
 

 

Serrat del Pollastre – El Verdaguer 
 
Codi: 190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
1.367,32 ha. Ripoll, Vallfogona del Ripollès, Sant Joan de les Abadesses i Ogassa.  
 
Delimitació: 
 

Els sectors aquí tractats, el Verdaguer i el Serrat del Pollastres, no estan en 
contacte geogràficament; essent una distància d'uns 5 km la que els separa. El turó 
d’en Verdaguer es troba entremig dels espais de Cal Gat – Rama, pel sud i del 
Solell de Sant Amanç o Amant pel nord. Situat al sud de Sant Joan de les 
Abadesses, l’espai es troba entre aquest nucli urbà i el PEIN de Serres de Milany. Té 
el seu límit est en el darrer tram de la riera d’Arçamala, llavors continua vers al  
PEIN de Serres de Milany – Santa Magdalena, amb el que limita al sud. Per l'oest, el 
límit de l'espai coincideix amb el terme de Ripoll.  
 
Caracterització de l’espai: 
 
De sud cap a nord es troben perpendicularment els materials del flanc sud del 
Sinclinal de Ripoll. Així, es troben les margues amb llantions de guixos localitzats 
(Formació Beuda) a la vora de la riera de Vallfogona. A mig solell del Serrat del 
Pollastre, apareixen margues i gresos grisos (Formació Coubet) que de seguida 
passen a argiles, gresos, i conglomerats vermells (Formació Bellmunt) fins a tocar  
el nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses. Els quintans més pròxims a la riera de 
Vallfogona corresponen a dipòsits al�luvials Quaternaris que no arriben a les 
dimensions pròpies de les terrasses fluvials. Aquests foren retreballats per fer les 
parets de les feixes, emmascarant així la geomorfologia aterrassada original. 
 
Des del fons de la vall de la riera de Vallfogona i comprenent tot el solell del Serrat 
del Pollastre s’hi troben quintans i feixes. Des de les cases del Xixar fins al Rauric, 
al veïnat de Santa Cecília, els quintans són pastures permanents que prenen 
llargades i amplituds variables, des d’escassos metres d’amplada i llargades 
inferiors a 10 metres, fins a amplades superiors a 50 metres i llargades de fins a 
300 metres.  
 



 

 

A les feixes més properes a les cases s’hi troben dispersos, peus centenaris de 
roure martinenc (Quercus pubescens) i pènol (Quercus robur) formant bosquines 
aclarides pel pasturatge del bestiar. Destaquen alguns exemplars vells i 
majestuosos que s’han vist afavorits per la seva proximitat als nuclis habitats i 
respectats pel seu valor històric. També hi abunden fruiters, com les pomeres i 
perers, molts dels quals són de varietats locals antigues. Les vores de les feixes 
abandonades sovint es troben resseguides per oms (Ulmus minor). Les feixes que 
es troben per sobre de la carretera fins a la carena del serrat foren abandonades, 
quedant ara ocupades pel bosc mixt de pi roig (Pinus silvestris), roure martinec 
(Quercus pubescens) i algun peu d’alzina localitzat (Quercus ilex). El sotabosc 
dominen el roldor (Coriaria myrtifolia), el tortellatge (Viburum lantana), l’avellaner 
(Corylus avellana), el boix (Buxus sempervirens) i el ginebró (Juniperus 
communis). 
 
El vessant nord del Serrat del Pollastre mostra pendents més suaus que el vessant 
sud i  compta amb  una extensa fageda mixta amb pi roig. El sotabosc és compost 
de boix,  ginebró, avellaner,  roldor i  també carlines (Carlina acaulis). El pla i prats 
amb pendent de la casa de l’Esquirolet presenten una elevada riquesa forestal. 
Gaudeix d’exemplars dispersos de bedoll (Betula pendula), gatsaule (Salix Caprae), 
pollancre autòcton (Populus nigra), roure martinenc i trèmols (Populus tremula) 
que fan de nexe amb les fagedes mixtes de pi roig. Hi són destacables també els 
afloraments d’estrats de gresos inclinats que presenten formes escultòriques fruit 
de l’erosió. 
 
Seguint vers el nord i perpendiculars al serrat del Pollastre s’hi troben serres 
menors de formes suaus i arrodonides, amb feixes aclarides i claps de pineda 
(Pinus sylvestris) més o menys densa, que en els casos més extrems arriba a 
presentar sotabosc arbustiu espès, dominat per l’esbarzer (Rubus ulmifolius). Ho 
són la serra de Caramelles i de Can Jombi que s’estenen cap a Sant Joan de les 
Abadesses. Als clots entre serres trobem boscos mixtes de cirerer silvestre (Prunus 
avium), avellaner, auró blanc (Crataegus monogyna) i roure pènol. Totes les feixes 
i prats que es troben associats a les cases de pagès són pasturats regularment per 
bestiar boví.  
 
En els turons d’en Verdaguer el bosc dominant és la pineda de pi roig. Aquesta és 
marcadament uniforme degut a les reiterades extraccions de fusta que ha sofert. És 
un bosc immadur, de creixement irregular. Hi apareix també algun rebrot de roure 
martinenc de mida arbustiva. Als turons i planes de poc pendent i situades 
majoritàriament al solells, són pastures hivernals pel bestiar equí i boví. 
 
Al torrent de Ribamala s’hi troba, a més dels pins, alguns faigs (Fagus sylvatica) i 
gatsaules. 
 
La fauna vertebrada també és de gran interès. Hi és present l’àliga daurada (Aquila 
chrysaetos), el falcó pelegrí (Falco  peregrinus), el xoriguer (Falco tinnunculus), el 
voltor comú (Gyps fulvus), el picot negre (Dryocopus martius), la mallerenga 
d’aigua (Parus palustris), l’enganyapastors (Caprimulgus europeus), el gaig 
(Garrulus glandarius), el pinsà comú (Fringilla coelebs),  i el trencapinyes (Loxia 
curvirostra), entre d’altres. D’entre els mamífers destaca el cabirol (Capreolus 
capreolus) com també la geneta (Genetta genetta), la guineu (Vulpes vulpes), el 
senglar (Sus scrofa) i el teixó (Meles meles). L’escurçó (Vipera aspis) hi és present, 
com també la serp d’aigua (Natrix maura), el tritó pirinenc (Calotriton asper), les 



 

 

granotes (Rana temporaria), el tòtil (Alytes obstetricans) i el barb de muntanya 
(Barbus meridionalis). 
  
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai inclou nombrosos valors naturals. Destaquen els claps de fagedes amb 
roure martinenc i exemplars dispersos de bedolls, gatsaules, pollancres autòctons i 
trèmols combinats amb prats de pastura. Conforma, a més, un espai clau de 
connexió ecològica entre els sectors delimitats pel Catàleg i l’EIN de  Serres de 
Milany. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Ripoll 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Espai de conreu i pastura 
- Espai de bosc i muntanya 

Sant Joan de les Abadesses 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona Forestal pineda de pi roig, Clau F-PR 
- 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 
- Agrícola, Clau A 

Vallfogona del Ripollès 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Forestal-Landes i Matollars, Clau V9 
- Camps de conreu, Clau V10 

Ogassa 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola, Clau 11 
- Zona forestal i de muntanya, Clau 12 

 
 
Construccions existents:  
 
Dins l’espai es localitzen en estat de ruïnes, l’ermita romànica del s. XII de Santa 
Cacília de Regord. Entre les masies cal esmentar el Raurés, el Ginebret, el Ginebrer, 
Can Guinell, l’Orri, el Soler, el Xixar, Can Tallant, l’Esquirolet, Caramelles, Can 
Jombi, el Raig, la Cervera, les Llances i l’Òliva. També hi trobem un tram del camí 
de gran recorregut GR-1. 
 
 



 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Prop de la riera de Vallfogona hi ha una activitat extractiva d’àrids (graves, sorres i 
còdols), la qual provoca un fort impacte sobre la riera i destrueix directament els  
dipòsits al�luvials del Quaternari. La pavimentació de la pista del Pont de Samala 
(Vallfogona) a les Llances (Sant Joan les Abadesses) fa uns tres anys, va comportar 
un augment de la circulació amb vehicles motoritzats, provocant un greuge 
important sobre l’ecosistema circumdant. Les tales d’arbres mancades de criteris 
ecològics, han reduït dràsticament la diversitat forestal. A més, la processionària es 
veu afavorida per aquesta uniformitat del bosc de pi roig. L’alta concentració de 
vehicles i persones, en determinades èpoques de l’any (temporada de bolets), 
provoca greuges sobre la fauna i la flora. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria preservar aquest espai pels valors naturals que presenta i pel paper de 
connectivitat ecològica entre l’EIN de Serres de Milany i els espais d’interès natural i 
paisatgístic que ofereix. Caldria desenvolupar una regulació de l’accés a les actuals 
pistes forestals de Vallfogona del Ripollès a Sant Joan de les Abadesses, com també 
evitar l’execució del projecte de pavimentació de més pistes forestals. Finalment, es 
proposa desenvolupar Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal d’assegurar 
la compatibilitat de l’ecosistema amb l’aprofitament forestal. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) L’accés a les pistes forestals, concretament la pista de Ribamala – Coll de 

Jou, hauria de estar limitat al pas motoritzat, per tal d’assegurar la no 
afectació de l’espai. 
 

b) S’hauria de limitar l’activitat extractiva a la superfície actual i un cop 
finalitzada no permetre la seva ampliació i actuar amb una restauració per 
minimitzar l’impacte visual i l’erosió. 
 

c) Es recomana la redacció i aplicació de PTGMF per tal de compatibilitzar 
l’explotació silvícola amb la conservació de l’ecosistema, especialment 
d’aquelles àrees amb un grau de maduresa més alt i millorar l’estat 
d’algunes pinedes de pi roig. 
 

d) Seria convenient elaborar un manual de bones pràctiques del visitant, 
donant consells de respecte al medi ambient i les conseqüències d’un 
comportament poc respectuós amb aquest (problemàtica del punts 
d’abocament de deixalles, erosió de les pistes forestals, afecció sobre la fora 
i fauna, recol�lecció de minerals, etc). 

 
e) Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal i l’amplada mai 

hauria de ser superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de 
l’activitat forestal. 
 



 

 

f) Es convenient executar Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, amb l’objectiu de 
limitar i controlar les llicències de caça, evitant possibles afeccions a fauna 
protegida.  
 
 

 
 

 


