
 

 

Pla d’Anyella 

Codi: 176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
1.228,95 ha. Toses. 

 
Delimitació: 
 

Es segueix el límit comarcal amb la Cerdanya. Pel nord i per l’est l’espai connecta 
amb el pla de Salines - muntanya de Palós i collada de Toses. A l’est, el límit 
davalla fins a prop del poble de Toses, per sobre dels 1.500 m, i cap al sud s’enllaça 
amb l’espai natural proposat de les obagues de Toses i Fornells. Al sud, l’espai 
delimita amb el Berguedà i coincideix amb el límit del Parc natural de les Serres del 
Cadí i Moixeró. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
L’espai està delimitat damunt de materials paleozoics, datats sobretot a l’Ordovicià 
superior i Devonià. La major part està poblat per prats i pastures (Alchemillo-
Festucetum, Festucetum gautieri, Endressio-Nardetum, Gentiano-Primuletum), amb 
alguna clapa de prats de festuca supina (Hieracio-Festucetum airoidis), i també de 
landes de bruguerola (Alchemillo-Callunetum). També hi ha una petita pineda de pi 
negre calcícola (Pulsatillo-Pinetum uncinatae). Cap a les Tallades hi ha prats 
subalpins d’ussona (Festucetum gautieri) i, baixant a Toses, boixedes i baleguers 
(Senecio-Genistetum europaeae, Prunello-Sarothamnetum scoparii buxetosum). 
Prop de la carretera N-260, als llocs assolellats, apareix la pineda de pi roig 
(Veronico-Pinetum sylvestris).  
 
Aquesta àrea és zona d’hivernada d’espècies tan emblemàtiques als Pirineus com la 
perdiu blanca (Lagopus mutus) i el pardal d’ala blanca (Montifringilla nivalis). 
També hi viuen l’almesquera (Galemys pyrenaicus), la perdiu xerra (Perdix perdix 
hispaniensis), l’hortolà (Emberiza hortulana) i el llangardaix pirinenc (Lacerta 
agilis). 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Aquesta zona és molt important pel paper que té en la connectivitat ecològica entre 
els espais naturals del Pirineu, tant del Ripollès com de les comarques del Conflent i 
de l’alta Cerdanya amb el Pre-pirineu (serres del Cadí i Moixeró i la Serra de 
Montgrony). Es tracta d’una zona d’espais oberts i per on algunes espècies presents 
al Pirineu es comuniquen o han arribat a colonitzar diferents territoris del 
Prepirineu, com la marmota o el llop, el qual ha arribat dels Alps francesos i es 
dispersa pels Pirineus orientals i la serra de Cadí. També és una magnífica zona 
d’hivernada d’espècies de gran d’interès com la perdiu blanca o el pardal d’ala 
blanca. Al riu Rigard hi viu l’almesquera. En tractar-se d’un ambient molt semblant 
als espais veïns i a una altitud força elevada gaudeix d’una excel�lent funcionalitat 
ecològica. Tanmateix l’espai també és important per la concentració d’espècies 
d’espais oberts durant l’època migratòria.  
 

Qualificació urbanística: 
 

Toses 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Agrícola, Clau 2 
- Forestal, Clau 3 
- Alta muntanya, Clau 4 
 

 
Construccions existents: 
 
L’espai no presenta cap construcció. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
El pla d’Anyella és una de les zones principals de pastura dels ramats de bona part 
del Ripollès i de la Catalunya central i oriental. Un excés de pastura i de presència 
de bestiar han eutrofitzat el sòl i ha afectat algunes de les comunitats dels prats. 
Tot i això, l’impacte principal que pateix aquesta zona és la proximitat de l’estació 
d’esquí de la Molina i l’afluència humana en determinades èpoques de l’any. La 
carretera local que comunica la Molina amb Castellar de n’Hug afavoreix la 
presència d’un gran nombre de visitants. En aquests moments, sembla que aquesta 
situació encara és compatible amb la funcionalitat d’aquest espai, tot i que caldrà 
estar atent al projecte de la nova carretera del túnel de Toses. Es llencen molts 
residus des de les carreteres, fet que ha afectat espais tant delicats com les 
molleres. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
La part més elevada del sector sud limita amb el Parc natural del Cadí - Moixeró, i 
gaudeix de valors suficients com per formar-ne part. Caldria regular l’activitat 
turística d’aquesta zona on s’hi ha practicat i malauradament encara s’hi practica, el 
motorisme de muntanya fora de pista. Caldria també establir una senyalització a la 



 

 

carretera per alertar de l’impacte que genera l’acumulació de residus i realitzar una 
neteja sistemàtica d’aquests. 
 

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 de preservació del sistema de 
prats i pastures i dels boscos. 
 

b) Es recomana la inclusió del sector sud d’aquest espai al futur Parc natural 
del Cadí – Moixeró, considerant els alts valors associats.   
 

c) Amb caràcter d’urgència és creu necessari la delimitació estricte d’una zona 
per practicar el motorisme de muntanya, quedant la resta d’espai lliure 
d’aquesta activitat. 
 

d) Es recomana limitar l’accés motoritzat al sector, permetent només el pas a 
peu o en vehicles no motoritzats.  
 

e) Caldria realitzar una neteja periòdica de brossa acumulada en el sector i 
sobretot alertar als visitants dels riscos que comporta llençar residus en 
ambients com aquests. 
 

f) Es recomana la no construcció de cap tipus d’infraestructura dins el sector, 
per tal de salvaguardar els valors naturals intrínsecs que presenta. 

 
 

 


