
 

 

El riu Ritort 

Codi: 188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
66,39 ha. Camprodon i Molló. 
 
Delimitació: 
 

Des del pont de Rocabruna, com a continuació del LIC de les riberes de l’Alt Ter cap 
al nord, el límit segueix tot el riu Ritort fins a Espinavell, el torrent de Fabert, i un 
tram de la ribera d’en Freixa. Engloba el bosc de ribera entre 3 i 5 metres a banda i 
banda del curs d’aigua. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
El riu Ritort discorre per damunt de materials paleozoics, constituïts sobretot per 
esquistos de baix grau de metamorfisme amb intercalacions de calcàries, dolomies i 
marbres. El procés de carstificació ha excavat coves i baumes com les del 
Borrasser, considerada punt d’Interès Geològic Comarcal i on s’hi ha identificat 
l’araneid Meta menardi. 
 
A la part sud, més ample, l’espai inclou freixenedes (Brachypodio sylvatici 
Fraxinetum excelsoris) i prats dalladors (Arrhenatherion). Prop de Cruanyes apareix 
un bosquet de roure de fulla gran (Lathyro montani-Quercetum petraeae). El riu 
està resseguit per la verneda (Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae), on espècies 
d’ocells com la merla d’aigua (Cinclus cinclus) i el blauet (Alcedo athis) hi troben el 
seu hàbitat. També hi és present la mallerenga d’aigua (Parus palustris). Les aigües 
fresques i oxigenades permeten la vida de la truita (Salmo trutta fario). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El riu Ritort encara manté un bosc de ribera amb vernedes que arriben més amunt 
de Molló. En els prats més humits el vern (Alnus glutisosa) arriba a estendre’s fora 
dels marges del riu. Al peu del poble de Molló, tocant al riu, es troben les baumes 



 

 

del Borrasser, que amb un recorregut de més de 150 m són de fàcil visita i s’han 
proposat com a Punt d’Interès Geològic.  
 
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 

Molló 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola-forestal 
 

 
Construccions existents:  
 
L’espai no presenta construccions d’interès. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
El condicionament de la carretera C-38 a Molló ha afectat alguns marges del riu, 
incrementant l’aportació de sediments al curs d’aigua durant les obres. També cal 
esmentar alteracions per accessos a la minicentral de Molló. A la masia de les 
Vernedes s’hi ha establert un petit nucli zoològic que ha alterat els marges del bosc 
i prats de dall. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria marcar i protegir el domini públic hidràulic, afavorir la recuperació del bosc 
de ribera i evitar que es tallin els verns més vells. Finalment, es proposa fer un 
seguiment estricte de la minicentral de Molló que afecta l’aiguabarreig amb la riera 
de Fabert. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

 
a) No s’haurien de permetre cap tipus de construcció d’utilitat pública ni interès 

social, excepte aquelles vinculades a la protecció i conservació del 
ecosistema fluvial. En aquest cas, aquestes haurien d’estar condicionades a 
la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres aspectes un estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials de la seva 
implantació.  

 



 

 

b) És convenient respectar integrament una franja de 5 metres al costat de la 
llera del riu, on no sigui compatible cap tipus d’actuació i fins a 50 metres on 
només es permetin usos agrícoles o forestals. 
 

c) Seria recomanable que el municipi de Molló establís una clau de protecció 
específica per els cursos fluvials. 
 

d) Es recomana la redacció d’un Pla Especial de Millora Fluvial per tal de 
mantenir i millorar l’estat ecològic del riu, afavorir el bosc de ribera i iniciar 
un seguiment estricte de la minicentral de Molló, per determinar-ne els 
impactes que en deriven. 
 

e) Es recomana fomentar la conservació dels marges arbrats i els prats de dall 
del sector, degut a la riquesa florística i faunística que alberguen. 

 

 


