
 

 

Riu Freser 

Codi: 177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
69,71 ha. Campelles i Ribes de Freser. 
 
Delimitació: 
 

L’espai comprèn el tram del riu Freser que de sud a nord transcorre des de la 
Colònia Perramon fins a sota la depuradora de Ribes de Freser. Per l’est i l’oest 
l’espai inclou algunes clapes de bosc i rocallam de gran interès natural, geològic i 
cultural. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai es troba sobre materials paleozoics i garumnians. Hi destaquen les 
anomenades coves de Ribes, incloses en l'Inventari d'Espais d'interès Geològic de 
Catalunya, com a Geozona 142. Aquestes també esdevenen Punt d’Interès Geològic 
Comarcal, ja que és un lloc d’immillorable situació per observar el sòcol paleozoic i 
la tectònica de cobertera que configuren el que s’ha anomenat en tectònica l’”estil 
pirinenc”. En el mateix espai afloren materials volcànics (ignimbrites i tobes 
riolítiques) i s’hi emmarca una surgència d’aigües termals que s’observa a prop de 
les restes de l’antic balneari de Montagut, en què l’aigua surt a una temperatura 
més o menys estable de 25º C. Es creu que aquestes aigües termals, són d’origen 
profund i la seva surgència es relaciona amb la presència d’estructures tectòniques 
alpines. 
 
El principal interès vegetal rau en el bosc de ribera que encara es manté resseguint 
de manera intermitent el curs del riu. Es tracta de vernedes (Scrophulario alpestris-

Alnetum). Més enllà del curs del riu Freser apareixen boscos, més o menys 
esclarissats de faig (Buxo-Quercetum fagetosum) amb pi roig (Pinus sylvestris), 
boscos mixtos de til�lers, freixes, roures i altres caducifolis (Hedero-Tilietum), de 



 

 

roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis), de roure de fulla gran (Pteridio-

Quercetum pubescentis), i vegetació rupícola (Saxifragion mediae). 
 
La fauna lligada al medi fluvial es veu representada per la truita de riu (Salmo 

trutta fario), amb alguns dels exemplars més purs dels Pirineus, per la qual cosa 
s’ha declarat tot aquest tram de riu reserva genètica de truita. També hi viu la 
merla d’aigua (Cinclus cinclus) i el blauet (Alcedo athis). L’hàbitat és molt favorable 
per a la presència de la llúdriga (Lutra lutra), que ha retornat al Ter i al Freser 
després de 20 anys d’haver-ne desaparegut. Per les cingleres es deixen veure la 
gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax) i el ballester (Apus melba). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El riu Freser presenta un bosc de ribera amb vernedes de gran interès, alterades fa 
uns anys, però que actualment estan en procés de recuperació. Aquest espai, a 
més, és un punt de connectivitat ecològica molt important entre la serra de 
Montgrony i serra Cavallera. També es presenten alguns Punts d’Interès Geològic 
com les fonts termals d’Aigües de Ribes i l’apilament antiformal del Freser. La font 
termal és l’única de tota la comarca i l’únic exemple de surgència termal en 
estructura prepirinenca.  
 
Qualificació urbanística: 
 

Campelles 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Serveis, Clau 1 
- Agrícola, Clau 2 

Ribes de Freser 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Agrícola, Clau 2 
 

 
Construccions existents:  
 
No es troben construccions. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Actualment s’ha recuperat bastant del condicionament de la carretera N-260, però, 
en tractar-se d’una vall molt tancada i estreta, qualsevol altra actuació sobre la 
carretera en pot alterar les seves característiques naturals. Tot i que en aquest 
tram proposat el bosc de ribera s’ha anat recuperant lentament, les explotacions 
periòdiques que es realitzen prop dels nuclis urbans l’afecten negativament. 
Algunes activitats industrials són causa esporàdica d’abocaments directes de 
contaminants al riu i de manera més difusa, per les restes d’hidrocarburs, olis i 
altres residus, que també baixen al riu provenint dels grans aparcaments amb 
nombrosos camions. 
 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria marcar i protegir el domini públic hidràulic, com també afavorir la 
recuperació del bosc de ribera i evitar que es tallin els verns més grans, com ja ha 
passat al nucli urbà de Ribes de Freser. També cal evitar l’alteració de les cingleres 
i zones de rocallam on es troben les coves de Ribes i també l’antic balneari en 
runes sobre les fonts termals. És urgent i necessari el control dels abocaments i 
residus de les indústries properes. Finalment, també convindria fer un seguiment 
de l’estació depuradora d’aigües residuals de Ribes de Freser, amb problemes de 
funcionament que causen nombrosos episodis de contaminació. 
 
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 nou POUP de la Vall de Ribes, adopti mesures de 
protecció més estricte pel sòl no urbanitzable, i en especial de les masses 
forestals i els punts d’interès geològic. 
 

b) Caldria que l’Agència Catalana de l’Aigua efectués un seguiment a l’estació 
depuradora d’aigües residuals i n’asseguri la funcionalitat i la capacitat de 
càrrega que suporta. 
 

c) Es recomana la no intervenció en una franja de 5 m a banda i banda del riu 
Freser i en una franja de fins a 50 m només s’hi haurien de permetre usos 
agrícoles, ramaders i forestals. 
 

d) És convenient no permetre la construcció de noves infraestructures per tal 
de mantenir la fràgil estabilitat de l’estreta vall. 
 

e) Cal evitar l’alteració de les cingleres i zones de rocallam on es troben les 
coves de Ribes i també l’antic balneari en runes sobre les fonts termals. 
 

f) S’aconsella la redacció i execució d’un Pla Especial de Millora Fluvial per tal 
de dur a terme diferents actuacions en millora de l’estat actual del riu Freser 
i en concret: afavorir la recuperació del bosc de ribera, evitant la tala dels 
exemplars arboris més madurs; delimitar i protegir el domini públic 
hidràulic; i controlar els abocaments i residus d’indústries properes o 
vehicles estacionats vora el riu. 
 



 

 

 


