
 

 

Serra de la Cogulera – Sta. Magdalena – Costa de Nèfol 

Codi: 196 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
553,71 ha. Bellver de Cerdanya.  
 
Delimitació: 
 

L’espai es troba delimitat per l’espai del PEIN de la serra del Cadí-Moixeró, el 
torrent del Pi, el camí de Nèfol a Vilella i el de l’Ingla a Nanvalls, la carretera de Bor 
fins el Pastoral, i el torrent del Guinot.  
 
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai es caracteritza per incloure els estreps més septentrionals de la Serra de la 
Moixa entre els nuclis de Pi i de Bor. Es troba conformat per tres serres que prenen 
direcció nord-sud. D’est a oest aquestes són: serrat de la Quera, serrat de la 
Cogulera, serra de Santa Magadalena i serrat de Nèfol.  
 
L’espai presenta una gran diversitat d’hàbitats. Dominen els prats i les zones 
agrícoles, tot i que també apareixen retalls arbrats formats per pi roig (Pinus 

sylvestris). Aquestes pinedes presenten un estrat arbustiu amb abundància de 
plantes pròpies més aviat de les rouredes seques i substitueixen les rouredes 
calcícoles de roure martinenc. Es localitzen al serrat de la Cogulera i al paratge de 
les Colomeres. Al límit amb l’espai del PEIN aquestes comprenen un estrat arbori 
dominat absolutament pel pi i un sotabosc de boix, a més d’altres plantes pròpies 
de les rouredes. L’estrat muscinal no hi sol mancar, tot i que en general és poc 
important. De vegades s’hi fan algunes plantes pròpies d’ambients humits o dels 
boscos de coníferes acidificats. 
 
Al torrent del Pi i al torrent de l’Ingla hi domina la verneda (Alno-Padion). Aquesta 
es formada per un estrat arbori dens i molt tancat, un d’arbustiu força variable i un 
d’herbaci important i molt divers. Aquest darrer sol comprendre diverses plantes 



 

 

comunes amb les fagedes. A més del vern (Alnus glutinosa) hi ha el freixe 
(Fraxinus excelsior), el saüc (Sambucus nigra) o el pollancre (Populus nigra). Entre 
els arbustos destaca el Rubus caesius i el sanguinyol (Cornus sanguinea), i en 
l’estrat herbaci la Circaea lutetiana, Scrophulatia alpestris, Stachys sylvatica, 
Anemone nemorosa, Cardamine impatiens, etc. Cal també esmentar que la zona de 
capçalera del torrent del Pi apareix la freixeneda, on a més del freixe, hi han 
bedolls (Betula pendula), trèmols (Populus tremula) i diverses espècies de roures 
(Quercus pubescens, Q. petraea i Q. robur). A l’estrat arbustiu apareix l’avellaner 
(Corylus avellana) i el boix (Buxus semperirens).  
 
Pel que fa als prats cal esmentar que hi dominen les joncedes (Aphyllanthes 

monspeliensis) i el prat calcícola de Festuca nigrescens, Plantago media, Galium 

verum, Cirsium acaule, etc. Aquests comparteixen l’espai amb els conreus i de 
vegades també amb la jonceda, tal i com succeeix al serrat de Cogulera. Al serrat 
de la Quera i al paratge de la Vidriola apareix el prat silicícola d’Agrostis capillaris. A 
ambdós extrems de l’espai i resseguint el torrent del Pi i el torrent de la Fou de Bor 
apareix el prat de dall amb fromental (Arrhenatherum elatius) caracteritzat per ser 
molt ric i divers en diverses espècies de flora.  
 
L’espai també engloba el paratge de la Fou de Bor, un dels conjunts de coves més 
importants de la Península Ibèrica i on també s’hi han trobat restes de l’època 
neolítica.  
 
Entre la fauna hi trobem una ornitofauna interessant com el gall fer (Tetrao 

urogallus), el picot verd (Picus viridis), la perdiu xerra (Perdix perdix), el xoriguer 
comú (Falco tinnunculus), la merla d’aigua (Cinclus cinclus), el còlit gris (Oenanthe 

oenanthe), el trencapinyes (Loxia curvirostra) o el mussol pirinenc (Aegolius 

funereus), entre moltes altres. Pel que fa als rèptils, apareixen espècies pròpies de 
llocs humits com el llangardaix verd (Lacerta viridis). Entre els amfibis, cal destacar 
la granota roja (Rana temporaria) i el tòtil (Alytes obstetricans). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai, a més d’incloure el valuós paratge de la Fou de Bor, també incorpora 
nombrosos valors naturals, entre els quals cal destacar el bosc de ribera dominat 
per la verneda que ressegueix el torrent del Pi i el torrent de l’Ingla, els prats de 
dall, i determinades fondalades ombrívoles i humides que alberguen retalls de 
vegetació poc freqüent a Catalunya i pròpies de la regió centreuropea.  
 
Qualificació urbanística: 
 

Bellver de Cerdanya 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl rústic, Clau 9 

 
Construccions existents: 
 
L’espai inclou diverses construccions, a banda també dels nuclis rurals de Nèfol i el 
Riu de Santa Maria, com també l'església romànica de Sant Serni de Coborriu. 
Entre els diversos masos destaca el Mas Misserpí. Finalment, cal esmentar que 
l’espai inclou un tram del GR-107 i del GR-150. 



 

 

 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Entre les principals amenaces cal destacar l’abandonament de l’activitat del dall i la 
colonització d’aquests ambients per altres espècies més cosmopolites i llenyoses 
que els acaben fent desaparèixer. També sovint aquest es converteixen en conreus 
o espais urbans, provocant una pèrdua important a nivell de biodiversitat florística i 
també de la fauna associada. Altrament també, cal destacar la pèrdua dels prats 
per l’abandó del pasturatge i l’augment del matollar, bàsicament la boixeda, fet que 
suposa una pèrdua important de biodiversitat i una greu homogeneïtzació 
paisatgística.  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria mantenir i potenciar les actuals zones de pastura mitjançant el 
desenvolupament i aplicació d’un Pla de recuperació de pastures. També caldria 
garantir la continuïtat dels prats de dall, evitant-ne la seva conversió en contreus o 
zones urbanes.  
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) És recomanable que el municipi de Bellver de Cerdanya, actualitzi el 
planejament i estableixi unes claus urbanístiques que preservin aquest espai 
i en especial el paratge de la Fou del Bor.  
 

b) Es recomana la redacció d’Un Pla Especial de recuperació de les zones de 
pastura. 
 

c) S’hauria de protegir mitjançant la normativa urbanística de Bellver de 
Cerdanya, els prats de dall, enfront al retrocés que estan patint per part de 
l’especulació urbanística o la seva reconversió en zones de conreu. 
 

d) La normativa de Bellver hauria d’incloure la protecció de rius i rieres a 5 
metres a partir del marge que delimita el llit del riu. També caldria 
incorporar una franja de protecció de 50 metres d’ampla, on no s’hauria de 
permetre cap edificació i només permetre-hi activitats agrícoles i forestals. 
 



 

 

 


