
 

 

Coll de Solis 
 
Codi: 191 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
1.148,37 ha. Les Llosses. 

 
Delimitació: 
 

El límit nord de l’espai coincideix amb l’espai de la Serra de Matamala. Segueix per 
l’est vorejant el camí del GR-1, fins arribar a l’espai Serra de Santa Margarida de 
Vinyoles - Serra de Sovelles, que delimita l’espai pel sector sud. A l’oest continua 
cap als camps de Les Selles i Capdevila situades al costat de l’ermita de Santa 
Maria de Matamala, coincidint amb la carretera de Berga uns 100 m el límit oest. 
Finalment s’enfila vers el nord per voltar el Serrat de Puiner. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
Els materials d’aquest espai mostren l’estructura de flanc sud del Sinclinal de Ripoll, 
malgrat que aquest presenta plecs interns ja que té el seu límit oest en aquest 
sector, just en el contacte amb el proper anticlinal de Vilada. El límit sud de l’espai 
correspon amb l’encavalcament de Vallfogona. Al nord d’aquest s’hi troben els 
gresos i margues de la Formació Vallfogona amb llantions de guixos locals de la 
Formació Beuda. Seguidament, ja en la muntanya de Capdevila i el Serrat de 
Puiner, apareixen els gresos i conglomerats vermells de la Formació Bellmunt.  
 
Resseguint la pista que enfila fins a Sovelles, es voreja el Serrat Alt, un petit turó 
format per una extensa massa forestal de pi roig (Pinus sylvestris) amb sotabosc 
d’avellaner (Corylus avellana) i boix (Buxus sempervirens). També s’hi troben el 
ginebró (Juniperus communis) i l’esbarzer (Rubus ulmifolius) a les zones més 
solelles i pasturades pel bestiar. Acompanyen el pi roig, el faig (Fagus sylvatica), el 
roure pènol (Quercus robur) i el freixe (Fraixinus excelsior). L’alçada notable 
d’aquests pins ha permès la presència de pastures, afavorint el pasturatge de boví i 
equí i permetent que es formin petites clarianes i passos, tot i tractar-se d’un bosc 
bac i espès.  



 

 

A les vores del torrent de la Sala s’hi troben petits prats de pastura d’origen 
al�luvial associats a la riera. De vegades aquests rodals estan resseguits per 
tremoledes (Populus tremula). El bosc de ribera està format principalment per 
sarga (Salix elaeagnos), freixe (Fraixinus excelsior) i gatell (Salix atrocinerea). La 
proximitat del darrer tram del torrent de la Sala amb la riera de les Llosses, 
propicia la presència d’espècies pròpies de cursos fluvials majors com són el 
pollancre (Populus nigra) i el salze (Salix alba). Un cop ja a la vall de la riera de les 
Llosses, orientada est-oest, com en la zona propera a la casa de Dachs, es troben 
espais oberts amb prats i camps dedicats principalment al conreu de farratges i a 
les  pastures extensives de bestiar boví i equí, respectivament. Les vores de les 
feixes i prats tenen alguns freixes aïllats. 
 
Al sector del Pujol, trobem un bosc aclarit de pi roig amb sotabosc de boix (Buxus 
sempervirens), esbarzer (Rubus ulmifolius), argelaga (Genista scorpius), arç blanc 
(Crataegus monogyna) i roser bord (Rosa sp). Aquestes mates presenten formes 
reduïdes a conseqüència de les estassades i aclarides amb finalitats forestals. 
Associades als cursos fluvials s’hi troben tremoledes localitzades.  
 
Ja a la capçalera de la riera de les Llosses s’hi troben els extensos camps i quintans 
de Capdevila, les Selles i Santa Maria de les Llosses. Destaca l’amplitud d’aquest 
sector, malgrat trobar-se en un context de domini forestal. Al peu de l’església de 
Santa Maria de les Llosses i prop de la casa de les Selles s’hi troben claps de roures 
centenaris. 
 
En els solells de la muntanya de Capdevila i Serrat del Puiner hi ha un bosc mixt de 
roure martinenc i pi roig. El port arbori dels pins és menor que els que trobem a les 
obagues homòlogues. El sotabosc es format per esbarzer, argelaga i boix. Destaca 
la presència espontània d’oms (Ulmus minor) i aurons blancs (Acer campertre). 
 
L’espai alberga fauna com el picot negre (Dryocopus martius), l’àliga marcenca 
(Circaetus gallicus), el blauet (Alcedo atthis), la merla d'aigua (Cinclus cinclus), el 
tord (Turdus philomelos), el gat salvatge (Felis silvestris), la fagina (Martes foina), 
el cérvol (Cervus elaphus), el cabirol (Capreolus capreolus), el tritó pirinenc 
(Calotriton asper), cranc de riu (Austropotamabius pallipes) i el barb de muntanya 
(Barbus meridionalis).  
 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai forma part de la vall de la riera de Vallfogona i els turons circumdants a 
aquesta. El conformen àmplies àrees de pi roig i roure martinenc. El fons de la vall 
és format per camps i pastures permanents. Destaquen els quintans de Capdevila, 
les Selles i Santa Maria de les Llosses, on apareix una àmplia zona de conreu i 
pastures, que contrasta amb la resta del sector caracteritzat per espais forestals. 
Finalment, cal afegir la importància del sector com a connector biològic entre els 
espais delimitats pel present Catàleg. 
 

Qualificació urbanística: 
 

Les Llosses 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola, Clau 11 



 

 

- Zona forestal i de muntanya, Clau 12 
- Protecció cursos d’aigua, Clau 13 
- Nuclis rurals, Clau 15 
 

Construccions existents:  
 
Dins l’espai es troba l’ermita romànica de Santa Maria de les Llosses. També 
apareixen diverses masies aïllades pròpies de la estructura urbana dispersa del 
municipi, com la Sobirana, el Reixac, el Forn, el Sabaters, el Casal, les Selles, el 
Casó i el Pujol. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
La freqüentació de boletaires en determinades èpoques de l’any, afecta de forma 
directa l’ecosistema del sector, sobretot pel pas dels vehicles motoritzats i la 
presència massiva de gent als boscos. La processionària del pi, afecta de forma 
severa els boscos de pi roig, sobretot en anys de sequera. En determinades cases 
de pagès la excessiva pressió ramadera bovina alguns mesos de l’any, desencadena 
contaminacions puntuals de nitrats als torrents adjacents a aquestes. El pas de 
motos de gran cilindrada per la carretera de Ripoll a Berga genera una forta 
contaminació acústica i un impacte sever a les espècies sensibles com ho són 
algunes aus rapinyaires. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria desenvolupar un Pla de Gestió i Millora Forestal per gestionar les masses 
forestals del sector i també evitar l’afecció al bosc de ribera. Finalment, cal regular i 
limitar el trànsit motoritzat per les pistes forestals de l’espai i en especial a la pista 
de Sovelles. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Es creu convenient aplicar un Pla de Gestió i Millora Forestal, per tal de 
mantenir un equilibri entre l’explotació silvícola i el bon estat ecològic del 
sector.  
 

b) Es recomana establir una franja de protecció de 5 metres a banda i banda 
del riu, on no es permetin alteracions de cap tipus i fins a 50 metres on 
només hi tinguin lloc activitats agrícoles o forestals. 

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

concretament a la pista de Sovelles, permetent només el pas a peu o amb 
vehicles no motoritzats, amb el clar objectiu de disminuir l’impacte sobre el 
medi abiòtic i biòtic.  
 

d) Seria convenient elaborar i fer difusió d’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) Caldria definir una normativa específica de regulació de les tanques, les 
quals haurien de limitar-se a aquells sòls agrícoles i en aquells casos que 
siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En aquest cas aquestes 
haurien de ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència i 
el pas de la fauna terrestre pròpia del lloc, com els de pastor elèctric. No 
s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs de pedra seca de menys 
de 0,30 metres d’alçada i escalables per a la fauna. 
 
 

 
 


