
 

 

Coll de Merolla 
 
Codi: 193 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
873,28 ha. Gombrèn. 
 
Delimitació: 
 

L’espai comprèn la muntanya del Tossal de l'Àliga, la capçalera del riu Merdàs i la 
Baga de Vilalta, essent el rec del Coll de l'Arç el límit sud de l'espai. A l'obaga del 
Tossal de l'Àliga s'hi troba el límit nord, el qual es troba en contacte amb l’EIN de la 
Serra de Montgrony. Per l’oest, el límit coincideix amb el terme comarcal del 
Ripollès – Berguedà. Finalment, per l’est, es ressegueix la riera de Garfull de nord 
cap a sud fins al Merdàs, seguint després la riera de Solanllong. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
És especialment destacable l'interès geològic de l'espai en el qual s'hi troben 
representades les margues, margocalcàries i calcàries d'època Eocena de les 
Formacions Armàncies i Corones. Antigament aquestes roques foren explotades per 
l'obtenció de carbur. Al sector del trencall i pista d'accés al Santuri de Montgrony, 
prop dels espectaculars pedrons de la Foradada i el Molí de la Foradada s'hi troben 
afloraments d'elevat valor didàctic. En formen part les vistoses "Megaturbidites de 
Gombrèn" corresponents a la base de la Fm Armàncies i que es troben ben 
representades a ambdós marges de la riera de Garfull.  
 
El sector manca de grans planes, presentant majoritàriament una estructura de 
feixes i prats de pastura adaptats als pendents acusats dels vessants. Ressalten els 
prats aclarits i espaiosos de la vora les cases de pagès, on hi pastura el bestiar 
boví. Lluny dels nuclis habitats però, el domini paisatgístic és bàsicament forestal 
degut a l’abandó del cultiu i la pastura de les feixes més inaccessibles o distants.  
 
Al solell, i establert en aquest substrat de feixes abandonades, hi domina el bosc 
jove mixt de roure martinenc (Quercus pubescens) amb pi roig (Pinus sylvestris). 



 

 

Esporàdicament, als vessants solells del Tossal de l'Àliga i fins a l'alçada de la casa 
La Foradada apareixen alzines velles aïllades (Quercus ilex), o bé formant clapes de 
pocs peus agrupats. El sotabosc el formen l’avellaner (Corylus avellana), el boix 
(Buxus sempervirens), l’arç blanc (Crataegus monogyna), el ginebró (Juniperus 
communis) i l’esbarzer (Rubus ulmifolius). A les clarianes de sòls poc desenvolupats 
hi creix l’argelaga (Genista scorpius). 
 
En els recs i torrents que baixen de la serra de Montgrony vers al sud i de la Baga 
de Vilalta, a més del roure i el pi, l’avellaner i el freixe (Fraxinus excelcior) hi 
guanyen protagonisme. També s'hi troben arbres espontanis com la blada (Acer 
opalus), el tell de fulla petita (Tilia cordata) i alguns trèmols (Populus tremula).  
 
Entre la fauna destaca el voltor comú (Gyps fulvus), freqüent sobretot en els 
cingles de Montgrony. També apareix, a les roques nues, el llangardaix (Lacerta 
bilineata), i en els gorgs i petites basses dels torrents, el tritó pirinenc (Euprocuts 
asper). Prop també dels cursos fluvials hi ha la salamandra (Salamandra 

salamandra). Finalment, cal també esmentar el cabirol (Capreolus capreolus) i el 
cérvol (Cervus elaphus).  
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
La presència de pedrons i parets calcàries, així com la proximitat d'aquest espai 
amb els Cingles de Montgrony fan que constitueixi l’hàbitat d'espècies rupícoles i de 
rapinyaires protegits. El conjunt del sector gaudeix d'escassa presència humana, tot 
i passar-hi la carretera Gi-402. El domini del bosc amb clarianes fan que esdevingui 
el connector ecològic entre els espais naturals de la Serra de Mongrony i la Serra de 
Sant Marc - Rasos de Tubau. L’espai presenta també un gran interès geològic degut 
als afloraments carbonàtics que permeten interpretar la sedimentació marina 
durant l'època Eocena. 
 
Qualificació urbanística: 
 

Gombrèn 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Rústec 
- Agrícola 

 
Construccions existents:  
 
Dins l’espai destaca la capella romànica de Santa Magdalena de Solanllong, a més 
de diverses masies com la de Merolla i el Refugi del mateix nom, la Cot, les Comes, 
la Foradada i el Molí de la Foradada. El refugi de Coll de Merolla es troba dins 
aquest àmbit, a peu de la carretera GI-402. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
D’entre els impactes cal esmentar el pas concentrat de vehicles motoritzats per la 
carretera i per la pista pavimentada de Montgrony en determinades dates, que 
provoca un fort impacte sobre  la fauna. També destaca com a aspecte negatiu  la 



 

 

presència d'escaladors o excursionistes en els cingles, els quals desplacen o 
interrompen l’hàbitat de diverses aus que hi fan vida.  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria desenvolupar una gestió forestal que permeti afavorir els boscos de la zona, 
respectant la diversitat forestal i la presència de clarianes on els herbívors 
salvatges es puguin alimentar. Caldria també regular la circulació motoritzada a les 
pistes forestals o pavimentades i  desenvolupar una regulació de les zones 
d'escalada per evitar l'ocupació per part dels esportistes de totes les parets o 
cingles. Finalment, cal protegir i donar a conèixer els afloraments geològics de la 
zona. 
 
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 millorar l'estat dels boscos i afavorir la recuperació d'habitats d’interès 
per a la fauna. 
 

b) És important evitar la construcció d’infraestructures noves que puguin 
fracturar la funció de connectivitat ecològica que exerceix l'espai.  

 
c) Es recomana sensibilitzar les institucions locals i comarcals del valor didàctic 

dels afloraments geològics dels sector. 
 
d) Caldria limitar l’accés motoritzat a les pistes forestals del concorregut 

Santuari de Montgrony, de l'Aranyonet i les altres pistes de l'espai,  amb la 
finalitat de disminuir l’impacte sobre el medi. Cal també evitar la 
pavimentació de noves pistes. 

 
e) Caldria redactar una ordenança municipal per tal d’establir una regulació de 

les zones d’escalada la qual identifiqui quines parets són les més adequades 
on practicar aquesta activitat i  determini quin són els períodes més idonis 
per poder-la desenvolupar.  

 



 

 

 
 

 


