
 

 

Boscos de la Molina i de les Serres de Salteguet, Paborde, 
Llançanes i Puig de les Forques 

Codi: 194 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
4.776,05 ha. Alp, Puigcerdà i Fontanals de Cerdanya.  

 
Delimitació: 
 

Ampli espai forestal que engloba diverses serres situades a la zona de transició 
entre les comarques de la Cerdanya i del Ripollès. Els seus límits venen establerts 
per la frontera administrativa entre la Cerdanya i el Ripollès, per les l’estacions 
d’esquí de la Molina i de la Masella, i l’espai protegit del Cadí i Moixeró.  
 

Caracterització de l’espai: 
 
L’espai es caracteritza per la presència de diversos tipus de formacions forestals. 
Destaca la presència de diverses pinedes de pi negre (Pinus unicinata) i d’avetoses 
(Abies alba), en alguns casos amb un sotabosc format per neret (Rhodrendon 
ferrugineum) i en d’altres per prats acidòfils propis de l’estatge mitjà i subalpí. 
Tanmateix, fruit de l’explotació forestal apareixen zones recobertes per la pineda de 
pi roig (Pinus sylvestris), formació secundaria que tot i que, en alguns casos sembla 
permanent en d’altres s’hi detecta un procés de successió per part de la roureda de 
roure martinenc (Quercus humilis). En zones on les tales han estat intenses i per 
pendent no s’ha pogut regenerar el bosc o s’ha abandonat el pasturatge, els 
balegars (Genista balansae) esdevenen la formació més estesa.  
 
Als vessants situats al solell i a una menor alçada, sobretot a la serra de Llaçanes, 
apareix la roureda de roure martinenc amb boix (Buxus sempervirens) i extenses 
boixedes. Resseguint els diversos cursos fluvials i en els enclavaments més humits i 
amb sòls profunds, apareix la salzeda (Salix alba), la freixeneda de freixe de fulla 
gran (Fraxinus excelsior) i l’avellanosa (Corinus avellana). En les planes al�luvials 
més àmplies hi dominen els prat de dall amb fromental (Arrhenatherum elatius).  



 

 

 
Les pastures encara abasten importants extensions i sovint venen representades 
per els parts silicícoles i mesòfils d’Agrostis capilaris propis de l’estatge montà i 
subalpí del Pirineu, prats de Festuca eskia (gespets) acidòfils i prats calcícoles i 
xeròfils de la muntanya mitjana i de l’estatge subalpí. Aquests darrers prenen 
especial importància a la zona propera a Alp.  
 
Pel que fa a la flora, cal esmentar la presència de diverses espècies protegides com  
l’Adonis pyrenaica, la Gentiana lutea, el grèvol (Ilex aquifolium) i la Seseli 

peucedanoides, a més també d’altres espècies rares i poc freqüents a Catalunya, 
com la Chrysosplenium alternifolium, el Crepis mollis, el Crepis nicaeensis, 
l’Hieracium alatum,  Melampyrum sylvaticum, l’orquidia Orchis pallens, la Spergula 
morisonii o el Thymus serpyllum, entre altres. Tanmateix és també important 
esmentar la presència de diverses zones amb molleres acidòfiles de Carex fusca. 
 
La diversitat d’ambients permet acollir una riquesa faunística elevada, sobretot 
podem trobar espècies pròpies dels ambients alpins i de muntanya, on destaquen 
especialment els ocells, que trobem refugi en els boscos de muntanya. Algunes de 
les espècies més rellevants són el mussol pirinenc (Aegolius funereus) i el gall fer 
(Tetrao urogallus).  
 
Entre els mamífers destaquen els ungulats, com el cèrvol (Cervus elaphus), l’isard 
(Rupicapra pyrenaica) o el cabirol (Capreolus capreolus). També podem trobar 
petits carnívors com la mostela (Mustela nivalis), la marta (Martes martes), la 
guineu (Vulpes vulpes) i el gat fer (Felis silvestris). 
 
Pel que fa als rèptils i amfibis destaca la presència del llangardaix verd (Lacerta 
viridis) i la granota roja (Rana temporaria). 
 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai inclou importants valors naturals. Entre aquests, cal destacar la presència 
de diverses avetoses, poc esteses a la comarca ceretana, i les pinedes de pi negre. 
Cal destacar que a la baga de Molina, l’avetosa present es pot considerar com la 
que presenta el millor estat de conservació de la Cerdanya, esdevenint a la vegada,  
una raresa en el conjunt dels Prepirineus orientals. A més a més, cal també 
destacar la presència d’hàbitats d’interès comunitari, alguns d’ells considerats com 
a prioritaris, i de determinades espècies de flora considerades com a protegides i/o 
rares al conjunt de Catalunya.  
 
Cal també esmentar que l’espai ofereix una òptima continuïtat física i biològica 
d’ambients subalpins pirinencs, essencial per a la dispersió de la fauna – 
especialment ornitofauna– associada, a més d’esdevenir un espai clau per enllaçar 
les dues millors poblacions de la península ibèrica de llangardaix pirinenc (Lacerta 
agilis).  
 
Finalment, l’espai esdevé el connector ecològic entre els espais del PEIN de les 
Capçaleres del Ter i del Freser i el Parc natural del Cadí i Moixeró.  
 

 
 
 



 

 

Qualificació urbanística: 
 
Alp 
 

• Sòl no urbanitzable 
- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
- Sòl lliure permanent, Clau 13 
- Sòl forestal, Clau 14 

 

 

Puigcerdà 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl forestal (protecció dels talussos), Clau 14 

 
 
Fontanals de Cerdanya 
 

• Sòl no urbanitzable 
- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
- Sòl lliure permanent, Clau 13 
- Sòl forestal, Clau 14 

 
Construccions existents: 
 
L’espai inclou diversos masos dispersos, alguns d’ells actualment abandonats, a 
banda també d’alguns paratges de gran interès per a la població local com l’Avetar 
de la zona de la Molina, la Torrassa, el Dolmen del Pavorda o la Casilla de 
Saltèguet. Tanmateix, també apareixen nombroses fonts com la Pedrosa, la del 
Puig, la de l’Esmoladora, la de l’Auto, entre altres. L’espai també inclou trams de 
dos senders de gran recorregut (GR4 i GR11).   
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta, de manera majoritària, un bon estat de conservació, tal i com ho 
demostren les diverses comunitats faunístiques presents, si bé l’estat d’algunes 
masses forestals, sobretot les pinedes de pi roig, presenten pel que fa a l’estructura 
del bosc i conseqüentment en termes de biodiversitat, un interès nul. Determinades 
zones presenten també una explotació silvícola molt intensiva amb estassades 
arreu i un empobriment important. La presència de diverses pistes forestals i de 
camins de desembosc han provocat fenòmens d’erosió que per pendent i pel tipus 
de clima, la regeneració és fa difícil. L’abandó de determinades zones de pastura i 
la substitució dels prats per bosquines de boix i matollars de bàlec, també suposa 
un empobriment a nivell paisatgístic.  
 
Finalment, cal també considerar la presència molt pròxima de dues estacions 
d’esquí amb els efectes negatius que suposen tant a nivell de paisatge com dels 
que deriven de l’augment de la freqüentació humana; la carretera N-152 amb un 
trànsit important i amb talussos que provoquen un fort impacte; i diverses línies 
elèctriques d’alta tensió.    
 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Els principals requeriments de protecció han d’anar orientats d’una banda, a la 
millora de les masses forestals i en especial cap a la protecció de les pinedes de pi 
negre, les avetoses i les rouredes de roure martinenc degut al seu paper de 
generació de llavors i per augmentar les possibilitat de succeir de manera natural 
les pinedes de pi roig més pròximes. I de l’altra, en la millora de l’estructura de les 
pinedes de pi roig. En aquest sentit, a les zones on aquestes es veuen substituïdes 
pels processos de successió ecològica per la roureda de roure martinenc caldria 
desenvolupar un gestió encarada afavorir aquesta darrera formació, mentre que a 
les zones on només hi predomina el pi roig caldria promoure, des del punt de vista 
de la biodiversitat, una estructura del bosc més irregular i òptima.   
 
Finalment, també caldria desenvolupar mesures per promoure la preservació de 
l’actual sistema de pastures i preservar els boscos de ribera i en especial també 
dels prats de dall, els quals s’han vist recentment reduïts per l’augment del sòl 
urbà.  
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) L’actual Pla Director Urbanístic de la Cerdanya resulta insuficient sense un 

planejament més específic i actualitzat per a cada municipi. Així doncs, es 
recomana als municipis d’Alp i Fontanals de Cerdanya la redacció d’una 
normativa més acurada per tal de preservar les masses forestals i en 
especial l’avetosa, i els prats de dall. 
 

b) Es recomana que el planejament dels municipis d’Alp i de Fontanals de 
Cerdanya, que correspon a un únic document, Pla General d’Ordenació 
Plurimunicipal, inclogui tal com ho fa el POUM de Puigcerdà, la redacció de 
plans de Producció Forestals, per tal de determinar les línies generals 
bàsiques per millorar la gestió dels boscos i les pastures, d’acord amb el que 
estableix el Pla General de Política Forestal. 

 
c) S’hauria d’establir un criteri general en la instal�lació de tanques, per tal 

d’assegurar la permeabilitat de la fauna. En sòls forestals no s’hauria de 
permetre cap tipus. 
 

d) Seria recomanable afavorir la preservació de les pastures a partir de Plans 
Especials que potenciïn aquests hàbitats, per tal de donar continuïtat al 
paisatge identitari de la Cerdanya i fomentar la producció local d’aliments i 
races autòctones. 
 

e) Dins la franja de 5 metres a banda i banda de la llera dels rius, no s’hauria 
de permetre cap tipus d’actuació que pogués alterar o malmetre el bosc de 
ribera. En seria un bon exemple la substitució de la vegetació riberal per 
plantacions de planifolis, com pollancres o plàtans. A 50 metres a ambdós 
costats de les rieres només s’haurien de permetre usos agrícoles i forestals. 
 
 



 

 

 


