espècies protegides d’interès, i que mantenen una 
relació integral amb l’espai natural de les Capçaleres del Ter i del Freser proposat 
com a parc natural. Els prats subalpins de Ribes Altes mantenen una de les 
escasses poblacions d’arpella pàl�lida (Circus cyaneus) que crien a Catalunya. 
 
Qualificació urbanística: 
 

Queralbs 

 

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

Pardines 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Agrícola, Clau 2 

Ribes de Freser 

 

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

 
Construccions existents: 
 
Dins l’espai es troba una única construcció, en concret la masia de la Plana. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Tot i que encara es manté una connexió entre els boscos de Ribes i el de Pardines, 
el seu aclariment i consegüent degradació, l’ha fet més vulnerable als efectes del 



 

 

vent i els temporals, que afavoreixen, com els de primavera del 2003, la formació 
de grans clarianes al bosc.  
 
La pista forestal de Ribes Altes cap al pla d’Erola i sobretot la que segueix fins a 
Tregurà, potencien la freqüentació de públic amb vehicles tot terreny. A l’època de 
la tardor hi ha una forta pressió de gent a la recerca de bolets, cosa que provoca 
l’acumulació de deixalles i l’esbrossada del sotabosc. Per sobre del nucli de Ribes 
Altes s’ha construït algun edifici que ha afectat la població d’arpella pàl�lida. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria moderar l’aprofitament forestal, modificant el pla d’aprofitament de manera 
que asseguri i millori la conservació dels boscos i la fauna que hi habita. Cal regular 
l’accés a les pistes forestals, sobretot la que connecta amb Tregurà, tal i com ja 
s’ha fet a la del pla d’Erola, d’on no es pot continuar més enllà del refugi. 
Finalment, caldria mantenir els prats de dall i evitar que s’edifiqui per sobre del 
nucli habitat de Ribes Altes. 
 
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 preservació 
dels boscos. 

 
b) Es recomana que el futur POUP de la Vall de Ribes no permeti urbanitzar per 

sobre el nucli habitat de Ribes Altes.  
 

c) Els municipis de Queralbs, Pardines i Ribes de Freser haurien d’incloure una 
normativa més específica que garanteixi el manteniment i la protecció dels 
prats de dall, enfront a la urbanització, la transformació en conreus o a la 
degradació d’aquests ambients. 
 

d) És necessari la redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal, per tal 
d’assegurar la conservació dels boscos del sector i la fauna associada a 
aquests. 
 

e) Caldria limitar l’accés motoritzat a les pistes forestals, permetent només el 
pas a peu o amb vehicles no motoritzats, amb l’objectiu de disminuir 
l’impacte sobre el medi abiòtic i biòtic. 
 

f) Les tanques haurien de ser preferentment vives (arbustives o arbrades 
denses), de fil de pastor o de fusta i en cas d’impossibilitat, d’obra massissa 
fins a 0,40 metres. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 
 
 



 

 

 
 


