
 

 

Conques del torrent de la Farga i del riu Duran 

Codi: 202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
3.195,32 ha. Isòvol, Bellver de Cerdanya i Meranges. 
 
Delimitació: 
 

Espai delimitat per l’espai del PEIN de la Tossa Plana de Lles – Puigpedrós i els 
Tossals d’Isòvol i Olpte, l’espai de la Serra d’All – Bosc de la Serra del Mas, i el límit 
de conca del torrent de la Farga. S’exclouen els veïnats de Cortàs, Éller, Meranges i 
Girul.  
 
Caracterització de l’espai: 
 
Espai dominat pels matollars de bàlec (Genista balansae). Aquests sovint han 
envaït antigues zones de pastura que s’han abandonat dominades per diverses 
espècies de gramínies (Festuca gr. ovina, Agrostis capillaris, Phleum phleoides, 

Avenula iberica, Dichanthium ischaemum). En forma de masses aïllades també 
apareixen diversos tipus de pinedes. Les de pi negre (Pinus uncinata), dominen al a 
Roca estrellada, al Cogolló, i també a la zona de Roc Roig i de Roca Gran. Les de pi 
roig (Pinus sylvestris) apareixen de manera esparsa i es localitzen a la meitat sud 
de l’espai. A la zona de la Farga Vella, apareix un rodal de pinassa (Pinus nigra 
subsp. salzmannii) i pi roig (Pinus sylvestris). Als plans al�luvials del riu Duran i en 
especial a partir del nucli de Meranges hi dominen els prats de dall amb fromental 
(Arrhenatherum elatius). Es tracta d’un prat instaurat per l’home i destaca per la 
seva alta productivitat i varietat en espècies graminoides. Sovint són irrigats i 
adobats regularment.  
 
A l’extrem meridional, és a dir a partir del serrat del Bac, hi dominen les boixedes 
(matollars de Buxus sempervirens) i les joncendes (Aphyllanthion), tot i que també 
hi ha prats de basòfils de Festuca ovina. A la zona del Pla de les Vinyes hi trobem 



 

 

prats graminoides de Festuca gr. ovina, Agrostis capillaris, Phleum phleoides, 

Avenula iberica, Dichanthium ischaemum, i pradells de teròfits.  
 
Al torrent de la Farga hi dominen les freixenedes de freixe de fulla gran (Fraxinus 
excelsior) i la verneda (Alno-Padion), tot i que també hi abunden les fileres de 
pollancres (Populus nigra).  
 
Pel que fa a la fauna, cal destacar aquella pròpia dels ambients forestals d’alta 
muntanya i en especial la llebre europea (Lepus europaeus), la marta (Martes 

martes), el gat fer (Felis silvestris), l'isard (Rupicapra pyrenaica). Els ocells són 
abundants i diversos. Destaquen l'àguila daurada (Aquila chrysaetos), el falcó 
pelegrí (Falco peregrinus), el trencalòs (Gypaetus barbatus), el voltor (Gyps 
fulvus), el gall fer (Tetrao urogallus), el mussol pirinenc (Aegolius funereus), el 
picot negre (Dryocopus martius) i la gralla de bec vermell (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax). Entre els amfibis, cal esmentar la granota roja (Rana temporaria), el 
tòtil (Alytes obstetricans), la salamandra (Salamandra salamandra), el tritó palmat 
(Triturus helveticus) i el tritó pirinenc (Euproctus asper). Pel que fa a la fauna 
ictiològica habitual, cal esmentar el barb comú (Barbus bocagei graellsii), el barb 
cua-roig (Barbus haasi) i la truita (Salmo trutta). Algunes rieres presenten espècies 
al�lòctona com el vairó (Phoxinus phoxinus). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai inclou diversos hàbitats d’interès comunitari d’interès, alguns d’ells d’interès 
prioritari, com per exemple la verneda. Tanmateix l’espai inclou un important variat 
poblament faunístic i diverses espècies de flora rares a Catalunya o espècies poc 
freqüents i protegides. Finalment, cal també considerar que l’espai actua com de 
connector entre els EIN de Tossals d’Isòbol i Olopte i el riu Segre, i el de 
Puigpedròs-Tossa Plana de Lles.  
 
Qualificació urbanística: 
 
Isòvol 
 

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

 
Bellver de Cerdanya 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl rústic, Clau 9 
- Parc forestal, Clau 10 

 
Meranges 
 

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

 



 

 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou molt poques construccions. Únicament cal esmentar l’ermita de Sant 
Antoni i de Sant Sadurní i, el Castell de Meranges.  
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai manté un bon estat de conservació. Com a greuge més important, cal 
esmentar l’abandó de les pastures i l’augment de les bosquines –especialment 
bàlec i boix – en zones antigament desforestades. També destaca com a aspecte 
negatiu el fet que diversos prats de dall recentment, han estat resembrats 
(generalment amb una mescla de gramínies i lleguminoses) i transformats en 
conreus farratgers, perdent part del seu valor ecològic i en especial florístic. A la 
zona del Serrat de la Farga hi ha una activitat extractiva sense restauració iniciada 
que provoca un cert impacte visual, a més de tots els altres impactes que se’n 
deriven (transit de camions, etc.). Tanmateix també apareixen diverses granges 
amb una baixa integració paisatgística, diversos moviments de terra al voltant de la 
GIV-4031 i el centre comarcal de tractament de residus, el qual presenta un sever 
impacte visual.  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria mantenir els prats de dall actuals i no convertir-los en conreus. Tanmateix, 
aquesta preservació hauria també de contemplar la no tala dels rodals o bosquets 
de freixes que encara romanen i afavorir aquesta espècie en els marges que els 
delimiten. També seria oportú aplicar mesures per tal minimitzar l’impacte visual 
que provoca l’activitat extractiva situada al Serrat de la Farga. Finalment, caldria 
aplicar mesures per mantenir les actuals zones de pastura.  
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Es recomana als municipis d’Alp i Fontanals de Cerdanya la redacció d’una 
normativa que preservi els valors d’aquest espai no permetent la construcció 
de noves edificacions de cap tipus. 
 

b) Es considera que l’actual planejament de Isòvol, Bellver de Cerdanya i 
Meranges, s’hauria d’habilitar a les necessitats actuals, per tal de dotar de 
protecció als espais agícoles, forestals o riberals que ho mereixin. 
 

c) Caldria establir límits per a les activitats extractives actuals i iniciar el procés 
de restauració concretament de l’extractiva Serrat de la Farga, d’acord amb 
la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais afectats per activitats 
extractives. 

 
d) L’actual planejament de Bellver de Cerdanya, a l’apartat 1 de l’article 179, 

permet l’edificació aïllada en sòl rústec, fet que es considera del tot inoportú 
tenint en compte les característiques ecològiques que presenta aquest espai.  
 



 

 

e) Caldria protegir normativament els prats de dall que actualment hi ha a la 
zona i alhora potenciar la restauració dels marges arbrats que limiten els 
prats. 
 

f) Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació de pastures, per tal 
de millorar l’estat actual d’aquests sectors i potenciar el paisatge que 
tradicionalment ha marcat el caràcter de la comarca. 

 

 


