
 

 

Bac d’en Barrera, Serra de les Cambres, Bac del Mariner 

Codi: 186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
1.031,85 ha. Camprodon, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries. 
 
Delimitació: 
 

Espai compost per dues subunitats. Una de més petita situada a l’est de la Ral 
(subunitat nord), i l’altra més gran, situada al sud de Sant Pau de Segúries 
(subunitat sud). 
 
Tot el sector est segueix el límit amb la comarca de la Garrotxa fins a la collada de 
Sentigosa. Des d’aquesta Collada i pel límit oest s’enfila el marge esquerre del 
torrent del Vedellar fins a la rotonda de la cruïlla de les carreteres C-26 amb la C-
38. Des d’aquí, el límit nord d’aquest sector meridional va seguint l’espai del riu 
Ter, inclòs a la Xarxa Natura 2000, fins a les masies de can Virosta d’on, per la 
pista que puja per la calçada romana, s’arriba al coll Pregon. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Ambdues subunitats s’estenen sobre la sèrie eocena de materials sedimentaris, tant 
marins com continentals. La subunitat del nord té l’avenc anomenat la Tomba del 
Sitjar, que sembla que era un engolidor d’uns 17 m. de profunditat, on s’ha 
identificat el miriàpode Cylindroiulus punctatus. 
 
La subunitat nord, al bac té una fageda calcícola (Buxo-Fagetum sylvaticae i Buxo-
Quercetum pubescentis fagetosum) i al solell una roureda de roure martinenc 
(Buxo-Quercetum pubescentis) barrejada amb pi roig (Pinus sylvestris). Formarien 
part del bosc considerat d’interès comarcal de la Ral, on encara hi ha algun 
exemplar de roure martinenc centenari i peus de roure pènol. Les clapes de prats 
corresponen a pastures mesòfiles (Euphrasio pectinatae-Plantaginetum mediae). 
 



 

 

La subunitat sud, resseguint el riu Ter, presenta un bosc discontinu mes aviat 
higròfil amb roure pènol (Quercus robur) i faig (Fagus sylvatica), barrejat amb 
altres espècies arbòries (Isopyro-Quercetum roboris). És l’anomenat bac de Can 
Gorra, proposat com a bosc singular i d’interès comarcal. En segon terme, i en 
altres zones obagues s’hi fan les fagedes, sobretot la calcícola (Buxo-Fagetum 

sylvaticae i Buxo-Quercetum pubescentis fagetosum) i alguna clapa de fageda 
acidòfila (Luzulo niveae-Fagetum sylvaticae). En els indrets menys humits s’estén la 
roureda de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis). Aquests boscos es 
presenten gairebé sempre barrejats amb pi roig (Pinus sylvestris). En el sector que 
limita amb la Garrotxa, als voltants de Santa Llúcia de Puigmal, hi apareixen 
alzinars muntanyencs (Asplenio adiantinigri-Quercetum ilicis ligustretosum 

vulgaris). 
 
L‘àliga calçada (Hieraaetus pennatus) s’hi observa sovint i també hi apareix l’àliga 
marcenca (Circaetus gallicus). En les fagedes s’hi troba el picot negre (Dryocopus 
martius). En els torrents hi és freqüent el tritó pirinenc (Calotriton asper) i encara 
hi queda alguna població de cranc de riu (Austropotamobius pallipes). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Aquest espai complementa la protecció dels boscos higròfils inclosos a la Xarxa 
Natura 2000 del riu Ter, incloent fagedes i prats humits pròxims a l’EIN de l’Alta 
Garrotxa. També suposa un espai de connectivitat ecològica entre aquest espai 
natural i els espais naturals del Ripollès. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Camprodon 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Espai de conreu i pastura 
- Espai de bosc 
- Espai de bosc de ribera i de protecció dels cursos  
fluvials i torrencials 

 
Sant Joan de les Abadesses  
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona Forestal bosc mix de caducifolis i pi roig , 
Clau F-M 
- Zona Forestal pineda de pi roig amb caducifolis,  
Clau F-C 
- Rústic, Clau R 

Sant Pau de Segúries 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl agrícola d’interès, Clau 12a 
- Sòl forestal d’interès, Clau 13b 
- Protecció natural 
- Protecció de paisatge 
 



 

 

 
 
Construccions existents:  
 
Dins el sector es troben diferents masies aïllades com Salelles, Can Genic, Can 
Virosta i Can Gorra. S’hi troba també el càmping Abadesses. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Hi ha aprofitaments forestals que malmeten el sotabosc d’aquestes comunitats 
forestals higròfiles. També cal esmentar, com a aspecte negatiu, la línia d’alta 
tensió que manté un ample tallafoc. També cal destacar el formigonat d’alguns 
camins i la freqüentació amb vehicles tot terreny i motos de trial. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Cal bàsicament un pla d’aprofitament forestal que permeti el manteniment 
d’aquests boscos com a comunitats vegetals, mantenint exemplars de faig i roure 
prou vells. També es proposa una major regulació de la circulació per les pistes i 
afavorir la recuperació del cranc de riu. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
 
a) És necessari la redacció de Plans Tècnics de Gestió i millora Forestal, per tal 

de recuperar els boscos autòctons del sector i la fauna associada a aquests 
hàbitats. També caldria aconseguir un manteniment d’aquests boscos com a 
comunitats vegetals amb presència d’exemplars de faig i roures vells.  

 
b) Caldria limitar l’accés motoritzat a les pistes forestals de l’espai, permetent 

només el pas a peu o amb vehicles no motoritzats, amb l’objectiu de 
disminuir l’impacte sobre el medi abiòtic i biòtic. 
 

c) Seria convenient delimitar dins els planejament urbanístic dels municipis una 
franja de 5 metres d’ampla a banda i banda dels cursos d’aigua on no hi fos 
permesa cap tipus d’actuació. En una franja de 50 metres només si hauria 
de permetre activitats agrícoles i forestals. 
 

d) L’actual normativa de Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries i 
Camprodon no és suficient per garantir la preservació d’aquest espai i dels 
valors naturals que alberga. Per tant caldria la redacció d’una normativa 
urbanística que tractés adequadament aquesta zona i garantís la preservació 
de les masses forestals i en especial de la clapa d’alzinar muntanyenc. 



 

 

 

 


