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0. Introducció 
 
A. Antecedents 
 
El concepte de desenvolupament sostenible apareix formulat per primera vegada l’any 1987 en l’Informe 
Brundtland “El nostre futur comú”, document elaborat per l’ex Primera Ministra de Noruega “Gro Harlem 
Brundland” i per encàrrec de les Nacions Unides. Aquest document defineix el desenvolupament 
sostenible com: 
 

“aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les 
generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats” 
 

És a partir d’aquí, i sobretot després de la Conferència de Rio de Janeiro “Cimera de la Terra” (Brasil, 
1992), que s’aposta per la sostenibilitat. Aquesta Conferència impulsa, entre d’altres, el programa de 
l’Agenda 21 Local o Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, per tal d’assolir els objectius de la Cimera. 
Aquest programa pretén dotar als municipis d’una eina eficaç, concreta i operativa, que serveixi per 
afavorir el desenvolupament de les capacitats econòmiques locals d’acord amb la utilització sostenible 
dels recursos.  
 
L’Agenda 21 local és un document que desenvolupa un Pla Estratègic Municipal basat en la integració, 
amb criteris sostenibles, de les polítiques ambientals, econòmiques i socials del municipi, i que sorgeix 
de la participació i presa de decisions consensuades entre els representants polítics, personal tècnic 
municipal, ciutadans i altres agents implicats. 
 
L’Agenda 21 és l’instrument més àmpliament difós i acceptat per part de les autoritats locals per abordar 
els greus problemes ambientals des de l’enfocament de “pensar globalment i actuar localment”, degut a 
que, sense perdre de vista l’objectiu global de la protecció del medi, és a nivell local a on es poden 
prendre decisions més pràctiques i participatives. 
 
Així doncs, l’Agenda 21 és un instrument que ha de permetre l’evolució de la comarca cap a un equilibri, 
el qual ha de ser l’òptim en cada moment. D’aquesta manera, no es busca un equilibri estàtic sinó 
dinàmic, que permeti i persegueixi la millora contínua de la qualitat de vida. 
El 1994, en la Conferència Europea de Ciutats i Pobles sostenibles, celebrada al municipi d’Aalborg 
(Dinamarca), una sèrie de representants de vuitanta autoritats locals d’Europa, i prenent com a 
referència la Cimera de Rio, van aprovar un manifest “Carta de les Ciutats Europees cap a la 
Sostenibilitat” conegut també com a Carta d’Aalborg. En aquest document, les ciutats declaren la seva 
voluntat de redactar l’Agenda 21 Local.  
 
A la tercera Conferència de les ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat celebrada a Hannover (Alemanya) 
l’any 2000, es fa balanç sobre la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles dels últims anys. Deu anys 
després de la cimera de Rio, al 2002, es va celebrar a la ciutat sudafricana de Johannesburg la Cimera 
Mundial per al Desenvolupament Sostenible Rio + 10, per tal de fer balanç dels objectius aconseguits 
des de 1992. La Declaració de Johannesburg recull els compromisos que a partir d'ara han de permetre 
la consecució d'un desenvolupament sostenible arreu del planeta. 
 
La Diputació de Girona es va adherir el 1997 als principis de la Carta d'Aalborg i la Campanya de Ciutats 
Europees Sostenibles, i va posar en marxa el programa de suport a la redacció dels Plans d’Acció Local 
per a la Sostenibilitat (PALS) per tal de donar suport a aquells municipis de les comarques gironines que, 
amb l’objectiu bàsic d’assolir els compromisos derivats de la Cimera de Rio, s’adhereixen a la carta 
d’Aalborg i redacten la seva Agenda 21 local. 
 
El 2004, la Diputació de Girona modifica l’ideari i plantejament programàtic del programa de suport en la 
redacció dels PALS, i treu una nova línia de subvenció “del Pla a l’Acció” per tal d’ajudar als municipis 
gironins a aplicar les accions proposades en els PALS. 
 
Per tal d’encaminar-se cap a un desenvolupament sostenible, els municipis de la comarca del Ripollès 
s’han adherit als principis de la Carta d’Aalborg i al programa d’ajuts de la Diputació de Girona, per tal 
d’elaborar les Agendes 21 locals de cada un dels municipis de la comarca. Aquesta és la primera 
experiència de la realització d’una Agenda 21 en la que tots els municipis de la comarca aposten alhora 
per engegar aquest projecte comú, el qual permetrà adquirir una visió local, regional i comarcal del 
Ripollès. 
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DEPLAN (Desenvolupament i planificació ambiental) és l’empresa adjudicada per a la redacció de les 
Agendes 21 locals dels municipis de la comarca del Ripollès, en coordinació amb els ajuntaments dels 
19 municipis que integren la comarca, el Consell Comarcal del Ripollès i la Diputació de Girona. 
Paral·lelament a aquests treballs, DEPLAN també està realitzant Pla Especial de Regulació d’Usos del 
Sòl No Urbanitzable i el Pla Director Territorial de la comarca del Ripollès. 
 
 
B. Objectius 
 
Els objectius bàsics a assolir mitjançant la redacció de les Agendes 21 locals de cada un dels municipis 
de la comarca del Ripollès són els següents:  
 
• Donar als municipis de la comarca del Ripollès els elements de coneixement necessaris per portar a 

terme polítiques de desenvolupament local sostenible dels municipis de manera planificada. 
 
• Preveure accions globals que integrin tots aquells aspectes necessaris que tendeixin a fer efectiva 

la sostenibilitat supramunicipal de la comarca del Ripollès.  
 
• Definir uns criteris de sostenibilitat que orientin la futura modificació dels planejaments municipals. 
 
• Determinar una sèrie d’actuacions prioritàries (projectes, estudis, organització interna), definir-ne el 

calendari i buscar les fonts de finançament, la gestió, etc. per accelerar la transició cap a un 
desenvolupament sostenible de la comarca. 

 
• Fomentar la participació dels agents socials, els grups d’opinió i els col·lectius ciutadans en el 

procés d’elaboració de l’estratègia local. 
 
• Definir uns indicadors quantificables que permetin seguir en el temps els efectes de la política 

ambiental i, a la vegada, detectar les desviacions que requereixin noves formulacions. 
 
• Assegurar, en els municipis de la comarca del Ripollès, un alt grau de qualitat de vida per tots els 

seus habitants. D’aquesta manera es valorarà la previsió de creixement dels municipis de la comarca 
per tal que es tracti d’un creixement sostingut, prenent com a base les actuacions i els serveis 
comarcals actuals, de manera que la proposta resultant sigui la continuïtat de l’actual gestió comarcal 
adaptada mediambientalment. 

 
 
C. Metodologia 
 
La metodologia emprada en la realització de les l’Agendes 21 locals de la comarca del Ripollès s’ha 
desenvolupat a partir del Programa de suport de la Diputació de Girona: 
 
FASE I: Informació i seguiment 
 
⇒ Recull de Dades: En aquesta primera fase, s’ha realitzat una recerca de totes les dades disponibles 

dels diferents aspectes ambientals, econòmics i socials. S’ha consultat la informació preliminar de 
què disposa el Consell Comarcal i s’ha ajudat per diferent informació d’altres entitats públiques 
(Diputació de Girona, Departament de Medi Ambient, etc.) i privades (Companyia subministradora 
d’aigua i electricitat, etc.), i s’ha completat amb un ampli treball de camp de reconeixement per tal de 
suplir les mancances d’informació.  

 
S’han tingut en compte, a l’hora de la recollida de dades dels municipis, tots aquells projectes 
realitzats o en fase d’elaboració de les diferents entitats pertinents. S’han actualitzat els treballs 
realitzats pel Consell Comarcal i/o els Ajuntaments i s’ha realitzat un anàlisi de la seva gestió actual 
en clau de sostenibilitat, mancances i oportunitats de millora.  
 
El contacte amb aquests organismes i administracions ha permès identificar els aspectes ambientals, 
territorials, socials i econòmics d’abast supramunicipal i impulsar el contacte entre tots per tal 
d’establir polítiques i actuacions coordinades. 
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A més, s’ha fet una detecció apriorística dels aspectes amb una incidència ambiental més 
significativa, així com dels punts forts i febles, per tal de donar una especial importància a aquells 
aspectes més significatius. 
 

⇒ Selecció de la informació operativa: La informació recollida ha estat contrastada per totes les parts 
que intervenen en el procés. S’ha donat prioritat a la informació actualitzada de l’Administració. En 
aquest sentit ha sigut fonamental establir unes línies d’intercanvi d’informacions i d’idees entre les 
diferents parts implicades en aquest projecte programant i concretant exactament les reunions i els 
diferents contactes a realitzar. 

 
⇒ Treball de Camp: Les tasques de recerca i treball de camp han completat el volum final d’informació 

recollida, contrastada i validada definitivament. En funció de les mancances observades en la 
recopilació final d’informació, s’han programat les tasques necessàries per subsanar aquestes 
deficiències, per tal de quedar coberts amb rigor tots els objectius finals. 
 
 

FASE II: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 
A partir del recull de dades obtingut en la fase anterior, s’ha elaborat una memòria descriptiva que 
analitza, per cada un dels municipis, els diferents vectors ambientals (aigua, residus, energia, etc.), 
aspectes econòmics (mercat de treball, anàlisi dels sectors, etc.) i aspectes socials (població, habitatge, 
salut, associacionisme, etc.). En el mateix document s’ha integrat la diagnosi estratègica, organitzat per 
vectors o blocs temàtics, en el qual s’ha donat més importància als vectors més problemàtics de cada 
municipi. 
 
La diagnosi estratègica recull tant l’anàlisi de la situació i la gestió de cada vector com l’anàlisi integrada 
dels diversos aspectes i vectors associats. A més, s’han identificat els punts forts, punts febles, 
oportunitats i amenaces que representen els paràmetres analitzats. Finalment s’ha elaborat un recull 
d’objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat els quals serviran de base per a la definició del Pla 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat. 
 
Cal tenir en compte que s’ha elaborat un document preliminar el qual ha estat objecte de debat i 
discussió en el procés de participació ciutadana. 
 
 
FASE III: Pla de participació i de comunicació 
 
Un dels objectius principals de l’Agenda 21 és la informació a la població, així com el foment de la 
participació de tots els agents implicats (agents socials, grups d’opinió, col·lectius ciutadans, 
associacions, etc.).  
 
El pla de participació i de comunicació que s’ha proposat és a nivell territorial de manera que es 
garanteix un procés de millora continua, d’informació ciutadana permanent i que ha servit perquè tant els 
tècnics com la població pugui aportar informació des de la percepció i el coneixement local.  
 
La metodologia utilitzada en el Pla de Participació es recull en el Document III: Pla de participació i de 
comunicació. 
 
 
FASE IV: Pla d’acció local per a la sostenibilitat 
 
El Pla d’Acció és l’objectiu últim del conjunt de treballs realitzats. S’elaborarà un PALS provisional que 
serà debatut per part dels diferents agents socials i ciutadans. 
 
El Pla d’Acció definitiu, aprovat pel Ple de cadascun dels ajuntaments del Ripollès, esdevindran 
element programàtic i cos central de l’Agenda 21 dels municipis de la comarca. 
 
Es redactarà una Declaració ambiental, la qual serà un document de síntesi i de democratització del 
projecte, i un pla de seguiment de l’aplicació del PALS en el temps, mitjançant els òrgans de 
participació creats i els indicadors. 
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Figura 1: Esquema metodològic de les Agendes 21 locals dels municipis de la comarca del Ripollès. 
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Font: Elaboració pròpia. 
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1.1. Emmarcament geogràfic 
 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses, de 53,6Km2, és el segon més important de la comarca del 
Ripollès i centra el sector de la vall del Ter dit Vall de Sant Joan, entre les valls de Camprodon i de Ripoll. 
 
Pel que fa al relleu físic, forma una típica vall dels Pre-pirineus, de direcció NE-SW, estesa entre els 
vessants meridionals del Taga (2040m.) i de la Serra Cavallera, al nord, i els septentrionals de la serra 
de Puig Estela (2013m.) i el turó de Castelltallat(1274m.), al sud. L’interval de cotes del terme municipal 
es troba aproximadament entre els 800 i els 1200 m per sobre del nivell del mar.  
 

 
 

És una vall coberta de pastures, ús actualment en regressió degut a la pèrdua de la pràctica ramadera i 
de pasturatge,  presents a les coromines dels masos que es despoblen als vessants de la vall; i de 
boscos de pins, roures o faigs als llocs més alts del terme municipal. La població es concentra al fins de 
la vall i el nucli de Sant Joan, al llarg del Ter i de la carretera de Ripoll a Camprodon i al coll d’Ares. 
 
El nucli urbà es troba a 773 m per sobre el nivell del mar, a la confluència del Ter amb la riera 
d’Arçamala. La població ha crescut entorn el monestir, i compren a més a més, tota una població molt 
disseminada de masos relacionat amb l’activitat agrícola i ramadera tradicional, i les colònies tèxtils: la 
Colònia Llaudet i la Colònia Jordana. 
 
El municipi compta amb 3.621 habitants a l’any 2005 repartits per nou nuclis urbans de molt diferent pes 
demogràfic. Així, en el nucli de Sant Joan de les Abadesses es concentra el 90,45% de la població del 
municipi, dels vuit nuclis restants n’hi ha 6 amb un població semblant, entre els 45 habitants de 
Comafreda (1,25%) i els 77 habitants del Solei Avall (2,14%). Els dos nuclis restants presenten una 
població molt més petita, 7 habitants a Jordana i només 1 habitant a Can Martí Toralles. La densitat de 
població de 67,6 habitants/km2. 
 

Figura 2: Mapa de relleu del Ripollès 

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
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El 1879 l’arribada del ferrocarril i la intensa explotació de les mines de carbó de pedra de Surroca, 
comporta un canvi en el sector econòmic i social de la població. A l’inici del s. XX la creació d’indústries i 
colònies, principalment tèxtils, que aprofitament la força motriu del Ter va doblar la població de Sant 
Joan. Després de la crisi del tèxtil i la guerra civil, en els últims 20 anys, s’han creat noves i diverses 
indústries fent de Sant Joan de les Abadesses un municipi d’economia diversa; el monestir i diversos 
monuments l'han convertida en un important punt d'atracció turística.  
 
La xarxa viària del municipi la formen principalment les carreteres C-26 de Ripoll a Sant Joan, GIV-5211 
que va a Ogassa, GI-521 que enllaça Sant Joan amb Olot per Sentigosa  (passant per Coll de Caubet), i 
la C-38 que va fins a Molló passant per Sant Pau de Segúries i Camprodon. També hi passa el ferrocarril 
amb el recorregut Barcelona – Ripoll - Puigcerdà amb trens diaris regionals.  
 
1.2. Límits geogràfics 
 
Sant Joan de les Abadesses limita amb  7 municipis,  dels quals 5 són de la mateixa comarca: 
 

⇒ Al Nord amb Ogassa i Camprodon. 
⇒ Al Nord - Est amb Sant Pau de Segúries. 
⇒ A l’Est amb la Vall de Bianya (Garrotxa). 
⇒ Al Sud - Est amb Riudaura (Garrotxa). 
⇒ Al Sud amb Vallfogona del Ripollès. 
⇒ A l’Oest amb Ripoll. 

 
El territori comprès en el terme municipal de Sant Joan de les Abadesses es troba pràcticament del tot 
dins la conca hidrogràfica del Ter, excepte la capçalera de la riera de Santa Llúcia de Puigmal, en 
l’extrem SE del municipi, la qual és tributària del Fluvià. El riu Ter passa pel bell mig del terme, en l’àrea 
topogràficament més deprimida, segons una direcció ENE-WSW. A l’eix de la llera rep les aigües dels 
torrents procedents dels vessants situats al N del municipi, d’entre els que cal destacar el torrent de Coll 
de Pal, la riera de Malatosca, el torrent de Plansesaigües, el torrent de la Pudor i el torrent de Ribamala. 
També reb les aigües dels torrents procedents dels vessants situats al S, com el torrent de l’Escamarc, la 
riera d’Arçamala, el torrent de l’Òliba i el reg de la Rodonella. 
 
Figura 1: Mapa de límits administratius comarcals i municipal 

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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A. Descripció de l’entorn físic 
 
2.1. Clima i meteorologia 
 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses es 
troba a l’àrea del pre-Pirineu, per la qual cosa el 
seu clima es pot atribuir com a mediterrani de 
mitjana muntanya, donat que el municipi es troba a 
la meitat meridional del Ripollès. 
 
Aquesta localització fa que el municipi tingui uns 
hiverns freds i uns estius frescos.  
 
Les dades meteorològiques del municipi de Sant 
Joan de les Abadesses són les corresponents a 
l’estació de Sant Pau de Segúries, donat que Sant 
Joan no disposa d’estació meteorològica i la de 
Sant Pau és la que es troba més propera i per tant 
les condicions meteorològiques són similars. El 
període de mostreig de què es disposa va des de 
l’any 1999 al 2003. Cal tenir en consideració el fet 
que no es disposa de dades d’un període de temps suficientment ampli per tal de determinar les 
tendències meteorològiques i climatològiques de la zona. 
 
L’estació de Sant Pau es troba a una alçada de 851 metres per sobre el nivell del mar, tal com es mostra 
en el mapa. Aquesta es troba a prop del curs fluvial del Ter i les seves coordenades UTM són: X: 447670 
Y: 4678875. 
 
2.1.1. Temperatura 
 

Sant Joan de les Abadesses es caracteritza per presentar 
hiverns freds i estius amb temperatures suaus. La 
temperatura mitjana al mes d’agost és d’uns 20ºC. A 
finals d’agost, té lloc una davallada de les temperatures 
fins que, a ple hivern, les temperatures mitjanes 
assoleixen valors d’entre 0 i 5ºC. Al mes de març s’inicia 
un increment de la temperatura fins al juliol, mes en què, 
juntament amb l’agost, enregistra les temperatures més 
elevades. 
 
S’aprecia que en els cinc anys d’estudi, les dades no han 
patit variacions importants, tot I que l’estiu del 2003 va 
ser més calent que el dels anys precedents. 
 
 
En el mapa de la figura, on es representen les temperatures mitjanes anuals, s’aprecia que Sant Joan és 
un dels municipis que presenta temperatures més suaus. A més, no pateix canvis sobtats de 
temperatura, a diferència del que succeeix al nord de la comarca, tal i com mostra la separació de les 
isotermes en el següent mapa. 
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Figura 4: Localització de les estacions meteorològiques de 
la comarca. 

Font: Servei de meteorologia de Catalunya. 

Figura 5: Evolució de les temperatures al llarg de l’any 

Font: Servei de meteorologia de Catalunya 
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2.1.2. Precipitacions 
 
Les pluges en el municipi es concentren a la primavera, 
entre abril i maig (150 mm), i a principis de tardor, entre 
setembre i octubre (130 mm). Durant l’estiu, les pluges 
es redueixen degut a l’increment de temperatures però 
l’època seca es produeix durant l’hivern, principalment 
durant els mesos de desembre a febrer assolint valors 
al voltant dels 30 mm. 
Per tant, l’oscil·lació de les precipitacions entre l’època 
humida i l’eixuta és de l’ordre de 120 mm. 
 
 
 
 
 
Tot i tenir dues èpoques de pluges lleugerament definides, 
es produeixen variacions importants en les precipitacions a 
nivell anual. 
 
Observant el climodiagrama que hi ha a continuació, 
s’observa que la disminució de les precipitacions durant els 
mesos de juny, juliol i agost coincideix amb l’època de 
temperatures més elevades però sense que s’arribi a 
produir un període de sequera estival apreciable, de 
manera que els estius són frescos i suaus. Per altra banda, 
a finals d’hivern es produeix una època de pluviometria 
baixa degut a les característiques dels hiverns de la zona.  
 
 
 
 

Figura 6: Mapa de temperatures mitjanes anuals del Ripollès.(1996) 

Figura 7: Evolució anual de les precipitacions a Sant Joan 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH i de l’ICC.

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

Figura 8: Climodiagrama de Sant Joan de les Abadesses 
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Al mapa de la figura següent s’observa que en el Terme Municipal de Sant Joan donen les precipitacions 
anuals mitjanes compreses entre els 800 mm I 1000 mm. 
 
 

 

 
2.1.3. Humitat relativa 
 
Sant Joan té una humitat relativa mitjana elevada 
durant tot l’any, situada entre el 70 i el 90%. 
 
Entre els mesos de Gener i Setembre la humitat oscil·la 
entre el 70% I el 80%, arribant als mínims en el mes 
d’Agost. De Setembre fins lel desembre augmenta, 
arribant a valors superiors al 80%. 
 
Les davallades d’humitat relativa coincideixen amb la 
disminució de precipitacions i amb l’increment de les 
temperatures al període estival. 
 
 
 
 
2.1.4. Vents 
 
Pel què fa a la informació referent als vents cal dir que 
la mitjana entre els anys 2000 i 2003 indica que el 
període més ventós es correspon als mesos d’hivern i 
primavera, en què la velocitat del vent arriba entre els 
1,5 I 2,0 m/s. Els mesos de menys vent es corresponen 
als d’estiu. El vent a l’estació de Sant Pau de Segúries 
té una direcció dominant cap al SW.  

Figura 10: Evolució de la humitat relativa al llarg de l’any 

Figura 11: Evolució de la velocitat del vent al 1999 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH i de l’ICC.

Figura 9: Mapa de temperatures mitjanes anuals del Ripollès.(1996)
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2.1.5. Radiació solar 
 
L’evolució de la radiació solar es mostra a la figura 9, 
en la que s’aprecia com augmenta progressivament a 
mesura que s’acosta l’estiu fins a un màxim al solstici 
d’estiu (juny) i posteriorment torna a disminuir fins al 
solstici d’hivern (desembre). L’oscil·lació que presenta 
la radiació al llarg de l’any és d’uns 20 MJ/m2. 
 
Les dades que es mostren són les dels anys 2000 i 
2001, ja que anteriorment no es disposava de la 
tecnologia adequada a l’estació de Sant Pau. No es 
disposa de dades de l’estació corresponents a l’any 
2003. 
 
 
En la figura següent, on es representa la irradiació mitjana anual, s’observa com la irradiació mitja de 
Sant Joan es troba entre 13,5 MJ/m2 i 15 MJ/m2. Únicament hi ha petites taques del territori amb una 
irradiació mitjana inferior a 13 MJ/m2. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12: Evolució de la radiació solar al llarg de l’any 

Figura 13: Mapa d’irradiació mitjana anual 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica del DMAH i de l’ICC



 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 
15 

 

 

2.2. Geologia i geomorfologia 
 
2.2.1. Marc geològic general 
 
La comarca del Ripollès es troba íntegrament situada en el Pirineu Oriental, el qual es correspon a la 
porció de Pirineu que s’estén des de la vall del Segre fins la Mediterrània. Dins del Pirineu Oriental es 
diferencia la zona axial del Prepirineu: 
 

• La zona axial es troba formada per materials paleozoics pre-hercinians afectats, durant el 
Carbonífer superior, per l’orogènia herciniana i durant l’Eocè superior, juntament als materials 
post-hercinians que constitueixen la cobertora prepirinenca, per l’orogènia alpina. Es tracta 
doncs de materials que presenten un grau de tectonització important i també un metamorfisme 
de baix grau. La seva edat es troba compresa entre el Cambrià i el Carbonífer mitjà. Cal dir que 
a la zona axial afloren gneissos que s’atribueixen al pre-Cambrià. 

 
• La zona prepirinenca es troba representada pels materials de cobertora que, a finals de l’Eocè, 

tant sols foren afectats per l’orogènia alpina. Es tracta de materials del Paleozoic terminal 
(Estèfano-Permià), del mesozoic (base del Garumnià), del Paleocè (sostre del Garumnià) i de 
l’Eocè. 

 
En la Figura 11 es representa la distribució areal i la disposició estructural del conjunt d’aquests materials 
en la comarca del Ripollès i en les àrees veïnes. Com es pot observar els materials paleozoics pre-
hercinians, tant els pre-silurians com els post silurians, es disposen en la part N del territori, 
concretament en la zona axial pirinenca. En una franja estreta adossada a l’àrea d’aflorament dels 
materials post-silurians es desenvolupen roques estèfano-permianes i garumnianes; es tracta dels 
materials que configuren la base del Prepirineu. Al S afloren materials de l’Eocè del Prepirineu oriental, 
els quals es posen en contacte, vers el S de la comarca, amb materials eocens de la depressió de l’Ebre 
(avantpaís). 
 
Els materials axials i els prepirinencs es troben parcialment recoberts per sediments quaternaris, sobretot 
els corresponents als dipòsits al·luvials del Ter, del Freser i dels seus afluents. 
 
L’estructura tectònica dels materials es representa en el tall geològic de la Figura 11 (Muñoz, 1985). Els 
materials pre-silurians es desenvolupen sobretot al N de l’anomenat encavalcament de Ribes-
Camprodon, en una unitat estructural anomenada unitat del Canigó. Al S d’aquest encavalcament i en 
una franja estreta es desenvolupa una estructura tectònica complexa coneguda com a apilament 
antiformal del Freser. Es tracta de diverses làmines encavalcants apilades entre si i vergents vers el S en 
les quals hi afloren tant materials pre-hercinians com materials post-hercinians (estèfanopermians i 
garumnians). El tall geològic que es representa s’ha realitzat en la vall del Freser; en aquest sentit cal dir 
que a en l’extrem Est de la comarca (Rocabruna) i en una posició similar aquestes làmines encavalcants 
configuren el dúplex de Rocabruna. Al S d’aquestes làmines encavalcants es desenvolupen els materials 
eocens del Prepirineu, en una unitat tectònica que s’anomena unitat del Cadí. Aquesta consisteix en una 
estructura sinclinal (sinclinal de Ripoll), de direcció E-W, el flanc N de la qual limita i en part conforma 
l’apilament antiformal del Freser i el flanc S es troba encavalcant els materials eocens de l’extrem N de la 
depressió central, a través de l’encavalcament de Vallfogona. Aquesta última estructura configura el límit 
meridional del Pirineu oriental. 
 
El nucli de Sant Joan de les Abadesses es troba situat en la zona prepirinenca, és a dir, en la unitat del 
Cadí. El substrat geològic del terme municipal, per tant, el conformen materials d’edat eocena (veure Fig. 
12). La major part del Terme Municipal es troba situada en el flanc N del sinclinal de Ripoll per la qual 
cosa els materials presenten una direcció de cabussament general vers el S. Tot i així en la zona es 
desenvolupen plecs i encavalcaments secundaris de direcció ENE-WSW que distorsionen localment  la 
direcció de cabussament de les capes. Vers el N del terme municipal hi té lloc el desenvolupament de 
falles de direcció NW-SE i en el nucli de Sant Joan un altre sistema de fractures de direcció NE-SW. En 
la part meridional del municipi la sèrie eocena es troba afectada  per plecs de direcció E-W el més 
meridional dels quals es correspon al Sinclinal de Ripoll. 
 
L’Eocè es troba recobert pels dipòsits al·luvials del Ter i dels seus afluents, i també per d’altres dipòsits 
quaternaris com els d’origen col·luvial. 
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Figura 14:Mapa i tall geològic esquemàtic del Prineu oriental 

Font: Muñoz J. A.(1985, 1992) 
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2.2.2. Litologies predominants 
 
Els materials eocens que configuren el subsòl del terme municipal de Sant Joan de les Abadesses es 
troben representats per una potent sèrie d’origen marino-continental. Al municipi hi aflora tota la sèrie 
eocena i, en l’extrem NE del terme municipal, hi ha un petit aflorament de materials garumnians 
(paleocens). Les unitats litoestratigràfiques que configuren la sèrie terciària foren definides per Gich 
(1969) i per Pallí (1972). Des dels més antics als més moderns hi afloren els següents materials: 
 

GARUMNIÀ (Paleocè): Aflora en un extrem del sector NE del terme municipal ( epìgraf 0 dela Fig. 
12). A la base es troba format per lutites vermelles amb intercalacions de nivells de gres i de 
conglomerats. La part superior està formada per un nivell calcari força massiu, amb intercalacions 
de margues; es tracta de calcàries micrítiques que contenen restes fòssils de caròfites. Es tracta 
de materials dipositats en un ambient lacustre continental. 
 
FORMACIÓ SAGNARI (Eocè): A Sant Joan de les Abadesses la Formació Sagnari se situa a la 
base de la sèrie eocena (epígraf 1 de la Fig. 12). Es tracta de margues de color gris que sovint 
presenten un mins grau d’esquistositat. Entre les margues s’intercalen nivells margocalcaris i 
nivells de gres de gra fi que, ocasionalment, contenen restes fòssils de nummulites. Corresponen a 
materials marins dipositats en ambients de plataforma carbonàtica i siliciclàstica distal. 
 
FORMACIÓ CORONES (Eocè): Aflora en l’extrem NE del terme municipal (epígraf 2 de la Fig. 
12). Es troba formada per 3 nivells: per un nivell de calcarenites inferior, per un nivell de lutites 
vermelles amb intercalacions de gresos, de conglomerats i de calcàries intermedi, i per un nivell 
calcari superior. El nivell calcari superior en alguns trams es troba afectat per plecs 
interformacionals (“slumps”); es tracta de calcàries micrítiques amb un contingut important 
d’ostràcodes I de laminacions algals i, de forma ocasional, d’altra tipus de fauna marina. Aquest 
nivell conté un important contingut d’hidrocarburs provinents de matèria orgànica en 
descomposició. Aquests materials foren dipositats en un ambient marí somer. 
 
FORMACIÓ ARMÀNCIES (Eocè): Com les formacions infrajacents aflora en el sector NE del 
municipi (epígraf 3 de la Fig. 12). Es troba representada predominantment per una alternança de 
margues i margocalcàries de color gris-blanquinós. Vers la part intermèdia de la sèrie hi té lloc la 
intercalació de bretxes carbonàtiques amb abundoses restes d’assilina. Tanmateix en la part basal 
s’intercalen nivells d’olistòlits i nivells de slumps de calcàries amb hidrocarburs, similars als que 
configuren la part superior de la Formació Corones. En conjunt es tracta de materials dipositats en 
un ambient de plataforma mixta distal. Les bretxes carbonàtiques, a Sant Joan poc 
desenvolupades, es corresponen a megaturbidites l’origen de les quals s’atribueix a materials 
ressedimentats com a producte de la gènesi de sismoevents en la conca marina eocena. 
 
FORMACIONS CAMPDEVÀNOL I VALLFOGONA (Eocè): Es desenvolupen en la part central del 
terme municipal, a banda i banda de la llera del riu Ter, on queden parcialment recobertes pels 
dipòsits al·luvials d’aquest riu. Es tracta de materials dipositats en un ambient marí profund, que es 
corresponen a una alternança de gresos planoparal·lels, de limolites i de lutites grises producte de 
la ressedimentació de materials a través de corrents de terbolesa (turbidites) (epígraf 4 de la Fig. 
12). En la part superior de la sèrie entre les turbidites s’intercalen nivells lenticulars i discontinus de 
guix. 
 
FORMACIÓ COUBET (Eocè): Aflora en el marge esquerre del Ter, per sobre de la unitat 
anteriorment descrita. Està constituïda per gresos de gra fi a mitjà i de color gris, entre els quals 
s’intercalen nivells margosos (epígraf 5 de la Fig. 12). Són materials dipositats en un ambient de 
front deltaic. 
 
FORMACIÓ BELLMUNT (Eocè): Es correspon a la unitat litostratigràfica que presenta un major 
desenvolupament areal en el municipi, ja que es desenvolupa en tota la meitat meridional, 
concretament en les àrees obagues d’aquest sector (epígraf 6 de la Fig. 12). Es troba 
representada per lutites vermelles amb intercalacions de gresos i de conglomerats. Aquests 
materials foren dipositats en un ambient de plana deltaica. 
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Figura 15 :Mapa geològic de Sant Joan de les Abadesses 

Font: ITGE. Fulla de Ripoll Num. 256 



 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 
19 

 

 

Quan als dipòsits quaternaris, en el municipi de Sant Joan cal diferenciar les següents unitats principals: 
 

Dipòsits al·luvials de terrassa: La dinàmica hídrica del Ter, durant el Quaternari, ha donat lloc a 
la gènesi de 3 diferents nivells de terrassa (englobats amb l’epígraf 7 en la Fig. 12): la terrassa 
baixa, la terrassa mitjana i la terrassa alta. D’aquestes la que es troba més ben desenvolupada en 
les dues ribes del Ter es correspon a la terrassa mitjana. Totes estan formades per dipòsits 
al·luvials que normalment es troben més o menys ordenats en vertical. D’aquesta forma 
cadascuna de les terrasses es troba normalment formada per graves rodades a la base i per 
dipòsits sorrencs I llim-argilosos al sostre. Sovint els dipòsits de terrassa es troben associats 
lateralment amb dipòsits col·luvials. 
 
Dipòsits col·luvials: Es tracta de dipòsits de vessant formats per graves anguloses, sorres, llims i 
argiles (epígraf 8 de la Fig. 12). Es desenvolupen en les vessants muntanyoses, on recobreixen 
parcialment el substrat rocallós i sovint s’enllacen lateralment amb els dipòsits al·luvials de 
terrassa. Tot i que no es troba reflectit en la cartografia de la Figura 12, en el vessant septentrional 
de Sant Antoni hi ha importants dipòsits col·luvials que s’enllacen lateralment amb la terrassa 
mitjana, la qual conforma la plana de la Coromina del Bac. 
 
Dipòsits de fons de llera: Finalment cal esmentar els dipòsits quaternaris més recents que 
reblenen les lleres del Ter i dels seus afluents (epígraf 9 de la Fig. 12). Es tracta de graves 
rodades I sorres en el cas de la llera del Ter, i de graves subarrodonides, sorres i llims en el cas de 
les lleres dels torrents de jerarquia inferior. 

 
 
2.2.3. Geomorfologia 
 
Els trets geomorfològics més significatius que caracteritzen el terme municipal de Sant Joan de les 
Abadesses són els següents: 
 

• Les estructures originades durant la tectònica alpina, de direcció E-W, han generat un fort control 
estructural en la morfologia de l’indret. D’aquesta forma les carenes de les serres principals 
s’orienten segons la mateixa direcció. En les carenes normalment hi té lloc el desenvolupament 
dels materials de més compacitat i, per tant, més difícils d’erosionar. En el sector septentrional 
del municipi cal esmentar les crestalleres que conformen els materials calcaris del Garumnià i de 
la Formació Corones i, en la part meridional les que originen els materials conglomeràtics i 
gresosos de la Formació Bellmunt. 

 
• La direcció del Ter dins del terme municipal (ENE-WSW) és també subparal·lela a la dels plecs i 

encavalcaments de l’indret. En aquest cas, però, el riu s’ha encaixat en les formacions 
predominantment margoses (Formacions Campdevànol i Vallfogona) les quals es corresponen a 
les més erosionables. Les lleres dels afluents del riu es disposen de forma subperpendicular a 
banda i banda de la vall principal, sense seguir la direcció de les falles principals, que presenten 
una orientació NE-SW i NW-SE. 

 
• A les ribes del Ter i en les del torrent d’Arçamala cal destacar el desenvolupament de terrasses 

al·luvials originades a conseqüència de l’encaix dels cursos en els dipòsits al·luvials, durant 
períodes de nivell de base baix. Es distingeixen tres nivells principals de terrassa. 

 
• Tant a les vessants meridionals, al peu de Serra Cavallera, com a les vessants septentrionals, al 

peu de la serra de Puigestela, es desenvolupen formes relacionades amb el moviment i 
estabilització de vessants. D’aquesta forma cal destacar la presència de petits moviments en 
massa translacionals o de flux, amb acumulació del material lliscat prop o en les mateixes lleres 
dels torrents que solquen els vessants. 

 
• A la vessant obaga de Sant Antoni hi ha diversos dipòsits de vessant, relacionats amb 

moviments translacionals o de flux, que s’enllacen amb els dipòsits al·luvials de la terrassa 
mitjana. A més a més vers el peu del reg del Covilar i del reg de Clarà hi ha antics dipòsits de 
cons de dejecció que també s’enllacen lateralment amb els dipòsits de la terrassa mitjana del 
Ter. En l’actualitat aquests cons de dejecció es troben incidits o parcialment erosionats pels 
mateixos torrents. 
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2.2.4. Patrimoni Geològic 
 
El patrimoni geològic sol definir-se com el conjunt de recursos naturals, majoritàriament no renovables, ja 
siguin formacions rocoses, estructures geològiques, acumulacions sedimentàries, formes del terreny o 
jaciments minerals, petrològics o paleontològics, que permeten reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució 
de la història geològica de la Terra i dels processos que l’han modelat. Al seu indubtable valor científic, 
cultural i didàctic s’hi suma sovint un interès paisatgístic o recreatiu, o una especial bellesa. 
 
Segons aquesta definició en el municipi de Sant Joan de les Abadesses s’han escollit quatre exemples 
que es poden considerar com a punts d’interès geològic. Alguns d’aquests punts han estat compilats 
d’inventaris realitzats com ara el de Pallí et al. (2004) i el de Costa et al. (1999). La situació dels diferents 
punts es pot observar en la figura següent: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Els punts seleccionats són els següents: 
 

1-Aflorament de Ribamala: Aflorament de les turbidites de la Formació Campdevànol (Turbidites de 
Ripoll), en un talús de la carretera que uneix Sant Joan amb Ripoll. El talús és perpendicular a la 
direcció de cabussament de les capes, per la qual cosa es poden observar les estructures del sostre 
de les capes, com ara els ripple marks. Es tracta d’un aflorament que presenta un interès didàctic pel 
que fa a la comprensió de la gènesi dels dipòsits turbidítics. A més, la sèrie es pot observar en el 
camí de Coll de Jou en el marge dret del torrent de Ribamala. 

 

Figura 16 :Situació dels punts d’interès geològic en el municipi de Sant Joan de les Abadesses 

Font: Compilació inventaris de Pallí et al. (2004) i de Costa et al. (1999) 
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2-Font de la Puda: Es tracta d’una surgència natural d’aigües sulfatades. No és 
l’única que hi ha al municipi però és la més coneguda. La surgència es troba 
relacionada amb la dissolució subterrània dels guixos que se situen a la part 
superior de la sèrie turbidítica (Formacions Campdevànol i Vallfogona), per part de 
les aigües meteòriques filtrades. A la part baixa de la comarca (municipis de Sant 
Joan, Ripoll, Campdevànol i Vallfogona) hi ha diverses surgències d’aigües 
sulfatades relacionades amb els guixos eocens. Es tracta d’una singularitat de la 
comarca que cal conservar. 
 
 
 
 
 
3-Mina Maria: Antiga explotació minera situada al torrent de Parella. En la mateixa 
s’explotaven els hidrocarburs (petroli) de la base de la Formació Armàncies, 
possiblement relacionats amb olistòlits procedents de la Formació Corones. 
Concretament s’explotaven nivells de margues bituminoses. Es tracta d’un punt 
relacionat amb els recursos geològics presents en el municipi i amb l’aprofitament 
que en feia l’home en temps recents. 
 
 
 
 
 
 
4-Cons de dejecció quaternaris: Desenvolupament de cons de dejecció quaternaris en la part basal 
dels regs del Covilar i de Clarà. Es tracta de processos geològics recentment actius. En l’actualitat el 
con del reg del Covilar es troba incidit per la pròpia llera i el con del reg de Clarà es troba lateralment 
erosionat, ja que el curs baix del torrent voreja el dipòsit fins desembocar al riu Ter. 
 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 17 :Font de la Puda

Figura 18 Entrada a la mina Maria

Font: Mata. Història Natural 
Dels Païssos catalans 
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2.3. Sòls 
 
No es coneix cap estudi detallat sobre els sòls del municipi de Sant Joan de les Abadesses. Els pocs 
treballs que tracten aquesta temàtica ho fan de manera molt general, a escala de tota la província de 
Girona (Roqué & Pallí, 1983). Les dades que seguidament s’exposen deriven d’aquests treballs, els 
quals es reflecteixen en la figura següent:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de les dades del mapa es pot observar que en el municipi de Sant Joan de les Abadesses i en 
les ribes del Ter es desenvolupen sòls sobre roques no consolidades, corresponents a fluvents i 
localment aqüents i psamments. 
 
En les obagues situades al peu de la serra de Puig-estela es desenvolupen sòls sobre roques 
sedimentàries silíciques, corresponents a udortents, umbrepts i localment ocrepts. 
 
En la resta del terme municipal i sobretot en les vessants soleies, al peu de serra Cavallera, es 
desenvolupen sòls sobre roques carbonàtiques, com els rendolls i els ortents. 
 

Figura 19 . Mapa de sòls als municipis del Ripollès

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Roquè & Pallí (1992) 
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2.4. Hidrologia i Hidrogeologia 
 
2.4.1. Conques hidrogràfiques 
El territori comprès en el terme municipal de Sant Joan de les Abadesses es troba pràcticament del tot 
dins la conca hidrogràfica del Ter, excepte la capçalera de la riera de Santa Llúcia de Puigmal, en 
l’extrem SE del municipi, la qual és tributària del Fluvià. El riu Ter passa pel bell mig del terme, en l’àrea 
topogràficament més deprimida, segons una direcció ENE-WSW. A l’eix de la llera rep les aigües dels 
torrents procedents dels vessants situats al N del municipi, d’entre els que cal destacar el torrent de Coll 
de Pal, la riera de Malatosca, el torrent de Plansesaigües, el torrent de la Pudor i el torrent de Ribamala. 
També reb les aigües dels torrents procedents dels vessants situats al S, com el torrent de l’Escamarc, la 
riera d’Arçamala, el torrent de l’Òliba i el reg de la Rodonella. 
 
Tots els torrents del municipi presenten un cabal irregular al llarg de l’any, però només alguns d’ells són 
susceptibles d’eixugar-se en els mesos d’estiu dels anys de secada, sobretot els torrents de menys 
llargària dels vessants septentrionals, que no reben el drenatge dels aqüífers calcaris situats al veí 
municipi d’Ogassa (Calcàries del Garumnià i de la Formació Corones), i que la major part del seu 
recorregut transcorre sobre materials eocens poc permeables (Formacions Armàncies, Campdevànol i 
Vallfogona). A l’estiu dels anys de secada també se’n poden veure afectats els torrents de menys 
llargària dels vessants meridionals, els quals transcorren per damunt d’aqüífers fissurats en general poc 
productius (Formacions Coubet i Bellmunt). 
 
 
2.4.2. Unitats hidrogeològiques 
 
En base a les característiques geològiques dels materials que afloren al municipi es reconeixen diverses 
unitats hidrogeològiques o formacions aqüíferes que formen part del sistema hidrogeològic del Ripollès. 
Aquestes unitats es descriuen en el treball de Costa et al. (1995), realitzat per al Consell Comarcal del 
Ripollès, i que es basa en una compilació de dades de l’ITGE. En la Figura següent es presenta la 
distribució espacial d’aquestes unitats en el municipi de Sant Joan de les Abadesses: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 . Plànol d’unitats hidrogeològiques

Font: Costa et al. (1995) 
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Les unitats hidrogeològiques són les següents: 
 

Unitat Montgrony-Pontil: Unitat que es troba formada per les calcàries del Garumnià, per la qual 
cosa només es troba representada en el límit NE del terme municipal. Configura un aqüífer fissurat i 
carstificat. Es tracta d’una unitat que a nivell comarcal ofereix cert interès hidrogeològic, especialment 
en els indrets en què la superposició tectònica ha afavorit gruixàries d’aquests materials superiors als 
200 m. D’aquesta forma cal dir que a les explotacions d’aigües existents a la comarca s’extreuen els 
recursos hídrics d’aquest aqüífer. A nivell comarcal presenta uns recursos que s’estimen en 7 
hm3/any. A nivell de Sant Joan de les Abadesses, però, la seva àrea d’aflorament és molt restringida.  

 
Unitat Corones-Ter: Es troba formada per les calcàries i per les calcarenites que configuren les parts 
superior i inferior de la Formació Corones. Es troba situada entre 2 trams margosos constituïts per les 
Formacions Sagnari i Armàncies. Es tracta per tant d’un aqüífer fissurat i confinat. En el municipi de 
Sant Joan, com la unitat anterior, es desenvolupa en el sector NE, de forma més important que la 
unitat Montgrony-Pontil. A nivell comarcal també presenta cert interès hidrogeològic, ja que els 
municipis de Campdevànol i de Ripoll s’abasten amb aigua procedent d’aquesta unitat. Els seus 
recursos s’estimen en 6 hm3/any. 

 
Unitat Eocè de Ripoll: Unitat que es troba sobretot representada per les Formacions Coubet i 
Bellmunt, les quals afloren de forma extensa en la meitat meridional del terme municipal. Tot i el seu 
gran desenvolupament areal es tracta d’una unitat poc interessant des d’un punt de vista 
hidrogeològic, tot i que puntualment pot ser productiva, degut a la presència  de gresos i de gresos 
calcaris la fissuració dels quals pot originar una permeabilitat localitzada. Aquests nivells permeables 
es troben intercalats amb nivells clarament impermeables (lutites i margues). La recàrrega de l’aqüífer 
es produeix exclusivament per la pluja i el drenatge s’efectua a través de nombrosos manantials, els 
quals presenten una oscil·lació anual important. El 50% dels manantials tenen un cabal inferior a 0,50 
l/s i només un 10% supera 1 l/s.; el seu cabal màxim sòl ser inferior a 3 l/s. 
 
Unitat Al·luvial del Ter: Unitat formada pels dipòsits de terrassa del riu Ter i d’altres dipòsits 
quaternaris al·luvials i col·luvials connectats lateralment amb els primers. Es desenvolupen al voltant 
de l’eix del riu Ter. Els recursos d’aquesta unitat es troben relacionats amb les aigües superficials dels 
cursos d’aigua. Es tracta d’un aqüífer superficial de tipologia lliure. A nivell comarcal en aquesta unitat 
hi ha captacions, normalment de menys de 10 m de fondària, de les quals se n’extruen cabals d’entre 
2 i 7 l/s. Puntualment en alguns pous se superen els 50 l/s.  
 
Unitats poc productives: Amb aquest nom es tenen en compte els materials eocens, 
predominantment margosos, que configuren les formacions Armàncies, Campdevànol i Vallfogona. Es 
tracta d’unitats poc permeables i de menys interès hidrogeològic que la unitat Eocè de Ripoll. Això no 
obstant cal tenir en compte l’existència de surgències d’aigües sulfatades relacionades amb la 
dissolució dels guixos de la part superior de la sèrie turbidítica. 
 
 

2.4.3. Surgències 
 
Les fonts són llocs especials, en els quals l’aigua emmagatzemada en les formacions aqüíferes retorna a 
la superfície després d’un periple subterrani més o menys llarg. Durant aquest viatge per l’interior de les 
roques s’enriqueix d’elements químics dissolts.  
 
En la taula següent es presenta un recull de les principals surgències presents en el municipi amb les 
característiques principals: 
 
 

NOM CONTEXT GEOLÒGIC CARACTERÍSTIQUES 

Font de la Puda Guixos eocens de la part superior 
de la sèrie turbidítica Aigües sulfatades 

Font del Covilar Unitat Al·luvial del Ter Quaternari 

Fonts dels Vermells Unitat Eocè de Ripoll Nivell permeable fissurat de la 
Formació Bellmunt 

Font del Cucut Unitat Eocè de Ripoll Eocè 
Font del Poll Unitat Al·luvial del Ter Quaternari 

Font d’en Roca Unitat Eocè de Ripoll Eocè 
Font del Prat Unitat Al·luvial del Ter Quaternari 

 

Taula 1. Fonts del municipi de Sant Joan de les Abadesses

Font: Elaboració pròpia



 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 
25 

 

 

B.Diagnosi estratègica  

2.5. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 Importància del patrimoni geològic  
 
Tot i no tractar-se d’un municipi en el qual hi ha molta geodiversitat, a Sant Joan de les Abadesses hi ha 
prou elements geològics interessants referents a diversos camps de coneixement de les Ciències de la 
Terra. Els punts d’interès geològic compilats en són un bon exemple. D’aquesta forma l’aflorament de les 
turbidites de Ripoll a Ribamala es constitueix com un bon exemple per a l’estudi de roques 
sedimentàries, la font sulfatada de La Puda com una singularitat hidrogeològica, l’antiga mina de petroli 
com a un bon exemple de l’ús que l’home ha fet dels recursos naturals i els cons de dejecció dels 
voltants del Covilar, com a un exemple de processos geològics actius recentment. 
 
La gestió d’aquest patrimoni ha estat més aviat minsa ja que no s’ha promogut a nivell turístic, didàctic o 
científic. 
 
 

 Importància de les aigües subterrànies 
 
El terme municipal de Sant Joan de les Abadesses no és excessivament ric en recursos hídrics 
subterranis, ja que les unitats hidrogeològiques més productives de la comarca, associades a roques 
calcàries, només afloren en l’extrem NE del municipi. Això no obstant en la part central hi ha l’aqüífer de 
l’al·luvial del Ter i en la part meridional el de l’Eocè de Ripoll el qual, de forma local, pot presentar cert 
interès hidrogeològic. Les fonts que hi ha als voltants del nucli de població les quals, exceptuant les 
d’aigües sulfatades, es troben relacionades amb aquests últims dos aqüífers mencionats, en són un bon 
exemple. 
 
Es per això que cal vetllar, mitjançant una bona gestió de l’aigua i la instauració de mesures de protecció, 
pel manteniment de la quantitat i de la qualitat hidroquímica de les aigües subterrànies presents en el 
municipi 
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2.6. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Presència d’un patrimoni geològic singular i variat 

- Presència de recursos hídrics subterranis localment productius i de surgències hídriques 

 

Punts febles  

- Possible futura contaminació dels recursos hídrics a causa d’activitats agràries i turístiques 

- Desconeixement del volum d’aigua real extret dels aqüífers subterranis 

 

Oportunitats  

- Interès creixent de la ciutadania envers el patrimoni geològic 

- Recursos hídrics garantits 

 

Amenaces 

- Manca de protecció específica per al patrimoni geològic 

- Pressió urbanística i degradació d’ambients vinculats al patrimoni geològic 

- Possibles futures extraccions hídriques desmesurades 
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3.1. Anàlisi del territori 
 
A. Memòria descriptiva 
 
L’ordenació del territori és un procés que pren forma a partir de plans i accions a diferents nivells i 
escales d’intervenció. El model de territori resultant és, per tant, una conseqüència de les decisions de la 
localització d’usos, de l’execució d’infrastructures, de la dotació de serveis o de la protecció d’espais. 
Però també del desenvolupament dels planejaments municipals que han estat, des de mitjans del segle 
XX, l’instrument bàsic que ha marcat els drets i els deures de la població i de l’administració en relació al 
territori i ha dibuixat la forma i el funcionament de ciutats i pobles. 
 
Així, el planejament d’escala municipal ha estat el més important, i quasi únic, protagonista i, tot i 
l’aprovació de plans superiors, com el Pla Territorial de Catalunya, es troben molt mancats de referents o 
pautes en temes fonamentals per a una correcta política territorial. 
 
A Catalunya, el planejament ha passat per diferents conjuntures sempre condicionades pel context 
econòmic i polític de cada moment. Aquest context ha incidit en els objectius del planejament, en la 
manera de planificar i en l’acompliment de les seves directrius. A grans trets, es poden diferenciar tres 
grans períodes. El primer és el d’un context de règim franquista i de “desarrollismo”, en el qual els plans 
urbans es van fer amb poca presència dels interessos col·lectius i van afavorir, en general, grans 
creixements. 
 
Un segon període és el que s’obre amb les eleccions municipals de 1979. El planejament de principi dels 
vuitanta va tenir com a objectiu fonamental passar comptes urbanístics al període anterior: dotar les 
ciutats dels equipaments i infraestructures que faltaven, donar dignitat als barris, reordenar els 
creixements, protegir determinats paratges i patrimoni arquitectònic. 
 
Finalment, a partir dels noranta el planejament, d’acord amb els temps, entra en un nou moment, encara 
en procés de definició, en el que les prioritats van més lligades a un urbanisme més participatiu, 
estructurat a partir de projectes estratègics i amb una major sensibilitat ambiental. L’interès pel territori no 
urbà ha anat creixent i de la seva condició de terrenys expectants, a l’espera de nous creixements 
urbans, a passat a tenir un reconeixement més clar dels seus valors morfològics, naturals, paisatgístics i 
productius. 
 
En la primera secció d’aquest apartat es presenten alguns aspectes de planejament general a nivell 
comarcal que emmarquen el municipi de Sant Joan de les Abadesses a nivell territorial. 
 
D’altra banda, es tracta l’ordenació del municipi a escala local, des de la perspectiva de l’evolució de 
l’estructura urbana (històrica, actual i futura), i de la valoració del planejament urbanístic vigent, al 
municipi. 
 
Més endavant es fa referència als espais verds urbans, i al patrimoni històric i arquitectònic, i a la qualitat 
de l’espai públic en general 
 
3.1.1. Usos del sòl i Evolució 
 
Els usos del sòl predominants en el municipi de Sant Joan de les Abadesses són majoritàriament de 
caràcter forestal. Així, més de tres quartes parts del territori estan cobertes per boscos de diferents 
comunitats. Els conreus suposen el segon ús principal, tot i que aquests ja només representen el 18% 
del total, i en els darrers anys, tal i com es veurà més endavant, estan veient reduïda la seva extensió de 
forma progressiva. 
 

Taula 2:Usos del Sòl (%) del municipi de Sant Joan de les Abadesses i el Ripollès. Any 2000. 
Bosc Improductiu Municipi 

dens clar 
Matollars Prats 

natural artificial 
Conreus Total 

(ha) 
St. Joan de les Abadesses 76,7 0,32 1,19 0,96 0,33 1,72 18,78 5.341 
Ripollès 58,09 1,04 8,84 15,4 4,5 1,7 10,42 95.872 
Font: Centre de Recerca i Aplicacions Forestals.  

 
Pel que fa a la ubicació d’aquests usos, les següents figures mostren com els usos més antròpics, zones 
urbanes i camps de conreu, s’han ubicat a la llera del riu i a les zones més planes que aquest genera al 
seu pas pel municipi i que segueix una direcció nordest-sudoest. Mentre que els vessants de les valls, 
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tant al nord com al sud del nucli de Sant Joan de les Abadesses estan recobertes per boscos, en tractar-
se de les zones més abruptes del municipi. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Observant les dues figures anteriors es pot comprovar com l’evolució dels usos del sòl que s’ha donat 
entre els anys 1987 i 2002 ha comportat una ampliació i compactació del nucli de Sant Joan de les 
Abadesses, així com l’ampliació i l’aparició de noves clapes urbanitzades al llarg del curs del riu. També 
en destaca una reducció de la superfície utilitzada com a conreus de secà, que ha donat lloc a una 
ampliació de les bosquines i prats presents al municipi, especialment en el sector més occidental del 
terme. Pel que fa al sector més oriental, es pot observar com els boscos d’aciculifolis estan evolucionant, 
de forma progressiva, cap a boscos de caducifolis. 
 
 
 

Figura 21: Usos del Sòl al municipi de Sant Joan de les Abadesses. Any 1987. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAiH. 

Figura 22: Usos del Sòl al municipi de Sant Joan de les Abadesses. Any 2002. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAiH. 
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3.1.2. Aspectes territorials i planejament directriu 
 
A nivell municipal, la comarca del Ripollès aplega 19 municipis, amb 26.400 habitants (2005), una 
extensió de 956,2 km2 i una densitat de 27,6 hab./km2. Els municipis més poblat és la capital de la 
comarca, Ripoll (10.597 habitants), seguit ja a força distància per Sant Joan de les Abadesses (3.621 
habitants) i Campdevànol (3.378 habitants) aplegant entre els 3 municipis el 66,4% del total dels 
habitants de la comarca. Així doncs, Sant Joan de les Abadesses és el segon municipi en població de la 
comarca, mentre que aquest representa el 5,6% del territori de la comarca, en superfície. 
 
El planejament directriu té com a objectiu bàsic establir les directrius i pautes bàsiques per a l’ordenació 
integral o sectorial de grans àmbits territorials, i esdevé l’obligat marc de coherència per als plans de 
rang inferior (Carceller i Pérez 1994). 
 
A la taula següent es detallen els plans de planejament previstos en l’àmbit territorial que fan referència 
directament o indirectament al municipi.  

Taula 3: Planificació física a Catalunya. 

Plans Territorials 

Pla Territorial General de Catalunya 1995 

Plans Territorials Parcials 

• PTP de les Comarques Gironines 

Plans Sectorials 

• Pla de Carreteres 1985 

• Pla de Carreteres 1995 

• Pla d’Infraestructures 

• Pla d’Espais d’Interès Natural 

• Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya 

• Pla d'abastament d'aigua en alta 

• Pla sectorial de cabals de manteniment a les conques 
internes de Catalunya 

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

 
3.1.2.1. El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) 
El Planejament Territorial de Catalunya es desenvolupa a través del Pla Territorial General de Catalunya 
(PTGC), dels Plans Sectorials (com el PEIN, el Pla de Carreteres, ...) i dels Plans Territorials Parcials 
(PTP). Tots ells són de caràcter directriu i tenen per objectiu l’establiment de les grans línies d’ordenació 
de l’àmbit territorial català d’acord amb la planificació socioeconòmica. 
 
El PTGC fou aprovat per la Llei 1/95, i té com a objectius definir l’equilibri territorial d’interès general per a 
Catalunya, i orientar les accions a emprendre per crear les condicions adequades que atreguin l’activitat 
econòmica als espais idonis. A nivell general el PTGC es basa en el pla de carreteres per definir una 
xarxa viària en teranyina sobreposada al territori, i delimita com a sòl útil per urbanitzar aquell que té un 
pendent inferior al 20%, que representa cap al 50% del territori català. 
 
El PTGC adscriu el municipi de Sant Joan de les Abadesses dins l’Àmbit Funcionals Territorial (AFT) de 
les Comarques Gironines, concretament dins el sistema de reequilibri territorial de nivell 3 basat en els 
sistemes urbans de: Ripoll + Sant Joan de les Abadesses + Camprodon + Ribes de Freser. 
 
D’acord amb la Llei 23/83 de Política Territorial, l’ordenació dels AFT de les Comarques Gironines 
s’haurà de desenvolupar en la forma d’un Pla Territorial Parcial. Tot i l’antiguitat d’aquesta llei, i el temps 
transcorregut des de l’aprovació del PTGC, aquest PTP s’està començant a elaborar en l’actualitat. 
 
3.1.2.2. Pla Territorial de les comarques gironines 
El 19 de març de 2002 es va encarregar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través 
de la Secretaria per a la Planificació Territorial, la realització del Pla Territorial de les comarques 
gironines. 
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Fins al moment s’han realitzat els següents estudis : 

• Mapa de planejament i usos del sòl de la Costa Brava 

• Bases de dades urbanístiques dels sectors de les comarques de Girona 

Els estudis pendents d’encarregar són els següents 

• Estudi recopilatori i analític de treballs i dades sobre desenvolupament socioeconòmic de les 
comarques gironines 

• Preparació i càrrega de les dades demogràfiques a les comarques gironines 

• Impacte socioeconòmic de la implantació del TGV a les comarques gironines 

• Treballs de definició de xarxes ecològiques per al planejament territorial per a cada una de les 
comarques que constitueix l’àmbit funcional 

• Treballs per a l’elaboració del pla de paisatge per a diverses comarques gironines 

• Estudi de la mobilitat: oferta i demanda del transport a l’àmbit de les comarques gironines 

Durant el 2004, també es varen realitzar les jornades de participació del Pla Territorial de l’Empordà. 
 
3.1.2.3. Pla de Carreteres 
El Pla de carreteres de Catalunya és l'instrument bàsic d'ordenació del sistema de carreteres, en el marc 
de les directrius de l'ordenació territorial. Correspon al Pla de carreteres de Catalunya definir la xarxa 
bàsica i la xarxa comarcal i assenyalar les condicions per a definir la xarxa local, i també establir el règim 
general de les vies pertanyents a totes les xarxes. 

El Pla de carreteres de Catalunya ha de definir la xarxa bàsica i la xarxa comarcal i assenyalar les 
condicions per definir la xarxa local i també establir el règim general de les vies pertanyents a totes les 
xarxes. 

El Pla de Carreteres del 1985 es va aprovar el 25 d’octubre mitjançant el Decret 311/1985. En aquest es 
definia com a principal actuació per a la comarca l’acondicionament de la carretera Palafrugell-Sarrià de 
Ter - Banyoles. 

El Pla de Carreteres del 1995 es va aprovar el 5 de juliol de 1996 i es va publicar el 10 de juliol de 1996 
en el DOGC (núm. 2228). Aquest Pla de carreteres de 1995 revisa i actualitza el Pla de carreteres 
aprovat al 1985 per tal d’adaptar-lo a la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. Les actuacions 
que s’han realitzat a la xarxa bàsica per les administracions que en són les titulars, són les que 
s’indiquen a continuació: 

• Eix Barcelona Puigcerdà per Vic. Segueix el traçat de la N-152 al llarg de tot el seu recorregut. 
Consta de 2 subtrams: 

- Barcelona-Ripoll: entre Vic Nord i Ripoll s’ha executat el condicionament i la millora el traçat 
de la via existent per tal de dotar-la de les característiques fixades pel pla. 

- Ripoll-Puigcerdà: Està inclòs en l’eix Pirinenc. 

• Eix Pirinenc:  

- El tram entre Ribes de Freser i Ripoll s’ha condicionat complint les condicions indicades pel 
pla. 

- Al tram Ripoll-Olot, s’ha obert al trànsit el subtram de Sant Joan de les Abadesses a la vall 
de Bianya (túnel de Capsacosta). 

 
3.1.2.4. Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 
La Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el projecte de Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 
(PITC) amb l’objectiu de definir de manera integrada la xarxa d’infraestructures ferroviàries i viàries 
necessàries per a Catalunya amb l’horitzó temporal de l’any 2026. 

Aquest pla té caràcter de Pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de 
política territorial, i de Pla específic als efectes d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat. 
La proposta viària del PITC té com a objecte la Xarxa Bàsica i la Xarxa Comarcal. D’altra banda, les 
propostes del PITC es coordinen amb les Xarxes Transeuropees i amb el Plan Estratégico de 
Infraestructuras de Transporte (PEIT). En aquest marc, les noves infraestructures viàries hauran de 
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reforçar l’estructura nodal del territori de Catalunya, garantint també, en la línia del Pla de carreteres de 
1985, que efectivament cap municipi de Catalunya quedi situat a menys de 25 km de la xarxa bàsica; 
l’excés de longitud per carretera respecte a la longitud en línia recta entre dos punts bàsics del territori 
català mai serà superior a 50% en terreny pla i a 80% en terreny muntanyós; la velocitat a vol d’ocell 
entre punts bàsics del territori català mai serà inferior a 50 km/h en terreny pla i a 35 km/h en terreny 
muntanyós. 
 
3.1.2.5. Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 
El Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN), està regulat per la Llei12/1985, de 13 de juny, 
d’espais naturals. En l’apartat 3.2. Biodiversitat i Paisatge, s’explica l’esmentada llei i els espais que en 
formen part. 
 
3.1.2.6. Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya 
En l’apartat 3.5. Balanç de l’aigua, s’explica el Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya. 
 
3.1.2.7. Pla d'abastament d'aigua en alta a Catalunya (PABCAT) 
El Pla d'abastament d'aigua en alta a Catalunya (PABCAT), actualment en redacció, s’explica en l’apartat 
3.5. Balanç de l’aigua. 
 
3.1.2.8. Pla sectorial de cabals de manteniment a les conques internes de Catalunya 
En l’apartat 3.5. Balanç de l’aigua, s’explica el Pla sectorial de cabals de manteniment a les conques 
internes de Catalunya. 
 
3.1.2.9. El Pla Comarcal de Muntanya del Ripollès 2001 - 2005 
El Pla comarcal de muntanya és concebut com la principal eina de planificació a les comarques de 
muntanya i respon a la figura legal dissenyada a l’article 4.1 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta 
muntanya, que el defineix com a instrument bàsic per al desenvolupament i aplicació de la política de 
muntanya. 
 
El projecte de Pla comarcal va ser aprovat inicialment pel Consell Comarcal del Ripollès el 13 de març de 
2001 i posteriorment a un procés d’informació pública, durant la qual es van realitzar les modificacions 
que es van estimar convenients, va ser aprovat definitivament a l’abril de 2002. 
 
El cos d’aquest Pla el forma el Programa d’actuacions, on apareix un llistat d’actuacions a emprendre al 
llarg del seu quinquenni de vigència. Aquestes accions representaven una inversió a la comarca del 
Ripollès d’un total de 141.157,91m€, dels quals més de la meitat eren destinats a infraestructures, 
seguides d’inversions a sectors productius, equipaments, habitatge i urbanisme i finalment recursos 
naturals. 
 
De les actuacions previstes que afectaven al municipi de Sant Joan de les Abadesses, en destaquen: la 
promoció d’habitatges per a joves a la plaça Comamala i l’ampliació del sector industrial de la Colònia 
Llaudet. 
 
 
3.1.3. Estructura urbana 
 
3.1.3.1. Evolució històrica del municipi1 
La història del municipi de Sant Joan de les Abadesses va íntimament lligada al monestir. Aquest fou 
fundat l’any 887 per Guifré el Pelós. Amb la expulsió de les abadesses, l’any 1017, es van anar succeint 
comunitats de monjos agustinians i benedictins, que van mantenir i augmentar el prestigi del monestir.  
  
Al redós del monestir es va crear la vila de Sant Joan. Al principi els vilatans vivien dispersos en masos i 
al voltant de la parròquia de Sant Pol, al barri conegut com El Raval. A mesura que anava creixen la 
població, es va averar necessari la construcció d’una vila emmurallada de nova planta, la que actualment 
es coneix com Vila Vella. La Vila Vella acollia els gremis medievals, la plaça Major i bells edificis dels que 
avui encara queden reminiscències en alguna finestra gòtica o alguna portalada.  
 
La vila de Sant Joan va seguir les vicissituds marcades per la història de Catalunya, així va arribar a ser 
capital carlina, va patir les conseqüències de les guerres contra el francès i va anar canviant la seva 
fesomia i estructura social amb la industrialització. Com moltes altres poblacions riberenques amb el riu 
Ter, Sant Joan de les Abadesses va conèixer la industrialització amb la construcció de diverses fàbriques 
                                                           
1 Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
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tèxtils que aprofitaven la força de l’energia hidràulica per alimentar la maquinària. La vila també va ser 
pionera en la fabricació del ciment, ja que l’introductor d’aquest material a la península ibèrica va ser un 
santjoaní. Actualment, és una vila dedicada a la indústria, expandint-se cap al sector dels serveis, però 
conservant no obstant explotacions ramaderes, principalment de vaques. 
 
3.1.3.2. El sistema urbà 
L’ocupació urbanística del municipi es troba concentrada en el nucli urbà de Sant Joan de les 
Abadesses. Els altres nuclis urbans es troben suficientment separats i no estableixen una barrera urbana 
continuada dins el terme. 
 
La idea d’ordenació que el Pla General de l’any 1987 conté expressa que l’esquema ordenador de la vila 
és composat de dues “malles ortogonals“ tangents. La primera correspon al centre Històric format al 
voltant del monestir i el segon a l’eixampla projectat per Jeroni Martorell a l’any 1926. La vila de Sant 
Joan es caracteritza per un ordre geomètric clar i jerarquitzat. 
 
El nucli de Sant Joan de les Abadesses es troba distribuït en sis barris: Roser, Estació, La Plana, Vila 
Vella, Centre i Eixample. Els 2 primers es troben situats en un marge del riu Ter, i els altres a l’altre riba, 
així, el riu és el primer element vertebrador del nucli de Sant Joan de les Abadesses. 
 
Els barris del Roser i de l’Estació, presenten diferents 
tipologies d’habitatge, des de cases unifamiliars 
aïllades a blocs d’habitatges, sense seguir, en principi 
una ordenació planificada. Així, en diferents èpoques 
constructives s’han edificat diferents tipus d’habitatges, 
del que en resulta una mixtura de tipologies 
tradicionals i algun edifici de característiques 
modernes. En general, aquests dos barris presenten 
poca diversitat d’usos, per bé que hi ha algun bar, 
tallers d’automòbils, fusteries i algun establiment del 
sector serveis, però el seu principal ús és el 
residencial. 
 
Els barris de La Plana, Vila Vella, Centre i Eixample no presenten separacions físiques entre ells, si bé 
l’estructura dels carrers i la tipologia dels habitatges que aquests alberguen responen a les diferents 
etapes en les quals aquests s’han originat. Així, Vila Vella va ser creada de nova planta a principis del 
segle XIII i va créixer d’acord a un esquema propi de ciutats romanes; carrers paral·lels i perpendiculars 
amb una plaça principal. Els carrers tenien assignada de forma alterna dues funcions, una de pas de 
vianants, el que origina façanes més boniques, i l’altre de pas d’animals i activitats insalubres. També hi 
havia carrers d’oficis que avui encara en conserven el nom. 
Els barris del Centre i l’Eixample, presenten una estructura rectangular, i en general, amb habitatges més 
grans que els de Vila Vella, arribant en alguns casos a tenir una tipologia de Pb+4. En tots els barris 
d’aquesta riba del riu Ter, hi ha una diversitat d’usos força elevada, així, s’hi situen el CAP, centres 
educatius, edificis religiosos i tota una sèrie de comerços i diferents oficines del sector serveis. 
 
Pel que fa a la resta de nuclis, com per exemple la Colònia de Llaudet, són agrupacions de cases i 
habitatges generats en torn a l’activitat industrial que els va generar. Aquests es troben, en general, més 
mancats pel que fa a diversitat d’usos i per tant tenen una funció eminentment residencial. 
 
3.1.3.3. Perspectives d’evolució del municipi 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses es troba envoltat per la vall  del Ter, i les seves perspectives 
d’evolució estan molt lligades amb el territori físic on aquest es troba, així, els entorns del nucli urbà 
limiten amb les vessants de la vall, en punts on el pendent comença a fer inviable el creixement del nucli. 
Les perspectives d’evolució, doncs, passen o bé per seguir ocupant els espais més planers de la vall, a 
les terrasses fluvials generades pel riu, o bé per una reforma i rehabilitació d’alguns dels barris que 
formen aquest nucli. 
 
 
3.1.4. Anàlisi del planejament urbanístic municipal 
 
Actualment, el planejament del municipi de Sant Joan de les Abadesses es troba en ple procés de 
revisió, per tant, el planejament general vigent al municipi de Sant Joan de les Abadesses, en les dates 
en que es realitzen els treballs de la present Agenda 21 Local, és el Pla General d’Ordenació Urbana 
aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona l’1 d’ abril de 1.987, (PG’87). El qual és, al 

Figura 23: Nucli de St. Joan, amb el Roser en primer terme

Font: www.elripolles .com 



 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 
33 

 

 

seu temps, la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Joan de les Abadesses de 5 de Maig 
de 1969. 
 
En desenvolupament del pla han estat redactades diverses modificacions puntuals del mateix 
planejament general. Les modificacions puntuals del pla general en el transcurs dels darrers quinze anys 
han estat: 

- Modificació puntual de la Colònia Llaudet, aprovada definitivament el 22-07-88. 
- Modificació puntual de la Colònia Nova Espona, aprovada definitivament el 22-12-98. 
- Modificació puntual edifici Cooperativa, aprovada definitivament el 11-12-96. 
- Modificació puntual per a l’ampliació del polígon de Cal Gat, aprovada definitivament el 31-01-01. 

 
3.1.4.1. Objectius i desenvolupament urbanístic del municipi 
En desenvolupament del Pla General han estat aprovats els següents plans: 

- Pla Parcial de la Coromina del Bac, Sector 1, aprovat definitivament el 6-03-91. 
- Pla Especial de Sant Antoni, aprovat definitivament el 20-11-91. 
- Pla Parcial del polígon industrial de Cal Gat, aprovat definitivament el 26-02-92, modificat segons 

acord de l’11-12-96. l’àmbit d’aquest pla parcial fou objecte d’una ordenança complementària 
sobre l’aspecte exterior de les naus, aprovada el 23-06-94. 

- Pla Especial d’equipaments i espais lliures de l’Estació, aprovat definitivament l’1-02-95. 
- Pla Parcial de la Coromina del Bac, sector 2, aprovat definitivament el 31-01-96. 
- Pla Especial de la Vila Vella, aprovat definitivament el 10-06-98. 

 
3.1.4.2. Règim del sòl i compatibilitat d’usos 
L’estructura general i orgànica del territori que efectua el PG’87 és determinada pels sistemes generals 
municipals, fonamentalment, el sistema viari, el sistema de parcs i equipaments, i el sistema de parcs 
naturals. La definició que aquest planejament estableix d’aquests elements materialitza el model 
d’urbanització del PG’87. 
 
El sistema viari 
El Pla diferencia les vies de caràcter territorial de comunicació rodada i les que tenen una funció 
d’ordenació urbana i del paisatge. Les primeres canalitzen el tràfic rodat a través del terme municipal i 
distribueixen el tràfic municipal entre els diversos nuclis comarcals i estructuren els sectors urbanitzables; 
les segones donen accés als equipaments municipals i als parcs naturals i zones forestals i la muntanya. 
El més important eix de comunicació rodada és l’actual carretera C-26. 
 
El sistema de parcs i equipaments 
Les consideracions que fa el PG’87 en relació als espais lliures i els equipaments públics són les 
següents: 1) La distribució de les reserves de sòl s’ha efectuat en relació a la concentració de la 
població, als requeriments propis de cada opció i a opcions pròpies del Pla. 2) El Pla és conscient que la 
crisi ha fet aparèixer noves necessitats, i que cal una especial sensibilitat davant dels nous hàbits i 
necessitats de consum socialitzat així com atenció a la creixent demanda d’ocupació per l’oci. 3) En els 
criteris de localització de l’equipament tindrà prioritat la reutilització del patrimoni construït amb la intenció 
de que el reequipament dels barris jugui un paper requalificador de la trama.  4) En les zones de 
desenvolupament urbà o en les pròximes a aquestes es situarà l’equipament de gran superfície alhora es 
requilibrien les dotacions de la vila. 
 
El PG’87 distingeix entre els terrenys o edificis destinats a equipaments i dotacions els següents: 

1. Docent 
2. Esportiu 
3. Socio-Cultural 
4. Públic-Administratiu 
5. Sanitari Assistencial 
6. Subministrament i Serveis Públics de l’Administració 
7. Parcs i Jardins 

 
Delimitació de les classes del sòl 
Les xifres globals per a tot el municipi, de les superfícies de cada classe de sòl que consten a la Memòria 
del PG’87 són: 

- El sòl urbà el constitueix una superfície de 45,36 Ha. 
- El sòl urbanitzable programat 16,26 Ha. 
- El sòl urbanitzable no programat 4,082 Ha. 
- El sòl no urbanitzable 5.275 Ha. 
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En total el sòl urbanitzable previst per aquell planejament general representà un creixement aproximat, 
en superfície, del 45% (al que cal afegir el sòl buit directament classificat com a urbà). 
 
El sòl urbà 
El criteri emprat per a delimitar el sòl sotmès al règim d’urbà fou el de facilitar, la incorporació de les 
zones ja en part urbanitzades o consolidades evitant gestions llargues i complicades. S’incorporaren 
directament al sòl urbà: el Sector de l’Escorxador, recollint la Modificació del Pla General ja aprovada 
anteriorment; el barri de l’Estació i el del Roser; i les Colònies Industrials. 
 
La zona de l’Estació, la de la Cotolla.; una part dels terrenys de la fàbrica Espona, així com la 
transformació d’ús del camp de futbol, foren subjectes a unitats d’actuació. Aquesta darrera 
transformació sobre terrenys municipals, tenia per a objectiu l’obtenció de solars per a fer front al trasllat 
del camp de futbol a la nova zona d’equipament esportiu prevista. La delimitació d’unitats d’actuació, 
garantia la incorporació correcta del nou sòl al teixit urbà, i l’obtenció de les cessions corresponents.  
 
El Pla General també va preveure un Pla Especial de Protecció i desenvolupament del Centre Històric, 
necessari per estudiar amb aprofundiment les condicions de les edificacions, ordenances de l’habitatge, 
regulació de materials i sistemes de construcció, protecció de les edificacions i condicions de les 
intervencions etc. No obstant el Pla conté una regulació normativa, que pot resoldre de forma transitòria 
els problemes més urgents.  
 
Els edificis adjacents a l’Església de Sant Pol, es subjectaren al que disposava l´Estudi de l’Entorn de 
Sant Pol, aprovat per la Comissió del Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. Pels edificis inclosos en el Catàleg Municipal, a més de la normativa pròpia de la zona on 
estan situats, el pla establí la pròpia de protecció que s’assenyala en el Catàleg. 
 
Les zones del sòl urbà són: 

1.- El Centre Històric 
2.- L’Eixampla 
3.- El Raval 
4.- Suburbana 
5.- Ciutat Jardí 
6.- Front de Carretera 
7.- Illes de cases amb pati interior lliure 
8.- Zones industrials 
9.- Colònies industrials 
10.- Cases en grup o filera 

 
El sòl urbanitzable programat 
El Pla General reserva la classificació de sòl urbanitzable programat als sectors que són necessaris per a 
organitzar el creixement urbà de la vila i per preparar sòl per implantacions industrials: 
 
Així, el sòl urbanitzable programat contingut en el Programa d’Actuació, es limita a tres sectors- dos 
residencials i un industrial- a desenvolupar mitjançant Plans Parcials. Dels sectors residencials, el Pla 
Parcial del Molí és ja aprovat per la Comissió Provincial d’Urbanisme. 
 
El Pla inclou en el Sector de la Coromina del Bac, sistemes als que se’ls aplica la cessió gratuïta 
atorgant-los-hi l’aprofitament mitjà del sector. L’índex d’edificabilitat bruta és de 0,48 i 0,41 en els Sectors 
del Molí Petit i la Coromina del Bac i 0,41 en sector industrial, si bé el concepte “edificabilitat” no té el 
mateix significat per tractar-se de sectors clarament diferenciats. 
 
Als efectes dels articles 97 i 98 del Reglament de la Llei d’Adequació s’estableixen uns coeficients: 
El primer expressa la repercussió admissible del valor del sòl i de la urbanització amb relació al preu 
venda del sostre edificable de l’ús predominant i el segon expressa la rigidesa a la demanda de l’ús de 
cada zona, en relació amb l’ús de les altres. El càlcul de l’aprofitament mitjà es determina en l’article IV. 
20 i resulta ser de (0,14) igual en els tres sectors de sòl urbanitzable programat. 
 
El sòl urbanitzable no programat 
El Pla General classifica com a sòl urbanitzable no programat aquells terrenys que poden ser objecte 
d’urbanització a través de la redacció d’un Programa d’Actuació Urbanística, subjecte a les condicions 
legals i normatives establertes pel propi pla: 
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S’inclou com a S.U.N.P. un sector amb ús residencial i equipaments. Aquest sector per tant també és 
subjecte a les cessions de sòl que estableix la Llei i les Normes. Aquesta classe de sòl representa 4,08 
Hes. d’urbanització, el que dona un marge superior al que es desenvoluparà realment segons les 
perspectives de creixement realitzades. 
 
El sòl no urbanitzable 
En relació a aquesta classe de sòl la Memòria del PG’87 diu el següent: 
 
El sòl no urbanitzable representa el 98,76% de la superfície total del terme municipal. En S.N.U. si situen 
Sistemes (viari, esportiu, serveis públics de l’administració, serveis urbans, ferroviari, cursos fluvials, 
reserva natural), que representa la part més petita del sòl.  
 
Les qualificacions zonals tendeixen a protegir els sòls de valor agrícola A, o de valor forestal i la 
protecció del paisatge. També s’estableixen les franges de protecció de les infraestructures de 
comunicacions. 
 
El sòl no urbanitzable assenyalat amb R, són aquells terrenys destinats a erms i pastures que en cap 
moment poden incorporar-se a processos urbans. Per tractar-se dels terrenys menys fràgils i no 
subjectes a una especial protecció, s’hi permetran edificacions i instal·lacions de diversos tipus 
(construccions agràries, habitatges familiars, equip. I serveis, usos vinculats a la carretera, càmping, 
hostals...). 
 
El catàleg recull una sèrie d’edificacions rurals que pel seu interès arquitectònic i el seu entorn, cal 
protegir adequadament, donant-les-hi la possibilitat d’ampliar, modernitzar o reformar, però amb un 
control de les característiques arquitectòniques del projecte.  
 
Les superfícies totals del sòl corresponent a les diferents qualificacions es reflecteixen a continuació: 

- F.F Forestal Fageda........................................ 293 Hes. 
- F-PR. Forestal Pineda de Pi Roig................... 781 Hes. 
- F-M. Forestal Bosc Mixt.................................. 1.691 Hes. 
- F-C. Forestal Pi Roig i Caducifolis .................. 715 Hes. 
- F-P.A. Forestal Pi Roig i Alzines..................... 104 Hes. 
- P-F. Protecció Bosc de Ribera......................... 127 Hes. 
- R.Rústecs, Erms i Pastures.............................. 988 Hes. 
- A.Agrícola, Conreus.......................................... 529 Hes. 

 
Taula 4:Quadre de superfícies del PG’87. 

Zona Superfície m2 Sostre m2 
Zona Eixampla 62.876,28 195.489,31 
Casc històric i Raval 22.512,15 71.565,50 
suburbana 37.369,57 54.518,13 
Ciutat Jardí 52.050,61 16.561,96 
Front Carretera 3.351,61 10.132,07 
Cases amb pati interior 2.321,87 8.007,03 
Zones Industrials 184.565,86 - 
Colònies Industrials 56.827,48 - 
Cases en grup o en filera 15.007,28 - 
Verd privat 8.164,03 - 
Equipaments 84.215,40 - 
Parcs i jardins 121.406,69 - 

Font: Memòria del PG’87.  
 
3.1.4.3. Entorn no urbanitzat del municipi 
El terme municipal de Sant Joan de les Abadesses representa un model de tessel·lacorredor-motriu a 
escala regional. La seva situació estratègica i la qualitat dels espais naturals que l’integren li permeten 
establir-se com a punt de connexió entre espais aïllats i declarats com a d’interès natural: les serres de 
Milany –Santa Magdalena i Puigsacalm– Bellmunt, la serra Cavallera, l’Alta Garrotxa i també el Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, queden interconnectats a través del punt confluent que 
determina el municipi de Sant Joan de les Abadesses. D’altra banda, la seva amplada natural i 
continuada, i la similitud d’ambients i de canvi gradual amb els espais veïns, defineix el terme amb un rol 
similar al que posseeixen les matrius dels espais d’interès natural que l’envolten. 
 
Amb aquestes característiques, la totalitat del terme municipal es determina, per part del PG’87, com a 
vial distribuïdor entre les zones protegides, per tal que asseguri un alt grau de connectivitat i de flux 
d’espècies entre elles. Aquest mateix Pla considera amb especial interès el manteniment i ampliació de 
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corredors connectors i l’eliminació, previsió i adequació d’actuals i futures barreres biològiques. No tan 
sols per afavorir la connexió entre els espais que conformen el mateix municipi, i del tot necessari, sinó 
també per la seva rellevància com a connector de gran abast. La fragmentació connectora i la proliferació 
de barreres causarien una deficiència ecològica en el propi terme i una barrera al flux natural entre 
ecosistemes d’àmbit intercomarcal. En el pitjor dels casos el terme de Sant Joan de les Abadesses 
esdevindria un embornal sense significat ecològic. 
 
3.1.4.4. Perspectives futures del planejament urbanístic 
El planejament que s’està redactant actualment s’ha marcat els següents objectius per al futur del 
municipi de Sant Joan de les Abadesses. Així, aquest nou planejament busca: 
 
1.- Alternatives de traçat de la variant de Sant Joan de les Abadesses de l’eix Olot – Ripoll. 
 
Atesa la configuració geogràfica en forma de vall estreta i relativament fonda, la implantació urbana de 
Sant Joan, i que la posició dels punts d’origen i final de la variant queden fixats un al vessant sud de la 
vall i l’altra al costat nord, atesa la impossibilitat de transcorre pel mateix vessant sud, a causa de 
l’ocupació del les parts planes pel nucli urbà de Sant Joan i per la inexistència, aigües avall del nucli, de 
terrasses fluvials o glacials. Per tots aquests motius es fa necessari travessar transversalment la vall 
saltant el Ter, per evitar els efectes negatius que tot tall transversal de valls genera, resulta de 
transcendental importància la tria de l’indret per on la nova infraestructura ha d’efectuar aquest canvi de 
vessant. 
 
2.- Localització de nou sòl urbanitzable per a usos residencials 
 
El PG’87 va donar poc marge a la tipologia edificatòria en forma d’edificació aïllada, especialment la 
unifamiliar, de manera que els únics terrenys en que es preveu aquesta tipologia en sòl urbà és a la zona 
de La Plana, a tocar el la Vila Vella, que en el moment de l’aprovació del pla general ja es trobava en 
gran part consolidada per la parcel·lació i l’edificació. Pertany al conjunt d’ordenacions feta sota els 
criteris de la Ciutat Jardí que va caracteritzar un moment determinat de la cultura urbanística catalana, i 
que malgrat la baixa densitat i la tipologia edificatòria feien possible l’aportació d’espais urbans d’interès. 
 
En sòl urbanitzable programat es preveia aquesta tipologia en el sector de la Coromina del Bac, però va 
ser substituïda per una zona d’ús industrial; i en sòl urbanitzable no programat es preveia en una zona de 
reduïda extensió i parcialment ocupada per edificacions. 
 
3.- Localització de nous sòl urbanitzable per a usos industrials 
 
Ateses les conclusions de l’estudi socioeconòmic de la Revisió del Pla General, i l’absència de sòl 
industrial disponible, les previsions de nou sòl que s’estima necessari per a ser destinat a la implantació 
d’usos industrials i d’altres activitats econòmiques durant el període de vigència del nou pla és, com a 
mínim del 20 % del sòl industrial actual, és a dir d’unes 5 o 6 Ha. netes. 
 
Actualment s’està plantejant ubicar un nou polígon industrial supramunicipal dels municipis de Ripoll, 
Sant Joan de les Abadesses i Campdevanol. Una de les opcions és ampliar la zona industrial de Cal Gat, 
la qual cosa ha causat una certa polèmica, ja que per fer-lo possible, seria necessari ampliar el polígon 
en unes explotacions agro-ramaderes. Així entra en conflicte el declivi del sector primari, amb les 
necessitats comarcals i municipals de nou sòl industrial. 
 
4.- Protecció d’espais catalogats, hàbitats d’interès comunitari i espais d’especial interès. 
 
Espais catalogats: 
En el Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1987 l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
considera la catalogació de petites zones del municipi atenent als seus valors ecològics i paisatgístics: 
 

- Font dels Vermells 
- La Moreneta 
- L’Horta 
- Presa i bassa de la Roca 
- Presa i bassa de cal Gat 
- Pujada de Sant Antoni 
- Saules del Pla d’en Sala 
- Margeres de ca l’Espona 
- Avet del Monestir i teix de la Plaça Durant i Reynals 
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Hàbitats d’Interès Comunitari 
Els hàbitats d’interès comunitari són aquells que fan referència a la Directriu Hàbitats (Directriz 
92/43/CEE) relativa a la conservació d’espais naturals i de la fauna i la flora silvestre. La Directriu 
Hàbitats esdevé en aquests moments l’instrument més important en tot el territori de la Unió Europea 
(UE) per a la conservació dels hàbitats, les espècies i la biodiversitat. Posteriorment, el Consell de les 
Comunitats Europees va aprovar la Directriu 97/62/CEE que adapta l’antiga directriu al progrés científic i 
tècnic. 
 
En la legislació espanyola, aquesta nova directriu ha quedat transposada mitjançant el Reial Decret 
1193/1998 que modifica l’anterior decret 1997/1995 i que estableix les mesures per contribuir a garantir 
la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals. 
 
Els espais LICs proposats a Sant Joan de les Abadesses per a formar part de la Xarxa Natura 2000 
queden reflectits dins la tipologia: 
 
Boscos al·luvials d’Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior – Alno – Podion- (codi 91EO); boscos mixtos de 
Quercur rotur, Ulmus minor i Fraxinus excelsior de les ribes de grans rius (codi 91FO); rius alpins amb 
vegetació llenyosa de Salix elaragnos (codi J240) i en general trams d’aigua amb dinàmica natural o 
seminatural en que la qualitat de l’aigua no presenta alteracions significatives (codi J1). 
 
Aquests espais quedarien emmarcats en les zones següents: 

- Boscos riberals del riu Ter des dels límits del terme amb Sant Pau de Segúries, al nord-est, i 
Ribamala, al sud-est. 

- Obagues i riberals del torrent de l’Escamarc i de la riera de l’Arçamala. 
- Obagues a l’est de la serra de Costallisa i l’obaga de les Tres Creus.  
- Obagues de Sant Antoni i obagues a ponent de la serra del Colomer. 

 
Espais d’Especial Interès 
Existeixen dins el terme de Sant Joan de les Abadesses moltes zones d’alta qualificació ecològica i 
paisatgística. El nou planejament dóna la possibilitat d’ampliar els espais catalogats l’any 1986. La 
catalogació d’espais d’interès natural i/o cultural-natural no empenyora la utilització i aprofitament del 
mateix espai, més aviat reforça l’explotació racional i tradicional amb criteris de sostenibilitat.  
 
La revisió proposa un llistat de zones d’especial interès dins el patrimoni natural del municipi, amb 
propietats prou qualificades per ser catalogades com a espais de protecció especial. 
 

- Pineda de Sant Antoni 
- La roureda de pènol de les Tres Creus 
- La baga de Castilla 
- La bassa de Can Màxim 
- Torrent del Reixac. Riera de l’Arçamala. Torrent de l’Escamarc 
- Arbrada i bardissa de la Ruta del Ferro 

 
 
3.1.5. Patrimoni cultural i arquitectònic  
 
El terme de Sant Joan de les Abadesses configura una típica vall dels Pirineus. La vila exerceix una 
funció principal d’estiueig des de primers de segle, i s’hi troben nombroses cases d’estil modernista. Es 
forma a redós de l’antic monestir de Sant Joan de les Abadesses, fundat pel compte Guifred 
aproximadament el 885, que regí una comunitat de monges benedictines i engrandí moltíssim el 
patrimoni. Els escàndols que van tenir lloc a principis del segle XI dins la comunitat del monestir van dur 
a la seva dissolució l’any 1017 i l’erecció d’un bisbat efímer a Besalú, dotat amb els béns de l’antic 
cenobi.  
 
El 1931 el monestir fou declarat monument històrico-artístic. Les parts que es conserven (l’església, la 
Porta de Santa Maria, el Santíssim Misteri, la capella barroca, etc) configuren una part destacada del 
patrimoni arquitectònic i cultural de la comarca del Ripollès. 
 
A continuació es presenta una taula on s’agrupen les diferents tipologies arquitectòniques recopilades del 
patrimoni de Sant Joan de les Abadesses. 
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Taula I: Recompte de Tipologies de Patrimoni Arquitectònic de Sant Joan de les 
Abadesses 

Tipologia Total 

Casa Maragall 1 
Carrer Major 1 
Era d’en Serralta 1 
Esglésies 4 
Masos  170 
Monestirs  1 
Palaus  1 
Places 2 
Ponts 1 
Vila Vella 1 
Total 183 
Fonts: “Això és Catalunya: Guia del Patrimoni Arquitectònic”, Generalitat de 
Catalunya, 1988. 
http://www.elripolles.com, http://www.bohigas.com, 
http://www.santjoandelesabadesses.com, http://www.gencat.net 

A continuació es mostra una relació de cada tipologia del patrimoni arquitectònic recopilat amb el seu 
nom, datació i característiques arquitectòniques principals. 

Taula II: Casa Maragall 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

Casa Maragall - - Bo 
 

Taula III: Carrer Major 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

Carrer Major - - Bo 
 

Taula IV: Era d’en Serralta 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

Era d’en Serralta XI – XIII Romànic – Gòtic Regular 
 

Taula V: Recompte d’esglésies 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

Sant Pol XII Romànic Dolent 
Santa Llúcia de Puigmal XI Romànic Bo 
Santa Magdalena de Parella XI – XII Romànic Bo 
Sant Miquel de la Infermeria XII Romànic Ruïnós 

 
Per tot el municipi de Sant Joan de les Abadesses es troben ermites romàniques en rehabilitació. 

 
Taula VI: Masos 

Nom Data de 
construcció Estil Estat de 

conservació 

Ca l’Àngel 1980 Civil català Bo 
Els Arenys - - Bo 
L’Asprer 1955 Civil català Bo 
Can Baixora 1970 Civil català Dolent 
Can Barraca 1868 Masia catalana Bo 
Can Barraca Vinyases - - - 
Can Barrera 1900 Masia catalana Bo 
Can Batlle 1974 Civil català Bo 
La Batllia 1930 Civil català Bo 
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Nom Data de 
construcció Estil Estat de 

conservació 

Can Bernat Llop 1970 Civil català Bo 
Can Buixarol de les Vinyases  1898 Masia catalana Bo 
Can Buixarol de Sant Antoni 1980 Civil català Bo 
Can Busquets 1900 Masia catalana Bo 
Can Canet 1900 Masia catalana Bo 
Can Cabrafiga - - - 
Cal Cabré 1960 Civil català Bo 
Cal Caire 1910 Masia catalana Bo 
Les Cambres 1900 Masia catlana Bo 
Cal Capità - - - 
Can Caramelles 1900 Masia catalana Bo 
Can Cargol - - - 
Casa Nova d’en Vilalta 1900 Masia catalana - 
Casa Seca de les Vinyases - - - 
La Caseta 1958 Civil català Bo 
El Casot 1800 Masia catalana Bo 
Can Catà 1850 Masia catalana Bo 
Can Catau 1900 Masia catalana Bo 
Can Cebrià 1900 Masia catalana Bo 
La Cervera 1966 Masia catalana Bo 
El Clarà 1970 Civil català Bo 
Coll d’Art - - - 
El Coll 1900 Masia catalana Bo 
El Colomer 1900 Masia catalana Bo 
Can Corcoy 1700 Masia catalana Bo 
El Cubilà 1780 Masia catalana - 
Cal Cucut 1900 Masia catalana - 
Can Cul Gros 1900 Masia catalana Bo 
Can Dos Dies 1900 Masia catalana Bo 
L’Esquirolet - - - 
La Fabrega 1800 Masia catalana Bo 
El Faig 1900 Masia catalana Bo 
La Falguera 1900 Masia catalana Bo 
Les Feixes 1900 Masia catalana - 
Can Floricat o Can Guset 1900 Masia catalana - 
La Folcrà 1968 Civil català Bo 
Font de Many 1900 Masia catalana - 
Fontfreda 1900 Masia catalana Bo 
Cal Frare 1980 Masia catalana Bo 
Can Gaià - - - 
Cal Gall 1900 Masia catalana Bo 
Garrigó 1900 Masia catalana Bo 
Can Gat o Cal Pascal 1955 Civil català Bo 
La Ginebrosa 1968 Civil català Bo 
Ginebret o Can Pertot - - - 
La Girona 1900 Masia catalana Bo 
Can Grabulosa - - - 
La Granota 1980 Civil català Bo 
El Grau 1900 Masia catalana Bo 
Mas Guanter - - - 
Can Guilla 1900 Masia catalana Bo 
Guillamet 1900 Masia catalana Bo 
El Guillot 1900 Masia catalana Bo 
Mas Guit 1953 Civil català Bo 
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Nom Data de 
construcció Estil Estat de 

conservació 

Mas Guixer 1900  Masia catalana Bo 
La Guixera - - - 
L’Horta 1900 Masia catalana Bo 
Hostal del Sol 1905 Masia catalana Bo 
Can N’Isidro o Can Sidru 1970 Civil català Bo 
Can Janola 1900 Masia catalana Bo 
Can Janpere Vell 1900 Masia catalana Bo 
Can Jaumet 1980 Civil català Bo 
Cal Jaumetic - - - 
Can Jombi 1900 Masia catalana Bo 
Llagostera - - - 
Les Llances 1923 Civil català Bo 
Llastanosa 1950 Civil catlà Bo 
Can Llop - - - 
Mas Maiola de Baix 1975 Civil català Bo 
Can Maiola de Dalt 1900 Masia catalana Bo 
Cal Manyo 1900 Masia catalana Bo 
El Marquès 1900 Masia catalana Bo 
Can Martiè 1900 Masia catalna Bo 
Can Martín o Can Martenc 1925 Civil català Bo 
Cal Marxant 1840 Masia catalana Bo 
El Mas Nou 1956 Civil català Bo 
El Mas 1900 Masia catalana Bo 
Masmolí 1940 Civil català Bo 
La Masseta - - - 
Can Mau 1900 Masia catalana Bo 
Can Màxim - - - 
Molí de Malatosca 1900 Masia catalana Bo 
El Molinot 1870 Masia catalana Bo 
Can Niceto 1935 Civil catlà Bo 
El Noguer 1900 Masia catalana Bo 
L’Òliba - - - 
Can Panís 1900 Masia catalana Bo 
Can Pau Llebre 1975 Civil català Bo 
Mas Pedrer 1975 Civil català Bo 
Can Perella 1910 Masia catalana Bo 
Les Pinoses - - - 
Can Pipes 1900 Masia catalana Bo 
Pla d’en Sala 1900 Masia catalana Bo 
Planabés - - - 
El Planàs 1960 Civil català Bo 
Els Plans 1900 Masia catalana Bo 
Planvidros 1965 Civil català Bo 
Can Prim 1968 Civil català Bo 
El Privat 1900 Masia catalana Bo 
Can Puigoliver 1775 Masia catalana Bo 
El Pujol 1900 Masia catalana Bo 
Querós de Baix 1900 Masia catalana Bo 
Querós de Dalt 1930 Masia catalana Bo 
Can Ramon de la Pera 1967 Civil català Bo 
Rei Vinyasses 1900 Civil català Dolent 
Cal Rei 1700 Masia catalana Bo 
El Reixac 1920 Masia catalana Bo 
Cal Reputxó 1910 Masia catalana Bo 
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Nom Data de 
construcció Estil Estat de 

conservació 

Ribamala 1900 Masia catalana Bo 
La Riereta 1920 Masia catalana Bo 
Can Roca 1900  Masia catalana Bo 
La Roca 1900 Masia catalana Bo 
Cal Rogall 1959 Civil català Bo 
Rourés - - - 
La Rovira 1900 Masia catalana Bo 
Rudes 1900 Masia catalana Bo 
Sala de Muig 1900 Masia catalana Bo 
El Salomé 1900 Masia catalana Bo 
Sant Antoni 1900 Masia catalana Bo 
Can Santigosa 1900 Masia catalana Bo 
Can Sargantana 1900 Masia catalana Bo 
Can Sarradell 1930 Masia catalana Bo 
Can Sau 1964 Civil català Bo 
La Serra del Cadell 1900 Masia catalana Bo 
El Serradall 1900 Masia catalana Bo 
Serrat de la Reia 1974 Civil català Bo 
Serrat de la Teia o Can Martín 1900 Masia catalana - 
Serrat (Pont d’en Serra) 1900 Masia catalana - 
Can Setcases 1800 Masia catalana  Bo 
Els Siralts de Dalt 1900 Masia catalana Bo 
El Solà 1900 Masia catalana Bo 
Can Tarroja 1900 Masia catalana Bo 
La Teuleria 1966 Civil català Bo 
La Teuleria de la Girona - - - 
La Teuleria de la Roca 1967 Civil català Bo 
La Tolosa 1817 Masia catalana Bo 
Can Toni 1980 Civil català Bo 
Toralles 1900 Masia catalana Bo 
La Torre !700 Masia catalana Bo 
Torrenteres 1900 Masia catalana Bo 
Torrents 1900 Masia catalana Bo 
L’Urgell 1900 Masia catalana Bo 
Can Vaquer 1900 Masia catalana Bo 
El Verdaguer 1900 Masia catalana Bo 
El Vilar 1770 Masia catalana Bo 
Can Violí 1900 Masia catalana Bo 
Can Xipell 1808 Masia catalana Bo 

 
Taula VII: Monestirs 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

Monestir* IX – XII* Romànic Excel·lent 
* El monestir va ser fundat el segle IX pel comte Guifré el Pelós, però l'actual construcció data del segle XII. 

 

Taula VIII: Muralla 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

Llenç (part Est de la Muralla) XIII Gòtic Regular 
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Taula IX: Palaus 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

Palau de l'Abadia XV Romànic Excel·lent 

 

Taula X: Places 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

Plaça Major XII Gòtic Bo 
Plaça Abadessa Emma XX Contemporani Bo 

 

Taula XI: Ponts 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

Pont Vell XII Gòtic Regular 

 

Taula XIi: Vila Vella 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

La Vila Vella* XIII Gòtic Bo 
 * El seu traçat urbanístic respon a l'esquema utilitzat pels campaments romans. 

 
 
3.1.6. Espais verds urbans, espais lliures i espais periurbans 
 
Els espais verds urbans són aquelles zones no urbanitzades del tram urbà destinades a zona verda. En 
aquest concepte s’engloben les places, els parcs, els jardins, alguna zona enjardinada del viari, etc. Hi 
ha vàries funcions d’aquests espais que defineixen la seva presència com a plenament necessàries en el 
sistema urbà: 

- Esmorteïment i esponjament de la trama urbana 
- Millora ambiental del nucli urbà 
- Àrees d’ús col·lectiu, destinades al lleure, descans i trobada 

 
Alhora aquests espais vers han de ser un intent de reconstruir mecanismes i sistemes de la natura dins 
les poblacions. En aquests fets es fonamenta la importància de l’existència i el tractament del verd en un 
sistema urbà o periurbà, així com el manteniment i la millora qualitativa d’aquestes àrees.  
 
En general els espais de verd urbà, espais lliures i els espais periurbans del municipi estan en bon estat 
de conservació, aptes a per a persones amb mobilitat reduïda i repartits per tot el nucli urbà de Sant Joan 
de les Abadesses, la qual cosa dona accés a tots els veïns a aquests espais. Per altra banda, en aquests 
espais es prioritza l’ús social, ja que en la majoria, hi ha un ús separat dels espais per a persones i els 
espais destinats a l’estacionament de vehicles i a la 
seva mobilitat. 
 
A continuació s’analitzen algun d’aquests espais: 
 
Espais verds urbans: 
 
Zona Estació: 
1.- Parc de l’estació. Situat en el límit del nucli urbà, 
limitat pel carrer del Ferrocarrils i la carretera a 
Ogassa. Parc extens de grans dimensions, amb 
molt de mobiliari i arbres. En gran part tapissat amb 
gespa, tot i que en destaca l’absència d’arbustos. 
 
2.- Camp de petanca. Situat al final del passeig de 
l’estació, entre aquest i el Pont Vell. Espai amb dos 

Figura 24 : Parc de l’estació

 
Font: Elaboració pròpia
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nivells. A la part alta hi ha la zona dedicada a la petanca i a la part baixa hi ha bancs i una font d’aigua no 
apte pel consum.  
Al voltant de l’espai hi ha plantats avets, en diferents fases de creixement i altres espècies arbòries i 
arbustives. L’espai està ben integrat en la zona urbana. 
 
Zona Roser 
3.- Plaça del Roser. Espai emplaçat entre la carretera de Ripoll i els carrers Serra Cavallera i del Roser. 
Espai limitat per totxanes de formigó, però amb accés fàcil per alguns punts. Majoritàriament entapissat 
amb gespa, hi ha plantats alguns exemplars d’arbres dins el recinte i limitant-lo. A la zona de jocs hi ha 1 
tobogan, 1 gronxador i una taula de ping-pong. 
 
4.- Parc de l’Associació de veïns. Es tracta un espai adaptat en un solar, al costat de la carretera de 
Ripoll. S’hi ha instal·lat un petit camp de bàsquet i uns gronxadors. En la zona permeable hi ha gesta. 
 
Zona la Plana: 
5.- Plaça de le Palais sur Vienne. 
 
Vila Vella: 
6.- Pg. Comte Guifré. Passeig que limita la Vila 
Vella amb el barri del centre. A banda i banda del 
Passeig hi poden aparcar cotxes i circular. El terra 
del passeig és de saulò-terra, totalment permeable.  
 
Al llarg del passeig hi ha plantats bastants individus 
arboris. Als extrems del Passeig el pas està adaptat 
a persones amb mobilitat reduïda. Hi ha bancs 
distribuïts pel Passeig. 
 
7.- Plaça. de l’Abadia. Situada entre el palau de 
l’Abadia i el Monestir. Espai que s’integra molt bé 
en el seu entorn. Hi ha una raconera on hi ha 
arbres i gespa, la resta està asfaltat. Hi ha diferents espècies d’arbres. A l’interior de la Plaça hi poden 
circular cotxes 
 
8.- Claustres del monestir 
 
9.- Plaça Major. Situada davant l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Plaça totalment 
impermeabilitzada, on hi circulen i hi aparquen automòbils. Sense espai diferenciat pels vianants i els 
automòbils, a banda de sota les arcades de la plaça. No hi ha cap espècia vegetal.  
 
10. Plaça Escultor Pujol. 
 
S’està desenvolupant un Pla Espacial a la Ciutat vella de Sant Joan de les Abadesses, en el qual es 
pretén construir 1.100 m2 de nous espais verds en el barri vell, rehabilitar façanes i obrir nous accessos 
als carrers Faura i Corriols. Gran part d’aquests nous 
espais verds, es faran en una zona entre els carrers, 
Faura, Corriols, Jussà, Torre Saltant. 
 
Centre: 
11.- Pl. Josep Anselm Clavè. Situada entre els carrers 
Sant Pol, Ramon d’Urg, la carretera a Camprodon i 
l’església de Sant Pol. Plaça ben integrada en el seu 
context urbanístic, amb parterres de gespa i el terra de 
grava, totalment permeable. Alhora hi ha plantats 
diferents individus arboris i hi ha una font al mig de la 
plaça. En aquest espai hi ha la problemàtica de la 
situació, ja que està just al costat de la carretera a 
Camprodon que és el carrer més transitat de la 
població, suposant un risc per als infants quan aquests 
hi juguen. 
 
11.- Plaça. Pompeu Fabra. Situada entre la carretera a 

Figura 26 : Plaça Anselm Clavè

Font: Elaboració pròpia

Figura 25 : Plaça de l’Abadia

Font: Elaboració pròpia
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Camprodon, el C/ Ramon d’Urg i els jardins Espinosa. Plaça urbana amb parterres de gespa i uns quants 
arbres.  
 
Tot el voltant pot tenir funció de bancs. La plaça té continuïtat amb els jardins Espinosa. L’accessibilitat a 
persones amb mobilitat reduïda és justa, més si es té en compte que al costat hi ha un hospital geriàtric i 
el dispensari municipal. S’ha de dir que aquest centre està totalment adaptat. 
 
Eixample: 
12. Pl. Sant Lluís de Potosí. Plaça rectangular, situada al carrer Ramon d’Urg, entre el C/ Mare de Déu 
del Prat i el Pg. Jaume I. Aquesta plaça bàsicament és un gran parterre de gespa, amb un camí i una 
zona de jocs, amb el sòl de terra compacte. 
 
13.- Camp Municipal d’esports.  
 
14.- Jardins J. Espona 
 
15.- Parc Mare de Déu del Prat. Aquest Parc està 
situat a la riba esquerra del riu Ter en el seu pas pel 
nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses, i l’antic 
camí ral. Consta de diferents zones, una zona de 
Passeig que està arbrada i amb bancs, una zona 
esportiva, amb diferents espais per practicar esport i 
finalment una zona de descans, al costat del cementiri 
municipal, aquesta molt arbrada i molt naturalitzada, 
on s’inclou una petita ermita. 
 
Espais periurbans 
Aquests espais, normalment se situen al voltant del 
nucli urbà. Una de les seves funcions és la d’esmorteir 
la transició dels ambients urbans a ambients rurals, 
forestals i naturals. A més d’una important funció social d’esbarjo i oci pels veïns del nucli urbà.  
 
A Sant Joan s’han detectat varis indrets que tenen aquesta funció. Aquests són els espais limitants entre 
el riu Ter i el nucli urbà, en aquests indrets s’hi ha desenvolupat una sèrie de petites parcel·les d’horts 
d’ús privat.  
 
Per altra banda, tot el voltant del nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses, gaudeix d’uns espais 
agroforestals d’alt valor, que també es podrien considerar zones periurbanes.  
 
 
3.1.7. Qualitat dels diferents espais públics 
 
La qualitat dels diferents espais públics, ja s’ha començat a comentar en el punt anterior (3.1.6. Espais 
verds urbans, espais lliures i espais periurbans), on s’ha vist que en general els espais verds del municipi 
estan en bon estat. 
 
En aquest punt s’intentarà determinar l’estat i la qualitat de les voreres, el mobiliari urbà, l’estat dels 
carrers, etc. 
 
En general, al nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses, el grau de conservació i la qualitat dels espais 
públics, es diferència clarament segons el barri. En els barris “alts” (Roser i Estació), tot i que recentment 
els carrers s’han asfaltat, l’estat de les voreres és dolent i no es fa apte pel passeig, presenten poc arbrat 
viari. El Parc de l’estació i la Plaça del Roser són una excepció, ja que la seva qualitat és alta. 
 
En els barris “baixos” (Vila Vella, Centre i Eixampla) la qualitat dels espais públics millora 
considerablement. Les característiques dels espais públics serà determinada per les característiques del 
barri. Així, al Centre i Eixample, els carrers són amples i amb voreres amples i aptes per la mobilitat, i hi 
ha algun semàfor amb avisador per a invidents. Les característiques de la Vila Vella, no permeten tenir 
les voreres amples, però en aquest barri es prioritza la mobilitat peatonal, davant de l’ús del cotxe. 
 
 
 

Figura 27 : Parc Mare de Deu del Prat

Font: Elaboració pròpia



 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 
45 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.8. Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals 
 
Des del Consell comarcal, en el moment de redacció del present document, s’està realitzant un inventari 
exhaustiu dels camins, pistes, senders de la Comarca del Ripollès. En aquests moments s’ha realitzat 
una cartografia inicial dels camins de la Comarca i els Ajuntaments estan revisant la documentació 
aportada. 
 
La xarxa de camins es complementa amb els senders turístics, esportius i naturalístics que hi ha 
escampats per la comarca. A més hi ha diverses xarxes d’itineraris per bicicletes (Aquest s’explicarà més 
detalladament al punt 3.4.5.1. Xarxa de carrils bici, del present document). 
 
3.1.8.1.Senders 
Sender és un itinerari que estat dissenyat de manera que, per camins, pistes, senderes, etc., tot cercant 
els passos més adients, es puguin visitar contrades i llocs considerats d’interès paisatgístic, cultural, 
turístic, històric, social, etc.2  
 
Així depenent de les característiques dels senders, hi haurà diferents tipologies. Aquestes són: Senders 
de Gran Recorregut (GR) (de més de 50 km), Senders de Petit Recorregut (PR) (entre 10 i 50 km) 
Senders Locals (menys de 10 km) Senders Urbans (circumscrits a un àmbit urbà) 
 
A Sant Joan de les Abadesses, segons informació de l’Ajuntament, existeixen els següents senders: 
 

Taula 5: Senders. Sant Joan de les Abadesses 
Nom del Sender Longitud Temps Dificultat 

St. Joan de les Abadesses - Ripoll (GR - 
1) 12 km (anada) 3,30 hores Fàcil 

St. Joan de les Abadesses - Ermita Santa 
Magdalena de Perella (GR – 1) 6,30 km 2 hores Fàcil 

Fins a l’ermita de St. 
Martí d’Ogassa 2,30 hores Mitja St. Joan de les Abadesses - Ermita St. 

Martí d'Ogassa - Taga (sender local) Fins al Taga, 11,300 
km 4 hores Mitja - Alta 

St. Joan de les Abadesses - Vallfogona 
del Ripollès (GR- 3) 10 km 3 hores Mitja 

Ruta de les ermites PRC-60 20,568 km Circular: 
27 km 5 hores Mitja - Alta 

St. Joan de les Abadesses - Ermita de St. 
Antoni 1,0 km 1/2 hora Fàcil 

Itinerari per les fonts de St. Antoni i el Bac 
del Covilar 6,8 km 2,5 hores Fàcil – 

Mitja 

Itinerari pel passat miner d’Ogassa 10 km 3-4 hores 
Opció llarga Mitja 

Itinerari pels entorns del Puig de les tres 
creus 3,6 km 1,5 hores Fàcil 

Ruta del ferro i del carbó 12 km 2 hores -- 
Itinerari monumental -- 30 minuts -- 

                                                           
2 Definició extreta de http://www.euro-senders.com/web_cat/index.htm 

Figura 29 : Carrer de la Vila Vella 

 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 28 : Pg. de l’Estació. Barri de l’Estació

 
Font: Elaboració pròpia 
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B. Diagnosi estratègica 
 
3.1.9. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 SANT JOAN DE LES ABADESSES ÉS EL SEGON NUCLI EN POBLACIÓ DE LA COMARCA 
DEL RIPOLLÈS 

 
Sant Joan de les Abadesses, amb 3.621 habitants (any 2005) és el segon municipi en població de la 
comarca, darrera de Ripoll (10.597) i per davant de Campdevànol (3.378). Al seu temps, aquest 
representa, amb 5.341 ha, el 5,6% de la superfície de territori de la comarca .  
 

 EL PLANEJAMENT I LA OCUPACIÓ DEL TERRITORI ESTAN MOLT CONDICIONATS PEL MEDI 
FÍSIC 

 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses es troba envoltat per la vall  del Ter, així, els entorns del nucli 
urbà limiten amb les vessants de la vall, en punts on el pendent comença a fer inviable el creixement del 
nucli.  
Les perspectives d’evolució, doncs, passen o bé per seguir ocupant els espais més planers de la vall, a 
les terrasses fluvials generades pel riu, o bé per una reforma i rehabilitació d’alguns dels barris que 
formen aquest nucli. 
 

 DEMANDA DE NOU SÒL PER A USOS INDUSTRIALS 
 
Actualment el municipi no disposa de sòl industrial, les previsions de nou sòl que s’estima necessari, per 
part de la revisió del PG’87, per a ser destinat a la implantació d’usos industrials i d’altres activitats 
econòmiques durant el període de vigència del nou pla és, com a mínim del 20 % del sòl industrial actual, 
és a dir d’unes 5 o 6 Ha. netes.  
S’està estudiant l’opció d’ampliar la zona industrial de Cal Gat, per poder construir un polígon industrial 
supramuncipal. Però entra en conflicte amb els sector primari del municipi, ja que es vol ampliar en unes 
explotacions ramaderes. Des del punt de vista territorial, aquesta actuació és beneficiosa pel municipi i la 
comarca, ja que d’aquesta forma es consoliden zones industrials ja existents i s’evita construir petits 
polígons repartits per la comarca. 
 

 DEMANDA DE NOU SÒL PER A USOS RESIDENCIALS 
 
El PG’87 va donar poc marge a la tipologia edificatòria en forma d’edificació aïllada, especialment la 
unifamiliar, de manera que els únics terrenys en que es preveu aquesta tipologia en sòl urbà és a la zona 
de La Plana, a tocar el la Vila Vella, que en el moment de l’aprovació del pla general ja es trobava en 
gran part consolidada per la parcel·lació i l’edificació. Pertany al conjunt d’ordenacions feta sota els 
criteris de la Ciutat Jardí que va caracteritzar un moment determinat de la cultura urbanística catalana. 
En sòl urbanitzable programat es preveia aquesta tipologia en el sector de la Coromina del Bac, però va 
ser substituïda per una zona d’ús industrial; i en sòl urbanitzable no programat es preveia en una zona de 
reduïda extensió i parcialment ocupada per edificacions. 
Així doncs, el nou planejament que en l’actualitat es troba en ple procés de redacció, s’ha marcat com a 
objectiu l’obtenció de nou sòl per a usos residencials de baixa densitat. 
 

 LA VARIANT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES DE L’EIX OLOT – RIPOLL 
 
Atesa la configuració geogràfica en forma de vall estreta i relativament fonda, la implantació urbana de 
Sant Joan, i que la posició dels punts d’origen i final de la variant queden fixats un al vessant sud de la 
vall i l’altra al costat nord, atesa la impossibilitat de transcorre pel mateix vessant sud, a causa de 
l’ocupació del les parts planes pel nucli urbà de Sant Joan i per la inexistència, aigües avall del nucli, de 
terrasses fluvials o glacials.  
Per tots aquests motius es fa necessari travessar transversalment la vall saltant el Ter, per evitar els 
efectes negatius que tot tall transversal de valls genera, resulta de transcendental importància la tria de 
l’indret per on la nova infraestructura ha d’efectuar aquest canvi de vessant. 
 

 UN NUCLI QUE HA CRESCUT DE FORMA FORÇA COMPACTE, PERÒ QUE PRESENTA 
BARRIS SENSE DIVERSITAT D’USOS 

 
El nucli de Sant Joan de les Abadesses, es troba estructurat en sis barris, dos en una llera del riu Ter 
(Roser i Estació) i quatre a l’altre llera (La Plana, Vila Vella, Centre i Eixample). Els dos primers 



 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 
47 

 

 

presenten en general poca diversitat d’usos i són eminentment residencials, el que provoca que els seus 
habitants s’hagin de desplaçar al centre per a realitzar una gran part de les seves tasques diàries. 
 

 EL SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI ES TROBA EN MOLT BON ESTAT I EL NOU 
PLANEJAMENT POT AJUDAR A PRESERVAR-LO 

 
El sòl no urbanitzable del municipi representa més del 98% del territori, i aquest es troba actualment en 
una molt bon estat de conservació, fet que permet establir el municipi com a punt de connexió entre 
espais aïllats i declarats com a d’interès natural: les serres de Milany –Santa Magdalena i Puigsacalm– 
Bellmunt, la serra Cavallera, l’Alta Garrotxa i també el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
El nou planejament, actualment en redacció, té la oportunitat d’augmentar el grau de protecció del sòl no 
urbanitzable i preservar-ne així la qualitat que aquest presenta. De fet, entre les perspectives futures que 
planteja el nou planejament s’inclou la voluntat de protegir espais catalogats, hàbitats d’interès comunitari 
i espais d’especial interès. 
 

 MANCA D'UN CATÀLEG OFICIAL SOBRE EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses no disposa d'un catàleg oficial on s'hi reculli informació sobre 
les diferents tipologies patrimonials arquitectòniques que s'hi troben. Això impedeix una valorització 
adequada del seu patrimoni històric i dificulta el seu anàlisi i frena els possibles processos d'estudi per 
una correcta preservació. 
Aquesta insuficiència pel que fa a la documentació del patrimoni del municipi està causada, en part, per 
l'elevat nombre de tipologies arquitectòniques civils davant l’escassetat d’edificis de tipus eclesiàstic, 
militar o d’altres tipus. Aquest desnivell dificulta la valoració apropiada per a cada element patrimonial. 
 

 QUALITAT ALTA DELS ESPAIS VERDS URBANS I PERIURBANS DEL MUNICIPI 
 
El nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses disposa de diferents i variats espais verds urbans i 
periurbans. Aquests estan distribuïts per tot el nucli donant accés a aquests espais als veïns dels 
diferents barris de la població. 
 
L’estat de conservació i la qualitat d’aquests espais, tant dels de verd urbà, com dels periurbans, en la 
seva majoria, és bona i la seva qualitat és alta. A més, generalment mostren una bona integració 
paisatgística amb el seu àmbit urbà. 
Per altra banda, destacar el riu Ter com principal curs fluvial que travessa el nucli. És important integrar 
el riu dins el nucli per tal que sigui un element important dins l’estructura urbana. En aquest sentit 
assegurar la qualitat ecològica del riu (mantenint-hi els usos actuals, evitant la pèrdua de la vegetació de 
ribera que aquest presenta,...) i millorar la qualitat urbana de les edificacions que donen al riu 
(rehabilitació d’edificis, millora del passeig fluvial, etc.) són aspectes a considerar. 
 

 DIFERENCIACIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ I QUALITAT DELS ESPAIS PÚBLICS 
DEPENENT DEL BARRI 

 
S’ha detectat que la qualitat dels espais públics, amb excepció de les places i parcs, és diferent segons 
el barri que s’analitza, així els barris del Roser i de l’Estació són deficients en aquest aspecte, algunes 
voreres no són aptes per circular-hi, l’asfalt del carrer en alguns indrets està en males condicions, etc. En 
canvi els barris com Vila Vella, Centre i Eixample, la qualitat dels espais públics augmenta 
considerablement. 
Aquests fet pot ser degut, al major nombre d’habitants que hi ha en aquests barris, a les característiques 
del terreny (es més planer) i sobretot es creu que és degut a que aquest barris concentren l’atracció 
turística del nucli de Sant Joan de les Abadesses, i que per tant, els esforços de millora s’han centrat en 
aquestes zones. 
 

 ELEVAT NOMBRE DE SENDERS QUE RECORREN L’ENTORN NO URBANITZAT DEL 
MUNICIPI 

 
En el municipi de Sant Joan de les Abadesses i transcorren un gran nombre d’itineraris peatonals, de 
diferents nivells de dificultat i durada. Aquests han estat promoguts per diferents entitats, tant municipals 
com comarcals, alhora hi transcorren diferents senders de llarg recorregut. 
Aquest fet pot propiciar que es generi una activitat econòmica en el municipi en relació a aquest turisme, 
alhora que la conservació d’aquests senders, ha de fer que es conservin els seus voltants, per no perdre 
la qualitat que presenten els espais no urbanitzats del municipi. 
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3.1.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts Forts 

L’estructura urbana és compacta, caracteritzada per un ordre geomètric clar i jerarquitzat 

Més del 98% del territori és Sòl No Urbanitzable, i no ha rebut fins al moment pressions 
urbanístiques importants 

Bona qualitat dels espais verds urbans i periurbans 

Elevat nombre de senders que transcorren pel terme municipal 

Important quantitat d’elements patrimonials d’interès històric i cultural dins el municipi 

Participació popular a favor de la preservació dels béns històrics patrimonials 

 

Punts Febles 

L’orografia del territori no permet disposar de molts espais aptes per a urbanitzar 

Algunes de les actuacions urbanístiques fomenten el creixement residencial de baixa intensitat i alta 
consumpció de sòl 

Alguns barris presenten una baixa diversitat d’usos 

Poques alternatives per a la variant de Sant Joan de les Abadesses de l’Eix viari Olot - Ripoll 

Diferent tracte, segons els barris, en quant a la conservació i qualitat dels espais públics 

Insuficient documentació per dur a terme plans de protecció i conservació del patrimoni arquitectònic

Inexistència de plans que afectin directament la preservació i conservació del patrimoni de Sant 
Joan de les Abadesses 

 

Oportunitats 

El planejament es troba en procés de revisió i encara pot incorporar criteris de sostenibilitat i millora 
ambiental 

El nou planejament proposa la protecció d’espais catalogats i d’hàbitats d’interès comunitari 

Ampliació del polígon de Cal Gat, per fer-hi un polígon industrial supramunicipal 

La bona qualitat de les places, passeigs i parcs, fa que augmenti l’atractiu turístic i residencial Sant 
Joan  
A partir de l’elaboració de catàlegs i de l’interès d’organitzacions i consultories per la preservació i 
difusió del patrimoni històric i cultural del municipi, poder assolir una millora de les condicions de 
documentació i conservació d’aquest i un coneixement més general, ja sigui entre els habitants del 
municipi o entre els eventuals visitants 

 

Amenaces 

Existeix la voluntat de créixer en forma d’edificacions unifamiliars i de baixa densitat, altament 
consumidores de sòl 
Perill, si no es prenen mesures per frenar la degradació de la qualitat dels barris de l’Estació i del 
Roser 
El tall transversal de la vall que originarà la Variant de Sant Joan de les Abadesses pot generar 
importants efectes negatius. 
Manca d’un programa de conscienciació de la població pel que fa al patrimoni arquitectònic del 
municipi 
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Poca iniciativa de les entitats encarregades d’una adequada documentació, preservació i difusió del 
patrimoni en la seva totalitat 

 
 



 
50 

 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 

3.2. Biodiversitat i paisatge 
 
A. Memòria descriptiva 
 
3.2.1. Comunitats naturals i diversitat biològica: 
 
3.2.1.1. Vegetació 
La vegetació del Ripollès apareix ordenada en estatges altitudinals superposats, com succeeix a la 
muntanya mitjana i alta del vessant sud dels Pirineus. Els paisatges mediterranis d’alzinar són 
pràcticament inexistents a la comarca, mentre que l’estatge montà de boscos de fulla caduca i de 
pinedes de pi roig cobreix bona part del territori d’aquesta comarca a cavall de l’alta muntanya i dels 
sectors forestals i montans mediterranis. Per la seva situació dins la comarca, la superfície del terme 
municipal de Sant Joan de les Abadesses, té un elevat percentatge de boscos i cobertura forestal. 
 
Els hàbitats presents al terme municipal, s’han agrupat en masses boscoses de coníferes, boscos 
caducifolis de vessants, boscos de ribera i àmbits fluvials, sistemes rocallosos, prats – conreus i àrees 
obertes, i ambients urbans.   
 
En primer lloc es tractaran els boscos, que són el principal ecosistema present al municipi.  Ocupen 
aproximadament el 75,05% de la superfície municipal (que és de 5.346 hectàrees), amb predomini dels 
boscos perennifolis de coníferes i dels boscos caducifolis, sobretot rouredes i fagedes. 
 
3.2.1.1.1. Boscos de coníferes 
Aquest hàbitat, la pineda de pi roig (Cytiso-Pinion sylvestris) és un dels que presenta una major 
representació en el municipi, ja que és propi de la muntanya mitjana eurosiberiana, un ecosistema molt 
estès al Ripollès. Són, a Sant Joan de les Abadesses, de caràcter climàcic, i de tendència boreal, amb 
una lleugera variabilitat en funció de les seves característiques orogràfiques i petites variacions 
climàtiques, del substrat, hidrologia, pendents, acció de l’home i penetració d’algunes espècies. 
 
1a) Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) o pinedes de repoblació sense sotabosc forestal:  
Es tracta d’un hàbitat present a Sant Joan de les Abadesses en un petit percentatge del municipi (3,15 % 
del terme municipal), i neix fruit de l’alteració dels boscos originals de la zona, a causa de la mà de 
l’home. Les principals espècies que trobem en aquest tipus de pinedes són herbàcies: 
 
prunel•la de muntanya (Prunella hastifolia) 
violes (Viola sylvatica)  
molses diferents: (Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquerus 
o la mateixa Scleropodium purum, freqüents als peus dels grans arbres).  
heures (Hedera helix) a la base dels peus de pi roig  
 
Com a fet destacable, cal esmentar la manca de substrat 
arbustiu, amb absència o molt escassa presència 
d’espècies típiques de pinedes de pi roig amb un grau més 
elevat de climacitat, com representen el boix, les 
gavarreres, l’avellaner, xuclamels i ginebres. 
 
Figura 30. Els boscos de pi roig amb sotabosc forestal escàs o bé les 
pinedes de repoblació del pi roig són escasses al municipi de Sant Joan 
de les Abadesses. 
 
Font: Pròpia 
 
 
1b) Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), calcícoles i mesòfiles, dels obacs de l’estatge montà 
dels Pirineus: 
Es tracta d’un tipus de pineda poc freqüent al municipi, on ocupa únicament el 6,81 % del territori. 
Tanmateix, constitueix un ecosistema interessant, ja que és un hàbitat climàcic del Ripollès, i és present 
als indrets de muntanya humida i poc assolellada dels vessants nord del municipi.  
 
Hi trobem de forma abundant, a més del propi pi roig (Pinus sylvestris), espècies de requeriments 
diferents als dels sectors eixuts. Aquesta associació vegetal, molt sovint és representada per la formació 
de pineda de pi roig amb molses (Hylocomio-Pinetum catalaunicae), les quals tapissen en sotabosc i les 
soques dels pins en el seu costat orientat al nord. 
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Les espècies més destacades i presents en aquesta comunitat són: 
 
maduixeres (Fregaria vesca) 
avellaners (Corylus avellana)  
moltes molses de diferents espècies 
freixes (Fraxinus excelsior)  
faigs (Fagus sylvaticus). 
 
 
 
 
 
 
 
1c) Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) calcícoles i xeròfiles, dels Pirineus: 
Aquestes pinedes són un hàbitat molt similar que el descrit a continuació, per bé que amb major 
proporció de sòl calcícola i, per tant, amb major abundància de les espècies adaptades als sòls calcaris, 
com és el cas del boix (Buxus sempervirens), una de les espècies més abundants d’aquests ecosistemes 
forestals. 
 
Trobem aquest tipus de bosc de pi roig en un percentatge reduït del municipi, amb un 5,2% de la 
superfície d’aquest, generalment en vessants assolellats i complementant les pinedes de pi roig d’altres 
tipologies. 
 
Altres espècies que acompanyen aquests boscos són: 
 
gavarreres (Rosa sp.),  
xuclamel (Lonicera xylosteum)  
ginebre (Junniperus communis spp. communis) 
jonça (Aphyllanthes monspeliensis) 
violes (Viola sp.) 
gramínies 
 
Figura 32. Les pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) calcícoles i  
xeròfiles, presenten una gran abundància al sotabosc d’espècies  
d’indrets  típicament calcaris, com és el boix (Buxus sempervirens). 
Font: Pròpia 
 
Aquest bosc de pi té una menor proporció de molses que els ambients de boscos de pi roig en vessants 
humits, a causa de la major sequedat del bosc.  
 
1d) Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), neutrobasòfiles i mesòfiles, dels Pirineus: 
Les pinedes neutrobasòfiles i mesòfiles de pi roig (Pinus sylvestris), formen una subassociació vegetal 
característica i abundants als boscos montans del Ripollès. A Sant Joan de les Abadesses és present en 
un percentatge notori de la superfície ocupada per aquestes pinedes, amb un 12,78 % de cobertura en el 
conjunt del municipi.  
 
Les principals espècies, a més del pi roig, que componen aquesta associació són: 
 
ginebre (Junniperus communis spp. communis) 
tintorell (Daphne mezereum) 
boix (Buxus sempervirens) 
rosers (Rosa sp.) 
poa (Poa nemoralis) 
espunyideres (Galium vernum) 
clavells boscans (Dianthus monspessulanus) 
veça de muntanya (Lathryus montanus)  
veròniques (Veronica officinalis) 
etc. 
 
 
Figura 33. Les pinedes mesòfiles, de règim hídric diferent d’altres variants de les pinedes de pi roig de Sant Joan de les Abadesses 

apareixen esparses a diferents indrets, amb predomini d’un substrat net, esclarissat i poc dens, sovint amb forta presència de 
gramínies i amb boix (Buxus sempervirens) i ginebre (Junniperus communis spp. communis). Font: Pròpia 

 
 

 

Figura 31. Els vessants nord de moltes muntanyes del 
Ripollès estan ocupats per pinedes de pi roig (Pinus 
sylvestris) i presenten certes diferències amb la resta de 
boscos de coníferes, amb penetració de caducifolis i gran 
abundància de molses als substrat i als peus.  
Font: Pròpia 
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1e) Boscos de pi negre (Pinus mugo spp. uncinata): 
Els boscos de pi negre, hàbitat d’interès comunitari per la Directiva Hàbitats, al municipi de Sant Joan de 
les Abadesses no hi són presents, per bé que en alguns punts elevats hi trobem alguns peus esparsos 
de l’espècie, encara que de forma purament testimonial, i sense formar una comunitat ben representada. 
Si, però, que a la comarca aquestes comunitats hi són freqüents a les zones elevades i més pirinenques.  
 
1f) Plantacions de coníferes:  
Les plantacions de coníferes no defineixen, per elles mateixes, una comunitat o associació vegetal pròpia 
i de significació ecològica notable, sinó que són equivalents a un “conreu d’arbres”; no obstant això, pel 
fet que ocupen algun petit percentatge del territori a la comarca (però absents de Sant Joan de les 
Abadesses), i que constitueixen un hàbitat present al Ripollès, cal considerar-lo com un ambient o hàbitat 
propi. Sovint es presenten de forma molt concreta i testimonial, a les rodalies de zones urbanes, ja sigui 
amb jardins privats o en petits parcs, amb espècies diverses com el propi pi roig (Pinus sylvestris) o bé 
pícees (Picea sp.), avets (Abies alba) o cedres (Cedrus atlantica). 
 
1g)  Àrees forestals sotmeses a tala intensa (< 30% de recobriment arbori): 
Aquestes zones ocupen, en l’actualitat, un percentatge reduït de la comarca (i, en concret, no són 
presents al municipi de Sant Joan de les Abadesses), per bé que, antigament, eren més abundants a les 
zones de les rodalies dels masos, quan l’ús intens del bosc, sobretot de les pinedes de pi roig, per part 
de pagesos i ramaders era més elevat.  
  
Aquests hàbitats suposen l’eliminació d’una elevada massa forestal i, en determinades zones, fins i tot 
condicionen la presència d’arbres i arbusts fins al punt d’arribar a convertir un hàbitat forestal en un 
hàbitat arbustiu, com es dóna en alguns vessants accessibles de la comarca, on algunes hectàrees de 
bosc han esdevingut aquest hàbitat, que ha estat substituït per boix (Buxus sempervirens) i altres 
espècies del sotabosc dels hàbitats de les pinedes de pi roig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Els boscos de pi roig (Pinus sylvestris) sotmesos a tales intenses  
Poden esdevenir, en indrets calcaris de fort pendent i erosió elevada, zones  
Força ermes, deforestades i només colonitzables per espècies com el boix  
(Buxus sempervirens). 
 
Font: Pròpia 
 
1h) Boixedes (matollars de Buxus sempervirens) de la muntanya mitjana (i de les contrades 
mediterrànies) 
Les boixedes són hàbitats arbustius, on l’escàs sòl, sempre de naturalesa eminentment calcària, no 
permet que els arbres colonitzin l’espai. Tanmateix, sovint algunes espècies, com són els pins roigs 
(Pinus sylvestris), roures (Quercus sp.) o els ginebres (Junniperus communis), poden ser presents 
entremig del boix (Buxus sempervirens), l’espècie de referència de la comunitat.   
 
Són matollars perennifolis submediterranis, que tenen una cobertura d’entre el 90 i 100% del terreny. En 
el cas concret del Ripollès, aquesta és boixeda humida típica (Buxo-Quercetum pubescentis buxetosum), 
que presenta, a més, altres espècies acompanyants: 
 
Pi roig (Pinus sylvestris) 
Roure (Quercus humilis) 
ginebre (Junniperus communis spp. communis) 
heura (Hedera helix) 
boix (Buxus sempervirens) 
rosers (Rosa sp.) 
Fenàs (Brachypodium sp.) 
 
A Sant Joan de les Abadesses, hi trobem aquesta comunitat de forma molt poc freqüent, amb només un 
0,42% de cobertura dins el municipi, amb un total de 22,55 hectàrees de presència de l’espècie. 
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3.2.1.1.2. Boscos caducifolis de vessants 
Els boscos caducifolis són molt abundants al municipi, donada la seva condició de zona de pluviometria 
elevada i d’altres condicionants ecològics. Principalment parlarem de rouredes mixtes, però també 
fagedes, vernedes o fins i tot freixenedes i tremoledes. En aquest cas, hem diferenciat aquells boscos 
caducifolis dels vessants, dels boscos caducifolis que creixen en galeria al llarg dels torrents, rieres i rius 
del municipi, que adquireixen la humitat a través del sòl, a més de la pluviometria.  
 
2a) Rouredes de roure martinenc (Quercus humilis), calcícoles, de la muntanya mitjana: 
Les rouredes, són un dels hàbitats més típics de la muntanya eurosiberiana, encara que, al municipi de 
Sant Joan de les Abadesses, tenen la peculiaritat de créixer sobre el sòl calcari, per la qual cosa, la 
roureda típica pren unes característiques lleugerament diferents de les d’una roureda pirinenca o de la 
terra baixa mediterrània. En aquest sentit, hi trobem espècies de sotabosc com el boix (Buxus 
sempervirens), de forma abundant, que en condicionen la seva tipologia, formant, doncs, la 
subassociació de la roureda de roure martinenc amb boix (Buxo-Quercetum humilis).  
 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses, ocupen una superfície de 614,20 ha, un 11,49% del total del 
territori del municipi, per tant, una superfície no gens menyspreable. 
 
Al Ripollès i les comarques interiors d’hivern freds i relleu considerable, hi és una comunitat climàcica. 
Algunes espècies acompanyants són: 
 
blada (Acer opalus)  
avellaner (Coryllus avellana)  
arç blanc (Crataegus monogyna) 
tortellatge (Viburnum lantana) 
ginebre (Junniperus communis spp. communis) 
sanguinyol (Cornus sanguinea)  
heura (Hedera helix) 
espunyideres (Galium sp.) 
marxívol (Helleborus foetidus) 
roja (Rubia peregrina) 
violes (Viola sp.)  
fenassos (Brachypodium spp.) 
molses 

 
 

Figura 35. Les rouredes amb boix (Buxus sempervirens) ocupen una part important dels boscos, especialment a les  
zones del nord del municipi.Font: Pròpia 

 
2b)  Fagedes mesòfiles o xeromesòfiles: 
La fageda, un bosc amb clar predomini en l’estrat arbori del faig (Fagus sylvatica) és un bosc freqüent a 
Sant Joan de les Abadesses, on la presència d’indrets de cara nord i d’elevada pluviometria i humitat 
edàfica (especialment pel fet de ser calcari), n’afavoreixen la seva presència. La comunitat que formen 
és la fageda calcícola, protegida estrictament per la Unió Europea en la Directiva Hàbitats. En d’altres 
punts, si bé barrejada amb pi negre, també hi és present de forma mixta, i també cal destacar-ne (veure 
més endavant en el bosc mixt de faig i pi roig), la seva importància i protecció. Ocupa més del 10% del 
municipi de Sant Joan de les Abadesses (10,12%), amb un total de 541,05 hectàrees, una superfície 
notable 
blada (Acer opalus) 
roure (Quercus humilis)  
herba fetgera (Anemone hepatica) 
lloreret (Daphne laureola) 
avellaner (Corylus avellana) 
lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides) 
maduixera (Fragaria vesca)  
fenàs boscá (Brachypodium sylvaticum) 
 
Figura 36. La fageda amb boix (Buxo-fagetum), sobre estrat calcari, és un 
hàbitat prioritari de conservació segons les directives europees, i es troba 

present en molts vessants del municipi deSant Joan de les Abadesses. 
Font: Pròpia  

 
A Sant Joan de les Abadesses, la tipologia de fageda és la fageda amb boix (Buxo-fagetum), típica 
d’indrets calcaris, la qual té absència pràcticament total d’espècies centreuropees, amb només alguns 
peus d’el•lèbor verd (Helleborus foetidus). Hi són freqüents espècies com: 
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2c) Fagedes acidòfiles pirenaico-occitanes 
Les fagedes acidòfiles són una comunitat escassa al país, per bé que a la comarca del Ripollès hi és 
representada en indrets d’edafologia acidificada i humitat elevada. Malgrat el règim generós de pluges, 
ens trobem amb un sotabosc pobre i escàs, sobretot a causa de l’acidesa del sòl. 
 
Les espècies acompanyants d’aquests boscos, més característiques, són les següents: 
 
Descàmpsia flexuosa (Deschampsia flexuosa) 
Verònia oficial (Veronica officinalis). 
Veça de muntanya (Lathyrus montanus) 
Nabiu (Vaccinium myrtillus)  
 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses aquesta comunitat hi és present, encara que amb una 
superfície molt escassa, 0,46% del seu territori municipal, amb un total de 49,90 hectàrees de cobertura. 
Per tant, hi és de forma testimonial, però no per això té un valor menys elevat, sinó tot el contrari. 
 
2d) Boscos mixts de faig (Fagus sylvatica) i pi roig (Pinus sylvestris) de l'estatge montà: 
Els boscos mixtes d’aquesta tipologia són prou abundants al municipi, on sovint els trobem en zones 
humides, vessants obacs i indrets amb suficient pluviometria i microclima adequat, penetració 
considerable dels faigs (Fagus sylvatica) enmig de les pinedes de pi roig de diferent tipologia. Un 8,00% 
del municipi es troba ocupat per aquesta tipologia de boscos, amb un total de 427,69 hectàrees amb 
boscos mixtos de pins i faig dins el terme de Sant Joan de les Abadesses. 
 
En aquests boscos, densos i ben formats, hi conviuen també: 
 
freixes (Fraxinus excelsior) 
blades (Acer opalus). 
l’el•lèbor (Helleborus viridis)  
 
Figura 37. Els boscos mixtes de faig i pi roig configuren un color especial  
al bosc, en el qual es delaten els grans caducifolis alternats, per igual,  
amb els pins, amb aparició d’altres espècies d’indrets humits. És prou  
freqüent en diferents punts de la comarca. 
 
Font: Pròpia 
 
 
L’espessor del fullam permet que hi visquin espècies esciòfil•les que no creixerien en les pinedes de pi 
roig.  
 
2e) Boscos mixts de roure martinenc (Quercus humilis) i pi roig (Pinus sylvestris), calcícoles, de 
la muntanya mitjana: 
Aquest tipus de bosc és abundant en bona part del sòl forestal del municipi, pel fet de tractar-se de la 
barreja dels dos hàbitats boscosos majoritaris, les rouredes i les pinedes de pi roig, les quals es mesclen 
en aquests ecosistemes. La superfície total que cobreix aquest hàbitat és de 418,06 hectàrees, que 
suposa un 7,82% del municipi. 
 
Aquests boscos vénen formats per diverses espècies: 
 
pi roig (Pinus sylvestris)  
roure (Quercus humilis) 
freixe (Fraxinus excelsior) 
avellaner (Corylus avellana)  
moixeres (Sorbus sp.)  
faig (Fagus sylvatica)  
blades (Acer opalus) 
boix (Buxus sempervirens) 
i espècies típiques dels ecosistemes de rouredes i 
pinedes de pi roig 

 
Figura 38. Els boscos mixtes formats per pi roig (Pinus sylvestris) i per roures martinencs (Quercus humilis), són freqüents al 

municipi, ja que representen la intersecció entre els dos principals hàbitats forestals de la zona i de la comarca. 
Font: Pròpia 
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2f)Boscos caducifolis mixtos amb roure pènol (Quercus robur) o bé rouredes pures, higròfils i 
eutròfics, pirenaico-cantàbrics 
Aquests boscos són propis de substrats humits, medioeuropeus, amb un sòl substrat silícic i no pas àcid, 
com ara els sòls basàltics; malgrat que el roure pènol és molt escàs al Ripollès, si que trobem rouredes 
amb un sotabosc similar, higròfil i eutròfic, on algunes espècies acompanyats s’hi troben ben 
representades. Aquest és el cas de les següents: 
 
Freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior) 
Auró blanc (Acer  campestre) 
Om (Ulmus minor) 
Sanguinyol (Cornus sanguinea) 
Heura de terra (Glechoma hederacea) 
Fenàs boscà (Brachypodium sylvaticum) 
Búgula (Ajuga reptans) 
Buixol (Anemone nemorosa) 
 
2g) Tremoledes (bosquets de Populus tremula) 
Els boscos de trèmols (Populus tremula) són molt escassos al nostre país, per bé que, com a espècie 
acompanyant de boscos caducifolis, els trèmols poden aparèixer de forma prou notòria, a les forests 
montanes d’indrets humits, com és el cas del Ripollès. Tanmateix, difícilment formen boscos on el trèmol 
en sigui el protagonista. No obstant això, a Sant Joan de les Abadesses, algunes clapes de boscs 
caducifolis tenen una densitat elevada de trèmols, i, per aquesta raó, poden considerar-se tremoledes. 
Alguns espècies acompanyants d’aquesta comunitat són les següents: 
 
freixe (Fraxinus excelsior) 
Bedoll (Betula pendula) 
Avellaner (Corylus avellana) 
Fenàs boscà (Brachypodium sylvaticum) 
Rèvola (Stellaria holostea) 
Maduixera (Fregaria vesca) 
blades (Acer opalus). 
Poa nemoral (Poa nemoralis)  
 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses, aquesta comunitat ocupa únicament 1,57 hectàrees de 
terreny, que vénen a ser només un 0,03% de la superfície total del territori del municipi; per tant, és 
evident que està present de forma molt testimonial, encara que, com s’ha comentat, si que trobem la 
seva espècie principal, el trèmol (Populus tremula), de forma abundant entremig d’altres boscos de 
caducifolis. 
 
2h) Freixenedes dels Pirineus i de les muntanyes catalanídiques septentrionals: 
Les freixenedes són un hàbitat molt escàs a la comarca, absent dins el propi terme municipal de Sant 
Joan de les Abadesses; tanmateix, en indrets molt propers de municipis veïns hi és present, on el trobem 
molt mesclat amb altres espècies pròpies del boscos de ribera i d’indrets humits, com el vern (Alnus 
glutinosa), el roure (Quercus humilis), o el mateix pollancre (Populus nigra). L’espècie principal d’aquest 
hàbitat a les zones humides montanes dels Pirineus és el freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior), que 
pot arribar a grans alçades. Si que, a Sant Joan de les Abadesses, trobem freqüentment aquesta 
espècie, encara que sense formar aquest ecosistema pròpiament. 
 
Aquesta associació vegetal pertany a Brachypodio-Fraxinetum excelsioris. Al sotabosc hi domina: 
 
avellaner (Corylus avellana) 
arç blanc (Crataegus monogyna)  
fenàs boscà (Brachypodium sylvaticum) 
viola (Viola sylvatica) 
xuclamel xilosti (Lonicera xylosteum)  
espunyideres (Gallium sp.) 
poes (Poa sp.) i altres gramínies 
 
 
2i) Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), mesòfiles o mesoxeròfiles, d'ambients secs de 
la muntanya mitjana: 
Les avellanoses configuren un dels paisatges més habituals de la muntanya mitjana humida del Ripollès, 
encara que en poques ocasions com a espècie protagonista de l’hàbitat, sinó com a acompanyat, ja que 
és una de les espècies més freqüents d’aquests sotaboscs humits. 
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L’associació vegetal d’aquesta és l’avellanosa amb fetgera (Hepatico-Coryletum), encara en moltes 
ocasions ha estat trobada a la zona de Campdevànol formant bosquines mixtes amb d’altres espècies. 
Principalment creix conjuntament, amb espècies com:  
 
freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior) 
roser caní (Rosa canina) 
arç blanc (Crataegus monogyna) 
moixeres (Sorbus aria) 
boix (Buxus sempervirens)  
tintorell (Daphne mezereum) 
fetgera (Anemone hepatica) 
viola (Viola sylvatica) 
prímula (Primula veris sp. columnae) 
poa (Poa nemoralis)  
maduixera (Fragaria vesca) 

Figura 39. Les avellanoses són escasses al municipi, com a hàbitats propis, però l’avellaner (Corylus avellana), és una espècie 
molt abundant arreu dels boscos amb certa humitat. 

Font: Pròpia 
 
Segons el mapa d’hàbitats de Catalunya, com a unitat ben representada i no pas com a espècie 
acompanyant, l’avellanosa no és present al municipi; tanmateix, en moltes altres zones apareix de forma 
mixta en boscos caducifolis, humits i de ribera. En altres punts de la comarca hi és present formant 
aquesta pròpia comunitat. 
 
3.2.1.1.3. Boscos mediterranis 
Els boscos mediterranis per excel·lència, els alzinars, són escassos al Ripollès, a diferència d’altres 
comarques de Catalunya, a causa de la seva pluviometria elevada, i la temperatura dels mesos freds de 
l’any, fet que afavoreix el domini de les pinedes de pi roig, juntament als boscos caducifolis. En aquest 
sentit, també els vessants amb pendents elevats, accentuen les dificultats als vessants obacs, per al 
desenvolupament de boscos d’alzinars i altres boscos mediterranis. 
 
3a) Alzinar (Boscos i màquies de Quercus ilex) muntanyenc 
Aquest alzinar és el dominant a les zones elevades del país, i es troba molt empobrit en espècies 
termòfiles mediterrànies, mentre que espècies eurosiberianes hi són freqüents. Es tracta de l’alzinar 
muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum), més propi de la muntanya mitjana assolellada i 
encara lleugerament termòfila. A més, hi manquen moltes espècies lianoides, tan abundants als alzinars 
mediterranis de la terra baixa, més litorals. Sol ocupar, al Ripollès, alguns vessants assolellats, entre els 
700 i els 1200 metres d’altitud, però amb algunes variacions. Les espècies més característiques, a més 
de la pròpia alzina (Quercus ilex) són les següents: 
 
blades (Acer opalus) 
Server (Sorbus domestica) 
Moixera (Sorbus aria) 
Marfull (Viburnum tinus) 
Aladern fals (Phyllyrea media) 
Esbarzer (Rubus ulmifolius) 
Bruc boal (Erica arborea) 
Ginebre (Junniperus communis) 
Galzeran (Ruscus aculeatus) 
Rogeta (Rubia peregrina) 
Lloreret (Daphne laureola) 
Maduixera (Fregaria vesca) 
Lúzula (Luzula forsteri) 
Falguera comuna (Pteridium aquilinum) 
Verònica (Veronica officinalis) 
Marxívol (Helleborus foetidus) 
Prunella de muntanya (Prunella hastifolia) 
 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses, trobem aquesta comunitat vegetal en només 79,38 
hectàrees, fet que suposa un reduït percentatge del territori municipal, prop d’un 1,5%. Tanmateix, 
l’alzina es troba freqüentment en altres espais de la terra baixa i vessants assolellats, encara que mixta 
entre pins i fins i tot en alguns sectors, en transició amb boscos caducifolis. 
 
3b) Boscos mixtos d’alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus sp.): 
En alguns sectors de transició, l’alzinar i les pinedes, sobretot de pi roig, formen petites unitats mixtes de 
boscos amb ambdues espècies predominants. Són presents en indrets d’alçada mitjana i en general als 
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vessants assolellats, donat que els vessants humits són més ocupats per caducifolis. En alguns sectors 
hi apareixen espècies pròpies de l’alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum), però també 
de les pinedes de pi roig. Hi trobem espècie d’ambdues comunitats, que les acompanyen, com són: 
 
Alzina (Quercus ilex) 
Pi roig (Pinus sylvestris) 
Server (Sorbus domestica) 
Marfull (Viburnum tinus) 
Esbarzer (Rubus ulmifolius) 
Ginebre (Junniperus communis) 
Galzeran (Ruscus aculeatus) 
Lloreret (Daphne laureola) 
Maduixera (Fregaria vesca) 
Falguera comuna (Pteridium aquilinum) 
Verònica (Veronica officinalis) 
Marxívol (Helleborus foetidus) 
 
Al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses, trobem aquesta comunitat vegetal de forma molt 
escassa, com a comunitat pròpia, encara que en molts punts, les seves espècies són presents en boscos 
mixtos. Segons el Mapa d’Hàbitats de Catalunya, només ocupen 16,12 hectàrees, per tant, únicament un 
0,30% del seu territori, essent, doncs, present de forma testimonial com a unitat ben estructurada.  
 
3.2.1.1.4. Boscos de ribera i ambients fluvials 
Els boscos de ribera creixen al llarg dels cursos fluvials del municipi, on cal destacar, per sobre de tot, el 
riu Ter, que creua el municipi longitudinalment. A més, un conjunt d’altres petits torrents, rieres i zones 
humides, permeten que altres zones del municipi acullin poblacions d’hàbitats de ribera amb espècies 
forestals ripàriques.  
 
Val a dir que, pel fet de trobar-nos en una zona amb vessants humits, obacs i òptims per a moltes 
espècies dels boscos de ribera, ens trobem sovint aquesta associacions, parcialment representades en 
zones no pròpiament de ribera, per bé que, per a facilitar la descripció, s’ha preferit només considerar 
aquells boscos en galeria que creixen al llarg dels rius, com a hàbitats de ribera pròpiament dits. 
 
4a) Sargars de Salix purpurea i Salix eleagnos i altres bosquines de ribera: 
Els sargars són un hàbitat present, però de forma molt testimonial, als rius i rieres del municipi. Ocupen 
una superfície molt petita (0,50% del terme municipal de Sant Joan de les Abadesses), però en canvi una 
extensió lineal prou llarga, formant una franja longitudinal al llarg de les zones amb aigua superficial més 
o menys regular al llarg de l’any. 
 
Les espècies presents a la salzeda amb sarga (Saponario-Salicetum purpurea), són: 
 
sarga (Salix eleagnos) 
saulic (Salix purpurea) 
freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) 
el vern (Alnus glutinosa) 
Populus sp. 
esbarzer (Rubus ulmifolius) 
herba sabonera (Saponaria officinalis) 
llúpol (Humulus lupulus) 
fenàs boscà (Brachypodium sylvaticum) 
carbassina (Bryonia dioica) 
vidalba (Clematis vitalba)  
menta borda (Mentha rotundifolia) 
 
Figura 40. L’espècie més abundant dels sargars (Saponario-Salicetum  
purpurea) és la sarga (Salix eleagnos), prou freqüent a les ribes dels rius  
del municipi de Sant Joan de les Abadesses en bon estat de conservació. 
Font: Pròpia 
 
4b) Vernedes (i pollancredes) amb Circaea lutetiana, de l'estatge montà, pirenaico-catalanes: 
El cas de les vernedes és similar al de les avellanoses en quan a la superfície ocupada per aquesta 
associació vegetal a les nostres terres i més concretament al cas de l’estatge montà i riberenc; es tracta 
d’un hàbitat amb espècies molt freqüents arreu dels boscos de ribera, com el mateix vern (Alnus 
glutinosa) i altres acompanyants, però sense formar un hàbitat pròpiament definit com la verneda, si bé 
sovint formen boscos en galeria al llarg dels rius amb el vern com a espècie predominant. 
 



 
58 

 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 

Les espècies arbòries de la verneda (Alno-Padion) estan caracteritzades per el vern (Alnus glutinosa) 
com a espècie principal, amb presència d’altres espècies com:  
 
salzes o sargues (Salix eleagnos) 
pollancres i afins (Populus sp.)  
freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) 
sanguinyol (Cornus sanguinea) 
saüc (Sambucus nigra)  
avellaner (Corylus avellana) 
 
Pel que fa a la cobertura herbàcia, no és massa densa a causa de la poca llum que penetra des de les 
capes altes del bosc, però si que hi trobem espècies com: 
 
escrofulàries (Scrophularia alpestris i Scrophularia nodosa) 
viola boscana (Viola sylvatica) 
pa de cucut (Oxalis acetosella) 
romagueres (Rubus caesius i Rubus glandulosus)  
fenàs boscà (Brachypodium retusum) 
 
 

Figura 41. Les vernedes (Alno-Podion) són escasses com a comunitat pròpia  
dels boscos de ribera, per bé que el vern (Alnus glutinosa) és una espècie 

abundant als rius i rieres del municipi i els seus afluents. 
 

Font: Pròpia 
 
 
 
 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses, l’associació pròpia de la verneda és molt escassa, encara 
que el vern (Alnus glutinosa) és una espècie molt freqüent arreu dels marges de la xarxa fluvial; trobem 
aquest hàbitat en un 1,61% del seu terme municipal, de forma lineal al llarg de rius i torrents. 
 
4c) Vernedes (a vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum) de la terra baixa 
plujosa i de l’estatge submontà als territoris septentrionals: 
Aquestes vernedes són pròpies de les zones de muntanya mitjana, amb pluviositats més elevades que a 
les terres baixes mediterrànies, on la humitat els ve donada únicament per els rius, torrents i rieres. En 
aquest cas, a més, es presenten en zones en pluviometria elevada i el Ripollès n’és un bon exemple. 
Tanmateix, sovint resulta difícil definir ve aquesta varietat de les vernedes, ja que presenten moltes 
espècies comunes amb la verneda típica. Hi trobem espècies com: 
 
Vern (Alnus glutinosa) 
salzes o sargues (Salix eleagnos) 
pollancres i afins (Populus sp.)  
freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) 
sanguinyol (Cornus sanguinea) 
saüc (Sambucus nigra)  
avellaner (Corylus avellana) 
Ortiga morta (Lamium flexuosum) 
viola boscana (Viola sylvatica) 
pa de cucut (Oxalis acetosella) 
Esbarzers (Rubus sp.) 
 
A Sant Joan de les Abadesses, aquesta varietat de les vernedes és molt escassa, encara que les 
espècies que la formen són habituals i prou freqüents en trams de boscos de ribera, sobretot del riu Ter. 
Ocupen 10,09 hectàrees del total del municipi, sempre de forma longitudinal al llarg dels rius, amb un 
0,20% del territori municipal de Sant Joan. 
 
4e) Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa: 
En alguns sectors de la comarca del Ripollès amb forta intervenció humana, els boscos de ribera, els 
marges, ribes i llit dels Ter i altres afluents, es troben en un estat de conservació dolent, encara que, 
afortunadament, a Sant Joan de les Abadesses, segons el Mapa d’Habitats de Catalunya, no hi trobem 
trams amb aquesta situació. No obstant, sempre alguns sectors de riu, presenten indrets alterats, fruits 
d’accions humanes diferents. 
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El aquests hàbitats, els arbres hi són escassos, encara que les sargues (Salix eleagnos) , els verns 
(Alnus glutinosa) o els pollancres (Populus nigra) hi poden ser presents, juntament amb una espècie 
al.lòctona, la robínia (Robinia pseudoacacia); el que més abunda són les espècies d’indrets alterats, 
com: 
 
ortigues (Urtica dioica i altres espècies del gènere 
Urtica) 
romegueres (Rubus caesius, Rubus ulmifolius i 
Rubus glandulosus)  
fenàs boscà (Brachypodium retusum) 
gira-sol tuberós (Helianthus tuberosum) 
 
Malgrat que en alguns punts la vegetació llenyosa hi és poc present a causa de les actuacions humanes 
de neteja periòdica i excessiva dels rius, amb poc temps és un hàbitat que es pot recuperar i formar 
boscos de ribera. 
 
3.2.1.1.5. Prats, conreus i àrees obertes 
Les àrees obertes, conreus i espais de prats i pastures són freqüents a les zones baixes i planes del 
Ripollès, on les activitats agro-ramaderes encara tenen un pes important en l’economia local i en l’ús del 
sòl. És per aquesta raó que un seguit d’hàbitats d’aquests tipologia caracteritzen i modelen el paisatge 
en gran part del municipi de Sant Joan de les Abadesses. En total, un conjunt de 5 hàbitats i 
associacions vegetals formen aquests paisatges oberts. A més, són de gran importància per al 
manteniment i potencialitats de la biodiversitat arreu del municipi, també en les zones més properes al 
casc urbà, ja que contribueixen, totes elles, a formar l’interessant i ric paisatge en mosaic. 
 
5a) Prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Plantago media, Galium verum, Cirsium  
acaule de la muntanya mitjana i de l'estatge subalpí dels Pirineus i de les terres properes: 
Aquests prats poden créixer a alçades mitjanes, si bé el subsòl que ocupen sol ser calcari. Igualment 
constitueixen espais oberts, molt sovint pasturats per bestiar domèstic, i amb clar predomini de les 
gramínies i altres herbes pròpies de la muntanya calcària dels Pre-Pirineus, ja sigui de l’estatge subalpí o 
d’altituds lleugerament inferiors. 
 
Les espècies que hi predominen, són: 
 
cards (Cardus)  
espunyidella groga (Galium verum) 
plantatge mitjà (Plantago media)  
Cirsium  acaule  
Festuca nigrescens 
 
Els prats calcícoles són presents fins i tot a tocar les zones urbanes del 
molts municipis de la comarca, i es mantenen gràcies a les pastures 
realitzades i les actuacions agro-ramaderes. Font: Pròpia 
 
Aquest hàbitat és freqüent en diversos punts del municipi, segons el mapa d’hàbitats de Catalunya, i 
també el podem trobar a les zones més baixes. Ocupen un percentatge important del seu territori, ja que 
estan presents en més de 679 hectàrees, que representa un 12,71% de Sant Joan de les Abadesses. En 
aquest sentit, cal dir que són el principal hàbitat obert present a la zona, i, per tant, són prop de la meitat 
de la superfície municipal no coberta per boscos. 
 
5b) Conreus herbacis extensius de secà: 
Els conreus extensius de secà (Diplotaxion) són un dels hàbitats més dependents de la mà de l’home, ja 
que el seu manteniment va estrictament lligat a l’acció agrícola d’aquest. Quan aquest hàbitat 
s’abandona, moltes espècies ruderals, oportunistes o adaptades a ambients agrícoles, ocupen aquests 
espais. Les espècies que hi trobem són, a més de les pròpies conreades, especialment gramínies de 
secà, cereals, o farratges, arvenses, entre les quals destaquem: 
 
ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides) 
rosella (Papaver rhoeas) 
raboses (Galium valantia) 
jull (Lolium rigidum) 
veces (Vicia sp.)  
banyes de cabra (Coronilla scorpioides). 
 
Figura 42. Els conreus de secà constitueixen un hàbitat ecològicament poc 
notable i molt homogeni pel que fa a la seva biodiversitat. Font: Pròpia 
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Al municipi de Sant Joan de les Abadesses, aquest hàbitat no hi és present, però s’inclou a la present 
memòria-diagnosi descriptiva, donat que potencialment podria existir a les planes centrals de les rodalies 
del Ter, ja que hi trobem condicions edàfiques, climàtiques i ecològiques com perquè s’hi plantin algunes 
espècies de les esmentades. Per tant, podria ser que en alguna ocasió, agricultors de la zona optessin 
per a plantar alguna d’aquestes espècies, encara que de forma minoritària. En altres municipis propers, 
com Campdevànol, hi trobem aquest hàbitat.   
 
5c) Conreus abandonats:  
Els conreus abandonats de les zones amb poca presència humana i allunyades dels indrets periurbans, 
s’han anat ocupant per unes espècies arvenses, oportunistes i lligades als ambientals de conreus com a 
espècies acompanyants o secundàries; tanmateix, amb el pas del temps, aquests espècies també seran 
substituïdes per d’altres de més pròpies de la vegetació de la zona, vingudes a partir dels hàbitats de les 
rodalies del conreu abandonat, per acabar, amb els anys, instaurant-s’hi la vegetació potencial o 
climàcica de l’indret.  
 
Les espècies que més abunden en aquests ambients són: 
 
niella (Agrostemma githago) 
rosella (Papaver rhoeas) 
capferrada (Centaurea collina) 
silenes (Silene rubella) 
melgons (Medicago sp.) 
plantatges (Plantago sp.) 
espinaxoca (Xanthium spinosum) 
borratja (Borago officinalis).  
 
En moltes ocasions, espècies de prats penetren en aquests hàbitats, ja que vaques i cavalls els pasturen 
durant un temps. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 43. Les feixes i conreus montans són els primers en 
abandonar-se i en veure com espècies de prats, ruderals o arvenses 
van substituint les espècies antigament plantades. 
 
Font: Pròpia 
 

Els conreus inactius són cada vegada més abundants al municipi, a causa del progressiu abandonament 
dels camps i feixes treballades, però alhora es van veient substituïts per altres comunitats més pròpies 
d’aquesta zona de muntanya mitjana. Els trobem a les zones baixes, però més especialment a les 
solanes abandonades, d’indrets més apartats del nucli urbà, ja que són els primers conreus, nuclis i 
masos en despoblar-se. 
 
5d) Joncedes i prats emmatats d'Aphyllanthes monspeliensis,  -i timonedes associades- 
calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa: 
Les joncedes que apareixen en el municipi de Sant Joan de les Abadesses són les pròpies de la 
muntanya mitjana poc plujosa. Estan associades a un sòl eminentment calcícola, que és la condició 
edàfica que els possibilita créixer en una zona força plujosa, ja que els assegura un ambient més aviat 
sec, eixut i amb poca humitat al sòl.  
 
Les espècies més freqüents són: 
jonça (Aphyllanthes monspeliensis) 
fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides) 
potentil•les (Potentilla sp) 
farigola (Thymus vulgaris) 
avenes de brolla (Avena pratensis) 
argelaga (Genista scorpius) 
festuca ovina (Festuca ovina) 
botja d’escombres (Dorycnium pentaphyllum) 
 
Figura 44. El sòl calcari i escàs i els vessants assolellats permeten que les  
joncedes ocupin algunes zones més aviat seques. Font: Pròpia 
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La presència d’aquest hàbitat és escassa al municipi, però es pot trobar com a unitat ben formada en 
algunes zones concretes, com alguns dels vessants sud; ocupa 134,44 hectàrees, que representen un 
2,51% del municipi de Sant Joan de les Abadesses. 
 
5e) Prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius) dels estatges submontà i montà, 
principalment dels Pirineus: 
Aquests prats ocupen una superfície petita del municipi, relegada a algunes zones pasturades 
periòdicament, de les rodalies mateix dels masos principals que envolten el municipi. Són comunitats 
montanes i pertanyen a l’associació Triseratio-Polygonion bistortae, amb diverses espècies com: 
 
fromental (Arrhenatherum elatius) 
agrostis (Agrostis tenuis) 
festuca rogenca (Festuca rubra) 
centaurea negra (Centaurea nigra) 
angèliques de prats (Angelica sp.) 
 
 
 
Figura 45. Els prats dalladors amb fromental són molt escassos  
al municipii constitueixen un ambient ric i biodivers, amb bones  
densitat de petits  micromamífers i lepidòpters. 
 
Font: Pròpia 
 
Trobem aquesta associació vegetal en algunes zones planes de la vall del Ter, a voltes a prop de les 
zones humanitzades; en alguns punts estan molt fragmentats, però en d’altres indrets, tenen una 
extensió prou raonable i en un bon estat de conservació. Ocupen un total de 21,37 hectàrees, per tant, 
una superfície molt petita del terme municipal, que ve a ser un 0,40% del municipi de Sant Joan de les 
Abadesses. 
 
5f) Horts i petites parcel•les de regadius:  
Les hortes són un hàbitat molt humanitzat, present en pràcticament tots els municipi rurals de casa 
nostra, d’un tipologia ecològica similar a la d’altres espais amb forta presència humana, com conreus i 
pastures; de fet, en el moment d’abandonament per part de l’home, aquest hàbitat veu molt alterada la 
seva composició específica, especialment amb les densitat, ja que les espècies que fins al moment 
acompanyaven les plantacions de verdures i hortalisses, passen a predominar l’horta i adquirir un major 
protagonisme. 
 
Aquest hàbitat té un valor ecològic especial pel fet de trobar-se molt sovint al mig del casc urbà o en 
zones susceptible de ser edificades o de patir actuacions de transformació per part de l’home, de major 
relleu. A més, mantenen la biodiversitat i unes poblacions animals i vegetals d’interès. Entre les 
principals espècies hi trobem, a més de les hortalisses i fruiters conreats: 
 
cerreigs (Setaria viridis, Setaria glauca) 
amarants (Amaranthus sp.) 
blet blanc (Chenopodium album) 
lletsons (Sonchus sp.) 
forcadella (Digitaria sanguinalis)  
panissoles (Echinocloa colona). 
 
Figura 46. Els horts són freqüents a les rodalies dels nuclis urbans 
de la comarca del Ripollès, on hi constitueixen un bon punt de 
biodiversitat sovint en ple contacte amb ambients del tot 
humanitzats. Font: Pròpia 
 
 
3.2.1.1.6. Sistemes rocallosos  
Les cingles, penyals i coves presenten la característica que la seva vegetació  (i en part la fauna), està 
adaptada a ambients de certa verticalitat (en alguns casos són penya-segats i en d’altres són 
construccions), de poca presència de sòl i d’aprofitament de l’aigua de pluja o de les escletxes i del 
rocam. Es tractaran conjuntament aquestes comunitats ja que, en algunes casos, presenten certa 
similitud, com és el cas dels crespinells (Sedum sediforme), que ocupa parets, feixes, teulats i rocams, 
de forma genèrica. 
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6a) Cingles i penyals calcaris de muntanya: 
Com s’ha vist anteriorment, Sant Joan de les Abadesses és un municipi amb presència de zones 
muntanyoses per bé que sense desenvolupar relleus sobtats, penya-segats i pendents rocallosos 
notables. Testimonialment, però, en alguns sectors hi existeixen petits rocams. En aquests casos, encara 
que la vegetació no és molt abundant, si que és específica i important, donada la seva escassetat en el 
territori, presentant algunes singularitats.  
 
Entre les espècies pròpies de l’aliança Stipion calamagrostis dels penyals i rocams calcaris, hi 
destaquen: 
 
badola (Rumex scutatus) 
sanadella de predusca (Stipa calamagrostis) 
altimira (Saxifraga longifolia) 
orella d’ós (Ramonda myconi) 
herba de sagimon (Saxifraga cayredana) 
crespinells o sèdums (Sedum sp.). 
 
6b) Terrers calcaris, generalment margosos, amb vegetació molt esparsa o quasi nua: 
Els ambients del terrers calcaris són indrets amb poca vegetació associada, pel fet que no presenten un 
sòl en gaires condicions adequades per al creixement de plantes; tanmateix, algunes espècies d’indrets 
secs aprofiten aquests espais per a desenvolupar-s’hi, possibilitant alhora que algunes espècies 
d’animals, principalment insectes i també altres artròpodes o fins i tot rèptils, hi trobin refugi i indret de 
reproducció.  
 
Aquests indrets solen trobar-se en zones de pendent acusat, que accentuen més la dificultat d’instal·lar-
s’hi algunes comunitats vegetals; entre les espècies que s’hi ha trobat, destaquen algunes espècies de 
solells calcaris, com: 
 
farigola (Thymus vulgaris)  
bàlecs  
argelagues (Genista scorpius) 
algunes molses 
crespinells (Sedum sp.)   
 
 
Figura 47. Els terrers calcaris mancats de sòl i amb indrets en pendent 
solen ser escassos en vegetació. Al municipi hi són molt escassos,  però en 
alguns sectors de la comarca del Ripollès hi són freqüents. 
Font: Pròpia 
 
 
Els terrers són escassos a Sant Joan de les Abadesses, però són presents als marges de camins i eixos 
viaris i en algunes zones esparses ací i allà, del municipi. 
 
6c) Pedreres, runam, explotacions, coves i activitats extractives: 
A diferència dels hàbitats rocallosos naturals, els runams, explotacions i altres comunitats d’aspecte 
rocallós, però produïts per la mà de l’home, no presenten unes característiques massa singulars des del 
punt de vista de la vegetació, encara que la fauna si que molt sovint els utilitza de la mateixa manera que 
en el cas dels penya-segats naturals; tanmateix, constitueixen en general hàbitats degradats, amb 
presència d’espècies ruderals, arvenses i antropòfiles.  
 
Aquesta associació podria considerar-se, en molts casos com la comunitat de parets i murs viaris 
(Parieatario-Centranthion), amb espècies com: 
 
morella roquera (Parietaria officinalis) 
picardia (Linaria cymbalaria)  
crespinells (Sedum sp.). 
 
Aquest hàbitat és molt escàs en el cas de Sant Joan de les Abadesses, encara que en altres punts de la 
comarca hi és freqüent, on existeixen extraccions de terres, guixeres o mines. Tanmateix, es pot 
considerar present, per la seva similitud, en bona part dels casc urbà i en altres zones similars, com 
feixes, parets de pedra seca, etc...  
 
En el cas de les coves, aquests presenten la mateixa tipologia de vegetació, malgrat que al seu interior, 
per les condicions ecològiques adverses, no hi creixen espècies vegetals, encara que si algunes 
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d’animals, sovint d’interès biogeogràfic i fins i tot amb endemismes, tot i que molt poc estudiats al 
Ripollès i menys en el cas de Sant Joan de les Abadesses, donada la seva escassesa. Tanmateix, en 
algunes coves dels penya-segats naturals, els hàbitats són més propis de l’associació Stipion 
calamagrostis, descrita en l’apartat anterior.  
 
3.2.1.1.7. Ambients urbans 
7a) Hàbitats urbans o nuclis habitats i rodalies, inclosa la vegetació ruderal associada: 
Els hàbitats urbans solen ser poc rics en biodiversitat, ja que algunes poques espècies, les més 
adaptades a l’home, poden desenvolupar-s’hi amb normalitat. Al municipi, hi trobem aquest hàbitat al 
mateix nucli urbà, però també a les rodalies de masos o infrastructures com el tren o els eixos viaris.  
 
Algunes de les espècies que hi trobem són gramínies com: 
 
margall (Hordeum murinum) 
margalls bords (Bromus rubens) 
espinaxoca (Xanthium spinosum) 
cànem bord (Erigeron bonariensis) 
amarants (Amaranthus sp.) 
lletereses (Euphorbia sp.) 
boixac (Calendula arvensis) 
malves (Malva sp.) 
cardassars (Carduus sp.)  
ortigues (Urtica dioica).  
associació Silybo-Urticion. 

 
Figura 48. Algunes malvàcies són espècies molt típicament espontànies dels ambients nitròfils de les vorades de camins i espais 

urbans. Font: Pròpia 
 

A Sant Joan de les Abadesses, segons el Mapa d’hàbitats de Catalunya, trobem un total de 22,55 
hectàrees recobertes per aquest tipus de paisatge. D’aquesta manera, els hàbitats d’àrees urbanes i 
vegetació ruderal representa un 1,55% de la superfície del territori municipal de Sant Joan de les 
Abadesses. 
  
3.2.1.2 Fauna 
Moltes de les comunitats animals i les espècies de fauna presents al municipi de Sant Joan de les 
Abadesses han estat poc estudiades, probablement a causa dels pocs nuclis amb importància 
demogràfica existents arreu del terme municipal, per la manca d’espais protegits (tot i els espais PEIN 
propers), per l’absència de muntanyes significatives molt visitades o paratges singulars i freqüentats, per 
la poca presència d’associacions o entitats d’estudi i divulgació en el municipi o per la manca 
d’universitats, instituts o altres institucions acadèmiques a la comarca. Tanmateix, pel fet de trobar-hi 
hàbitats que són propers en altres zones ja més estudiades, es poden fer aproximacions de les 
característiques de la fauna de Sant Joan de les Abadesses, encara que, com bé s’ha dit, sense saber 
amb exactitud si la presència d’algunes espècies és real, probable o tan sols potencial, dins l’àmbit 
d’estudi d’aquest document de diagnosi i els territori que l’envolta.  
 
Val a dir que pel que fa al curs del riu Ter i els seus afluents, si que es disposa d’alguns estudis, com els 
realitzats per part del Consorci Alba-Ter, referents a trams propers al municipi de Sant Joan de les 
Abadesses, de tipologia, ambients i hàbitats molt similars als presents als sectors fluvials de tota la 
comarca. 
 
3.2.1.2.1. Els invertebrats 
Han estat escassament estudiats a la zona i només alguns treballs de caràcter general sobre la fauna 
dels rius de muntanya, poden apuntar algunes dades sobre l’interès d’aquests animals. Als rius Ter i 
afluents hi trobem unes comunitats d’invertebrats aquàtics prou riques, sobretot en les zones amb un 
estat més ben respectat del riu, on les larves de tricòpter, de frigània, els escarabats d’aigua (Ditiscus 
sp.)  i altres famílies, hi són prou abundants. Serveixen, en aquest punt, d’aliment a diverses espècies de 
rèptils, com les serps d’aigua (Natrix sp.), a alguns peixos i, per exemple, a la merla d’aigua (Cinclus 
cinclus), espècie d’ocell nidificant a la zona. Val a dir que moltes d’aquestes espècies són bioidicadores i 
per exemple, el cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes spp. lusitanicus) es troba present en 
alguns sectors com el Torrent del Reixach, Arçamala i la Malatosca, encara que amb presència escassa. 
Altres invertebrats aquàtics que són bons bioindicadors, també han estat trobats en trams de riu, com les 
perles (Plecoptera sp.), els blefrocedis (Diptera sp.) i les efímeres (Ephemeroptera ecdyonuridae), 
amfípodes com Gammarus sp. i difereses frigànies. En trams amb més mal estat, hi apareixen cucs de 
sang (Diptera sp., Chironomus sp.), com Ribamala i Resclosa de Cal Gat, Resclosa de la Roca i 
Resclosa de Ca l’Espona. 



 
64 

 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 

 
3.2.1.2.2. Els lepidòpters  
Han estat igualment poc estudiats, malgrat la seva elevada diversitat a la comarca; hi trobem moltes 
espècies de blavetes (Polyomnatus sp.) i diferents espècies del gènere Erebia sp., de les quals els 
autors han pogut identificar Erebia meolans entre d’altres no determinades. Altres espècies identificades 
en diferents punts de la comarca durant algunes sortides de camp han estat Kanetesia circe, la papallona 
reina (Papilio machaon), Achanthocaris cardamine, Colias crocea, Gonopteryx cleopatra, Pieris sp., 
diferents espècies del gènere Lycaena (probablement hi és present Lycaena vigaureae, encara que no 
està confirmada la seva identificació), Aglais urticae, Vanessa atalanta, Brenthis sp., Melitaea sp, 
Euphydryas aurinia, Melanargia galathea/russiae, Hipparchia fagi, i diverses espècies de satírids, entre 
d’altres ; finalment, a les zones elevades de diferents municipis de l’àrea, s’hi ha trobat la papallona 
apol•lo (Parnassius apollo), espècie protegida específicament per les normatives i directives europees, 
que probablement es troba present a les parts altes del municipi, encara que no pas a les zones més 
baixes i properes al nucli urbà. 

 
 

 
 
 

Figura 49. Els lepidòpters són abundants i diversos a les zones obertes del  
Ripollès, on habiten espècies pròpies dels Pirineus i espais forestals i agrícoles  
montans, com els licènids de la imatge, vistos en prats de dall. 

 
Font: Pròpia 
 
 

3.2.1.2.3. Insectes  
A part dels lepidòpters, no s’han pogut determinar massa nombre d’insectes o artròpodes diversos al 
municipi, però si que es tenen coneixements de presència de diverses espècies a la comarca en general, 
on podem destacar una abundància interessant de diferents espècies no determinades d’acrídids i 
tetigònids,  llagostes i saltamartins, en alguns sectors de pastures i prats montans, així com de les 
rodalies d’alguns cascs urbans. Així mateix, les densitats d’artròpodes copròfags semblen elevades en 
algunes zones de pastures i prats, per la presència abundant de bestiar domèstic de a vall central del Ter 
i planes de les rodalies dels seus afluents, una zona òptima per aquest grup d’invertebrats; en zones de 
presència de boscos madurs, els quals es troben, generalment en zones apartades del casc urbà (tot i 
que també cal destacar petits nuclis arbrats com pollancredes i boscos de ribera), d’insectes dendrítics, 
que s’alimenten de la fusta morta i que, d’aquesta manera, donen aliment a ocells com els picots, entre 
els quals cal destacar el picot garser gros (Dendrocopos major), el picot verd (Picus viridis) i el picot 
negre (Dryocopus martius), a més del colltort (Jynx torquilla). Aquests invertebrats vénen representats 
per els corcs i sobretot, escarabats de la fusta, molt freqüents en caducifolis vells i amb branques mortes, 
especialment els roures i boscos de ribera. A tall d’exemple, un d’ells és l’escanyapolls (Lucanus cervus), 
espècie protegida per la Directiva Hábitats i amb un bon estat de salut a la comarca del Ripollès, pel que 
sembla evident que també ha de ser present a Sant Joan de les Abadesses. 

 
 

 
 
 

Figura 50. L’escanyapolls (Lucanus cervus) és una espècie de coleòpter  present 
als boscos madurs del municipi, i protegida per  
a legislació europea vigent. 
 
Font: Pròpia 
 

Algunes espècies trobades al municipi i la comarca del Ripollès en general, segons altres estudis 
realitzats, són les següents: 
 
Llistat no artròpodes 
Hirudo medicinalis (Sangonera) 
Lumbricus terrestris (Cuc de terra) 
Pomotius elegans 
Bythinella sp. 
Ancylus fluviatilis 
Chondrina altimirai 
Abida secale affinis 
Helicigona lapicida 
Tliba pisana 
Helix aspera (Cargol bover) 
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Hygromia limbada 
Monacha carthusiana 
 
Llistat no artròpodes 
Euscorpius flavicaudis (Escorpí negre) 
Belisarius xambeui (Escorpí cec) 
Neobisium sp. (Pseudoescorpí) 
Argiope bruennichi 
Lycosa radiata (Taràntula) 
Armadillium vulgare 
Glomeris marginata 
Theatops erytrocephala 
Lithobius variegata 
Scutigera coleoptrata 
Anax imperator (Cavallet d’aigua) 
Aeshna cyanea (Espiadimoni) 
Calopterix virgo (Espiadimoni) 
Lestes viridis 
Mantis religiosa (Pregadéus) 
Forficula auricularia (Tisoreta) 
Lepttynia hispanica (Insecte bastó) 
Lepttynia attenuata (Insecte bastó) 
Gryllus campestris (Grill) 
Phaneroptera falcata 
Tettigonia viridissima (Llagosta) 
Nepa cinerea (Escorpí d’aigua) 
Gerris gibbifer (Sabatera) 
Lucanus cerrus (Escanyapolls) 
Leptinotarsa decemlineata (Escarabat de la 
patata) 
Chlaenius retulinus 
Carabus rutilans (Escarabat daurat) 
Geotropus stercorarius (Escarabat piloter) 
Nyctophila reichei (Cuca de llum) 
Oryctes nasicornis (Escarabat rinoceront) 
Elenophorus collarin 
Bombus terrestris 
Hyphoraia aulica 
Pavonia pavonia (Gran paó de nit) 
Cossus cossus 
Papilium machaon (Papallona rei) 
Acherontia atropos (Esfinx; borinot de calavera) 
Saturnia pyri (Gran paó) 
Graellsia isabelae (Graèlsia) 
Caraebus bifasciatus (Caparreta de l’alzina) 
 
3.2.1.2.4. Quiròpters 
Els vertebrats són el grup animal més conegut, per bé que, moltes espècies, encara no s’han estudiat a 
la zona de Sant Joan de les Abadesses; aquest és el cas dels quiròpters o rats-penats (on probablement 
hi trobem més d’una desena d’espècies, que es troben afavorides per la presència d’escletxes, coves, 
avencs, mines i poblacions), dels quals alguns estudis han detectat espècies com la rata-penada 
pipistrella (Pipistrellus pipistrellus), la rata-penada de muntanya (Pipistrellus savii), el rat-penat de 
ferradura (Myotis myotis) o e rat penat de bosc (Barbastella barbastellus). Alguns sectors amb mines, 
forats, avencs i coves, poden ser indrets ideals per a aquest grup animal amb regressió al nostre país. 
 
3.2.1.2.5. Micromamífers 
Així mateix, els micromamífers són presents en bon nombre a la zona dels prats, camps, pastures i horts, 
i molt probablement les espècies són prop d’una desena, entre les quals, amb tota seguretat, hi podem 
trobar la rata comuna (Rattus norvegicus), la rata negra (Rattus rattus), el ratolí domèstic (Mus 
musculus), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), el ratolí de camp (Mus spretus), el talp (Talpa 
europaea), del qual se n’han trobat evidències dels caus en diversos prats i conreus del municipi, el talpó 
comú (Microtus duodecimocostatus), el talpó de prats (Microtus agrestis), el talpó de tartera (Microtus 
nivalis), el talpó roig (Clethrionomis glareolus), la musaranya nana (Suncus etruscus) o la musaranya 
comuna (Crocidura russula), entre d’altres. També sembla encara present la rata d’aigua (Arvicola 
sapidus), en alguns sectors del riu Ter. En alguns boscos hi és present la rata cellarda (Elyomis 
quercinus) i el liró gris (Glis glis), aquest darrer més típic de zones de boscos euro-siberians i humits. 
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3.2.1.2.6. Peixos 
Pel que fa als peixos, hi trobem diverses espècies als rius Ter i altres afluents amb un mínim cabal, com 
és el cas del barb de muntanya (Barbus meridionalis), la bagra (Leuciscus cephalus) i la truita (Salmo 
trutta spp. fario), tres espècies autòctones i prou freqüents en la xarxa fluvial del municipi. Tanmateix, 
altres espècies com la carpa (Cyprinus carpio), la truita europea (Salmo trutta spp.) i la truita arc iris 
(Salmo gairdeni) espècies introduïdes i al•lòctones, són freqüents, de forma més o menys regular, encara 
que en alguns casos amb nombres molt baixos, a les aigües dels rius del municipi. Representen una 
amenaça per a la fauna autòctona dels rius, que es troba amb alarmant regressió. No es descarta la 
presència d’altres espècies que estan colonitzant els rius, com el peix sol (Lepomis gibbosus) o també el 
gardí (Scardinius erythropthalmus). 

 
 
 
 

 
 

Figura 51. Els barbs (Barbus meridionalis), són freqüents al Ter i afluents,  
on es reprodueixen de forma regular i en surten alevins com els de la imatge,  
al curs baix del Merdàs. 
 
Font: Pròpia 
 

 
3.1.2.2.7. Amfibis 
Els amfibis són presents de forma regular al municipi, on destaquem el gripau comú (Bufo bufo), en 
menor nombre el gripau corredor (Bufo calamita), i també algunes espècies més com el tòtil (Alytes 
obstetricans) o el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), en menor nombre. La granota roja (Rana 
temporaria) típica de les zones muntanyes, és present al municipi, especialment a les part elevades i 
boscos humits, encara que existeixen observacions en zones més baixes de la comarca i, molt 
probablement, també de Sant Joan de les Abadesses. La granota verda (Rana perezzi) i la reineta (Hyla 
meridionalis), poden trobar-se a zones més humides, rius, basses i fons de valls, sempre vinculades amb 
punts d’aigua. Finalment, els urodels vénen representats pels tritons (Triturus sp.), on probablement el 
tritó verd (Triturus marmoratus) sigui el més abundant, encara que s’hi ha trobat també tritó palmat 
(Triturus helveticus); també per la salamandra (Salamandra salamandra), un dels amfibis més freqüents 
als boscos, rius i zones mínimament humides del municipi, i finalment el tritó pirinenc (Euproctus asper), 
una espècie d’interès, sobre la que cal fer-hi esment; es tracta d’una espècie endèmica dels Pirineus, on 
habita els cursos d’aigües ràpides i fredes i, donada la seva escassetat a nivell mundial, es troba 
específicament protegit per la legislació europea, segons els annexos de la Directiva Hábitats. 
 
3.1.2.2.8. Rèptils 
Pel que fa als rèptils, hi són presents nombroses espècies d’ofidis, com les colobres (Natrix sp.) als rius i 
rieres i punts d’aigua. Als sectors més oberts i assolellats, hi trobem colobres llises (Coronella sp.) i la 
serp verda (Malpolon monspessulanus), una de les més habituals de la comarca, juntament a la serp 
blanca (Elaphe scalaris) en zones termòfiles i més assolellades. Ja en indrets més forestals, la serp 
verda-i-groga (Colubber viridiflavus) hi és escassa però present, com també la colobra boscana (Elaphe 
longissima), ambdues en baix nombre. Aquestes espècies comparteixen hàbitat de bosc amb l’abundant 
vidriol o serp de vidre (Anguis fragilis) i amb el llangardaix (Lacerta viridis), mentre que la bívia (Chalcides 
chalcides) ha estat citada per alguns autors a la comarca, en municipis com Sant Joan de les 
Abadesses.  En indrets de roquissars (o fins i tot murs i cases) i punts més termòfils, el dragó comú 
(Tarentola mauretanica) i la sargantana (Podarcis hispanica) hi són freqüents, mentre que la sargantana 
roquera (Podarcis muralis) és present a la comarca, sobretot en rocams de major cota, encara que ha 
estat citada a peu de les valls. Finalment, i sobretot en zones elevades, els escurçons (Vipera aspis) són 
presents en pràcticament tot el territori de la comarca, encara que de forma cada vegada més escassa. 
 
3.1.2.2.9. Els ocells 
El grup dels ocells és el més estudiat i al voltant d’unes 150 espècies poden ser observades al llarg de 
tot l’any al municipi de Sant Joan de les Abadesses, si bé bona part d’aquestes són migradores o hi 
passen només uns mesos a l’any, sense criar-hi, com és el cas d’alguns rapinyaires, el mateix bernat 
pescaire (Ardea cinerea), la xivitona (Actitis hypoleucos), els voltors (Gyps fulvus), o hivernants com el 
lluer (Carduelis spinus), el durbec (Coccothraustes coocthraustes), la titella (Anthus pratensis) o el tord 
ala-roig (Turdus iliacus), per posar uns exemples. 
 
Com a característica general de l’ornitofauna, podem destacar que hi predominen les espècies forestals i 
les espècies montanes, no pas dels estatges alpins (si bé aquestes s’hi observen a l’hivern), sinó els 
subalpins i els de boscos de muntanya. Entre les forestals hi destaquem la presència abundant de 



 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 
67 

 

 

mallerengues, com la mallerenga carbonera (Parus major), la d’aigua (Parus palustris), que és escassa o 
absent en gran part del territori català, la petita (Parus ater), la cuallarga (Aegithalos caudatus), la blava 
(Parus caeruleus), i l’emplomallada (Parus cristatus), aquesta darrera molt lligada a les coníferes. Totes 
elles hi crien de forma prou abundant. A més, el pica-soques (Sitta europaea), diversos picots entre els 
que cal destacar el picot negre (Dryocopus martius), el raspinell (Certhia brachydactyla), el tudó 
(Columba palumbus) el gaig (Garrulus glandarius), el trencapinyes (Loxia curvirostra), l’oriol (Oriolus 
oriolus), rapinyaires com el gamarús (Strix aluco),  l’astor (Accipiter gentilis) i l’esparver (Accipiter nisus) i 
un llarg etcètera d’ocells forestals, crien regularment a Sant Joan de les Abadesses, molts dels quals ho 
fan a zones arbrades ben properes al casc urbà. 
 
Entre les espècies més montanes i pròpies dels Pirineus i pre-pirineus, destaquem la reproducció de la 
verderola (Emberiza citrinella), el tord (Turdus philomelos), la piula dels arbres (Anthus trivialis), el pinsà 
comú (Fringilla coelebs), la griva (Turdus viscivorus), el pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula), el 
trencapinyes (Loxia curvirostra), el reietó (Regulus regulus) i, a les zones de riu, la cuereta torrentera 
(Motacilla cinerea) i la merla d’aigua (Cinclus cinclus).  Ocells propis de boscos madurs i ben conservats 
hi són més escassos, però no es descarta la presència del gall fer (Tetrao urogallus) en algunes obagues 
donat que l’espècie és present, en baix nombre i de forma molt escassa, en altres punts de la comarca. 
Entre els ocells de rocams, diferents espècies aprofiten els penyals del municipi, i de diferents sectors de 
les rodalies abruptes del municipi, per a fer-hi el niu, com la cotxa fumada (Phoenicuros ochruros) i el 
roquerol (Ptyonoprogne rupestris), que també crien a les parets del poble, la gralla de bec vermell 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), el sit negre (Emberiza cia), el duc (Bubo bubo), el xoriguer (Falco 
tinnunculus), el falcó pelegrí (Falco peregrinus), o el corb (Corvus corax), alguns dels quals possiblement 
presents fins i tot a rocams propers al poble. 
 
Les espècies més pròpies de l’alta muntanya pirinenca, no són massa habituals al municipi, per bé que a 
les zones elevades s’hi veuen freqüentment el voltor comú (Gyps fulvus), el trencalós (Gypaetus 
barbatus), la merla de pit blanc (Turdus torquatus), el grasset de muntanya (Anthus spinoletta), la 
llucareta (Serinus citrinella) o, durant els mesos d’hivern, les espècies més montanes poden baixar a 
altituds més moderades, com el cercavores (Prunella collaris), la gralla de bec gros (Pyrrhocorax 
graculus), o fins i tot el pardal d’ala blanca (Montifrigilla nivalis), mentre que la perdiu xerra (Perdix 
perdix) o la perdiu blanca (Lagopus mutus) han estat observades a l’extrem nord-est del municipi. 
 
Finalment, hi trobem també ocells dels espais oberts, amb rapinyaires probablement nidificant com 
l’àguila marcenca (Circaetus gallicus) o l’aligot comú (Buteo buteo) i molts ocells de prats i conreus, com 
el gratapalles (Emberiza cirlus), la tórtora (Streptopelia turtur), el bitxac (Saxicola torquata), el rossinyol 
(Luscinia megarrhynchos), el mussol comú (Athene noctua), etc. Les parts urbanes, acullen altres 
espècies, com les orenetes (Delichon urbica i Hirundo rustica), els falciots (Apus apus), els pardals 
(Passer domesticus), els coloms (Columba livia), la tórtora turca (Streptopelia decaocto), i diversos 
fringíl•lids (Serinus serinus o Carduelis sp.). 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 52. La verderola (Emberiza citrinella) és una espècie característica dels espais oberts 
montans dels Pirineus, escassa a altres punts del país. 
 
Font: Pròpia 
 
 

3.2.1.2.10. Mamífers 
Els mamífers, a part dels quiròpters i micromamífers, són prou ben coneguts a les nostres comarques, 
encara que algunes espècies com el gat salvatge (Felis silvestris) i la marta (Martes martes), que podrien 
estar presents als boscos tranquils de les serres, o la llúdriga (Lutra lutra), que si no ha arribat al tram alt 
del Ter, ben aviat ho farà, a causa de la seva nova redispersió, no s’han detectat fins al moment per part 
dels escassos estudis realitzats a la zona. Tanmateix, la presència d’alguns carnívors és ben segura, 
com el cas de la guilla (Vulpes vulpes), la mostela (Mustela nivalis), la fagina (Martes foina) (de la qual 
s’han trobat rastres abundants en molts punts del municipi), el teixó (Meles meles) o la geneta (Genetta 
genetta), aquests darrers més escassos i més lligats a boscos mediterranis. D’altra banda, el senglar 
(Sus scrofa) és una espècie abundant als boscos de Sant Joan de les Abadesses, on és subjecte a 
cacera periòdica durant els mesos d’hivern, amb xifres de captures prou destacables. 
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Figura 53. La fagina (Martes foina) és un dels carnívors més abundants del 
municipi, on es pot trobar, tan en zones obertes, pastures i conreus, com en 
zones forestals i fins i tot a les mateixes rodalies del cas urbà. 
 
Font: Pròpia 
 
 
 
Altres espècies presents als boscos i ecosistemes oberts del 
municipi són el liró gris (Glis glis), la rata cellarda (Elyomis 
quercinus), l’esquirol (Sciurus vulgaris), l’eriçó (Erinaceus 

europaeus) i, entre els grans herbívors dels nostres boscos, sembla certa la presència del cabirol 
(Capreolus capreolus) i fins i tot el cèrvol (Cervus elaphus), mentre que l’isard (Rupicapra rupicapra) 
sembla haver colonitzat de nou les carenes abruptes i més elevades de les serres del municipi, on anys 
enrere era molt menys abundant.  
 
 
3.2.2. Paisatge i elements paisatgístics singulars 
 
El paisatge és un recurs natural amb fortes connotacions socioeconòmiques, fruit del procés d’integració 
contínua entre l’acció antròpica i el medi físic. Es considera un complex d’interaccions derivades de la 
relació entre el elements biòtics i abiòtics que el formen, i l’activitat antròpica que hagi pogut patir al llarg 
del temps. El paisatge és el conjunt d’elements i funcions que, per la seva naturalesa i disposició, donen 
a cada territori un aspecte determinat. 
 
L’anàlisi del paisatge sempre comporta un bon grau de subjectivitat; tanmateix s’intentarà abordar el seu 
estat inicial amb l’anàlisi descriptiva del medi escènic i dels paràmetres que millor defineixen l’aspecte 
estètic del paisatge: la visibilitat, la qualitat paisatgística i la fragilitat.  
 
Entenem per paisatge tot allò que hom percep quan mira el seu entorn. És, per tant, un anàlisi força 
subjectiu, ja que dependrà, en gran part, del grau de sensibilitat de l’observador de les connotacions 
perceptuals i lligams efectius entre l’observador i el paisatge. 
 
El paisatge general del terme municipal de Sant Joan de les Abadesses és el típic dels municipis de mida 
mitjana del sector dels pre-pirineus catalans, terreny accidentat cobert per masses boscoses fragmentats 
pel pas de franges lineals com carreteres on a banda i banda s’hi han desenvolupat petits nuclis de 
població i espais agrícoles. Els cursos fluvials amaguen racons de gran bellesa i interès ecològic; als 
seus marges, antigament s’hi havien instal.lat les principals indústries. Tots els geosistemes (unitats de 
paisatge) presents a la zona de projecte, són una combinació de tres valors: factors físics (el riu, turons i 
zones planeres), el biològic (comunitats vegetals i animals lligades a les característiques del territori) i 
l’antròpic (edificis, infrastructures, conreus, etc.). 
 
3.2.2.1.Estructura del paisatge  
L’estructura i l’anàlisi més detallat del paisatge del terme municipal es descriu amb la finalitat d’acotar les 
àrees més sensibles a l’impacte d’una possible àrea de creixement urbà o industrial, amb especial 
atenció sobre el manteniment de l’estructura pròpia d’aquest territori i la connectivitat paisatgística.  
 
En l’anàlisi dels elements que defineixen el paisatge general, podem establir l’estructura com assentada 
sobre una matriu de predomini del paisatge forestal, amb taques concentrades d’espais agrícoles i 
urbans entorn els cursos d’aigua (fons de vall). A aquesta matriu s’hi sobreposen elements antròpics 
alguns lineals, com els camins, carreteres, vies de tren i línies elèctriques.  
 
Paral.lelament a aquest conjunt trobem un element de gran importància en el paisatge descrit, alhora que 
vertebrador del territori, que és la presència del seu principal curs fluvial: el riu Ter. 
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Figura 54. Estructura del paisatge 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia 
 
El mètode directe de subjectivitat compartida (WEST RIDING, 1999), que fa un barem de la qualitat del 
paisatge en cinc estadis (qualitat supèrbia, qualitat gran, àrees atractives, àrees monòtones i àrees 
arruïnades), apunta que aquesta zona  estaria inclosa dins una categoria de paisatge de qualitat gran-
atractiva des d’un punt de vista més ampli i global, ja que conserva zones de gran bellesa i interès 
ecològic. 
 
3.2.2.2. Descripció i anàlisi de les unitats de paisatge 
El paisatge tal i com s’ha comentat anteriorment, és una barreja entre elements abiòtics, biòtics i 
antròpics, i en base al concepte més representatiu se n’estableix la classificació. 
 
Les principals unitats paisatgístiques, amb diferents característiques visuals i de qualitat, present a Sant 
Joan de les Abadesses són: 
 
- Unitat agrícola i d’espais oberts 
- Unitat forestal 
- Unitat urbana 
- Unitat fluvial 
 
Aquestes unitats de paisatge s’analitzaran en funció tres aspectes diferents: 
 
a) La visibilitat (Qualitat primària): Fa referència al territori que es pot apreciar des d’un punt o zona 
determinada. La conca visual i la visibilitat es valoren amb independència les característiques inherents 
del territori i a la seva significació sensorial i cultural, com a definidors de la seva qualitat visual. Seria 
l’efecte que sobre l’observador té el territori analitzat a partir de la seva percepció mitjançant els sentits. 
 
La percepció visual d’un paisatge depèn de les condicions en que es realitzi l’observació (relacions 
observador-paisatge) i de la visibilitat del territori en aquest moment.  
 
b) La qualitat del paisatge (Qualitat secundària): Es tracta de l’estimació inicial del paisatge de l’àrea 
estudiada, i s’efectua analitzant la qualitat visual de l’entorn immediat i la del fons escènic o visual del 
territori. Es determinarà la qualitat visual del territori, fent èmfasi tant en els seus elements naturals com 
artificials.  
 
La qualitat paisatgística estarà condicionada pels mecanismes fisiològics i psicològics del mateix 
observador, juntament amb els condicionants educatius i culturals existents entre observador i paisatge. 
En cada unitat es determinarà la qualitat visual del territori, analitzant els seus elements naturals i 
artificials percebuts per l’observador.  
 
c) La fragilitat (Qualitat terciària): És la capacitat del paisatge per absorbir possibles canvis (antròpics). 
La fragilitat visual és una qualitat intrínseca que es correspon amb l’aptitud del territori per a absorbir 
visualment modificacions o alteracions sense detriment de la seva qualitat paisatgística. La fragilitat, al 
contrari que la qualitat visual, depèn del tipus d’activitat que s’hi vulgui desenvolupar.  
 
A l’hora de mesurar el grau de fragilitat d’un determinat territori s’han de tenir en compte grups de factors 
diferenciats: 
 
- Factors biofísics de l’indret: pendent, orientació, vegetació, contrast cromàtic 
- Factors de visualització: superfície observable des de cada punt 
- Factors històrico-culturals: expliquen la formació segons processos històrics 
- Elements d’accessibilitat: proximitat a nuclis, exposició a visuals preferents... 

Matriu composta masses forestals + 

Nuclis habitats de 
dimensió petita i 
mitjana.

Conreus i prats 

+ elements lineals 
Cursos fluvials 

Vies de comunicació 



 
70 

 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 

 
Tot seguit es presenta una fitxa-resum de cada unitat paisatgística descrita al municipi, segons els tres 
nivells de qualitat. Amb una valoració de cadascun dels nivells.  
 
Cal recordar que el paisatge és una entitat molt subjectiva i a l’hora de valorar-la encara es fa més 
evident aquest fet. Per tant, cal tenir present que aquesta valoració s’ha realitzat des del punt de vista del 
redactor d’aquest capítol de paisatge.  
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3.2.2.2.1. Unitat forestal 
  

UNITAT FORESTAL 
Petita descripció  Unitat densa en cobertura vegetal, majoritàriament arbrada, amb dues 

grans subunitats paisatgístiques: Els boscos perennifolis (poques 
diferències al allarg de l’any) i els caducifolis (fort contrast hivern-estiu). 
Apareixen en els vessants i zones elevades i són més escassos a les 
zones planes i fons de valls. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny: Sovint en vessants i zones elevades 
Conca visual: Elevada (des de fora la unitat). Des de l’interior, baixa 
Vegetació present: Rouredes, fagedes, pinedes de pi roig i altres comunitats 

diverses amb variants segons alguns factors ambientals 
Presencia element humans: Escassa 
QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 
Visibilitat i exposició Qualitat visual elevada. Masses forestals visibles des de 

punts diferents al llarg de les carreteres dels fons de valls; un 
cop dins la unitat, però, visibilitat molt reduïda. 

Presència espectadors Pocs espectadors permanents des de l’interior de la unitats, 
esporàdics els qui hi viuen. Tanmateix, més freqüents els qui 
habiten a masos, pobles dels fons de vall o en trànsit pels 
eixos viaris 

Valoració unitat: ALTA 
QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 
Diversitat: Elevada morfològica i variables cromàticament (depenent de 

si és perennifoli o caducifoli) 
Singularitat Mitjana, hi ha alguns boscos amb espècies de major interès, 

tot i que en general són boscos prou freqüents arreu dels 
pre-pirineus (rouredes, pinedes de pi roig...). Presenten, però 
un indret interessant per la fauna forestal  

Qualitat de les vistes Elevada en els indrets de major cota.  
Cromatisme Diversitat cromàtica variable, en funció de les espècies que 

composen la unitat. Molt elevada en caducifolis 
Vegetació: Eminentment forestal, amb espècies euro-siberianes i certa 

presència d’espècies mediterrànies, però totes elles de 
caràcter montà 

Fauna: Fauna montana forestal, amb algunes singularitats 
Grau de naturalitat Elevat 
Elements antròpics Línies elèctriques, camins, tal·les en indrets puntuals, etc. 
Valoració unitat: ALTA 
QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 
Fragilitat de l’entorn Mitjana-alta 
Valoració unitat: MITJANA-ALTA 

VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global: ALTA 
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3.2.2.2.2.Unitat agrícola 
 

UNITAT AGRÍCOLA 
Petita descripció  Prats i conreus als fons de valls o les zones planes de punts més 

elevats; espais oberts, sovint amb fileres arbustives. Solen ser prats de 
dall, pastures o, més a prop dels pobles, conreus diversos, sobretot de 
farratges 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny: Suau; poc pendent 
Conca visual: Elevada, bona visibilitat a les rodalies 
Vegetació present: Vegetació ruderal, i especialment conreus i pastures 

(farratges o el alguns sectors puntuals regadiu); marges amb 
arbustives, bardisses i peus arboris aïllats als límits dels 
camps i prats de pastura, siguin abandonats o conreats 

Presencia element humans: Línies elèctriques, camins, masos, grandes, eixos viaris, 
basses de rec, pastors elèctrics, pous, etc. 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 
Visibilitat i exposició Visible des d’indrets elevats del municipi, ja que solen ser als 

fons de vall. Molt visibles des dels indrets propers situats a la 
mateixa cota, o des dels eixos viaris principals i secundaris. 

Presència espectadors Permanents els habitants propers a masos o afores de nuclis 
habitats. Molt freqüents els que transiten per els principals 
eixos viaris. En les unitats agrícoles o de pastura més 
montanes o en valls secundàries, poca freqüentació. 

Valoració unitat: ALTA 
QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 
Diversitat: Mitjana morfològica i cromàticament.  
Singularitat Mitjana, hi ha algun espai amb espècies d’interès en els 

marges arbustius; presenta un paisatge mosaic interessant 
per la fauna  

Qualitat de les vistes Mitjana-alta, sobretot dels indrets més elevats de l’entorn i 
interior de l’àrea. Domini sobre puigs, carenes i turons a 
banda i banda de les valls 

Cromatisme Diversitat cromàtica mitjana, ja que entre els prats hi ha 
marges de vegetació natural, que destaquen entre conreus. 
Variació moderada al llarg de l’any 

Vegetació: Bardisses, arbustives en fileres que limiten les subunitats 
dels conreus, gramínies, rosàcies, vegetació ruderal, peus 
arboris de caducifolis, fruiters, etc. 

Fauna: Interessant, acull gran diversitat d’espècies d’hàbitats oberts i 
actua com a mosaic agro-forestal 

Grau de naturalitat Mitjà 
Elements antròpics Línia elèctrica, masos, camins, etc. 
Valoració unitat: MITJANA-ALTA 
QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 
Fragilitat de l’entorn Mitjana 
Valoració unitat: MITJANA-ALTA 

VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global: MITJANA-ALTA 
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3.2.2.2.3. Unitat fluvial 
 

UNITAT FLUVIAL 
Petita descripció  Unitat definida per la presència central d’un curs fluvial (riu Ter), amb límits 

molt precisos, que ocupa únicament els fons de vall. També presenta 
afluents, d’igual interès però menor cobertura en superfície 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 

Relleu del terreny: Pendents suaus en general, però constants, definits pel riu al 
llarg de segles i mil·lenis 

Conca visual: Elevada, en estar al bell mig del fons de vall 
Vegetació present: Vegetació fluvial, d’indrets humits. Arbres de ribera, 

bardisses d’indrets humits. Al llit del riu, vegetació aquàtica 
diversa, d’hàbitats montans 

Presencia element humans: Línies elèctriques que creuen el riu, passallisos, camins 
paral·lels al riu, ponts, etc. 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 
Visibilitat i exposició Visible des de qualsevol punt de la vall central amb 

panoràmica i també des dels vessants 
Presència espectadors Pocs espectadors permanents, en no ser indrets habitats. 

Més ocasionalment pescadors o altres usos al llarg dels rius 
Valoració unitat: ALTA 
QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 
Diversitat: Elevada morfològica i cromàticament 
Singularitat Elevada, amb espècies singulars de fauna i flora pròpies de 

zones humides 
Qualitat de les vistes Mitjana-alta, sobretot dels indrets més elevats de l’entorn. 

Des de l’interior, bones imatges de curta distància, però poca 
panoràmica exterior. 

Cromatisme Diversitat cromàtica elevada, amb variació al llarg de l’any, ja 
que majoritàriament són espècies caducifòlies.  

Vegetació: Arbres de ribera, caducifolis diversos, bardisses, arbustives 
de muntanya. Vegetació aquàtica al llit del riu 

Fauna: Interessant. Moltes espècies exclusives d’aquests hàbitats, 
escassos a casa nostra; sobretot diversitat de peixos, ocells, 
amfibis i invertebrats 

Grau de naturalitat Elevat 
Elements antròpics Línies elèctriques, ponts, accessos puntuals al riu, etc. 
Valoració unitat: ALTA 
QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 
Fragilitat de l’entorn Elevada 
Valoració unitat: ALTA 

VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global: ALTA 
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3.2.2.2.4. Unitat urbana 
 

UNITAT URBANA 
Petita descripció  Espai humanitzat, amb el poble al fons de la vall i masos o cases 

aïllades a les seves rodalies 
FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny: Majoritàriament planer 
Conca visual: Elevada 
Vegetació present: Vegetació ruderal i suburbana; alguns horts i fruiters a les 

rodalies i arbres plantats o espontanis als llocs menys 
urbanitzats 

Presencia element humans: Arreu, en ser àrea urbana 
QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 
Visibilitat i exposició Molt visible; les pròpies construccions són els únics elements 

que priven d’una major visibilitat 
Presència espectadors Permanents els habitants del poble; a més, en passar els 

eixos viaris pel centre del poble, molts observadors constants 
Valoració unitat: MITJANA-BAIXA 
QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 
Diversitat: Mitjana morfològica i cromàticament; escassa ambientalment 
Singularitat Mitjana: És baixa ambientalment, però atractiva des d’un 

punt de vista històric i patrimonial, ja que presenta elements 
arquitectònics d’interès. 

Qualitat de les vistes Mitjana-baixa, pel fet de trobar-nos en plena àrea urbana, 
malgrat que les rodalies són atractives (boscos, conreus...) 

Cromatisme Diversitat cromàtica ambientals baixa, en ser zona urbana 
Vegetació: Arbres aïllats plantats, jardins i horts. En general, vegetació 

autòctona a places, parcs, jardins i carrers, però no pas 
espontània 

Fauna: Molt escassa; la més representativa són les aus urbanes (i 
altres espècies que aprofiten les edificacions per a criar) i al 
riu, s’hi troben peixos i fauna fluvial convivint amb la 
presència humana al bell mig de la població 

Grau de naturalitat Baix 
Elements antròpics Arreu, en ser àrea urbana 
Valoració unitat: MITJANA-BAIXA 
QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 
Fragilitat de l’entorn Baixa 
Valoració unitat: BAIXA 

VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global: MITJANA-BAIXA 
 
Així doncs, l’anàlisi del paisatge ens defineix aquestes 4 grans unitats, per bé que altres subunitats 
paisatgístiques podrien també definir-se, com diferents tipologies dels boscos, com unitats de riu en 
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funció del seu grau d’antropització, com els espais agrícoles en funció de si acullen pastura, hort o 
conreu extens, etc. Tanmateix, a nivell més ampli i basant-nos en la percepció inicial de l’observador, 
aquestes són les quatre unitats, les quals, com a síntesi global, presenten una qualitat paisatgística 
elevada, donada la seva situació, la conservació dels seus hàbitats i la composició paisatgística 
territorial. 
 
 
3.2.3. Estat de conservació i gestió dels espais naturals i rurals 
 
3.2.3.1. Conservació d’espais naturals i rurals 
 
3.2.3.1.1. EIN (Espais d’Interès Natural) 
Segons el Decret 328/1992, de 14 de desembre, (Pla Espais Interès Natural) dins el terme municipal de 
Sant Joan de les Abadesses no hi ha cap part de superfície protegida que formi part d’un EIN; malgrat 
tot, ens trobem espais PEIN molt propers, com la Serra de Milany i Santa Magdalena, al sud, o la 
mateixa Serra Cavallera, al nord del municipi. Sant Joan de les Abadesses se situa al centre exacte 
d’aquestes dues unitats, al fons de la vall del Ter, que circula, d’est a oest, entre les dues serres. 
 
La Serra de Milany - Serra de Santa Magdalena es troba al sud del municipi, i està separada de Sant 
Joan de les Abadesses per el Coll de Canes; està formada per una alineació de muntanyes que 
constitueixen la prolongació vers llevant d’unitats pre-pirinenques. És un espai que manté parcialment un 
eminent caràcter forestal, amb importants fragments de boscos (rouredes, fagedes, pinedes, avetoses...) 
en un bon estat de conservació; dins la notable diversitat de comunitats vegetals, cal remarcar el caràcter 
excepcional de les pinedes boreals de pi roig amb molses, unes de les més humides i ben representades 
de Catalunya. La fauna existent és típicament pre-pirinenca i presenta una sèrie d'espècies importants de 
la muntanya mitjana plujosa, a cavall dels boscos pirinencs i garrotxins.   
 
D’altra banda, la Serra Cavallera, és l’espai més oriental de la subunitat septentrional del Pre-pirineu 
oriental, situat entre les conques del riu Freser i el Ter. El relleu de la serra es determina per l'erosió 
diferencial dels seus materials, que s'atenua per lloms suaus coberts per planes residuals. Presenta una 
clara tendència marítima i humida que es reflecteix en el paisatge vegetal ric en comunitats higròfiles i 
hidròfiles, algunes d'elles força rares al vessant meridional del Pirineu. Cal remarcar la riquesa i diversitat 
dels boscos caducifolis centreuropeus, amb les excepcionals fagedes i rouredes d'algunes obagues. 
L'espai conserva diverses espècies de la fauna en un estatus precari com, per exemple, una petita 
població de daines i constitueix un nucli d'expansió del cabirol. La proximitat d’aquest espai a l’àmbit 
d’estudi, pot influenciar a l’espai forestal del sector nord de Sant Joan de les Abadesses, aspecte que 
caldrà tenir en compte per l’interès d’algunes espècies de fauna i flora presents a l’espai protegit. 
 
3.2.3.1.2. Espais interès geològic 
Es considera Patrimoni Geològic el conjunt de recursos naturals no renovables de valor científic, cultural 
o educatiu que permeten reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució de la història de la Terra i els 
processos que l’han modelada.  
 
A Catalunya, una col.laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona 
permeté crear el 1999 l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya (IEIGC), integrat en el Sistema 
d'Informació sobre el Patrimoni Natural. L’objectiu d’aquest projecte és crear una selecció d’elements i 
llocs d’interès geològic que en conjunt testimoniïn l’evolució geològica del territori català, al mateix temps 
el coneixement de la seva existència ha de permetre conservar-los en front la creixent urbanització del 
territori. 
 
L'inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya fa servir les denominacions de geòtop i de geozona 
per anomenar respectivament els punts o els llocs i les àrees d'interès geològic que mostren un interès 
per la seva conservació. En total, actualment hi ha 153 espais catalogats i inventariats, classificades 
segons tres àmbits fisiogràfics: el Domini Pirinenc, la Conca de l'Ebre i el Domini Catalànide. 
 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses, objecte del present estudi, se situa al domini pirinenc. Dins 
el terme municipal no hi ha cap espai catalogat i que formi part de l’inventari d’espais d’interès geològic; 
tot i que a l’apartat 2.2. de medi físic es detallen alguns espais municipals que es consideren interessants 
geològicament.  
  
3.2.3.1.3. Zona de protecció del Trencalós 
El Trencalós és una espècie, del grup dels necròfags, que en temps històrics habitava totes les àrees 
muntanyenques de la Península Ibèrica. A partir del segle XIX, va començar un període de regressió que 
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actualment ha deixat a l’espècie reclosa a la serralada pirinenca, àrea on existeix actualment una 
població de poc més de 50 parelles reproductores; a Catalunya el procés de regressió també ha estat 
molt important, actualment sobreviuen unes 15 parelles, de les quals únicament una tercera part es 
reprodueix regularment amb èxit.  
 
Per tal de protegir i aquesta espècie i adoptar mesures que permetin recuperar aquesta espècie tot 
eliminant els factors d’amenaça que l’afecten, i dur a terme les actuacions que calguin per a la seva 
recuperació, el 1987 es va crear el Pla de Recuperació del Trencalòs que es va concretar en l’instrument 
normatiu del Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de recuperació del trencalòs a 
Catalunya. 
 
Article 2  
Àmbit territorial  
 
Aquest Decret serà d’aplicació en la totalitat de les comarques d’Era Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Cerdanya i en les zones que s’especifiquen tot seguit:: 
Comarca de la Noguera: tota la zona situada al nord de les carreteres C-148 (Alfarràs-Balaguer) i C-1313 
(de Balaguer fins al límit comarcal amb l’Alt Urgell). 
  
Comarca de l’Alt Urgell: tota la zona situada al nord de les carreteres C-1313 (de Tiurana a Bassella) i L-
301 (de Bassella al límit comarcal amb el Solsonès). 
  
Comarca del Solsonès: tota la zona situada al nord de les carreteres L-301 (d’Ogern a Solsona) i C-149 
(de Solsona al límit comarcal amb el Berguedà). 
  
Comarca del Berguedà: tota la zona situada al nord de la carretera C-149 (del límit comarcal amb el 
Solsonès al límit comarcal amb el Ripollès). 
  
Comarca del Ripollès: tota la zona situada al nord de les carreteres C-149 (del límit comarcal amb 
el Berguedà a Ripoll), C-151 (de Ripoll a Sant Pau de Segúries) i C-153 (de Sant Pau de Segúries al 
límit comarcal amb la Garrotxa). 
  
Comarca de la Garrotxa: tota la zona situada al nord de les carreteres C-153 (del límit comarcal amb el 

Ripollès a Olot) i N-260 (d’Olot al límit comarcal amb l’Alt Empordà). 

Per tant, segons els àmbits d’afectació que marca el Decret, part del municipi de Sant Joan de les 
Abadesses es situa, dins la zona de protecció i de compliment del Pla de protecció del Trencalòs, 
concretament es tracta de 23594234,10m2 inclosos en el Pla. 
 

Figura 55. Marcada en color la superfície del municipi que forma part del Pla de Protecció del Trencalòs 

 
    Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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3.2.3.1.4. Hàbitats interès comunitari 
Els hàbitats d’interès comunitari, estant descrits per la Directiva Hàbitats (Directiva 43/92/CEE del 
Consell, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres). Com a modificació de la Directiva anterior, el Consell de les Comunitats Europees va aprovar 
la Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 
92/43/CEE. En la legislació espanyola, aquesta nova directiva que modifica la Directiva hàbitats ha 
quedat transposada mitjançant el Reial decret 1193/1998, de 7 de desembre, pel qual es modifica el 
Reial decret 1997/1995.  
 
La Directiva hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades 
per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com 
seminaturals.  Es defineix com a hàbitats naturals d'interès comunitari aquells que, d'entre els hàbitats 
naturals, compleixin alguna d'aquestes característiques:   
 
1) Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la Unió Europea.   
2) Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una àrea 
reduïda per pròpia naturalesa.   
3) Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en què es troba la 
UE, és a dir l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la continental, la macaronèsica i la mediterrània. 
 
Concretament, són els hàbitats que apareixen en l'annex I de la Directiva i són una selecció dels hàbitats 
presents a la UE. 
  
Els hàbitats naturals d'interès comunitari (prioritaris o no) no són hàbitats naturals protegits, sinó tan sols 
catalogats. S'ha de garantir la conservació d'unes mostres territorials d'aquests mitjançant la seva 
inclusió en la xarxa d'espais Natura 2000, que siguin mostres suficients que garanteixin la seva 
conservació en el territori de la UE. Per tant, la Directiva no proposa cap mecanisme de conservació per 
als hàbitats que no són d’interès comunitari (tot i que el seu esperit és la conservació de tots els hàbitats 
segons l’article 2), i que, pels que sí que ho són, només obliga a la seva conservació dins els espais que 
conformen o conformaran Natura 2000.   
 

Fig 56. Els hàbitats d’interès comunitari del terme municipal de Sant Joan de les Abadesses 

 
    Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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Taula 7. Característiques dels Hàbitats d’interès comunitari de Sant Joan de les Abadesses 

CODI UE Núm. polígons Supefície (m2) Hàbitat d'interès comunitari Prioritat 

32-? 1 267630,08 

Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense 
vegetació llenyosa (pot correspondre, quan es tracti de 
zones no especialment antropitzades o degradades, a un o 
varis dels següents hàbitats d'interès comunitari: 3250, 
3270, 3280 i/o 3290) 

--- 

5110 2 225468,94 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos No prioritari 

6210 67 10535292,90 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, 
sobre calcari (Festuco-Brometea) 

No prioritari (prioritari 
si són prats rics en 
orquídies) 

6510 4 265032,70 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana 
(Arrhenatherion) No prioritari 

91-? 20 5410480,07 Fagedes mesòfiles i xeromesòfiles (segur que correspon a 
l'hàbitat d'interès comunitari 9130, o al 9150) --- 

9120 4 260595,55 Fagedes acidòfiles No prioritari 

9160 11 2769853,31 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion 
betuli No prioritari 

91E0 6 971304,12 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) Prioritari 
9340 5 955071,11 Alzinars i carrascars No prioritari 

TOTAL    21660728,77   
 Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
Com es pot observar a la taula i plànol anterior, dins el terme municipal de Sant Joan de les Abadesses 
hi ha diversos hàbitats d’interès comunitari prioritari, que caldria conservar i gestionar correctament per 
tal d’evitar-ne la seva pèrdua o degradació; però és especialment rellevant, l’existència d’un hàbitat 
catalogat com a prioritari “Vernedes i altres boscos de ribera afins” localitzat al llarg del riu Ter dins el 
terme municipal. Així mateix, les fagedes i boixedes també són hàbitats prou significatius i que acullen 
una bona biodiversitat. 
 
3.2.3.1.5. Xarxa Natura 2000 
La Directiva hàbitats crea la xarxa ecològica europea englobant les zones especials de conservació 
anomenada Natura 2000 (article 3 de la Directiva).   
 
Natura 2000 haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació favorable 
dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de la Unió 
Europea. L’article 3 de la Directiva hàbitats determina que els espais que componguin Natura 2000 han 
de contenir hàbitats de l’annex I o espècies de l’annex II.   
 
Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais:   
- Les zones especials de conservació (ZEC)  
- Les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA)   
 
Les ZEC són designades pels estats membres d’acord amb la Directiva hàbitats (article 4.4). Prèviament 
a aquesta designació, però, cal que la Comissió, de conformitat amb els estats membres, classifiqui com 
a llocs d’importància comunitària (LIC) els espais proposats (article 4.2).  Hi ha tot un seguit de criteris i 
procediments per classificar un espai com a LIC i posteriorment designar-lo com a ZEC. 
   
Les ZEPA són designades pels estats membres segons a l’article 4 de la Directiva de les aus. Totes les 
ZEPA designades fins al moment, i les que es puguin designar en un futur, passen a formar part de 
Natura 2000 automàticament.   
 
El fet que un espai de Natura 2000 estigui designat com a ZEC indica que aquest és d’interès comunitari 
per a la conservació dels hàbitats de l’annex I i les espècies de l’annex II de la Directiva hàbitats, mentre 
que el fet que estigui designat com a ZEPA indica el seu interès comunitari per a la conservació de les 
espècies d’aus de l’annex I de la Directiva de les aus (article 4).  Un espai inclòs a Natura 2000 pot haver 
estat designat com una ZEC o com una ZEPA, però també com ambdues coses a la vegada. 
 

Taula 8. Característiques de l’espai de la Xarxa Natura 2000 del municipi de Sant Joan de les Abadesses. Taula 
relacionada amb plànol posterior. 

Codi  Nom de l'àrea Superfície (m2) Núm. 
polígons ZEPA LIC PLIC

ES5120019 Riu Ter 2.637.806,047 3 no si no 
   Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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Figura 57. Espais de la Xarxa Natura 2000 en el municipi de Sant Joan de les Abadesses 

 
    Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 
Per altra banda, el 2005, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va posar a informació pública 
l’ampliació proposada de la Xarxa Natura 2000. Aquesta ampliació afectava a la comarca del Ripollès 
amb l’ampliació de les zones següents: 
 

Taula 9: Zones d’Ampliació de la Xarxa Natura 2000 (2.005) 

 
 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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Les zones que incrementen més la seva superficie catalogada dins de la Xarxa són les Capçaleres del 
Ter i el Freser i el Montgrony. Cal esmentar que el municipi de Sant Joan de les Abadesses no es veu 
afectat per aquesta ampliació. 
 
3.2.3.1.6. Arbres singulars o protegits 
Es tracta d'arbres que per un motiu o un altre han cridat l'atenció al territori de Catalunya. Molts d'aquests 
arbres han estat fins i tot batejats i hom els coneix amb un nom propi: són els arbres monumentals.  
Bàsicament, aquests arbres es caracteritzen per les seves grans dimensions, bellesa o edat considerable 
i sovint per les tres coses alhora. Alguns han estat testimoni de fets històrics rellevants o bé són 
protagonistes de llegendes i tradicions. D'altres estan associats a personatges famosos com poetes, 
bandolers, etc. N'hi ha, però, que assoleixen una nova dimensió més enllà de la condició vegetal i 
esdevenen símbols. Símbols d'una família, d'un poble, d'un país, d'una idea .... D'una manera o una altra 
tots ells formen part del nostre patrimoni natural, cultural i històric i com a tals són mereixedors de 
protecció.  
   
Exsiteixen diferents figures de protecció legal per aquests arbres a nivell de Catalunya: arbres 
monumentals, (Decret 214/1987 de declaració d'arbres monumentals) arbres d'interès comarcal i arbres 
d'interès local (Decret 47/1988 sobre la declaració d'arbres d'interés Comarcal i Local), ORDRE 
MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de l'inventari dels 
arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. Dins la comarca del Ripollès existeixen diferents 
arbres monumentals, però no n’hi ha cap localitzat al municipi de Sant Joan de les Abadesses. 
 
A nivell municipal, hi ha localitzats diferents peus arboris interessants a nivell local, tot i que aquests no 
estan protegits pel planejament vigent, l’any 1998 durant la festa major de Sant Joan es va publicar un 
monogràfic i un calendari (any 2.005) sobre els arbres del poble que es consideraven de valor i 
interessants, tot i que no estan protegits per cap normativa específica. 
 
3.2.3.1.7. Espècies de flora i/o fauna protegides 
Pel que fa als nivells de protecció per a espècies concretes de fauna i flora, algunes espècies de fauna 
prou valuoses o singulars són presents a Sant Joan de les Abadesses, com són algunes espècies d’aus, 
sobretot rapinyaires, que estan catalogades com a prioritàries dins la normativa de la Directiva 97/62/CE 
de 27 d’octubre de 1997 (modificació de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels Hàbitats 
Naturals de fauna i flora silvestres), així com la Directiva79/409/CE del Consell, de 2 d’abril de 1979, 
relativa a la conservació d’aus silvestres. Aquesta mateixa normativa europea, la Directiva 92/43/CEE, fa 
referència a la presència d’espècies de vertebrats prioritàries a nivell de conservació, alguna de les quals 
és present al municipi, així com alguns rèptils, amfibis o mamífers. La Directiva Aves 79/409/CEE, de 2 
d’abril de 1979, relativa a la conservació d’aus silvestres, inclou, en els seus annexes, algunes espècies 
presents a Sant Joan de les Abadesses. Alguns exemples d’espècies protegides segons la Directiva 
Aves o la Directiva Habitats serien el la perdiu xerra (Perdix perdix), el trencalòs (Gypaetus barbatus), el 
tritó pirinenc (Euproctus asper) o la papallona (Parnassius apollo), entre molts d’altres. 
 
3.2.3.2. Gestió dels espais naturals i rurals 
 
3.2.3.2.1. La gestió forestal 
 
Superfícies gestionades 
Sant Joan de les Abadesses, per la seva localització, és un municipi eminentment forestal. Del total de la 
seva superfície, un 79% correspon a superfície forestal (incloent en aquest cas les pastures), és a dir, 
unes 4.250 ha d’espais naturals i rurals. 
 
La següent taula desglossa més exactament la distribució dels usos del sòl al municipi de Sant Joan de 
les Abadesses. 
 
Taula 10: Distribució dels usos del sòl al municipi de Sant Joan de les Abadesses 

Font: Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya 2002. CREAF. 
 
Com es pot comprovar en la taula precedent, el gruix d’aquesta superfície natural i rural correspon a 
boscos densos. 
 

 Bosc dens Bosc clar Arbust Pastures Altres Improductiu 
natural 

Improductiu 
artificial Conreus Total 

% 76,70 0,32 1,19 0,96 0,00 0,33 1,72 18,78 100,00 

ha 4.100,71 17,11 63,62 51,33 0,00 17,64 91,96 1.004,06 5.346,43 
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Del total de la superfície forestal del municipi, el 91% és superfície privada. És a dir, que de les 4.250 ha 
totals, 3.884 ha són de propietat privada i 366 són de propietat pública. Donades les característiques 
d’aquestes últimes, el 100% es troba inclòs al Catàleg de Monts d’Utilitat Pública (CUP). 
 
De la superfície forestal privada, 2.013 ha, tenen un instrument d’ordenació, que en la major part dels 
casos es tracta d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o Pla Simple de Gestió Forestal 
(PSGF). Si assimiléssim la superfície planificada (amb PTGMF o PSGF) a la superfície realment 
gestionada, resultaria que el 47% de la superfície forestal privada de Sant Joan de les Abadesses està 
gestionada. 
 
Pel que fa a la superfície forestal pública, 351 ha tenen un instrument d’ordenació, que en aquest cas 
acostuma a ser un Pla d’Ordenació Forestal. Així, el 96 % de la superfície forestal pública de Sant Joan 
de les Abadesses està gestionada. 
 
Agrupant totes les dades, es pot concloure que el 56% de la superfície forestal de Sant Joan de les 
Abadesses té algun tipus d’instrument d’ordenació forestal. És a dir, probablement està gestionada. 
 
Totes aquestes dades es resumeixen en la taula següent: 

 
Taula 11: Dades de gestió de la superfície forestal de Sant Joan de les Abadesses 

  ha % gestió % sobre total 
superfície forestal 

Superfície forestal pública 366  9 
Superfície forestal privada 3.884  91 
Superfície forestal total 4.250  100 
     
Superfície forestal gestionada pública 351 96 8 
Superfície forestal gestionada privada 2.013 52 47 
Total superfície forestal gestionada 2.364 56 56 

Total superfície forestal sense planificació 
forestal aprovada 1.886  44 

    Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
Malgrat tot, aquestes dades són reflex dels instruments de gestió aprovats per organismes oficials. En 
molts casos, especialment en les finques privades, el fet de tenir un Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal no vol dir que la finca estigui gestionada. Existeixen moltes finques que es gestionen sense una 
eina de planificació aprovada pel Centre de la Propietat Forestal, de la mateixa manera que hi ha moltes 
finques amb PTGMF que no porten a terme la planificació aprovada. 
 
En el cas de la superfície pública, també ens trobem amb finques sense Pla d’Ordenació, però que estan 
gestionades mitjançant planificacions anuals. 
 
Els aprofitaments forestals 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses, a la superfície pública forestal i segons el programa anual 
d’aprofitaments per a l’any 2006, es realitza un aprofitament fustaner de pi roig de 340 m3 amb una 
tallada final.  
 
Pel que fa a les finques forestals de propietat privada que disposen de un Pla Tècnic de Gestió i Millora 
si que es realitza un aprofitament fustaner del qual s’obté fusta. Segons dades obtingudes del Centre de 
la Propietat Forestal, a l’any 2005 es van aprofitar 1186,92 t de fusta. 
 
A part dels aprofitaments forestals fustaners també trobem altres aprofitaments no fustaners com ara les 
pastures o la caça que es desenvolupen en els posteriors apartats. 
 
3.2.3.2.2 La gestió de les pastures 
A Sant Joan de les Abadesses, la superfície on es realitza l’aprofitament de les pastures es localitza 
principalment a finques públiques. Aquest es fa de forma extensiva on les espècies més utilitzades són el 
vaquí i l’oví. Durant l’any 2006 el número de caps total per al vaquí serà de 134 i per a l’oví de 100. En 
alguns casos la superfície aprofitades inclouen a més d’una finca, com és el cas de la forest Els Plans i la 
de Collabós. 
 
Les adjudicacions es realitzen per licitació, el import va en funció del número de caps i la superfície. 
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Totes aquestes dades es resumeixen en la taula següent: 
 
Taula 12: Aprofitaments pascícoles per al municipi de Sant Joan de les Abadesses a l’any 2006 
Forest NºCaps Espècie Sup. forest Sup. aprofitada Adjudicació Import € 

Avertar i Puig Rust 30 Vaquí 146,8 145 Licitació 384,23 
Serrat de Moncoia 25 Vaquí 49 49 Licitació 92,22 
Pinatar 4 Vaquí 13 13 Licitació 115,26 

50 Oví 
Els Plans 

30 Vaquí 
67 130 Licitació 154,18 

50 Oví 
Collabós 

30 Vaquí 
63 130 Licitació 154,18 

Castellet tallat 15 Vaquí 12 12 Licitació 322,77 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
3.2.3.2.3 La gestió cinegètica 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses es troba fora de la Reserva Nacional de Caça Freser-
Setcases. 
 
A Sant Joan de les Abadesses hi ha 10 àrees privades de caça (APC) que ocupen una superfície de 
5.346 ha. El 50% de les APC tenen la categoria de grup I i l’altre 50% tenen la categoria de grup ll. 
També inclou una zona de seguretat (ZS) de 0,02 ha i una zona lliure amb una superfície de 0,05 ha. 
 
Totes aquestes dades es resumeixen en la taula següent: 
 
Taula 13: Dades de les zones de caça del municipi de Sant Joan de les Abadesses 
Matricula Tipus Nom Superfície (ha) Categoria 

G-ZS015 ZS  0,02  
G-10280 APC Cal Noi 0,03 Grup II 
G-10265 APC Surroca 0,51 Grup II 
G-10077 APC Fogonella 0,11 Grup II 
G-10079 APC Santa Magdalena 858,29 Grup I 
G-10169 APC Capsec 0,40 Grup I 
G-10106 APC Santa Llacia 4480,37 Grup I 
G-10121 APC RipollÌs 4,48 Grup I 
G-LL045 LLIU  0,05  
G-10013 APC Espu▒a 0,02 Grup I 
G-10147 APC Riudaura 1,93 Grup II 
G-10238 APC Vallfogona 0,23 Grup II 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
Espècies de caça menor 
Les espècies cinegètiques principals de caça menor són el conill (Oryctolagus cuniculus), la llebre 
europea (Lepus europaeus) i la guineu (Vulpes vulpes). També hi són presents, encara que alguns d’ells, 
de poca importància cinegètica la guatlla (Coturnix coturnix), el tord (Turdus philomelos), el tord ala-roig 
(Turdus iliacus), el tudó (Columba palumbus), la griva cerdana (Turdus pilaris), la griva comú (Turdus 
viscivorus), el faisà (Phasianus colchicus) i l’ànec coll-verd (Anas plathyrhynchos). 
 
Pel que fa a les espècies més preuades hi trobem la perdiu roja (Alectoris rufa) i la perdiu xerra (Perdix 
perdix hispaniensis), que actualment es troba en regressió a causa de la pèrdua d’hàbitats, la forta 
pressió cinegètica i l’antropització a la muntanya.  
 
Cal dir que una espècie que està patint una forta pressió cinegètica actualment és la becada (Scolopax 
rusticola) que tan sols des de la temporada de caça del 00-01 fins a la del 04-05 s’han caçat 1.346 
exemplars. 
 
Espècies de caça major 
Pel que fa a les espècies de caça major, l’espècie més caçada és el porc senglar (Sus scrofa), 
anualment a la província de Girona se’n cacen uns 7.000 exemplars anuals. Dins de les APC que 
queden incloses dins del municipi s’han caçat 1.339 exemplars en 5 temporades  
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Les espècies més preuades són el isard (Rupicapra rupicapra) i el cabirol (Capreolus capreolus) 
aquestes tan sols es poden caçar si s’obtenen permisos i precintes al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. La presencia de cabirol a la comarca prové de la reintroducció a mitjans de la dècada dels 90 
a la comarca de la Garrotxa on es van alliberar uns 60 exemplars que s’han expandit fins arribar al 
Ripollès. També arriben exemplars provinents de les poblacions franceses a la part alta de la comarca. 
Cal tenir en compte que la majoria dels Isards es troben a dins de la Reserva Nacional de Caça. 
 
En el següent quadre es resumeixen el número de captures realitzades des de la temporada 00-01 fins a 
la del 04-05 per a les APC situades al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses: 
 
Taula 14: Número de captures i espècies caçades a les APC del municipi de Sant Joan de les Abadesses  des de la temporada 00-
01 a 04-05. 
Espècie Nº captures 

Senglar (Sus scrofa) 1339 
Conill (Oryctolagus cuniculus) 1191 
Llebre (Lepus europaeus) 183 
Guineu (Vulpes vulpes) 351 
Perdiu roja (Alectoris rufa) 1102 
Perdiu xerra (Perdix perdix hispaniensis) 23 
Guatlla (Coturnix coturnix) 18 
Faisà (Phasianus colchicus 92 
Tudó (Columba palumbus) 1050 
Becada(Scolopax rusticola) 1346 
Tords i Grives (Turdus sp.) 551 
Cabirol (Capreolus capreolus) 5 
Isard (Rupicapra rupicapra) 16 
Gaig (Garrulus glandarius) 69 
Ànec coll-verd (Anas plathyrhynchos) 224 
Garsa (Pica pica) 64 
Tórtora (Streptopelia Decaocto) 23 
Estornells (Sturnus vulgaris) 138 
Fredelugues (Vanellus vanellus) 33 
Gavià argentat (Larus cachinnans) 70 
Gavines (Larus sp.) 46 
Fotja (Fulica atra) 12 
Xixella(Columba oenas) 22 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAH 
 
 
3.2.4. Gestió dels cursos fluvials i zones humides 
 
La gestió dels cursos fluvials de la conca del Ter, en tractar-se d’una conca interna de Catalunya, 
correspon a l’Agència Catalana de l’aigua. 
 
Pel que fa a la gestió d’aquests espais, en primer lloc cal citar els condicionants legals derivats del Reial 
Decret Legislatiu 1/2001 d’aigües, que aprova el text refós de la Llei d’aigües de 1985. Aquest, estableix 
que el domini púbic hidràulic (DPH) es troba constituït per: 
  

a) Les aigües continentals, tant les superficials com les subterrànies renovables, amb 
independència del temps de renovació. 

b) Les lleres de corrents naturals, contínues i discontínues. 
c) Els llits dels llacs i llacunes i els dels embassaments superficials en lleres públiques. 
d) Els aqüífers subterranis, a efecte dels actes de disposició o d’afecció dels recursos hidràulics. 
e) Les aigües procedents de la dessalació d’aigua de mar, quan ja fora de la planta de producció, 

s’incorporin a qualsevol dels elements senyalats en els apartats anteriors. 
 
El mateix Reial Decret també defineix el llit o llera natural d’una corrent contínua o discontínua, com el 
terreny cobert per les aigües en les màximes crescudes ordinàries. 
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En l’article 6 es defineixen les riberes, que són les faixes laterals de les lleres públiques situades per 
sobre del nivell d’aigües baixes. Els marges són els terrenys que llinden amb aquestes lleres. Els marges 
estan subjectes, en tota la seva extensió longitudinal: 
 

a) a una zona de servitud de cinc metres d’amplada, per ús públic. Aquesta zona està destinada al 
pas per al servei de vigilància fluvial, per a l’exercici de les activitats de pesca, per al salvament 
de persones o béns i per a l’amarrament ocasional d’embarcacions en cas de necessitat. 

b) a una zona de policia de 100 metres d’amplada en la qual es poden condicionar l’ús del sòl i les 
activitats que s’hi desenvolupen amb la finalitat de protegir el DPH i el règim d’aigües. 

 
En el capítol II, s’estableixen els usos comuns i privats permesos en les zones incloses en el DPH. Així, 
tothom pot, sense necessitat d’autorització administrativa i de conformitat amb el que disposen les lleis i 
reglaments, usar les aigües superficials, mentre discorrin per lleres naturals, per beure, banyar-se i altres 
usos domèstics, així com per a abeurar el bestiar. Aquests usos comuns s’han de dur a terme de manera 
que no es produeixi una alteració de la qualitat i el cabal de les aigües. Quan es tracta d’aigües que 
circulen per lleres artificials, tenen, a més, les limitacions derivades de la protecció de l’aqüeducte. En 
cap cas, les aigües poden ser desviades de les seves lleres o llits, havent-se de respectar el règim 
normal de l’aprofitament. Els usos comuns especials subjectes a autorització administrativa prèvia són: 
 

a) La navegació i flotació. 
b) L’establiment de barques de pas i els seus embarcadors. 
c) Qualsevol altre ús, no citat anteriorment, que no exclogui la utilització del recurs per tercers. 

 
Pel que fa als usos privats, el propietari d’una finca pot aprofitar les aigües pluvials que hi discorrin i les 
estancades, dins dels seus límits, sense més limitació que les establertes pel Reial Decret Legislatiu 
1/2001 i les que es derivin del respecte als drets de tercers i de la prohibició de l’abús del dret. 
 
En les condicions establertes per reglament, es poden utilitzar aigües procedents de deus quan el volum 
total anual no sobrepassi els 7.000 m3. En els aqüífers declarats com a sobreexplotats, o en risc d’estar-
ho, no es podran realitzar aquestes obres sense autorització. Tots els usos privats no mencionats en els 
paràgrafs anteriors, requereixen de concessió administrativa. L’ordre de preferència que regeix 
generalment és el següent: 
 

1. Abastament de la població, incloent en la seva dotació la necessària per a indústries de poc 
consum d’aigua situades als nuclis de població i connectades a la xarxa municipal. 

2. Regadius i usos agraris. 
3. Usos industrials per producció d’energia elèctrica. 
4. Altres usos industrials no inclosos en els apartats anteriors. 
5. Agricultura. 
6. Usos recreatius. 
7. Navegació i transport aquàtic. 
8. Altres aprofitaments.  

 
Els propietaris de la zona de servitud poden lliurement sembrar i plantar espècies no arbòries, tot i que 
per a plantar-ne d’arbòries cal l’autorització de l’organisme de conca (en aquest cas l’ACA). No es pot 
edificar en aquesta zona sense l’autorització pertinent, que només s’atorga en casos molt justificats. 
 
D’altra banda, el decret 114/88, de 17 d’abril, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, afecta els espais fluvials 
pel que fa a projectes de construcció de grans preses i a primeres repoblacions que impliquin risc de 
transformacions ecològiques greus. Aquest procediment d’Avaluació d’Impacte també afecta els espais 
fluvials ubicats en espais del PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural), pel que fa a obres de canalització i 
regulació dels cursos d’aigua, dics i altres instal·lacions destinades a retenir aigües o a emmagatzemar-
les de forma permanent, excepte les instal·lacions d’ús domèstic o de prevenció d’incendis forestals o 
similars. 
 
Pel que fa a la regulació de l’activitat piscícola, aquesta ve definida per la Llei de Pesca i desenvolupada 
anualment mitjançant l’Ordre que estableix les espècies objecte de pesca, els períodes hàbils i d’altres 
normes generals. 
 
Els cursos fluvials de Sant Joan de les Abadesses, pel que fa a la pesca, es poden classificar en zones 
mitjançant dues categories diferents: 
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- Refugis de pesca: són refugis biològics, zones on és vedat o prohibit de pescar, per tal de 
protegir o fomentar la fauna ictiològica. En aquests indrets no es pot pescar ni repoblar cap 
espècie. També hi resta prohibida la recol·lecció dels esquers naturals permesos per a la 
pesca de la truita.  

 
- Zones de pesca controlada: són aquelles zones que per les seves condicions biològiques o 

piscícoles tenen una regulació especial. Els afluents que hi desguassen són considerats 
també de pesca controlada en els seus darrers 50 metres.  

 
Per pescar en aquestes zones és necessari estar en possessió d’una llicència de pesca 
recreativa reglamentària i disposar d’un permís especial d’un dia de durada, personal i 
intransferible, el qual es pot obtenir a través de la societat de pescadors que té delegada la 
gestió.  

 
En general, les zones de pesca controlada són gestionades per societats de pescadors 
col·laboradores, afiliades a la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting. La pesca en 
aquestes zones es permesa durant tot l’any, amb els arts i mètodes permesos per l’ordre o els 
especificats pel corresponent pla tècnic de gestió piscícola (PTGP). 

 
Els cursos fluvials de Sant Joan de les Abadesses estan classificats de dues maneres diferents, com a 
refugis de pesca o com a zones de pesca controlada (veure figura 55). Entre els refugis de pesca cal 
destacar el torrent de Plansesaigües, el torrent de Fontfreda i la riera d’Arçamala. 
 
Figura 58: Zones de pesca a Sant Joan de les Abadesses 
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Els codis fan referència a la matrícula de cada zona 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DMAH  
 
Pel que fa a les zones de pesca controlada, al municipi també hi entren, totalment o parcialment, 3 zones 
de pesca controlada diferents. En la taula que es presenta a continuació s’inclouen les dades 
corresponents a cadascuna d’elles. 
 
Taula 15: Zones de pesca controlada de Sant Joan de les Abadesses 
ZPC La Folcarà Pont Vell Cal Gat 
SOCIETAT GESTORA SPE "El Pirineu" SPE "El Pirineu" SPE "El Pirineu" 
RIUS, ESTANYS, 
EMBASSAMENTS: Ter i Torrent Coll del Pal Ter Ter 

CONCA Ter Ter Ter 
Km 8 3,5 3,6 
TIPUS Tn Tn/Sm Tn 
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MATRÍCULA TE-013 TE-014 TE-029 
DIES DE DESCANS dl, dc dl, dj dm, dj 
PERMISOS 20 13 16 
PERÍODE DE PESCA H H/Sm H 
ESPÈCIE I CAPTURES 6T>21, 0B, 0Bagra T>21 6T>21, 0B, 0Bagra, 0Ca 

ARTS I ESQUERS  Ordre de pesca 
Mosca/Cua de Rata/Fuet i 
buldó de 2 mosques. Prohibit 
Streamer. 

Ordre de pesca 

EXPEDICIÓ PERMÍS 

Bar El Centre. Passeig Comte 
Gifré, 6. Sant Joan de les 
Abadesses. Tel. 972 72 00 28  
Bar Nova Llar. Ctra. 
Camprodon, 6. Sant Joan de 
les Abadesses 

Bar El Centre. Passeig Comte 
Gifré, 6. Sant Joan de les 
Abadesses. Tel. 972 72 00 28  
Bar Nova Llar. Ctra. 
Camprodon, 6. Sant Joan de 
les Abadesses 

Bar El Centre. Passeig Comte 
Gifré, 6. Sant Joan de les 
Abadesses. Tel. 972 72 00 28  
Bar Nova Llar. Ctra. 
Camprodon, 6. Sant Joan de 
les Abadesses 

LÍMIT INFERIOR Sobre resclosa Colònia Llaudet Sobre resclosa dels Arenys Resclosa Ribamala 

LÍMIT SUPERIOR 
Central Folcara (Ter) i 
naixement (Torrent del Coll de 
Pal) 

Sota resclosa Colònia Llaudet Resclosa dels Arenys 

VIGILANT (Nom, adreça, 
telèfon) 

Josep Puigmal. C/Ramon d'Urg. 
Sant Joan de les Abadesses. 
972 72 10 14  
Joan Pujol. C/Ramon Bisbal. 
Sant Joan de les Abadesses.  
Josep Guardia. Ctra. 
Camprodon. Sant Joan de les 
Abadesses. 972 72 05 55            

Josep Puigmal. C/Ramon 
d'Urg. Sant Joan de les 
Abadesses. 972 72 10 14  
Joan Pujol. C/Ramon Bisbal. 
Sant Joan de les Abadesses.  
Josep Guardia. Ctra. 
Camprodon. Sant Joan de les 
Abadesses. 972 72 05 55            

Josep Puigmal. C/Ramon 
d'Urg. Sant Joan de les 
Abadesses. 972 72 10 14  
Joan Pujol. C/Ramon Bisbal. 
Sant Joan de les Abadesses.  
Josep Guardia. Ctra. 
Camprodon. Sant Joan de les 
Abadesses. 972 72 05 55            

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DMAH  
 
De les espècies pescables a la conca del Ter, n’hi ha tres que es poden pescar a la zona de Sant Joan 
de les Abadesses: la truita comuna (Salmo truta) (>21 cm), el barb de muntanya (Barbus meridionalis) 
(>10 cm) i la bagra (Leuciscus cephalus) (>15 cm).  
 
Els terrenys adjacents a les lleres es poden trobar inclosos, parcialment o totalment, en diverses àrees 
privades de caça (APC).  
 
En el cas de Sant Joan de les Abadesses, tots els cursos fluvials es troben dins d’una de les dues APC 
del terme municipal. 
 
Taula 16: Àrees Privades de Caça de Sant Joan de les Abadesses  
NÚM. APC MUNICIPI HAS. Titular APC 

G-10079 Sant Joan de les Abadesses 705 Societat de caçadors El Pirineu 
G-10106 Sant Joan de les Abadesses 4458 Societat de caçadors El Pirineu 

Font: DMAH  
 
De les espècies aquàtiques cinegètiques declarades per la Generalitat de Catalunya, n’hi tres que 
probablement es troben al municipi de Sant Joan de les Abadesses. Són l’ànec collverd (Anas 
platyrhynchos), el gavià argentat (Larus cachinans) i el visó americà (Mustela vison). Aquest últim és un 
mamífer aquàtic de caça menor introduït fa pocs decennis i en expansió a tot el país. El període de caça 
és comprès entre mitjan octubre i el primer diumenge de febrer. Pel que fa a la mitja veda, el període és 
comprès entre el 15 d’agost i mitjan setembre. 
 
Un altre ús habitual de l’aigua dels cursos fluvials en la zona és la producció d’energia elèctrica 
mitjançant minicentrals hidroelèctriques. Aquestes centrals, porten associades rescloses que fragmenten 
els cursos fluvials transversalment i, a través del canal de derivació, longitudinalment. A més, sovint 
utilitzen més aigua de la que seria recomanable per a respectar els cabals mínims ecològics dels rius. 
També es poden haver vist alterades les lleres i la qualitat de l’aigua “in situ” i aigües avall per la 
presència d’activitats extractives. 
 
De totes maneres, actualment l’ACA requereix la construcció de dispositius piscícoles o connectors 
fluvials (p. ex. escales de peixos) en aquestes rescloses, així com també que es respectin els cabals 
mínims ecològics preestablerts. 
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En l’apartat 3.2.5 d’aquest PALS, corresponent a la connectivitat, es descriu quin és l’estat actual de les 
preses i rescloses, en el municipi de Sant Joan de les Abadesses. 
 
Finalment, cal descriure la situació actual pel que fa a activitats les extractives en Domini Públic 
Hidràulic.  
 
Segons la base de dades del DMAH, a Sant Joan de les Abadesses hi ha setze activitats extractives 
regulades per la Llei 29/1985 d’Aigües. En totes elles, el recurs explotat són les graves. D’aquestes, 
actualment la majoria estan finalitzades, però dues estan en actiu i la seva restauració encara no s’ha 
iniciat. Es tracta de les explotacions denominades “Central Benet”, explotades per Vilalta-Trans S.L.  
 
3.2.4.1. Usos del sòl en l’àmbit fluvial 
El Consorci Alba-Ter disposa de la cartografia dels hàbitats dels rius Ter i Freser en una franja d’entre un 
i dos quilòmetres a banda i banda dels rius.  
 
Partint d’aquesta informació de base, en la taula següent es resumeix la superfície ocupada pels 
diferents usos del sòl: 
 

Taula 17: Usos del sòl en l’àmbit fluvial  
DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE (ha) 
Ambients rupícoles 1,09 
Bardisses i formacions arbustives humides de degradació 6,32 
Boscos propers a la zona fluvial 1169,09 
Conreus de tota mena (des d’herbacis a arbustius) 358,52 
Formacions arbustives 9,48 
Horta 3,41 
Llocs amb aigua o amb vegetació aquàtica submergida o emergent que no pot 
viure sense una làmina permanent d’aigua i boscos de ribera ben constituïts 244,93 

Parcs, jardins i camps de golf 6,34 
Plantacions de ribera 2,31 

Prats, pastures i herbassars (especialment a l’alta muntanya són un àmbit fluvial 
natural 339,67 

Urbanitzat 72,18 
 Font: pròpia a partir de la cartografia dels hàbitats del Consorci Alba-Ter 

 
Els hàbitats corresponents a diferents tipus de boscos i de prats, són els que dominen a les proximitats 
del Ter en el municipi de Sant Joan de les Abadesses. Són principalment pinedes de pi roig, rouredes de 
roure martinenc i fagedes, però també hi ha alguna freixeneda, entre altres.  
 
Pel que fa als ambients més antròpics, en primer lloc cal tenir en compte que el riu ter passa adjacent a 
la superfície urbana Sant Joan de les Abadesses (tan el nucli com les diferents colònies). La superfície 
urbanitzada total és d’unes 72 ha.  
 
D’altra banda, els conreus herbacis ocupen la major part dels terrenys adjacents a la llera del riu (358 
ha). Són principalment conreus intensius de farratges, però en el sector nord hi ha alguns conreus 
extensius dedicats als cereals. Cal destacar també la presència d’una petita plantació de pollancres (2,31 
ha) ubicada al sud-oest del municipi i d’unes hortes (3,41 ha) al sud del nucli urbà.  
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Figura 59: Usos del sòl en l’àmbit fluvial  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia dels hàbitats del Consorci Alba-Ter 
 
3.2.4.2. Planejament urbanístic en l’àmbit fluvial 
La planificació urbanística de l’àmbit fluvial és un element molt important per a la gestió d’aquest medi. 
L’any 2000, en el marc del Pla Estratègic per a la Gestió Integral de la Conca del Ter, el consorci Alba-
Ter va analitzar el planejament urbanístic de les zones més pròximes a la llera juntament amb els 
hàbitats que hi havia. Així, va poder establir el grau de risc de degradació d’aquests espais. El resultat, 
pel municipi de Sant Joan de les Abadesses, és el que es resumeix en la taula i el mapa següents:  
 
 
 
Taula 18: Superposició dels hàbitats naturals amb el planejament urbanístic. Any 2000 
CREUAMENT SUPERFÍCIE (Ha) SUPERFÍCIE (%) 

Àrees amb risc elevat de degradació 28,0043 7,42 

Àrees amb tendència a la recuperació 20,9163 5,54 

Àrees amb tendència a la recuperació o ja degradades 0,6388 0,17 

Àrees amb tendència al manteniment o a la transformació com a àrees agrícoles 182,4268 48,32 

Àrees amb tendència al manteniment o a la transformació com a àrees recuperables 2,4925 0,66 

Àrees naturals protegides 117,525 31,13 

Àrees no avaluades 0,0009 0,00 

Àrees no recuperables, urbanes 25,5372 6,76 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consorci Alba-Ter 
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Figura 60: Superposició dels hàbitats naturals amb el planejament urbanístic. Any 2000 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consorci Alba-Ter 
 
 
3.2.5. Connectivitat funcional, social i paisatgística 
 
Segons Sala et al. (2004), entenem per connectivitat el grau de connexió física entre els paisatges 
identitaris (naturals o antropogènics d’un lloc).  
 
Aquest concepte de connectivitat es pot dividir en tres aspectes fonamentals: 
 
Connectivitat funcional. Consisteix en l’adequada connexió dels espais naturals per tal de garantir la 
dispersió de les espècies, sobretot de fauna i flora, i d’evitar l’aïllament de les poblacions. 
 
Connectivitat paisatgística. Es refereix a la continuïtat dels paisatges propis i de qualitat d’un municipi, 
una vall, una regió... Els espais agrícoles, forestals i fluvials haurien d’estar lligats i no envoltats 
completament per àrees urbanitzades. Tampoc haurien de veure’s separats per grans barreres 
longitudinals. 
 
Connectivitat social. Es refereix al grau de conservació de les vies tradicionals de connexió d’un 
territori. Agrupa xarxes de camins veïnals, ramaders i lúdics, normalment usats per anar a peu. Aquests, 
juntament amb els paisatges que els envolten, ajuden a l’estructuració del territori, independentment de 
les grans infraestructures viàries. 
 
La connectivitat es troba amenaçada bàsicament per dos factors: 
 

1. L’existència d’elements lineals que creen barreres. Solen ser infraestructures terrestres, com 
carreteres, vies de tren o canalitzacions artificials d’aigua, tot i que les línies elèctriques aèries 
també interfereixen negativament, tant en la connectivitat funcional com en la paisatgística. 
Aquestes barreres només poden ser travessades per la fauna o pels vianants exposant-se a un 
elevat risc i, per tant, es consideren mancades de permeabilitat. 

 
2. L’aparició d’àrees edificades disperses en el territori, especialment urbanitzacions i polígons 

industrials. Aquestes àrees no sols són barreres que dificulten la connectivitat funcional, sinó que 
solen alterar significativament el paisatge circumdant característic d’un indret. 

 
Dins d’aquest apartat, en el qual es parla de biodiversitat i paisatge, es tractaran bàsicament la 
connectivitat paisatgística i la connectivitat funcional (o ecològica). 
 
Per entendre millor el concepte de connectivitat ecològica, cal tenir en compte com la pressió antròpica 
sobre el territori ha modificat el paisatge i l’ha modelat a la seva conveniència. Actualment, trobem 
extenses àrees de la geografia esquitxades per un tipus d’urbanisme difús i interrompudes per extenses 
infrastructures lineals, com ara carreteres, línies elèctriques i canals de reg. 
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En el mosaic del territori, però, es troben espais que, tot i haver estat modificats per l’home, conserven 
trets diferencials i característics que els permeten abrigar ecosistemes molt valuosos. Aquestes àrees 
d’alt interès, però, perden la seva funcionalitat si queden marginades per la fragmentació i l’isolament 
derivades de l’efecte barrera de les obres de construcció lineals i per la destrucció de l’hàbitat. Les zones 
protegides aïllades es veuen abocades a l’empobriment genètic i a l’efecte fundador (manteniment d’una 
població a partir d’un nombre petit d’individus que pot fer expressar els gens recessius perjudicials). 
Pateixen una ràpida davallada de la diversitat que acaba en extincions locals, inicialment, i absolutes a la 
fi, quan s’arriba als nivells insuficients de població mínima viable. 
 
La desaparició d’una espècie en una zona concreta no només és negativa per la pèrdua de diversitat, 
sinó que també pot generar canvis a escala paisatgística: la pèrdua d’una espècie pot afavorir l’explosió 
demogràfica d’unes altres, generant un desequilibri que repercuteixi en tot l’ecosistema. 
 
A més a més, molts processos ecològics es donen a escales molt més grans que la de l’espai protegit i 
aïllat: les migracions estacionals o de dispersió juvenil, moviments per a alimentar-se o aparellar-se, etc. 
La limitació de l’espai perjudica el manteniment de la diversitat. I el manteniment de la diversitat passa, 
no només per la conservació d’uns espais determinats i l’espoliació de la resta, sinó per la correcta 
administració de tot el territori. 
 
Els connectors biològics permeten el manteniment de les característiques de les zones preservades a 
través de mecanismes propis: la variabilitat i l’intercanvi genètic, la recolonització de noves àrees 
perifèriques -efecte reserva-, els moviments periòdics o estacionals, l’increment de la zona de campeig, 
etc., alhora que revaloritza el conjunt del territori, en millorar la qualitat de vida, la diversitat biològica i 
l’harmonia estètica del paisatge. 
 
La creació de figures que permetin preservar i potenciar els corredors biològics, i que facilitin els fluxes 
d’intercanvi ecològic, que de manera natural s’han establert en el territori, és una necessitat. Però cal no 
entendre aquests espais com una pèrdua de superfície útil, sinó com una aposta de futur per garantir la 
qualitat del territori: el corredor biològic no només preserva la viabilitat dels espais naturals protegits que 
connecta, sinó que permet conservar l’atractiu paisatgístic dels municipis i la seva identitat.  
 
A més a més, una correcta gestió del corredor pot compatibilitzar la seva funcionalitat biològica amb un 
ús públic enfocat a la descoberta de l’entorn: la creació d’itineraris i altres activitats socials i recreatives 
que no generin impactes sobre el medi, poden repercutir directament en la rendibilitat de la zona, 
capitalitzant-la econòmica i paisatgísticament. 
 
Els connectors 
Cal fugir de la idea preconcebuda de connector biològic com un corredor, un “camí per a animals que 
segueix el curs d’un riu o torrent”. El connector teòric més eficient és la banda de connexió eficaç per 
animals, plantes i tot tipus d’éssers vius: un espai més ample que no pas llarg, el qual es troba entre els 
dos espais a connectar formant un continu d’amplada uniforme, divers i sense constriccions, així com 
d’hàbitat similar als espais que connecta. 
 
Però entre els dos extrems, l’un insuficient i l’altre quasi utòpic en els territoris estudiats, es poden trobar 
multitud de solucions de compromís que permetin una connexió eficient i profitosa. 
 
La connectivitat es pot donar tant de manera difusa com lineal, tant superficial com en alçada (volum). 
Cada element, animal o vegetal, tindrà el seu modus o canal de desplaçament. Per aquest motiu és 
bàsic determinar quins elements es volen potenciar per tal d’escollir el model de connector més idoni. 
 
Una altra tipologia de connectors són les comunitats ruderals (són els marges de conreus i pastures, recs 
i altres microespais del paisatge humanitzat), el bosc de ribera, les tanques arbrades i de pedra seca, els 
recs naturalitzats i els aqüífers, són alguns exemples de medis idonis reticulars per realitzar la funció de 
connexió, cadascun per a cada situació concreta. 
 
3.2.5.1. La connexió biològica entre els Espais d’Interès Natural (EIN)  
El terme municipal de Sant Joan de les Abadesses es troba entre tres Espais d’Interès Natural, però cap 
d’aquests es troba dins de la seva superfície. De totes maneres, la seva posició és estratègica pel que fa 
a la connectivitat entre aquests tres espais. 
 
L’EIN de l’”Alta Garrotxa” està situat a uns dos quilòmetres al nord-est del terme municipal. Aquest espai, 
comprèn tot el conjunt orogràfic de les muntanyes prepirinenques de l'Alta Garrotxa, de relleus 
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complexos i abruptes amb nombroses carenes i valls fluvials (valls de Salarsa, del Bac, de Bolós, del 
Llierca, de la Muga...). En aquests relleus tenen força importància els vents de llevant marítims que en 
determinen un clima de tendència humida. Els solells es caracteritzen per un paisatge mediterrani del 
país dels alzinars, mentre les obagues i fondalades són cobertes per un paisatge submediterrani i euro-
siberià amb fagedes, rouredes i pinedes de pi roig. La fauna vertebrada es caracteritza pel trobament 
entre espècies pirinenques en el mateix espai que les mediterrànies. És un dels espais naturals més 
importants de Catalunya per la seva diversitat i representació del Pre-pirineu oriental. El relatiu aïllament 
geogràfic ha permès sostenir una notable diversitat d’ecosistemes que es troben en un bon estat de 
conservació. La important dissimetria dels vessants i els factors climàtics determinen un fort contrast 
entre la vegetació mediterrània i euro-siberiana. Cal remarcar la presència de nombroses espècies 
endèmiques i rares de flora i fauna invertebrada, que determinen biocenosis de gran interès biogeogràfic. 
Els poblaments faunístics tenen una notable importància per la seva diversitat i representativitat de la 
muntanya mitjana catalana. 
  
L’EIN de “Serra Cavallera”, situat a aproximadament un quilòmetre i mig del terme de Sant Joan de les 
Abadesses, és l’espai més oriental de la subunitat septentrional del Pre-pirineu oriental. Es troba situat 
entre les conques dels rius Freser i Ter. El relleu de la serra es determina per l’erosió diferencial dels 
seus materials, que s’atenua per lloms suaus coberts per planes residuals, àmpliament aprofitades com 
espais de pastura. És de caràcter predominantment forestal, amb boscos caducifolis humits i subhumits 
(fagedes, rouredes i pinedes de pi roig i pi negre). El poblament faunístic d’aquest espai és gairebé 
estrictament euro-siberià i boreoalpí. L’espai, encara presenta una clara tendència marítima i humida que 
es reflecteix en el paisatge vegetal, ric en comunitats higròfiles i hidròfiles, algunes d’elles força rares al 
vessant meridional del Pirineu. Cal remarcar la riquesa i diversitat dels boscos caducifolis 
centreeuropeus, amb les excepcionals fagedes i rouredes d’algunes obagues. L’espai conserva diverses 
espècies de fauna en un estatus precari com, per exemple, una petita població de daines; també 
constitueix un nucli d’expansió del cabirol. 
 
Finalment, a aproximadament 1,5 km al sud del terme municipal, hi ha l’EIN de les “Serres de Milany - 
Santa Magdalena i Puigsacalm - Bellmunt”. Aquest espai, és un complex conjunt orogràfic a la capçalera 
del riu Ges, en què els materials dominants són els gresos i margues i puntualment nivells de 
conglomerats, que han donat lloc a relleus suaus els quals en prou feines superen els 1.500 m. Les 
condicions climàtiques, amb una pluviometria elevada i temperatures moderadament suaus, permeten el 
desenvolupament de la vegetació típica de la muntanya mitjana humida. L’espai és el més notable i 
representatiu del Baix Ripollès i juntament amb l'Alta Garrotxa els més destacats del Pre-pirineu oriental 
de llevant. Cal remarcar el caràcter essencialment humit d’aquest territori, que permet el 
desenvolupament dels boscos de caducifolis propis de les terres centreeuropees. Un aspecte a destacar 
és l'elevat interès que presenta la flora micològica, briològica i liquenològica. D’altra banda, l’espai acull 
una mostra representativa i diversa de la fauna centreeuropea lligada a les formacions forestals de fulla 
caduca, així com també la presència de diverses espècies d’interès, especialment de la fauna 
invertebrada, amb algunes  espècies endèmiques. 
En la superfície rústica de Sant Joan de les Abadesses, hi dominen bàsicament els boscos de caducifolis 
(fagedes i rouredes de roure martinenc) i, en menor proporció els prats (prats calcícoles i mesòfils, amb 
Festuca nigrescens, Plantago media-plantatge-, Galium verum-espunyidella groga- i Cirsium acaule) i els 
boscos d’aciculifolis (principalment pinedes de pi roig). A les zones pròximes al riu hi ha conreus 
extensius de regadiu. 
 
Tots aquests espais, que presenten continuïtat amb els municipis veïns, són els connectors tant 
ecològics com paisatgístics, que permeten el flux d’espècies animals, vegetals i d’altra mena de 
propàguls o entitats biològiques, entre els diferents espais naturals protegits citats anteriorment. Cal 
destacar-ne la importància que tenen, sobretot per la seva extensa superfície i grau de conservació, ja 
que aquests són uns dels principals atributs per garantir la funcionalitat d’un connector biològic. 
 
D’altra banda, cal no oblidar el riu Ter, que circula dins el municipi de Sant Joan de les Abadesses, i que 
és un dels espais connectors més importants de la província de Girona degut a la seva longitud i a la 
diversitat i extensió d’ambients que connecta, actuant com artèria vital. Aquest corredor biològic adopta 
la forma més tradicional dins les diverses tipologies de connectors. Es composa de la llera del riu Ter, 
tota la vegetació de ribera associada i una zona de mitigació d’impactes l’amplada de la qual ve 
determinada en molts casos per les infraestructures, activitats o edificacions ja existents vora el riu.  
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3.2.5.2. La fragmentació del territori 
Tal com s’ha comentat en l’apartat 3.2.5, la connectivitat es pot veure amenaçada, bàsicament, per dos 
factors: les infraestructures lineals i les àrees edificades. A continuació, es relacionen els principals 
elements fragmentadors que amenacen la connectivitat, al municipi de Sant Joan de les Abadesses. 
 
3.2.5.2.1. Carreteres 
Les carreteres són la infraestructura lineal que més pot alterar la connectivitat en la zona de Sant Joan 
de les Abadesses. La principal carretera que creua el municipi és la C-26, via que connecta, entre altres 
els municipis de Ripoll i Olot i, per tant, molt freqüentada. Precisament, d’aquesta carretera i dins del 
municipi, en parteix la C-38, que permet arribar a Camprodon i a la resta de municipis del sector nord-est 
de la comarca.  
 
A banda d’aquestes dues carreteres, del nucli urbà parteixen la GIV-5211 (carretera d’accés a Ogassa) i 
la GI-521 (carretera que circula paral·lela a la riera d’Arçamala). 
 
De totes aquestes carreteres, la que més altera la connectivitat funcional és la C-26, seguida de la C-38, 
ja que són les principals vies de comunicació de la zona i suporten un trànsit notori, sobretot en les hores 
puntes del dia i els caps de setmana i festius. 
 
A banda d’aquestes carreteres principals, a Sant Joan de les Abadesses hi ha una extensa xarxa de 
camins i corriols que no causen cap impacte negatiu sobre la connectivitat, excepte en els moments 
d’alta freqüentació de quads i motos de muntanya, quan el risc d’atropellament de la fauna incrementa 
considerablement. 
 
3.2.5.2.2. Altres infraestructures lineals 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses, a banda de les carreteres, hi ha altres infraestructures 
lineals que poden interferir significativament sobre la connectivitat. 
 
Per l’extrem més oriental hi passa una línia elèctrica d’alta tensió de 380 kV. A més, adjacent a la 
carretera C-26, també hi ha una altre línia de mitja tensió de 45 kV. Aquestes, sobretot la d’alta tensió, 
alteren significativament la connectivitat paisatgística, ja que són uns elements que modifiquen 
notòriament el paisatge de la zona. Pel que fa a la connectivitat funcional, les espècies que es poden 
veure més afectades són les aus de més envergadura alar, ja que poden patir accidents derivats de 
col·lisions amb el cablejat. 
 
Pel que fa a altres infraestructures lineals, a Sant Joan de les Abadesses no hi ha cap ferrocarril ni cap 
canalització dels cursos fluvials important que pugui causar un efecte fragmentador del territori. 
 
3.2.5.2.3. Altres elements pertorbadors 
Pel que fa a les superfícies urbanitzades, a Sant Joan de les Abadesses l’única que fragmenta 
considerablement el territori és el nucli urbà pròpiament dit. A banda d’aquesta superfície urbanitzada, al 
terme municipal també hi ha dues colònies a considerar: la Colònia Jordana i la Colònia Llaudet. De totes 
maneres, les seves dimensions fan que no resultin especialment impactants pel que fa a la connectivitat. 
D’altra banda, donat que els espais naturals dominen en el municipi, l’impacte relatiu de les zones 
urbanes i urbanitzades no és elevat. 
 
D’ordre menor, però sense menysprear-ne la importància que té per a la fauna vertebrada més gran 
(senglars, cabirols, daines i cérvols), caldria considerar l’impacte dels filats del bestiar i les tanques 
perimetrals de les pastures, les quals compten amb més o menys permeabilitat segons el seu disseny i 
posició estratègica de l’espai pasturable en el conjunt del territori. 
 
Pel que fa a la connectivitat ens els cursos fluvials, els principals elements pertorbadors, són les 
rescloses, que impedeixen la lliure circulació de la fauna íctica i les variacions del cabal derivades de 
l’estacionalitat i dels aprofitaments. En la zona de Sant Joan de les Abadesses, les espècies afectades 
per la presencia d’aquests assuts són la truita comuna i el barb de muntanya, dues espècies que 
realitzen una migració de tipus potamòdorma, és a dir, romanen sempre en aigües dolces o continentals 
però realitzen moviments massius amb finalitats reproductives. 
Per evitar el problema derivat de les rescloses, existeixen uns dispositius (les anomenades “escales de 
peixos” o “connectors fluvials”), que permeten a la fauna remuntar el riu buscant trams de més amunt 
dels punts on hi ha aquestes rescloses.  
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La densitat d’aprofitaments hidràulics és espacialment alta al tram alt del riu Ter. Des de la Capçalera 
fins a Camprodon, es coneixen cabals en període estival de 0,019 m3/s sota Setcases i de 1,25 m3/s a 
Llanars. D’aquest cabal, se’n canalitza intermitentment quasi la totalitat per a usos hidroelèctrics. Les 
concessions deriven entre 1,4 m3/s i 2,9 m3/s; per tant, tenen la capacitat d’assecar totalment el riu en 
anys secs. A Sant Joan de les Abadesses, les derivacions del Ter, com en el tram aigües amunt, causen 
sequeres intermitents del curs fluvial. 
 
Actualment, a Sant Joan de les Abadesses hi ha 6 rescloses, totes en el riu Ter. En cap d’elles encara no 
s’hi ha construït l’escala de peixos pertinent. 
 
A banda de les recloses, cal mencionar que els canals de derivació associats a les minicentrals 
hidroelèctriques, són una trampa mortal per molts animals terrestres que hi cauen i no en poden sortir. 
En el cas dels amfibis, la mortalitat és inferior, però la morfologia dels canals també els impedeix sortir-
ne. 
 
3.2.5.3. La protecció dels connectors biològics 
Donada la transcendència de la funció que realitzen els connectors biològics, es fa necessària la 
protecció i correcta gestió d’aquests espais. Això queda recollit en la legislació vigent. 
 
En la legislació bàsica autonòmica es preveu la necessitat de protegir els espais de connexió biològica. 
 
El Pla Territorial General de Catalunya (PTG), aprovat per la llei 1/1995 de 16 de març, defineix, entre 
d’altres, els següents espais com a objecte de protecció: 
“Els espais de lligam o relació entre els espais del PEIN són aquells espais de connexió que els 
estructuren en una xarxa contínua i els incorporen en un sistema territorial més ampli”. 
“Els terrenys forestals situats a les ribes de rius, rieres i torrents”. 
“Espais de la xarxa hidrogràfica, que en els trams no urbans poden actuar com a corredors biològics que 
lliguin i assegurin la continuïtat de la xarxa dels espais objecte de protecció”. 
 
Per a aquests espais, el PTG redacta, entre d’altres, les següents directrius: 
“Impulsar la redacció del planejament especial o sectorial específic i propi de cada espai. Planejament 
que ha de definir la normativa, gestió, infraestructures i equipaments i, així mateix, els programes 
específics i d’inversions de l’espai”. 
“Impulsar la regeneració i restauració dels espais naturals d’interès que es trobin degradats o hagin 
sofert alteracions que posin en perill la seva integritat”. 
“Tractar aquests espais com un sistema territorial integrat d’espais naturals que ofereixen un continu 
natural i, d’aquesta manera, assegurar la continuïtat de la taca de sòl no urbanitzable per tot el territori”. 
 
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), desplegant un dels articles de la llei 12/1985 d’Espais Naturals, 
es va aprovar amb el decret 328/1992 de 14 de desembre. En el programa de desenvolupament del Pla 
es preveu la “creació d’un programa específic de treball destinat a la determinació dels criteris i mesures 
necessàries per a garantir el manteniment de les degudes connexions biològiques entre els espais 
inclosos al Pla”. 
 
El que no es menciona en cap de les legislacions esmentades és el tipus de protecció de què seran 
objecte els connectors biològics. Una de les opcions proposades més viable per la seva senzillesa i que 
atorgaria una protecció adequada a aquests espais és afegir-los al Pla d’Espais d’Interès Natural. Una 
segona opció seria la creació d’una nova figura legal amb un rang de protecció propi. I una tercera 
alternativa passaria per la regulació eficaç dels usos en el PERUSNU. 
 
Un primer pas bàsic és la definició de cadascun dels espais de connexió i la redacció del seu Pla 
Especial. 
 
Mentre no es defineixi una figura de protecció a nivell general, són les administracions locals les 
encarregades de vetllar pel manteniment d’aquests espais d’elevada transcendència i gran fragilitat. 
 
 
3.2.6. Altres aspectes i impactes significatius associats al sòl no urbà 
 
Com a impactes associats al sòl no urbà cal anomenar: 
⇒ L’accés rodat a les pistes forestals amb manca de regulació 
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B. Diagnosi estratègica  
 
3.2.7. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 PRESÈNCIA DE DIVERSES ESPÈCIES DE FAUNA I FLORA PROTEGITS, I HÀBITATS 
CATALOGATS 

 
Dins el municipi de Sant Joan de les Abadesses hi ha molta diversitat d’hàbitats, alguns dels quals són 
catalogats com a espais protegits i de valor natural rellevant per directives europees o per legislació 
estatal i autonòmica. A més, la diversitat de paisatges i ambients naturals és notori, sobretot aquells 
relatius a espais montans i forestals. Així mateix, aquestes espècies de fauna i flora protegides, són 
valors afegits més que denoten d’un bon nivell de conservació i són un bon indicador de la biodiversitat 
del municipi. 

 
 LA SUPERFÍCIE FORESTAL PÚBLICA ES TROBA CLASSIFICADA COM A CUP 

 
La totalitat de la superfície forestal del municipi es troba inclosa dins del Catàleg de Monts d’Utilitat 
Pública (CUP). En aquest registre s’inclouen a les forests que es troben destinades a restauracions, 
repoblacions o bé a millora forestal. Cal tenir en compte que l’entitat local titular ha d’aplicar un fons de 
millora procedent dels aprofitaments o rendiments obtinguts per ocupacions i altres activitats 
desenvolupades a la forest, per a la conservació i millora d’aquestes.  
 

 ELS AFLUENTS DEL TER UBICATS DINS DEL MUNICIPI CORRESPONEN A REFUGIS DE 
PESCA 

 
La major part dels afluents del riu Ter dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadesses són 
refugis de pesca, és a dir, són refugis biològics, zones on és vedat o prohibit de pescar, per tal de 
protegir o fomentar la fauna ictiològica. En aquests indrets no es pot pescar ni repoblar cap espècie.  
 
Tot i això, el riu Ter correspon a zones de pesca controlada on es pesca principalment la Truita. Cal que 
es continuï portat un control estricte de les captures realitzades i de la mida dels exemplars per tal de 
que l’espècie no es vegi afectada negativament. 
 

 EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC NO SUPOSA RISC A LA DEGRADACIÓ DE L’ÀMBIT FLUVIAL 
 
Actualment, està urbanitzada aproximadament un 7% de la superfície de l’àmbit fluvial. El planejament 
urbanístic, però, només suposa elevat risc de degradació a un 7,4% de l’àmbit fluvial. La major part de la 
superfície (48%), correspon a àrees amb tendència al manteniment o a la transformació com a agrícoles. 
 
Es considera molt rellevant que 117 Ha, el 31% de l’àmbit fluvial dins del municipi, siguin àrees naturals 
protegides. 
 

 ELS ESPAIS CONNECTORS QUE NO DISPOSEN DEL NIVELL DE PROTECCIÓ DESITJABLE 
 
Les característiques de la comarca del Ripollès, en general amb poca superfície ocupada per zones 
urbanitzades fan que el grau de connectivitat, tant ecològica com paisatgística, sigui molt elevat. De totes 
maneres, el desenvolupament urbanístic que pateix actualment bona part de la comarca, sobretot lligat al 
turisme, pot comportar un impacte negatiu sobre la connectivitat.  
 
Tot el terme municipal de Sant Joan de les Abadesses juga un paper molt important en quant a espai 
connector entre els Espais Naturals Protegits de Serra Cavallera i de Serra de Milanys - Santa 
Magdalena i Puigsaclam-Bellmunt. D’altra banda, el municipi també està travessat pel riu Ter, el 
connector fluvial més important de la comarca. Cal que aquests espais connectors es conservin 
mitjançant una gestió adequada per, així, evitar-ne la seva lenta, però progressiva, degradació. 
 

 LES CARRETERES C-36 i C-38 I LES DIVERSES RECLOSES UBICADES AL TER 
CONSTITUEIXEN UNA BARRERA PER A LA FAUNA. 

 
Les carreteres C-36 i C-38, dues de les més transitades de la comarca, són dos importats elements 
fragmentadors per a la fauna terrestre. 
 
Per altra banda, al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses hi ha diverses recloses distribuïdes al 
llarg del Ter. Aquestes, suposen un important element fragmentador per la fauna íctica, sobretot per 
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aquells espècies que remunten el riu per a la reproducció. Actualment, cap d’aquestes recloses disposa 
d’una “escala de peixos” per permeti a la fauna superar l’obstacle. 
 

 LA MAJORIA DE LA SUPERFÍCIE FORESTAL NO DISPOSA D’INSTRUMENTS D’ORDENACIÓ. 
 
Del total de les superfície forestal del municipi de Sant Joan de les Abadesses, un 56% disposa 
d’instruments d’ordenació. Les forest públiques tenen un 96% de la seva superfície sota algun instrument 
d’ordenació, mentre que les forest privades tan sols tenen el la meitat de la superfície gestionada. Els 
Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), els Plans Simples de Gestió Forestal (PSGF) i els 
Plans d’Ordenació són una bona eina per tal de gestionar i planificar els aprofitaments de les forests que 
en aquest municipi suposen un 79% de la superfície total. 
 

 BONES POSSIBILITATS PER A LA CAÇA MAJOR 
 
La comarca del Ripollès, en general, és un de les que potencialment té més possibilitats de caça major 
tot i que la gestió cinegètica que des de fa molt de temps es porta a terme, faci que no es puguin 
aprofitar completament. Tot i això, la caça major ben gestionada és una oportunitat per a preservar el 
medi natural. 
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3.2.8. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

Molts cursos fluvials de Sant Joan de les Abadesses són refugis de pesca. 

La configuració del relleu juntament amb l’extensa àrea forestal fa que els corredors biològics 
no siguin passeres estretes sinó àrees àmplies. 
La totalitat de la superfície pública forestal es troba inclosa dins del Catàleg de Monts d’Utilitat 
Pública (CUP) 
Molta diversitat de paisatges forestals i d’hàbitats de la muntanya mitjana. En general, el 
paisatge és divers, bonic i ofereix un bon nivell de conservació. 

Presència de moltes espècies protegides de fauna i flora. 

Presència d’hàbitats protegits catalogats per legislació estatal i europea. 

 
Punts febles 

Els espais connectors no disposen de protecció. 

Les recloses no tenen “escala de peixos” 

Manca de coneixement d’alguns grups faunístics i florístics. 

La major part de la superfície forestal privada no disposa d’instruments d’ordenació. 

 
Oportunitats 

Bones possibilitats per a la caça major. 

Conservació i millora de les forest incloses en el CUP 

Potencialitat en la definició de zones protegides i forestals, per a l’ús públic compatible i 
sostenible (excursionisme, estudis científics, recol·lecció ordenada de bolets, cacera...). 

El planejament urbanístic en l’àmbit fluvial no hipoteca l’estat actual d’aquesta zona. 

Gestió dels espais agroforestals i dels espais lliures configuradors de paisatge que actuen com 
a connectors ecològics i paisatgístics. 

Benefici de la inclusió de part del terme municipal com a Xarxa Natura 2000. 

 
Amenaces 

La construcció de més infraestructures lineals podria afectar la connectivitat ecològica i 
paisatgística. 
L’abandonament dels pocs conreus existents (per manca de competitivitat de l’activitat agrària), 
pot provocar la pèrdua dels hàbitats oberts i agrícoles, amb una consegüent pèrdua de 
biodiversitat. 

 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses, en comptar amb gran part de municipi com a zona forestal i 
sense una presència humana que n’alteri significativament els seus valors naturals, té bones oportunitats 
per a la conservació del seu ric i divers patrimoni natural.  
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3.3. Riscos ambientals 
 
A. Memòria descriptiva 
 
El risc és la probabilitat de que un fenomen pugui produir un dany sobre la societat. El risc té en compte 
dues components, la perillositat i la vulnerabilitat. La perillositat és la possibilitat que un procés produeixi 
conseqüències negatives i la vulnerabilitat és l’impacte que pot produir el fenomen sobre la societat, per 
tant: 

RISC = Perillositat x Vulnerabilitat 
 
Si també es tenen en compte els valors econòmics que suposa el risc, la fórmula queda així: 
 

RISC = Perillositat x Vulnerabilitat x Cost 
 
La classificació dels diferents riscos segons el seu origen (d'acord amb la classificació UNDRO - Oficina 
de Coordinació de les Nacions Unides per a Socors en Casos de Catàstrofes) és la següent: 
 

Riscs naturals són aquells que inclouen tots els successos de tipus catastròfic, el 
desencadenament dels quals no està directament provocat per la presència o l'activitat de l'home. 
 
Riscs tecnològics són aquells que inclouen totes aquelles emergències potencials que puguin 
derivar de l'aplicació i ús significatiu de tecnologies industrials. 
 
Riscs antròpics són aquells relacionats amb l’activitat i l’existència pròpia de l’home i que 
inclouen tots aquells sinistres i accidents fortuïts o provocats, no inclosos concretament en els dos 
apartats anteriors. 

 
La Llei 4/1997 de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, regula els instruments de planificació de la 
protecció civil amb la finalitat de cobrir les diverses situacions de risc que presenta la realitat i oferir un 
marc territorial i orgànic adequat per afrontar-les. 
 
Mitjançant el Decret 210/99, s’aprova l’estructura del contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació 
dels plans de protecció civil municipals (Plans Bàsics d’Emergència, Plans d’Actuació i Plans Específics). 
Un municipi ha de tenir un únic pla d’emergència, el pla de protecció civil municipal, el qual conté els 
diferents documents que ha d’elaborar el municipi en funció dels riscos potencials als quals està exposat. 
Aquests documents variaran en funció dels diferents supòsits (nombre d’habitants, consideració de 
municipi turístic, presència de riscos especials segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya) que 
afectin al municipi. 
 
Els plans s’hauran d’adaptar als canvis i hauran de ser revisats cada 4anys. 
 
La disposició transitòria estableix que aquells municipis amb plans de protecció civil aprovats durant els 
anys 1997, 1998 i 1999 disposen de 2, 3 i 4 anys respectivament per adaptar-los al contingut que 
s’estableix en el Decret 210/99. 
 
3.3.1. Riscos ambientals d’origen natural 
L’avaluació de la possible incidència dels riscos d’origen natural dins del terme municipal de Sant Joan 
es realitza en base al treball de Costa et al.(1999) fet per al consell comarcal del Ripollès. En la Figura 
següent es presenta el mapa de zonació de riscos dins d’aquest terme municipal. 
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En el mapa es diferencien diverses zones de diferent grau de risc: 
 

Àrees sense risc: se situen en la major part de les vessants situades en el marge dret del Ter així 
com en el límit SE del municipi. En aquestes zones no es produeixen processos geològics actius de 
significància, apart d’alguns moviments en massa aïllats. 
 
Àrees de baix risc: situades en la part baixa dels vessants del marge esquerre del Ter i també en 
una zona del sector NE del terme municipal. En aquestes zones hi té lloc un desenvolupament més 
important de moviments en massa. 
 
Àrees amb risc: ubicades en el sector meridional del municipi en la part alta de la riera d’Arçamala. 
En aquestes àrees hi abunden els processos d’inestabilització de vessants afavorits per la disposició 
estructural de les capes. 
 
Àrees amb alt risc: només es consideren com a tals les àrees baixes adjacents a la llera del Ter, 
susceptibles d’estar sotmeses a inundacions estacionals. 
 

La zonació de risc en aquest treball es va realitzar tenint en compte la possible actuació de diversos 
processos geològics actius, tant de caràcter extern com de caràcter intern, tals com: les inestabilitats 
gravitatòries, l’erosió hídrica, les inundacions, i l’activitat sísmica. En els subcapítols següents s’avaluen 
de forma més detallada aquests processos i la seva incidència sobre el municipi. 
 
3.3.1.1. Inundacions i avingudes 
Dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadesses les àrees més susceptibles de ser inundades 
per les avingudes estacionals indubtablement es corresponen a les zones deprimides adjacents a la llera 
del Ter i dels seus afluents principals, les quals es corresponen al llit major del riu i a la seva terrassa 
baixa. En la figura següent es presenta la cartografia d’aquestes àrees als voltants del Ter (Costa et al., 
1999). Es tracta d’una cartografia realitzada únicament amb criteris geomorfològics i no amb criteris 

Figura 62 . Zonació del risc geològic

Font: Costa et al. (1999) 



 
100 

 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 

hidrològics, tenint en compte l’extensió de la plana d’inundació natural del riu i l’alçària de les terrasses 
adjacents respecte la llera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1.2. Risc sísmic  
En el mapa de riscos que es presenta hi ha situats els epicentres dels sismes enregistrats entre el 
període 1977-1997, segons les dades del departament de Sismologia de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya. Com es pot observar en aquest període de temps dins del municipi es localitzen diversos 
epicentres de magnitud (escala Richter) compresa entre 2 i 3. Això no obstant als voltants del municipi, 
concretament en els municipis veïns de Sant Pau de Segúries i de Ripoll durant el mateix període es 
localitzen sismes d’una magnitud que oscil·la entre 3 i 4.  
 
Tot i correspondre a sismes que són percebuts per la població però que no causen danys cal tenir 
present que tota la comarca del Ripollès es troba en una zona amb un cert risc sísmic. A la zona hi ha 
hagut sismes històrics que han causat danys, d’entre els que cal destacar el de 1428 amb epicentre a 
Queralbs (estimat amb una intensitat de 6), el de 1427 amb epicentre a Olot (estimat amb una intensitat 
de 6) i el de 1783 amb epicentre a Prats de Molló (estimat amb una intensitat de 5,5-6).  
 
Quant la incidència del risc sísmic en l’activitat constructiva cal tenir present que en el terme de Sant 
Joan de les Abadesses el valor de l’acceleració sísmica bàsica respecte la gravetat es calcula en 0,10, 

Figura 63. Àrees inundables als voltants del Ter

Font: Costa et al. (1999) 
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valor alt en relació al conjunt de Catalunya, per la qual cosa els edificis de nova construcció han 
d’acomplir la Normativa sísmica que es recull en la Normativa NCSR-02. 
 
3.3.1.3. Risc geològic i d’erosió de sòls 
Com s’ha dit en els apartats anteriors en les àrees del municipi que es poden considerar de baix risc i 
amb risc els processos geològics actius que es produeixen es corresponen a inestabilitats gravitatòries, 
normalment corresponents a moviments en massa i/o fluxos. Aquests es produeixen de forma més 
intensa vers la capçalera de la riera d’Arçamala. 
 
A Sant Joan no s’han identificat zones sotmeses a fenòmens erosius intensos, això  no obstant al llarg 
del terme municipal el Ter presenta un traçat meandriforme, per la qual cosa, especialment en èpoques 
d’avinguda, a la part convexa dels meandres es poden produir processos erosius com el de soscavació 
de ribes. 
 
 
3.3.2. Riscos ambientals relacionats amb activitats antròpiques 
 
3.3.2.1. Incendis forestals 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses, el 79% de la seva superfície correspon a superfície forestal, 
de la qual més de la meitat es troba ocupada per boscos densos. Tot i així, no s’han produït grans 
incendis gràcies al clima humit de la zona, però si que han tingut lloc alguns petits incendis degut a la 
combinació de certs factors com poden ser els estius secs juntament amb la freqüència de tempestes 
elèctriques o les negligències humanes. 
 
Figura 64: Mapa de risc d’incendis a Sant Joan de les Abadesses 
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Sant Pa

Sant Joan de les Abadesses

Vallfogona de Ripollès

Nom de municipis

Tipus de risc
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Risc moderat

Risc alt
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2 0 4 km

N

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
Tot i que el municipi de Sant Joan de les Abadesses es troba classificat pel Servei de Prevenció 
d’incendis com a municipi d’alt risc d’incendi (Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals), en el mapa anterior del Pla de Protecció Civil d’Emergències 
per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT), la major part del municipi de Sant Joan de les Abadesses 
es considera zona de baix risc d’incendi forestal amb gran nombre de taques amb un risc moderat. 
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Figura 65: Models de combustibilitat a Sant Joan de les Abadesses 
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Font: Elaboració pròpia a partir de mapes del DMAH i de l’ICC 
 
Els models de combustible més comú que presenta el municipi és el del grups dels matollars, amb una 
freqüència elevada per al model de tipus 5 , i en menor proporció per al model 4 i 6. 
 
El model 5 està format per matollar verd i dens de menys d’un metre d’alçada, amb una quantitat de 
combustible entre 5 i 8 Mg/ha i el foc té un comportament de propagació per la fullaraca i la pastura. Es 
tracta e focs poc intensos. 
 
El model 4 correspon a matollars o a plantacions joves amb alçades inferiors als 2 m i amb branques 
seques al interior. La quantitat de combustible per al model 4 oscil·la entre 25-30 Mg/ha. El foc es 
propaga per les capçades del matollar de forma ràpida i intensa 
 
El model 6 és molt semblant a l’anterior però amb espècies més inflamables o amb restes de tallades i 
plantes més altes. La quantitat de combustible per aquest model es troba entre 10 i 15 Mg/ha. El foc es 
propaga pel matollar amb vents moderats i en cas de vent fort, pot baixar a terra. 
 
Hi ha una part del territori que es correspon amb el model 2, pertanyent al grup de les pastures. Es 
caracteritzen per ser pastura fina, seca i baixa amb un recobriment de plantes llenyoses entre 1/3 i 2/3. 
disposen d’una quantitat de combustible entre 5 i 10 Mg/ha. Amb aquest tipus de model, el 
comportament del foc és de propagació a gran velocitat per l’herba. 
 
També hi ha una zones amb models 8 i en menor proporció el model 9 que pertanyen al grup de la 
fullaraca. El model 8 és bosc dens sense matollar i amb fullaraca molt compacta. Disposa d’entre 10 i 12 
Mg/ha de combustible. La propagació del foc es du a terme per la fullaraca i es tracta de focs superficials 
de flames baixes. El model 9 és semblant però amb fullaraca menys compacta. La quantitat de 
combustible en aquest cas està entre els 7 i els 9 Mg/ha. En aquest cas, el foc es propaga per la 
fullaraca més ràpidament, amb alçades de flama superiors i augmenta proporcionalment amb la velocitat 
del vent. 
 
Per tal de contribuir a la prevenció i extinció dels incendis que es puguin produir, la comarca del Ripollès 
disposa del que s’anomenen Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Són associacions formades per 
propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, les quals tenen com a 
principals objectius: 
 

o L’elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals. 
 

o La col·laboració activa en l’organització, el control i l’execució de mesures dictades o que es 
dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb 

o qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis 
o forestals. 
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o Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions 
de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més 
gran. 

 
o Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF. 

 
o Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d’infraestructura, xarxa de camins i punts 

d’aigua. 
 

o Suport a l’extinció d’incendis forestal. 
 
L’ADF de Sant Joan de les Abadesses s’anomena Taga Milany, agrupa els municipis de Sant Joan de 
les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Vallfogona del Ripollès i Ogassa, i va ser constituïda a l’any 1995. 
La taula següent mostra la superfície de la qual s’ocupa l’ADF i els municipis que hi ha inclosos dins de 
l’àmbit de treball. 
 
Taula 19: Agrupacions de Defensa Forestal de Sant Joan de les Abadesses 

Nom ADF Número ADF Municipi Superfície forestal Any constitució Municipis 
Ogassa 
Vallfogona de Ripollès 

Sant Joan de les 
Abadesses 

Taga Milany 226 Vallfogona de 
Ripollès 12.228 1995 

Sant Pau de Seguries 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
Els incendis que s’han produït al municipi de Sant Joan de les Abadesses mai no han tingut grans 
dimensions. Segons la estadística d’incendis forestals per municipi d’inici facilitada per el Servei de 
Prevenció d’Incendis, es poden observar els incendis des de l’any 1994 fins a l’any 2005.  
 
Taula 20.  Registre d’incendis forestals a Sant Joan de les Abadesses. 1994-2005 

Paratge Data inici Lloc inici Causa inici Superfície forestal 
afectada (ha) 

El Serrat de Teià 21/02/1995 Carretera Intencionats 0,30 

Les Planes 17/03/1998 Sendera Intencionats 0,04 

Crta GI-521 punt Km 7,5 19/07/1999 Carretera Causa desconeguda 0,01 

RIU TER 21/03/2002 Sendera Negligències 0,03 

FINCA EL SERRADELL 29/01/2005 Altres llocs en la forest Negligències 0,75 

 Nombre d’incendis 5 Superfície total afectada 1,13 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
Dels 5 incendis ocorreguts al municipi, el més gran va ser al 2005 a la Finca el Serradell. Es va iniciar a 
la forest i va cremar 0,75 ha.  
 
En general, la superfície cremada mitjana per incendi és inferior a una hectàrea, això potser degut 
principalment al clima humit de la zona.  
 
La superfície total afectada en un període de 11 anys és de 1,13 ha i la seva casuística és o bé per 
negligències o bé intencionats. 
 
3.3.2.2. Contaminació de sòls i aigües superficials i subterrànies 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses disposa d’una depuradora pròpia però en determinats 
períodes es pot superar el seu cabal màxim i s’han de realitzar abocaments del clavegueram del municipi 
a la llera del riu Ter. 
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Aquest fet es produeix periòdicament però aquesta manca de tractament de les aigües residuals previ a 
l’abocament sobre el riu pot generar algun problema de contaminació de les aigües superficials. 
 
3.3.2.3. Activitats industrials, agrícoles i ramaderes 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses no hi ha cap indústria susceptible de poder generar un risc 
d’accident major. 
 
Cada cop són menys les famílies es dediquen a la ramaderia. Les característiques del territori faciliten 
l’establiment d’un tipus de ramaderia extensiva de manera que la major part de la ramaderia del municipi 
no afavoreix la contaminació del sòl. Tot i això, possiblement s’aboquin residus ramaders que provenen 
d’altres pobles en alguns camps del municipi. 
 
3.3.2.4. Transport de mercaderies perilloses 
El pla de transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT) actualment es troba en tràmit d'homologació. 
Un cop homologat els diferents municipis afectats hauran de determinar, entre d’altres: 

o Les rutes de mercaderies perilloses al municipi 
o Les vies d’ordenació de trànsit de mercaderies perilloses, si n’hi ha 
o Zones d’aparcament 
o Els fluxos de mercaderies perilloses i els tipus de mercaderies transportades 
o Àrees o sectors d’afectació i elements vulnerables 

 
Segons el TRANSCAT els tipus d’accidents es classifiquen en diferents categories: 

- Categoria 0: Accidents (i incidents) en què el contingut no ha quedat afectat, ni pot quedar-
hi. 

- Categoria 1: Accidents en els quals el contingut ha quedat afectat o pot quedar-hi, però no hi 
ha afectació greu a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi ambient. 

- Categoria 2: Accidents que malgrat són o poden ser importants, només poden afectar les 
persones, els béns i el medi ambient de l’entorn immediat. 

- Categoria 3: Accidents que a més de l’entorn immediat puguin afectar altres zones més enllà 
de l’entorn immediat, incloent nuclis urbans o zones d’especial interès ambiental. 

 
Pel què fa als criteris d’activació del pla, es considerarà situació d’alerta quan el contingut ha quedat 
afectat o pot quedar-hi però no hi ha hagut afectació a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi ambient. 
Es considerarà situació d’emergència aquelles situacions que poden afectar les persones, els béns i al 
medi ambient. 
 
Per altra banda el decret INT/3635/2005 de 23 de desembre, per la qual s'estableixen restriccions de 
circulació durant l'any 2006, no imposa cap tipus de restricció específica a les carreteres de Sant Joan de 
les Abadesses a causa del transport de mercaderies perilloses en les carreteres que transcorren pel 
municipi, a banda de les restriccions generals a nivell català per aquest tipus de transport. 
 
3.3.2.5. Altres riscos 
En cas que al municipi existís un tipus de risc concret que no es consideri especial, es podria elaborar un 
pla específic com a resposta per tal de mitigar els danys que pugui produir. Altres riscos poden ser 
contaminació atmosfèrica, problemes amb aigües superficials o subterrànies, ... 
 
3.3.2.5.1. Altres riscos: La caça 
La taula inferior recull els accidents de trànsit de què es té constància, que han estat ocasionats per 
espècies cinegètiques (porc senglar) dins el terme municipal de Sant Joan de les Abadesses: 
 

Taula 21.  Accidents de trànsit dins el municipi de Sant Joan de les Abadesses 
Carretera 
sinistre Km. Sinistre Municipi Data sinistre Àrea caça imputada 

C-26 205,5 St.Joan Abades. 21/09/2002 G-10106 

C-26 209,4 St.Joan Abades. 10/11/2002 G-10106 

C-151 6 St.Joan Abades. 07/11/2000 G-10106 

C-260 205,5 St.Joan Abades. 21/09/2002 G-10106 

C-38 2,2 St.Joan Abades 03/02/2004 G-10079 

C-38 2,2 St.Joan Abades 03/02/2004 G-10079 

C-26 198,5 S.Joan Abadess. 20/06/2004 G-10106 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 



 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 
105 

 

 

 
Tot i que el grau de sinistralitat no és excessivament alt, aquesta es produeixen de forma diversificada en 
el territori, així es pot observar que s’han produit accidents en diferentes carreteres que passen pel terme 
municipal.  
 
És un aspecte important a tenir en compte en la gestió del territori, ja que el potencial hàbitat on es 
poden trobar espècies cinegètiques és destacable i l’activitat antròpica (punts hàbitats, camins i 
carreteres, etc.) també és important al territori; caldria estudiar la manera com evitar aquests accidents ja 
no només pel dany als animals si no per possibles danys materials i humans.  
 
D’altres riscos sanitaris i mediambientals poden venir associats a la presència d’animals de companyia. 
Pel que fa als grups faunístics diversos que coneixem com a animals de companyia, la informació real és 
molt difícil d’aconseguir, atès el fet que la immensa majoria d’animals no tenen cap mena de registre. En 
qualsevol cas, ens hem de remetre a la modificació de la llei 22/2003, de 4 de març, de protecció dels 
animals, i al mateix text original de la llei . 
 
En principi, els gossos i gats han d’anar proveïts del seu corresponent xip d’identificació, el control del 
qual ha de constar al registre d’animals de companyia de l’ajuntament. 
 
“Correspon als ajuntaments de recollir els animals de companyia, domèstics i exòtics que estiguin 
abandonats, perduts o ensalvatgits, i de controlar els animals salvatges urbans”. 
 
“Els ajuntaments han de disposar d’un registre censal de gossos i gats....en el qual han de constar les 
dades d’identificació veterinària de l’animal i altres dades que s’estableixin per via reglamentària”. 
 
La imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions establertes per la Llei de 
Protecció dels Animals correspon als alcaldes, en el cas de municipis de més de 5.000 habitants, o al 
cap dels Serveis Territorials del DMAH, en el cas de que el municipi no superi els 5.000 habitants. No es 
té constància de cap accident en aquest aspecte. 
 
3.3.2.5.2. Altres riscos: L’atropellament de fauna 
Tot i que no es tenen dades reals i oficials, ja que moltes vegades no es notifica la mort d’una espècie 
animal per atropellament, es té coneixement que a la carretera C-38 hi ha sovint atropellament de fauna 
salvatge. 
 
3.3.3. Pla d’Emergència municipal i Plans d’actuació 
 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses no disposa de cap Pla d’Emergència Municipal que marqui 
les formes d’actuació davant d’alguns dels possibles riscos que hi poden haver en el municipi. 
 
El principal risc natural del municipi de Sant Joan de les Abadesses és està considerat d'alt risc d'incendi 
forestal. Aquest risc és superior durant els mesos d’estiu, ja que en general els boscos del terme 
municipal es troben amb una important vegetació arbustiva i sota bosc molt sec. 
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B.Diagnosi estratègica dels riscos ambientals  

3.3.4. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 ACTIVITAT SÍSMICA 
 
El municipi de Sant Joan, com tota la comarca del Ripollès i d’altres indrets del Pirineu, es troba situat en 
una àrea en la que hi ha una certa activitat sísmica. Es té constància històrica de terrratrèmols que han 
causat danys al municipi, sobretot els del segle XV, i durant el segle passat i el que portem del present 
els terratrèmols de magnitud compresa entre 2 i 4, amb focus epicentral situat dins del municipi o en 
àrees properes, han estat freqüents. Es corresponen a sismes percebuts per la població però que no han 
causat danys.  
Tot i que es poc probable, des d’un punt de vista estadístic, la gènesi en l’àrea de sismes de magnitud 
superior a les que són habituals, no es pot descartar aquesta possibilitat. És per això que davant d’un 
possible risc impossible fins al moment de predir, només cal prendre les mesures oportunes de 
prevenció, sobretot de caràcter constructiu, i de paliació dels efectes. 
 

 INUNDACIONS 
 
Els treballs compilats mostren que les àrees susceptibles d’estar sotmeses a inundacions periòdiques 
són les que es troben en els indrets més deprimits topogràficament al costat de la llera del Ter i la 
d’algun dels seus afluents. És per això que la zona més afectada per aquest risc es correspon a alguns 
indrets del nucli urbà de Sant Joan i també en els indrets topogràficament més baixos de Cal Gat. 
A diferència de l’actuació dels sismes les inundacions són més fàcils de predir a curt termini, la qual cosa 
indica que en aquest cas es poden prendre algunes mesures preventives, com les d’evacuació, 
impossibles de n en el cas anterior. 
 

 MUNICIPI DE BAIX RISC D’INCENDI 
 
Sant Joan de les Abadesses, segons el Servei de Prevenció d’Incendis es troba classificat com a 
municipi d’alt risc d’incendi, en canvi segons el Pla de Protecció Civil d’Emergències per incendis 
forestals a Catalunya (INFOCAT), la major part del municipi de Sant Joan de les Abadesses es considera 
zona de baix risc d’incendi forestal amb gran nombre de taques amb un risc moderat.  
 
La majoria d’incendis que es produeixen a la zona no són produïts per causes naturals, són intencionats 
o bé produïts per negligències. Tot i això disposa de una ADF que contribueix a la prevenció i a l’extinció 
dels incendis forestals que es puguin produir. 
 
► SANT JOAN DE LES ABADESSES NO DISPOSA D’UN PLA D’EMERGÈNCIES MUNICIPAL 
APROVAT 
 
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses no disposa d’un pla d’emergències municipal aprovat per la 
comissió de Protecció Cvil de Catalunya.  
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3.3.5. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts  

- Coneixement històric de les àrees de més perillositat dins del municipi 

- No hi ha restriccions de trànsit a l'any 2006 a les carreteres del municipi que afectin el transport 
de mercaderies perilloses 

- Presencia d’ADF que contribueix a la prevenció i extinció d’incendis. 

 

Punts febles  

- Promoció d’activitats en àrees de perillositat 

- Implantació d’instal·lacions agràries, industrials, turístiques en àrees de perillositat 

- Sinistralitat moderada d’accidents de trànsit degut a espècies cinegètiques 

- El transport de mercaderies perilloses per l’interior del nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses, 
suposa un risc 
- Els incendis no es produeixen per causes naturals. Són intencionats, ocasionats per negligències 
o bé per causes desconegudes 

- Sant Joan de les Abadesses no disposa d’un Pla d’Emergència aprovat. 

 

Oportunitats  

- Sensibilitat de les administracions públiques pel que fa a la problemàtica d’incidència de riscos 
naturals 

- Sensibilització a la població del perill d’incendis durant els períodes de més risc. 

 

Amenaces 

- Urbanització d’àrees susceptibles d’estar afectades per processos actius 

- Augment de la pressió antròpica en zones rurals. 

- En cas que es produeixi una situació d’emergència no estan marcades les formes d’actuació per 
poder afrontar-la. 
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3.4. Mobilitat 
 
A. Memòria descriptiva 
 
La Mobilitat, s’entén com la necessitat o el desig de moure’s per part dels habitants d’un municipi. 
Aquesta necessitat forma part de la evolució socioeconòmica dels diferents territoris i es pot donar dins 
d’una població o entre poblacions.  
 
La mobilitat constitueix una problemàtica complexa i difícil de resoldre, determinada per diferents 
paràmetres, com la xarxa d’infrastructures, els parc mòbil d’un territori, els hàbits de la ciutadania, etc. 
Així per millorar la mobilitat urbana i interurbana i els efectes derivats de l’actual model de mobilitat, es 
necessari el desenvolupament de noves tecnologies menys contaminants i eficients, juntament amb un 
canvi en les actituds individuals i una millor gestió de la mobilitat per part de les administracions. 
 
3.4.1. Mobilitat supramunicipal 
 
3.4.1.1. Xarxa de carreteres i accessibilitat 
Sant Joan de les Abadesses disposa d’una xarxa de carreteres que uneix el seu municipi amb les 
poblacions veïnes de Ripoll, Sant Pau de Seguries, Ogassa, Sant Martí del Clot (Garrotxa), Olot. Alhora 
hi ha tota una xarxa de camins i pistes, que uneixen els diferents nuclis de població del municipi. 
 
Les principals vies de comunicació que passen pel terme municipal són: 

- Carretera C-26, que enllaça Ripoll amb Olot, passant per Sant Joan de les Abadesses. Aquesta 
segueix en direcció nord est amb el nom de C-38 fins a Molló. Travessa el municipi de Sant Joan 
de les Abadesses en direcció est-oest. A mig camí entre Sant Joan de les Abadesses i Sant pau 
de Seguries, hi ha una rotonda, aquesta divideix la carretera amb la C-26 (segueix cap a Olot) i 
la C-38 (que va a Camprodon-Molló). Seguin la C-26 abans d’arribar al límit municipal, a l’alçada 
de la Planella, hi ha el túnel de Collabós, que enllaça la comarca del Ripollès amb la Garrotxa. 

- Carretera C-38. Comença en el terme municipal de Sant Joan de les Abadesses, en la rotonda 
que divideix la C-26 i es converteix amb la C-38. Travessa el municipi, a partir d’aquest punt en 
direcció oest-nordest. Aquesta carretera arriba fins a Molló passant per Sant pau de Seguries i 
Camprodon. 

- Carretera GI 521, aquesta via transcorre dins el municipi en direcció nord-sudest, fins la collada 
de Santigosa i segueix fins a Olot (Garrotxa). 

- Carretera GIV-5211, la carretera té inici en el nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses i enllaça 
amb la població d’Ogassa Transcorre pel municipi en direcció nord-sud, resseguint el curs de la 
riera de Matatosca. 

 
Actualment, la Carretera GI-521, s’està millorant, la major part d’aquestes obres s’estan realitzant en el 
terme municipal de Sant Joan de les Abadesses. Per altra banda es van realitzar actuacions en el túnel 
de Collabós, per millorar la circulació. A l’any 2003 es va acabar les obres de millora de la carretera la C-
38. 
 
Segons un Estudi d’accidentalitat a la xarxa viària de Catalunya, a l’any 20051, la carretera C-26 en el 
tram Sant Joan de les Abadesses – Olot, presenta un risc moderat d’accidentalitat, en canvi el tram 
d’aquesta carretera, en el tram Ripoll – Sant Joan de les Abadesses, el risc es molt baix. La carretera C-
38 de Sant Joan de les Abadesses a Molló – frontera francesa, els risc d’accidentalitat és baix. No es 
tenen dades de les altres carreteres del municipi. 
 
3.4.1.2. Mobilitat intermunicipal 
La principal problemàtica amb la mobilitat intermunicipal, és el pas de la C-26 pel mig del municipi, que el 
divideix en dos, a banda i banda de la carretera. Aquesta via, presenta especial problemàtica en la 
temporada d’esquí, creant importants congestions de trànsit a l’interior del municipi. 
 
Alhora cal indicar la divisió que suposa el pas del riu Ter, deixant els barris del Roser i l’Estació a una 
banda, i la resta del municipi a l’altre. Existeixen dos ponts que comuniquen ambdues bandes del riu, el 
pont Nou per on passa la C-26, i el pont Vell d’ús exclusiu per a vianants. 
 
Els principals carrers comercials del municipi es troben en un bon estat de conservació. Aquests carrers 
en certes hores i dies de la setmana, són d’ús exclusiu per als vianants. No hi ha problemàtica amb la 

                                                           
1 RACC (Real Automobil Club de Catalunya) i EuroRap (European Road Assesment Programe) 
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mobilitat en aquests trams de carrers de l’interior del municipi, tot i que són molt estrets la qual cosa 
dificulta les maniobres dels vehicles. 
 
Sant Joan de les Abadesses disposa d’una xarxa de camins per realitzar rutes a peu pel municipi. 
Aquestes rutes són bàsicament turístiques i reben diferents noms en funció la temàtica, com la Ruta del 
Ferro, la Ruta de les Ermites o la Ruta de les Fonts. Alhora, cal destacar diferents rutes de BTT 
(bicicletes tot terreny) o de vehicles 4 x 4 que passen per dins el terme municipal. 
 
Aquest punt es detallarà i està relacionat, més endavant, amb el punt 3.4.2.3. Mobilitat Obligada interna. 
 
3.4.1.3. Intensitat de trànsit 
La Intensitat Mitja de Diària de Trànsit (IMD), indica la quantitat de vehicles que diàriament transiten per 
una via determinada. 
 
Taula 22: Evolució històrica de la IMD a les carreteres de la Generalitat situades al municipi de Sant Joan de les Abadesses 
Ctra. Estació PK_estació PK_ini PK_fin Def.Tram IMD %pesants Any 

206-417 0,03 0,00 10,86 
C-26 (St. Joan de les 
Abadesses)  -  GIV-5264 
(Camprodon) 

2.818 7,13% 1998 

541 8,87% 2004 
805 2,61% 2003 
680 1,91% 2002 
394 2,76% 2001 
477 3,14% 2000 
545 4,71% 1999 
541 2,40% 1998 
529 10,70% 1997 

C-38 

403-417 18,9 10,855 27,786 
GIV-5264 (Camprodon)  -  
límit amb França (Molló, 
Coll d'Ares) 

739 11,00% 1995 

223 5,00% 1998 12-417 170,775 170,765 189,736 
Límit com. Berguedà / 
Ripollès (Borredà)  -  C-17 
(Ripoll) 289 5,37% 1997 

8.458 7,92% 2004 
7.892 7,07% 2003 
6.874 7,04% 2002 
6.465 9,57% 2001 
6.215 9,20% 2000 
5.685 9,11% 1999 
5.756 8,29% 1998 
5.855   1997 
5.352 4,75% 1996 
3.244 8,54% 1995 

C-26 

3-417 203,2 192,66 206,302 
(Ripoll, c/Progrés)  -  C-38 
(St. Joan de les 
Abadesses) 

2.979 12,22% 1994 
Font: Servei d’equipaments i dades viàries de la Direcció General de carreteres 
 
Les úniques dades de IMD de les carreteres locals que es tenen, són de l’eix format per la C-26 i C-38. 
Pel que es pot observar el tram de la carretera que suporta més trànsit, és el de Ripoll a Sant Joan de les 
Abadesses. Seguidament, en quant a intensitat de trànsit, la segueix el tram C-26 (St. Joan de les 
Abadesses) - GIV-5264 (Camprodon) tot i que les dades d’aquest tram no estiguin actualitzades, es de 
suposar que en l’actualitat la proporció de l’IMD, segueix essent la mateixa. 
 
 
3.4.2. Mobilitat dins el municipi 
 
3.4.2.1. Parc mòbil 
El parc mòbil de Sant Joan de les Abadesses es diferencia en: Turismes, Motocicletes, Camions i 
Furgonetes ,Tractors industrials, Autobusos i altres. 
 
En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució del parc de vehicles del municipi. S’ha de tenir en 
compte, en la columna del nombre total de vehicles que fins l’any 1999 no és quantificaven els tractors 
industrials 
 

Taula 23: Parc mòbil de Sant Joan de les Abadesses. Període 1992-2004 

Any Turismes Motocicletes Camions i 
furgonetes 

Tractors 
industrials 

Autobusos 
i altres Total 

1992 1.406 245 341 -- 23 2.015 
1994 1.410 230 372 -- 25 2.037 
1996 1.475 227 396 -- 31 2.129 
1998 1.540 231 418 4 28 2.221 
2000 1.587 250 447 7 41 2.332 
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2002 1.673 249 455 7 46 2.430 
2004 1.722 259 481 8 56 2.526 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
 
Com es pot observar en la taula precedent i en 
el gràfic, el parc mòbil de Sant Joan de les 
Abadesses en la última dècada ha 
experimentat un creixement continuat de les 
unitats d’automòbils. Els turismes i els camions 
i furgonetes, són els automòbils que més han 
augmentat en número i percentualment també 
és important l’augment del nombre d’autobusos 
i altres. 
 
 
 
 
L’Índex de motorització ens indica quants vehicles hi ha en un supòsit de cada 1.000 habitants de la 
població. En la següent taula es pot observar l’increment constant de l’Índex al llarg del anys. A l’any 
2004 l’Índex de motorització de Sant Joan de les Abadesses era de 702,25 vehicles/1.000hab., la qual 
cosa vol dir que hi ha 0,7 vehicles per cada habitant del municipi, incloses les persones sense carnet o 
edat per conduir. Amb aquesta progressió, es de preveure que en transcurs dels pròxims anys s’arribi a 
la xifra d’1 vehicle per habitant. 
 

Taula 24: Índex de motorització. Sant Joan de les Abadeses. Període
1991-2004 

  Per 1000 habitants 

Any Turismes Motocicletes Camions i 
furgonetes Total 

1991 354,72 62,37 76,49 499,23 
1992 362,28 63,13 87,86 519,2 
1993 357,29 61,34 92,92 517,71 
1994 363,4 59,28 95,88 525 
1995 373,42 57,81 100,65 539,1 
1996 388,77 59,83 104,38 561,15 
1997 395,62 59,83 105,69 569,32 
1998 412,43 61,86 111,94 594,8 
1999 425,28 64,81 117,03 617,57 
2000 428,22 67,46 120,62 629,25 
2001 458,22 72,35 128,44 672,74 
2002 457,73 68,13 124,49 664,84 
2003 465,3 66,63 130,76 679,07 
2004 478,73 72 133,72 702,25 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
3.4.2.2. Xarxa viària 
La xarxa viària del municipi de Sant Joan de les Abadesses es diferencia de la següent manera: 
 

- Xarxa principal o d’accés al municipi: Tota la xarxa principal és de doble direcció, amb calçades 
força amples i amb prioritat sobre la resta de vials. Les vies que conformen la xarxa principal són 
les carreteres de Camprodon a Sant Joan les Abadesses (C-38), la carretera de Ripoll a Sant 
Joan de les Abadesses (C-26) i la carretera d’Olot a Sant Joan de les Abadesses (GI-521). 

 
La carretera que uneix Sant Joan les Abadesses en particular, i la comarca del Ripollès en general, amb 
Olot es troba en bon estat de conservació i és una de les principals vies de comunicació. 
 
S’estan considerant diferents alternatives per fer una variant de la carretera C-26 en el seu pas pel nucli 
urbà de Sant Joan de les Abadesses, aquesta obra milloraria molt la mobilitat a la població, ja que 
desviaria tots els vehicles de pas 
 
 

Figura 66 : Evolució Parc Mòbil. Sant jona de les Abadesses. 
Període 1992-2004 

2.5262.430
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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- Xarxa secundària o de distribució de trànsit intern: 
Són vies d’un i de doble sentit i en alguns casos 
presenten elements de moderació de la velocitat 
del trànsit rodat. Principalment són les següents: 

- Carretera que uneix Sant Joan de les 
Abadesses amb el nucli d’Ogassa a través 
de la carretera GIV-5211. 

- El riu Ter separa els barris del Roser i 
l’Estació del centre de la resta del municipi, 
hi ha la carretera en direcció Ripoll que 
passa pel pont nou i que serveix per unir 
els dos nuclis. Al costat mateix del pont 
nou, hi ha el pont vell que és d’ús exclusiu 
per a vianants. 

- Els carrers pròxims a la Plaça Major i a 
l’Avinguda Compte Guifré, on hi ha la 
major part dels establiments comercials del 
municipi, i vertader centre neuràlgic del 
municipi, es troben en bon estat de 
conservació tot i que cal destacar que són molt estrets. 

- Els carrers del Mestre Josep M. Andreu i del Mestre Ramon Serrat, on hi ha l’Escola Mestre 
Andreu i els Locals social; amb important número de vianants i vehicles en especial en hores 
puntes. 

- El Camí Ral que serveix per unir el barri de l’Eixample, el Centre i el Pont vell, que comunica 
amb l’altre costat del riu. 

 
- Xarxa veïnal: La major part de les vies conformen la xarxa veïnal. Són vies d’un sol sentit i 
fonamentalment actuen com a vies d’aproximació i sortida dels veïns de cada zona que procedeixen o es 
dirigeixen a una via secundària. 
 
La Vila Vella de Sant Joan de les Abadesses, és una trama rectangular, que limita a l’oest amb la riera 
d’Arsamala i a l’est amb l’avinguda i el Passeig del Compte Guifré, al sud limita amb el passeig de la 
Plana. Aquest barri es caracteritza per la poca amplada dels seus carrers i en tot el barri hi ha prioritat 
peatonal, ja que la mobilitat amb cotxe és complicada i en alguns casos en el carrer hi ha escales. 
 
Els altres barris es caracteritzen per uns carrers més amples i una ordenació urbanística igualment 
rectangular, aquests dos fets faciliten la mobilitat motoritzada, dins el context urbà i les característiques 
de morfològiques, urbanes i socials de Sant Joan de 
les Abadesses. 
 
 
Durant l’any 2006 es vol reformar el C/ Ramon d’Urg, 
que actualment assumeix part del trànsit intern del 
nucli de Sant Joan de les Abadesses. En aquesta 
reforma el que es pretén, és recuperar el carrer per a 
les persones a partir de fer les voreres més amples i 
posant nou arbrat.2 
 
La resta de nuclis urbans independents del municipi 
de Sant Joan de les Abadesses, en la seva majoria 
són petites agrupacions de cases més o menys 
disperses, que pel seu caràcter històric o industrial, 
no s’ha tingut en compte la mobilitat dels seus 
habitants i visitants. 
 
3.4.2.3. Mobilitat obligada interna 
La mobilitat obligada interna engloba els desplaçaments per raó de treball i estudi que tenen com a 
origen i destí el propi municipi. 
 
Segons l’enquesta de mobilitat obligada (2001), els desplaçaments interns diaris són 1.847, 1.674 per 
raó de treball i 173 per estudi. 
                                                           
2 Notícia apareguda al Diari el Punt (13/02/2006) 

Figura 67.Principals Eixos viaris del nucli urbà de Sant Joan de 
les Abadesses 

Font: Elaboració pròpia; Hipermapa; Atles electrònic de 
Catalunya. Departament d’Obres Púbiques i Política Territorial. 

Carretera C-26 
 
Carretera Gi-521 
 
Carretera GIV-
5211 

Figura 68 : Carretera C-26 al seu pas per l’interior de Sant 
Joan de les Abadesses  

 
Font: Elaboració pròpia
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El mitjà de transport més habitual en els desplaçaments interns es fan a peu i amb vehicles individuals 
quan es realitza per treball, mentre que els desplaçaments per motius d’estudis es fan majoritàriament 
amb vehicles individuals i amb transport col·lectiu. 
 

Taula 25: Principals relacions intermunicipals per mobilitat obligada. 2001. 
Desplaçaments des d’altres municipis a Sant Joan de les Abadesses 

Municipi Residència - treball Residència - estudi TOTAL 
Sant Joan de les Abadesses 415 3 418 

Llanars 4 0 4 
Olot 25 0 25 

Molló 7 0 7 
Sant Pau de Segúries 36 0 36 

Ripoll 195 0 195 
Vilallonga de Ter 3 0 3 

Camprodon 25 0 25 
Campdevànol 32 0 32 

Toses 3 0 3 
Les Lloses 2 0 2 

Torelló 9 0 9 
Llers 2 0 2 
Berga 1 0 1 

Sabadell 2 0 2 
Ribes de Freser 4 0 4 

Santpedor 2 0 2 
Figueres 2 0 2 
Gombrèn 4 0 4 

Sant Quirze de Besora 4 0 4 
Mataró 0 1 1 

Sant Boi de Llobregat 0 1 1 
Santa Coloma de Gramenet 0 1 1 

Ogassa 35 0 35 
Resta de Catalunya 18 0 18 

Desplaçaments de Sant Joan de les Abadesses a d’altres municipis 
Municipi Residència – treball Residència – estudi TOTAL 

Camprodon 483 159 642 
Barcelona 70 49 119 

Ripoll 167 52 219 
Olot 52 16 68 

Ribes de Freser 15 0 15 
Sant Pau de Segúries 13 0 13 

Camprodon 13 2 15 
Girona 13 18 31 

Vic 9 14 23 
Sant Joan de les Abadesses 4 0 4 

Parets del Vallès 0 2 2 
Campdevànol 39 0 39 

Manlleu 10 0 10 
Torelló 1 0 1 

Sant Quirze de Besora 4 0 4 
Sant Joan les Fonts 4 0 4 
Sant Hilari Sacalm 3 0 3 

Terrassa 0 2 2 
La Vall de Bianya 10 0 10 

Les Lloses 3 0 3 
Bagà 2 0 2 

L’Hospitalet de Llobregat 2 0 2 
Badalona 2 0 2 

Lleida 0 5 5 
Resta de Catalunya 45 0 45 

Desplaçaments interns 
Municipi Residència – treball Residència – estudi TOTAL 

Sant Joan de les Abadesses 1.166 12 1.178 
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Enquesta de Mobilitat Obligada). 2001 
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La mobilitat obligada per desplaçament per residència – treball, es representa en la següent taula. 
 

Taula 26: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. Sant Joan de les 
Abadesses. Any 2001 

  Sexe 
 Total Homes Dones 

Desplaçaments dins 1.166 641 525 
Desplaçaments a fora 508 311 197 
Desplaçaments des de fora 415 263 152 
Total generats 1.674 952 722 
Total atrets 1.581 904 677 
Diferència atrets/generats -93 -48 -45 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Dels 1.674 desplaçaments diaris que es van realitzar l’any 2001 per motius de treball, 971 realitzaven un 
desplaçament diari, mentre que 438 en realitzaven dos o més. 141 persones declaren que no es 
desplacen. 
 
D’aquests, 1.166 desplaçaments tenien origen i final el municipi de Sant Joan de les Abadesses, 508 
tenien l’inici a Sant Joan de les Abadesses i final un altre municipi. Per últim 415 viatges, el seu destí 
final era de Sant Joan de les Abadesses. Així la diferència entre els desplaçaments atrets i els generat és 
negativa, es generen més desplaçaments que no s’atreuen (-93desplaçaments). 
 
La mobilitat obligada per desplaçament residència – estudi, per sexe, de la població major de 16 any o 
més de Sant Joan de les Abadesses, a l’any 2001 es presenta en la següent taula. 
 

Taula 27: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. Sant Joan de les 
Abadesses. Any 2001 

  Sexe 

 Total Homes Dones 

Desplaçaments dins 12 1 11 
Desplaçaments a fora 161 83 78 
Desplaçaments des de fora 3 1 2 
Total generats 173 84 89 
Total atrets 15 2 13 
Diferència atrets/generats -158 -82 -76 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Dels 173 desplaçaments diaris que es va realitzar per anar al lloc d’estudi 82 d’aquests realitzaven un 
únic desplaçament diari, mentre 10 que en realitzaven dos o més al dia. 80 persones declaren que no es 
desplacen. 
 
D’aquests, 12 desplaçaments tenien origen i final el municipi de Sant Joan de les Abadesses, 161 tenien 
l’inici a Sant Joan de les Abadesses i final un altre municipi. Per últim 3 viatges, el seu destí final era Sant 
Joan de les Abadesses. Així la diferència entre els desplaçaments atrets i els generat és negativa, es 
generen més desplaçaments que no s’atreuen (-158 desplaçaments). 
 
Els desplaçaments es realitzen amb diferents mitjans de transport, hi ha diferències en l’ús del transport 
segons si es fa servir per anar a treballar a o per raons d’estudi, les següents taules ens mostren 
aquestes diferències i l’ús que es fa dels servies de transport públic. 
 

Taula 28: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. Mitjans de transport Sant Joan de les Abadeses. Any 
2001 

 Mitjans de transport 

 
Només 

Individual 
Només 

Col·lectiu 
Només 
altres 

Individual i 
Col·lectiu 

Individual i 
altres 

Col·lectiu i 
altres 

Desplaçaments dins 914 112 1 7 1 0 
Desplaçaments a fora 357 13 2 2 0 0 
Desplaçaments des de fora 371 26 0 0 0 0 
Total generats 1.271 125 3 9 1 0 
Total atrets 1.285 138 1 7 1 0 
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Taula 28: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. Mitjans de transport Sant Joan de les Abadeses. Any 
2001 

 Mitjans de transport 

 
Només 

Individual 
Només 

Col·lectiu 
Només 
altres 

Individual i 
Col·lectiu 

Individual i 
altres 

Col·lectiu i 
altres 

Diferència atrets/generats 14 13 -2 -2 0 0 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 

Taula 29: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. Mitjans de transport Sant Joan de les Abadeses. Any 
2001 

 Mitjans de transport 

 
Només 

Individual 
Només 

Col·lectiu 
Només 
altres 

Individual i 
Col·lectiu 

Individual i 
altres 

Col·lectiu i 
altres 

Desplaçaments dins 5 2 0 1 0 0 
Desplaçaments a fora 25 58 0 1 0 0 
Desplaçaments des de fora 1 1 0 1 0 0 
Total generats 30 60 0 2 0 0 
Total atrets 6 3 0 2 0 0 
Diferència atrets/generats -24 -57 0 0 0 0 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Aquestes dues taules ens indiquen que la raó majoritària per agafar el cotxe, és el treball, ja que 
comparativament els que es desplacen per raons d’estudi agafen molt menys el cotxe particular i fan 
servir més el transport col·lectiu, sobretot per sortir fora del municipi. 
 
En resum podem concloure: 
 

- El 48,6 % dels desplaçaments intermunicipals atrets a Sant Joan de les Abadesses per motius 
de feina i el 45 % dels generats són efectuats amb transport individual. 

- Caldria destacar que un 44,33% dels habitants de Sant Joan de les Abadesses es desplaça fins 
al seu lloc de treball a peu. 

- El 35% dels desplaçaments intermunicipals generats a Sant Joan de les Abadesses per motius 
d’estudi són efectuats amb transport col·lectiu. 

- En els desplaçaments de la residència al lloc de treball cal destacar l’important número de 
viatges a Ripoll, el 32,87%. Així com els realitzats a Olot, el 10,23%. 

 
 
3.4.4. Transport públic 
La Xarxa de transport públic del municipi de Sant Joan de les Abadesses no es extensa. Bàsicament 
consta de 5 línies d’autobusos interurbans que connecten diferents poblacions del Ripollès, Garrotxa, 
Gironès, Osona, Pla de l’Estany, Vallès Occidental i Barcelonès. 
 
Les línies d’autobús connecten amb Ripoll 14 viatges al dia, entre sermana, i 7 viatges al dia, durant els 
caps de setmana i els dies festius; amb Olot 2 viatges al dia, Barcelona 1 viatge d’anada i tornada al dia, 
entre altres connexions amb altres poblacions. 
 
A continuació es detallen aquestes línies d’autobusos. 
 

Taula 30: Línies d’autobusos interurbans amb parada a Sant Joan de les Abadesses 

Línia Nom línia Recorregut Empresa 

2108 Camprodon-Barcelona 

Camprodon, La Colònia Estabanell, LA 
Ral, Sant Pau de Seguries, La Colònia 
Llaudet, St. Joan de les Abadesses 
(nord),Sant Joan de les Abadesses (sud), 
Cal Gat, Rivamala, Rama, Ripoll, La 
Farga de Bebié, Montesquiu, Sr. Quirze 
de Besora, Les Masies de Voltregà, St. 
Hipòlit de Voltregà, La Gleva, Vic 
Barcelona 

TEISA 

2109 Ripoll- Olot- Barcelona-
UAB per Sarrià de Ter 

Ripoll, St. Joan de les Abadesses, 
Camprodon, ST. Pau Seguries, L’Hostal 
nou de Bianya, Olot, Castellfollit de la 
Roca, Besalú, Banyoles, Sarrià de Ter, 
Barcelona, UAB, 

TEISA 
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Taula 30: Línies d’autobusos interurbans amb parada a Sant Joan de les Abadesses 

Línia Nom línia Recorregut Empresa 

2148 Camprodon-Ripoll Camprodon, Sant Joan de les 
Abadesses, Ripoll 

TEISA 

2142 Olot-Ripoll 
Girona, Olot, Bastons, Riudaura, Serrota, 
La cantina, Vallfogona del Ripollès, Sant 
Joan de les Abadesses, Ripoll 

TEISA 

2154 Puigcerdà-Ripoll-Girona 

Puigcerdà, Llívia, La Molina, Planès, 
Planoles, Ribes de Freses, 
Campdevànol, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Olot, Girona 

TEISA 

Font: Autobusos Interurbans. Guia de la mobilitat. Generalitat de Catalunya i el Periódico
de Catalunya 

 
A més de les línies de transport ja esmentades, hi ha un servei de transport col·lectiu a la demanda, 
entre Sant Joan de les Abadesses i Ogassa o sigui l’autobús fa el recorregut en funció dels usuaris que 
ho hagin demanat.3 
 
A la primavera del 2006 entrarà en funcionament una nova ruta de transport públic col·lectiu, aquesta 
farà el recorregut Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll i Campdevànol 
catorze vegades en cada sentit els dies feiners, entre les sis del matí i les vuit de la tarda, i vuit vegades 
els caps de setmana i festius. Aquesta línia es posa en marxa a partir d’un conveni entre el departament 
de Política Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal4. 
 
Segons ens indica el Projecte de millora dels serveis de transport públic al Ripollès, les principals 
relacions interiors de l’empresa TEISA (transport col·lectiu) a la comarca del Ripollès, des del punt de 
vista de la demanda són:  

Ripoll – Camprodon 
Ripoll - Sant Joan de les Abadesses 

Ripoll – Sant Pau de Segúries 
Ripoll – Valfogona del Ripollès 

Camprodon – Sant Joan de les Abadesses 
 
Així mateix les principals relacions exteriors són les següents: 

Olot  - Ripoll 
Olot – Camprodon 

Olot - Sant Joan de les Abadesses 
Camprodon – Barcelona 

Sant Joan de les Abadesses - Barcelona 
 
Aquests fet ens indica la importància comarcal de Sant Joan de les Abadesses, des del punt de vista de 
les comunicacions i particularment del transport col·lectiu, ja que Sant Joan de les Abadesses, centralitza 
bona part de les comunicacions amb transport col·lectiu. 
 
El transport escolar està assegurat amb diferents línies i parades, en les següents taules, es pot veure 
l’utilització i els recorreguts del transport escolar al municipi de Sant Joan de les Abadesses. 
 

Taula 31: Serveis de transport escolar al Ripollès (curs 2003-2004). Setcases 
Itinerari Empresa 
Sant Joan de les Abadesses – IES Ripoll TEISA 
Llanars – Camprodon – Sant joan de les Abadesses – Cee Dr. 
Ramon Suriñach (Ripoll) 

Joan 
Cambras 
Morera 

Sant pau de Segúries – Sant joan de les Abadesses – IES Ripoll TEISA 
  
Font: Projecte de millora dels serveis de transport públic al Ripollès. Ripollès Desenvolupament 

 
Segons el projecte de millora dels serveis de transport públic del Ripollès, en els municipis més grans de 
la comarca (Sant Joan de els Abadesses i Ripoll), es posa de manifest la manca de més serveis diaris 
pel transport existent. Per altra banda, segons la mateixa font, l’avaluació de Sant Joan de les 
Abadesses en quan a transport públic, és acceptable. 
 

                                                           
3 Segons informació extreta del Projecte de millora dels serveis de transport públic al Ripollès. Ripollès Desenvolupament 
4 Noticia del diari El Punt del 13 de juny de 2006 
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A Sant Joan de les Abadesses hi ha com a mínim 1 persones que fan les funcions de taxista5 
 
 
3.4.5. Mobilitat no motoritzada 
 
La gran majoria de desplaçaments intraurbans que es realitzen es fan amb mitjans no motoritzats, 
sobretot es va a peu. Així serà important l’adaptació dels nuclis urbans a les necessitats dels vianants i la 
priorització d’aquests en la mobilitat municipal. 
 
Una alternativa a la mobilitat motoritzada és la bicicleta, que es fa servir per desplaçaments mitjans i 
alhora de practicar esport. La bicicleta com a mitjà de transport és una modalitat que va a l’alça és 
econòmica, sostenible i saludable. 
 
3.4.5.1. Xarxa de carrils bici 
La comarca del Ripollès té un Centre BTT (Bicicleta Tot Terreny), que consta d’un centre de recepció a 
Sant Joan de les Abadesses, 4 punts d’informació i 10 itineraris de diferents dificultats. 
 
En el municipi de Sant Joan de les Abadesses comencen i hi passen cap moltes d’aquestes rutes.  
Aquestes són: 

- Ruta 1. Castell de Milany 
- Ruta 2. Sant Bernabé de les Tenes 
- Ruta 3. Sant Martí Surroca 
- Ruta 4:Collada del Muig 
- Ruta 6: La Rovira 
- Ruta 9. Ruta de les Vagonetes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per altra banda, el Consorci Ripollès Desenvolupament i la Diputació de Girona, han creat una xarxa 
d’itineraris per BTT’s, amb un Punt d’Acolliment a Sant Joan de les Abadesses i diferents punts 
d’informació. Aquesta xarxa consta de 19 rutes amb 4 nivells de dificultat. Les rutes d’aquesta xaxa que 
passen per Sant Joan de les Abadesses conicideixen amb les rutes del centre BTT. 
 
Hi ha altres rutes senyalitzades en el municipi de Sant Joan de les Abadesses, des del portal internet 
www.elripolles.com, assenyala 3 itineraris, la ruta 3: Sant Joan de les Abadesses-Vallfogona del Ripollès, 
la ruta 5: Fogonell-Coll de Pal i la ruta 15: Ogassa-Sant Joan de les Abadesses. 
 
Algunes d’aquestes rutes comparteixen itineraris, amb rutes d’altres xarxes de carrils bici. 
 
Hi ha el projecte d’unir el Ripollès , amb la Garrotxa a partir d’una via verda, entre Olot i Sant Joan de les 
Abadesses, així aquesta enllaçaria a Olot amb la ruta del Carrilet fins a Sant Feliu de Guíxols (Baix 
Empordà). Quan la via verda estigui finalitzada es podrà anar dels Pirineus (Ripoll) al mar Mediterrani 
(Sant Feliu de Guixols) amb bicicleta. 
 
No es te constància de cap xarxa urbana de carrils per a bicicletes, més enllà dels itineraris que passen 
pels diferents nuclis urbans del municipi. 
                                                           
5 Extret de http://www.santjoandelesabadesses.com / i Projecte de millora dels serveis de transport públic al Ripollès. Ripollès 
Desenvolupament 

Figura 69. Rutes del Centre BTT- Ripollès, en el 
municipi de Sant Joan de les Abadesses. 

 
Font: Centres BTT
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3.4.5.2. Prioritats de pas als vianants 
Els desplaçaments a peu representen un sistema de transport important per als habitants de Sant Joan 
de les Abadesses. Les dimensions del nucli urbà fan que les distàncies de desplaçament del ciutadà per 
acudir a la major part de serveis siguin força reduïdes, excepte en algunes zones molt localitzades. 
 
Intuïtivament, els principals recorreguts dels vianants per l’interior del nucli ressegueixen els carrers 
comercials, el nucli històric, així com les vies d’aproximació als principals serveis. 
 
El pont vell, utilitzat per a ús exclusiu de vianants, serveix per comunicar els barris de l’Estació i el Roser, 
amb la resta dels municipis, separats pel pas del riu Ter. 
 
La Reforma al carrer Ramon d’Urg, millorarà la qualitat d’aquest carrer, es refaran les voreres, que en 
algun tram no presenten un bon estat. 
 
Els barris del Roser i L’estació, donades les seves característiques, amb molts de pendents, la mobilitat 
peatonal és dificultosa, però a més moltes voreres i espais no són òptims. Un exemple és el passeig de 
l’estació, on les voreres són molt estretes i amb obstacles, com fanals. (Mirar fotografia Pg. de l’Estació. 
Barri de l’Estació, del punt 3.1.7. Qualitat dels diferents espais públics) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 70 : Carrer Corriols des de la Plaça 
Major 

 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 71 : Carrer del barri de l’Eixample 

 
Font: Elaboració pròpia 
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B. Diagnosi estratègica 
 
La mobilitat de les persones i de mercaderies cada vegada és més elevada. Avui el transport és un dels 
principals consumidors d’energia, alhora que aporta moltes de les emissions de contaminants 
atmosfèrics, a banda d’altres aspectes que tenen una important incidència en l a qualitat urbana i en la 
qualitat de vida dels ciutadans (sorolls, aparcaments, etc.). Aquests augment de la mobilitat està 
relacionada amb l’ús massiu del vehicle privat. Sovint s’utilitza el cotxe, fins hi tot per als desplaçaments 
per dins del poble. 
 
Davant d’aquesta situació, un model de mobilitat sostenible ha d’apostar per la promoció dels 
desplaçaments a peu (o en bicicleta) per dins el nucli urbà i potenciar el transport públic, en la majoria de 
desplaçaments quotidians. 
 
Una altre aspecte a considerar és el nivell d’accessibilitat del municipi, tenint en compte que existeix un 
marc legal (Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i els 
decrets que la desenvolupen), que estableix que els edificis públics i els carrers i voreres, han de ser 
accessibles a les persones amb mobilitat reduïda. 
 
3.4.6. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 XARXA DE CARRETERES SUFICIENT I EN GENERAL EN BON ESTAT 
 
Pel municipi de Sant Joan de les Abadesses hi transcorren diferents carreteres, algunes d’elles de certa 
importància a nivell comarcal, ja que són intercomarcals (Carretera C-26). 
El fet de que el Ripollès sigui una comarca de Muntanya, fa que les connexions viàries, entre els 
diferents nuclis i altres comarques veïnes, siguin dificultoses. Tot hi així el temps que es necessita per 
anar des de Sant Joan de les Abadesses a diferents capitals catalanes no és excessiu. 
 
Les actuacions que en els últims anys s’estan duent a terme en les carreteres del Ripollès i les noves 
infrastructures projectades (variant de Sant Jan de les Abadesses), fan que la mobilitat en la comarca i el 
municipi, hagin millorat i alhora ha millorat la qualitat d’aquestes vies.  
Per altra banda les intensitats de pas de vehicles no són molt altes comparades amb altres carreteres de 
la comarca i de la resta de Catalunya. Però s’observa que hi ha certa estacionalitat en la intensitat de 
trànsit de les carreteres, donades per l’oferta turística de la comarca. 
 

  ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ NORMAL 
 
Si es compara amb altres àmbits territorials, s’observa que l’índex de motorització del municipi de Sant 
Joan de les Abadesses, és bastant semblant a les mitjanes de la comarca, província i Catalunya. 
La qual cosa és positiva però s’ha d’anar en compte, ja que la tendència general és que aquest índex 
any rere any augmenti, això vol dir que en els pròxims anys (15-20 anys), es pot arribar a la xifra d’un 
cotxe per habitant. Aquest punt seria perillós donades les característiques del municipi i de la comarca. 
 

  ELEVADA MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I TRANSPORT PÚBLIC DEFICIENT 
 
Pel municipi de Sant Joan de les Abadesses hi fan parada 5 línies regulars d’autobusos que comuniquen 
el municipi amb altres municipis veïns, comarques i capitals.  
Si es relaciona aquesta dada amb l’enquesta de mobilitat obligada (2001, Institut d’Estadística de 
Catalunya), on s’observa que la majoria de desplaçaments, sobretot alhora d’anar a treballar, es realitzen 
en transport privat, s’arriba a la conclusió que l’oferta de transport públic al municipi és deficient i per tant, 
s’han de reforçar les línies de transport públic i fer campanyes a favor de l’ús del transport públics, en 
definitiva potenciar un canvi en la mobilitat personal, però sempre des de la potenciació dels serveis de 
transport públic. 
Per altra banda s’ha detectat la problemàtica que tenen la gent gran del municipi alhora de desplaçar-se, 
la deficient xarxa de transport públic fa que no es puguin desplaçar-se d’un municipi a l’altre amb facilitat 
i els seus interessos, com pot ser l’accés a la sanitat, es veu dificultada per aquest fet. 
 

 BONA XARXA DE CARRIL BICI DESTINADA AL LLEURE 
 
La xarxa de carril bici que s’ofereix en el municipi de Sant Joan de les Abadesses és molt complerta, 
però aquesta està exclusivament dedicada al lleure, com un incentiu turístic més. Però no s’ha tingut en 
compte la mobilitat amb bici urbana i interurbana, per l’ús quotidià. Aquest fet també és lògic per les 
característiques del municipi i la comarca, ja que els nucli de Sant Joan de les Abadesses no és gran i a 
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la majoria de llocs s’hi pot arribar a peu, i pels desplaçaments entre els diferents nuclis de la comarca és 
dificultós fer-los amb bici donat el rellu comarcal. 
 

 ADAPTACIÓ PERSONES MOBILITAT REDUÏDA 
No s’ha facilitat dades, sobre les adaptacions dels diferents espais a les Persones de Mobilitat Reduïda. 
Aquest fet ens pot donar a entendre que no s’ha plantejat aquesta problemàtica en el municipi, la qual 
cosa pot implicar que no es duen o duran a terme Plans d’Adaptació, per ignorància de la problemàtica. 
Per l’observació directa que s’ha fet, pel present estudi, es pot dir que en general no hi ha cap 
planificació d’adaptació dels espais públics per a persones amb mobilitat reduïda, tot i que en alguns 
barris de la població (Vila Vella, Centre i Eixampla) la mobilitat de les persones amb Mobilitat reduïda, pot 
ser relativament fàcil. En els barris del Roser i de l’Estació la seva mobilitat pot ser més dificultosa, ja 
sigui per les característiques del terrenys com per la deficient qualitat i estat dels espais públics, com són 
les voreres. 
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3.4.7. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Xarxa de senders i carrils bici extensa, sobretot de recorreguts esportius i turístics 

- Nuclis urbans petits aquest fet hauria de facilitar la mobilitat sostenible 

- Els barris més nous del nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses, les seves característiques 
fan que s’adaptin millor a la mobilitat actual. 

- Els desplaçaments per treball no han augmentat excessivament en els últims anys. 

- Carreteres amb risc d’accidentalitat baix 

- Índex de motorització del municipi inferior als nivells comarcals i provincials. 

- En la Vila Vella, es prioritza no exclusivament els peatons. 

 

Punts febles 

- Les Característiques del municipi, complica la construcció de noves vies de comunicació per 
millorar la mobilitat interna, com pot ser una variant de la carretera C-26 en el nucli urbà. 

- El sistema de transport majoritàriament usat és el vehicle privat 

- Poc ús del transport col·lectiu, sobretot per anar a treballar. 

- El casc antic, per les seves característiques, dificulta la mobilitat amb vehicle privat. 

- No es tenen dades d’adaptació dels diferents espais per a persones amb Mobilitat Reduïda. 

- Alguns barris no estan gens preparats per a persones amb mobilitat reduïda 

 

Oportunitats 

- Millora de la carretera C-26 entre Olot i Sant Joan de les Abadesses. Aquesta pot potenciar les 
relacions intercomarcals i descarregar de trànsit altres carreteres. 

- Hi ha el projecte de via verda entre Sant Joan de les Abadesses i Olot, que enllaçaria amb la 
via verda Olot – Girona – Sant Feliu de Guíxols. 

- S’estan desenvolupant actuacions en la comarca, de millora de la mobilitat, a partir del Pla 
Comarcal de Muntanya del Ripolles 

 

Amenaces 

- La estacionalitat del turisme, fa que les carreteres presentin intensitats més elevades, per tant 
dificulten la mobilitat i augmenta el risc d’accidentalitat. 
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3.5. Balanç de l’aigua 
 
A. Memòria descriptiva 
 
En aquest apartat s’aborda la totalitat dels aspectes relatius a la gestió de l’aigua en el municipi, des de 
la seva captació i el seu ús fins al seu abocament final un cop ja ha estat depurada. 
 
3.5.1. Abastament d’aigües 
 
En el terme municipal de Sant Joan de les Abadesses s’abasteixen d’aigua d’un manantial i disposen 
d’una planta potabilitzadora. En aquests moments s’està construint una potabilitzadora nova que es 
realitzarà en tres fases. 
 
3.5.1.1. Estat dels aqüífers, captacions, potabilització, distribució i subministrament 
d’aigua 
Els habitants de Sant Joan, consumeixen l’aigua de l’aixeta durant tot l’any, no havent-se detectat 
problemes amb el subministrament ni amb la qualitat en els darrers anys. 
 
No s’han detectat problemes amb els purins amb l’aigua de subministrament. 
 
3.5.1.2. Qualitat de l’aigua d’abastament 
La normativa bàsica d’aplicació en el servei d’abastament d’aigua potable és a nivell estatal i està inclosa 
en el Real Decret 140/2003 de 7 de febrer, BOE número 45 de 21.02.03, d’harmonització amb la 
Directiva 98/83/CE de 3 de novembre. En aquesta normativa es fixa que totes les aigües destinades a 
consum humà han de satisfer els criteris de qualitat de l’annex I i completats amb proves analítiques i de 
les seves corresponents metodologies dels annexos IV i V. Aquesta normativa deroga el RD 1138/1990 
de 14 de setembre i fixa les normes tècnicosanitàries per a la captació, tractament, distribució i control de 
qualitat de les aigües de consum públic. 
 
El RD 140/2003 fixa en diversos annexos els (1) paràmetres i valors paramètrics que han de complir les 
aigües potables: 
Annex A.- Paràmetres microbiològics. 
Annex B.- Paràmetres químics que es controlen, segons les especificacions del producte. 
Annex C.- Paràmetres indicadors. 
Annex D.- Radioactivitat. 
 
Així com (2) les normes UNE-EN de substàncies utilitzades en el tractament d’aigua de consum humà, 
(3) dades dels laboratoris de control de la qualitat de l’aigua de consum humà, (4) els mètodes d’assaig: 
A.- Paràmetres pels quals s’especifica els mètodes d’assaig 
B.- Paràmetres pels quals s’especifiquen les característiques dels resultats 
C.- Paràmetres pels quals no s’especifica cap mètode d’assaig 
 
i (5) la periodicitat i nombre mínim de mostres de cada sistema d’abastament, segons el nombre 
d’habitants abastats. 
 
Les empreses subministradores han de dur a terme les corresponents analítiques de l’aigua 
d’abastament, atenent als criteris fixats per la legislació vigent per a la seva població, tot oferint les 
garanties sanitàries pertinents. 
 
No s’han rebut les proves analítiques de qualitat de l’aigua de subministrament de Sant Joan de les 
Abadesses.  Tot i això, segons dades de municipis propers i característiques ambientals de Sant Joan, 
se suposa que els paràmetres habituals es troben dins la normalitat. 
 
3.5.1.3. Usos i consums d’aigua per sectors 
Pràcticament la totalitat del consum d’aigua del municipi de Sant Joan de les Abadesses es fa a partir de 
l’aigua potable de la xarxa. 
 
Els pous particulars es destinen majoritàriament a l’abastament dels habitatges aïllats, al reg agrícola i 
possiblement a algunes activitats econòmiques industrials i ramaderes. 
 
Les aigües superficials de les rieres poden ser utilitzades per al reg agrícola però amb un volum poc 
significatiu donat el seu caràcter marcadament estacional. 
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S’estima que hi ha un consum de la xarxa municipal d’aigua potable industrial de 50.912 m3/anuals, un 
consum domèstic de 201.316 m3/anuals, un consum de serveis de 8.497 m3/anuals mentre que el 
consum municipal es desconeix. 
 
Hi ha altres consums en el municipi que no s’abasteixen de la xarxa municipal sinó que el cabal d’aigua 
prové de fonts pròpies. Aquest és el cas del sector serveis que consumeix 10.790 m3/anuals, el sector 
industrial amb un consum de 243.284 m3/anuals i la producció d’energia hidràulica que consumeix 
4.275.604 m3/anuals. 
 
El consum dels abonats que disposen de fonts pròpies, representen més d’un 90% del total d’aigua 
consumida en el municipi de Sant Joan les Abadesses. 
 
3.5.1.4. Fonts. Localització i qualitat de les aigües 
En el municipi de Sant Joan de les Abadesses hi ha un conjunt de fonts públiques per als voltants del 
municipi, que es troben enllaçades a través d’una ruta a peu. Aquestes fonts són un total de sis i són: 

- La font de la Puda: Font d’aigües sulfuroses. A l’any 1828 es va canalitzar i el 1840 es va 
urbanitzar amb la popularització de les aigües termals. 

- La font del Prat: A peu del camí del Ral, al costat de l’Ermita de la Mare de Déu del Prat, hi ha 
unes escales que baixen fins a la font del Prat, vora el Torrent de les Mentides. 

- Font del Cubilar: La font es troba just al darrera de la casa coneguda La Vaca Cega, en honor al 
poema escrit per al poeta Joan Maragall en aquest emplaçament. 

- Font dels Vermells: Aquesta font es troba condicionada amb unes taules i uns bancs construïts 
l’any 1921. 

- Font del Cucut: Està situada a la pista foresta que porta al mas de Les Llances i al municipi de 
Vallfogona del Ripollès. És una font que nota molt les pluges i les secades. 

- Font del Poi: Es troba al capdevall del passatge de la Plana, tocant a l’última casa hi ha escales 
que hi condueixen. És un excel·len mirador sobre el riu Ter i la Serra de Cavallera. 

 
De manera habitual en la majoria dels municipis, el farmacèutic titular era la persona encarregada de dur 
a terme els controls de potabilitat de les fonts públiques naturals. No obstant, des de l’any 2001, aquesta 
situació ha canviat, i actualment aquests controls són responsabilitat directa dels propis ajuntaments, els 
quals deleguen en altres persones o bé a la mateixa companyia d’aigües la responsabilitat de dur a 
terme les corresponents analítiques de les fonts naturals. 
 
En el cas de Sant Joan de les Abadesses i segons la normativa vigent, les analítiques de les fonts 
municipals s’han de realitzar 4 anàlisis l’any. 
 
3.5.1.5. Pous. Localització i usos 
A part de les captacions municipals, alguns dels habitants o industrials de Sant Joan de les Abadesses, 
disposen de captacions d’aigua pròpies. En total, al municipi hi ha un total de trenta-vuit captacions 
registrades a l’ACA, tot i que pot ser que n’hi hagin més i que estiguin registrades a l’Agència Catalana 
de l’Aigua. Pel que fa a les captacions legalitzades, la majoria es destinen a reg agrícola i ramader i a la 
realització de força motriu. 
 
A la següent taula, s’indiquen les característiques de les captacions registrades a l’ACA: 
 

Taula 33 : Dades de l’inventari de punts d’aigua del Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua en les quals figura el 
volum d’aigua concedit. 

 
Ús 

 
Número de captacions Volum total 

Reg 2 0,28 l/s 

Reg i Ramader 1 0,949 l/s  

Reg Agrícola i Domèstic 1 0,251 l/s 

Reg Domèstic i Abastament 2 1,75 l/s 

Domèstic 3 0,009 l/s 

Domèstic i Ramader 1 1,02 l/s 

Industrial 16 5.723,41 l/s 

Industrial i Domèstic 1 0 l/s 

Industrial i Sanitari 1 0,046 l/s 

Sanitari 1 0,55 l/s 
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Hidroelèctric 5 8.224,2 l/s 

Força motriu 2 275 l/s 

Altres 2 280 l/s 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 
 
Totes les captacions es troben a la conca del riu Ter, el torrent de Malatosca, el torrent de la Barroca, el 
torrent de Ribamala i el Rec d’en Baxora. 

 
3.5.2. Aigües residuals 
L’ens responsable del sanejament a Catalunya ha estat fins l’any 1998 la Junta de Sanejament, entitat 
adscrita al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i, actualment, ho és l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 
 
El sanejament de Sant Joan de les Abadesses s’emmarca, com el de la totalitat de municipis de 
Catalunya, en el Pla de Sanejament de Catalunya (D. 337/1982, de 27 d’abril), recolzat per altres 
normatives d’àmbit territorial com el Decret 16/1984, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Pla de Sanejament 
corresponent a l’àmbit territorial “zones 2 i 3” i el seu règim econòmico-financer. 
 
El Decret Legislatiu 1/1988 de 28 de gener aprova la refosa dels preceptes de la Llei 5/1981, de 4 de 
juny, i la Llei 17/1987, de 13 de juliol, en un text bàsic únic. 
 
Hi ha altres normatives de caràcter important a Catalunya però que no arriben a afectar al municipi de 
Sant Joan de les Abadesses com poden ser el Decret 328/1988 d’11 d’octubre, d’aqüífers protegits, o el 
Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de zones vulnerables a la contaminació per nitrats. 
Aquests dos aspectes, per bé que no contemplats des del punt de vista legal, són i/o poden arribar a ser 
problemàtics en el futur del municipi. 
 
Finalment el Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües 
residuals afecta als particulars i activitats econòmiques que aboquen les seves aigües directament al 
domini públic hidràulic. 
 
3.5.2.1. Els abocaments 
A Sant Joan de les Abadesses els abocaments d’aigües residuals poden ser únicament de 2 tipus: 

- abocaments directes al domini públic hidràulic, l’autorització dels quals és competència de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, 

- abocaments a la xarxa de clavegueram, l’autorització dels quals és competència de la mateixa 
Agència per bé que la connexió a la xarxa ho és municipal. 

 
Referent a l’ús de la xarxa de sanejament existeix l’ordenança municipal “Ordenança d’ús del sistema de 
sanejament” sobre la connexió al sistema de sanejament. En aquesta es contempla la forma en què s’ha 
de fer l’esmentada connexió, les limitacions dels abocaments, la qualitat que ha de tenir l’efluent així com 
les inspeccions i sancions que se’n poden derivar. 
 
La majoria de particulars i establiments de Sant Joan de les Abadesses estan connectats al sistema 
públic de sanejament exceptuant alguns habitatges disseminats o dels masos aïllats que, atesa la 
dificultat tècnica i econòmica que hi arribi la xarxa de col·lectors, solen tenir fossa sèptica. 
 
3.5.2.2. El sistema de clavegueram 
El sistema de sanejament del nucli de Sant Joan de les Abadesses està constituït per una xarxa de 
col·lectors que recullen les aigües residuals i pluvials del municipi les quals són conduïdes a l’estació 
depuradora del mateix municipi. Les aigües tractades provenen únicament del municipi de Sant Joan de 
les Abadesses. 
 
CADAGUA, S.A. és l'empresa que s’encarrega de l’explotació de la planta depuradora. 
 
La xarxa de sanejament i col·lectors de Sant Joan de les Abadesses és mantinguda per l’Ajuntament, i 
recull les aigües domèstiques, industrials i pluvials del municipi. 
 
L’actual xarxa de sanejament municipal no disposa de xarxa separativa entre les aigües negres i les 
aigües pluvials, excepte a la zona de la Coromina del Bac i al Carrer Ferrocarril, que són trams de 
carrers més nous. 
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3.5.2.3. Caracterització i tractament de les aigües residuals 
Cal indicar que al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses hi ha dues depuradores d’aigües 
residuals, l’una situada al polígon industrial que tracta les aigües procedents de les naus del polígon 
industrial i la seva gestió és pròpia de les empreses del polígon, mentre que l’altre depuradora està 
situada a les afores del municipi en direcció a Ripoll, i tracta les aigües del municipi. La gestió de la 
depuradora municipal és per part del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
L’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Joan de les Abadesses (EDAR) tracta l’aigua residual 
del nucli de Sant Joan de les Abadesses. Tota l’aigua, una vegada depurada s’aboca de nou al Riu Ter. 
 
A l’EDAR de Sant Joan de les Abadesses hi arriben les aigües residuals d’origen domèstic i també les 
produïdes per algunes indústries del municipi que no es troben al polígon industrial, mitjançant un 
emissari amb cabal regulat per sobreeixidors realitzats a la confluència amb els diferents col·lectors. 
 

Taula 34. Ca racterístiques físico – químiques de l’EDAR de Sant Joan les Abadesses 

Nom sistema: EDAR Sant Joan de les Abadesses 

Conca hidrogràfica: Ter 

Estat actual: En servei des de l’any 1995 

Tipus de tractament: Biològic, de doble etapa (sistema Oweg) 

Habitants equivalents: 6.750 habitants 

Capacitat de tractament: 1.350 m3/dia 

Nuclis i municipis servits: Nucli de Sant Joan de les Abadesses 

Font: Junta de Sanejament, Departament de medi ambient de la Generalitat de Catalunya. 
 
Pel que fa a la gestió, recollida i destí dels fangs, per normativa de la Junta de Residus, el fang ha de 
complir un tractament posterior mínim (digestió, deshidratació, i compostatge o assecat tèrmic) i queda 
prohibida la seva aplicació agrícola. 
 

Taula 35: Cabals tractats a l’estació depuradora de Sant Joan de les Abadesses 

ANY 2003 2004 2005 

Cabal m3/any 316.866 333.337 346.611 

Cabal m3/dia 867,80 911,20 1.039,0 

Font: CADAGUA, SA (empresa explotadora EDAR)  
 
En cap de les dades utilitzades no es té en compte la distinció entre aigües domèstiques i industrials 
donat que en els col·lectors les aigües d’ambdós orígens s’han homogeneïtzat, fins i tot amb les aigües 
pluvials en no disposar de xarxa separativa a la major part del nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses. 
 
Segons les dades de què s’ha disposat, les variacions estacionals en el tractament de les aigües 
residuals són clarament detectables, apreciant-se un significatiu increment de l’aigua tractada en els 
mesos de primavera coincidint amb les èpoques de majors pluges i no disposar de xarxa separativa. 
 

     Taula 36: Variacions mensuals del cabal mitjà diari d’entrada a l’estació depuradora de Sant Joan de les Abadesses 
Cabal mitjà m3 Mes 

2004 2005 

Gener 25.019 24.261 

Febrer 27.066 29.982 

Març 28.818 24.256 

Abril 37.942 32.226 

Maig 35.810 31.630 

Juny 26.481 32.043 

Juliol 24.586 33.970 

Agost 24.544 31.829 
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Setembre 24.978 33.381 

Octubre 26.169 36.868 

Novembre 23.730 36.165 

Desembre 28.194 - 

Mitja mensual 27.748 31.510 

      Font: CADAGUA, SA (empresa explotadora EDAR) 
 

Figura 72 Variacions mensuals del cabal mitjà diari d’entrada a l’estació depuradora de Sant Joan de les Abadesses 
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  Font: CADAGUA, SA (empresa explotadora EDAR) 
 
Com es pot observar en la figura anterior l’estació depuradora de Sant Joan de les Abadesses treballa 
per sota de la seva capacitat, ja que parteix d’un cabal de disseny de 40.500 m3/dia i en cap dels mesos 
es supera aquests volums d’aigua a tractar. 
 
De la mateixa manera, a la següent taula es mostra el cabal (m3) diari tractat, que en cap cas supera als 
1.350 m3/dia que és el volum per al qual s’ha dissenyat l’estació depuradora. 
 

Taula 37: Cabals mitjans diaris tractats a l’EDAR de Sant Joan de les Abadesses. 
Cabal mitjà diari (m3/dia) Mes 

2004 2005 

Gener 807,1 782,6 

Febrer 933,3 1.070 

Març 929,6 782,5 

Abril 1.264,7 1.074,2 

Maig 1.155,2 1.020,3 

Juny 882,7 1.068,1 

Juliol 793,1 1.095,8 

Agost 791,7 1.026,7 

Setembre 832,6 1.112,7 

Octubre 844,2 1.189,3 

Novembre 791,0 1.205,5 

Desembre 909,5 - 

Font: CADAGUA, SA (empresa explotadora EDAR) 
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Les dades de qualitat de les aigües d’entrada i sortida de l’estació depuradora d’aigües del sistema de 
Sant Joan de les Abadesses fan referència als paràmetres que es controlen habitualment. 
 

 Taula 38: Mitjana anual i mensual dels principals paràmetres físicoquímics analitzats en l’afluent (aigua d’entrada)  
de l’EDAR 

Mes DQO DBO5 M.E.S Tª ph Cond. 

Gener 278 185 155 8 8,42 1.091 

Febrer 376 177 180 7 8,23 1.051 

Març 464 225 212 9,6 8,40 1.227 

Abril 494 231 205 13,4 8,15 1.298 

Maig 398 209 237 15,6 8,01 1.034 

Juny 466 211 239 18,8 8,22 1.228 

Juliol 495 244 276 21,2 8,02 1.170 

Agost 405 205 203 19,7 8,09 1.276 

Setembre 403 182 191 17,2 8,17 1.271 

Octubre 364 170 189 14,3 8,10 1.121 

Novembre 417 200 196 12,3 8,24 1.406 

Desembre - - - - - - 

 Font: CADAGUA, SA (empresa explotadora EDAR) 
 
Pel que fa a les dades de l’efluent que surt de l’estació depuradora i que s’aboca a la llera pública –més 
concretament al Ter–, se sintetitzen en la taula que segueix: 
 

Taula 39: Mitjana anual i mensual dels principals paràmetres físicoquímics analitzats en l’efluent (aigua de  
sortida) de l’EDAR 

Mes DQO DBO5 M.E.S Tª ph Cond. 

Gener 51 16 12 8,6 7,41 946 

Febrer 39 13 9 7,6 7,30 927 

Març 45 11 13 10,1 7,27 993 

Abril 49 13 12 13,5 7,32 942 

Maig 35 11 12 16,4 7,30 902 

Juny 33 10 9 20,2 7,53 875 

Juliol 30 11 8 21,4 7,23 850 

Agost 31 10 9 20,7 7,29 967 

Setembre 48 15 17 17,8 7,35 984 

Octubre 35 11 12 14,9 7,49 926 

Novembre 44 12 12 13,0 7,37 1.059 

Desembre - - - - - - 

 Font: CADAGUA, SA (empresa explotadora EDAR) 
 
El procés de tractament dels fangs consisteix en un cop generats, se’ls espesseix per augmentar-ne la 
concentració i posteriorment es deshidraten (se'ls elimina l’excés d’aigua) per decantació i centrífuga a fi 
de deixar-los en condicions per al posterior transport i ús. 
 
Els fangs generats s’acumulen en contenidors i d’aquí es destinen íntegrament al reaprofitament 
agrícola. 
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La quantitat de fangs generats a l’estació depuradora de Sant Joan de les Abadesses durant el període 
comprès entre 2003-2005 es mostra a continuació en la següent taula. Els valors que es reflecteixen 
corresponen a les mitjanes mensuals i als totals anuals de quilos de fang generats. 
 

Taula 40: Quantitats de fang generades per l’estació depuradora de Sant Joan de les Abadesses. 
Kg de fang generats Mes 

2003 2004 2005 

Gener - - 5,2 

Febrer - 5,5 4,9 

Març - 12,5 5,7 

Abril - 6,1 5,2 

Maig - 7,7 6,9 

Juny - 7,2 5,2 

Juliol - 11,7 5,0 

Agost - 18,8 3,4 

Setembre - 10,2 4,7 

Octubre - 12,6 4,0 

Novembre - 9,9 3,2 

Desembre - 12,6 - 

TOTAL 66,2 114,8 167,0 

 Font: CADAGUA, SA (empresa explotadora EDAR) 
 
 
3.5.3. Aigües plujanes 
 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses, no disposa de cap tractament ni cap dipòsit d’acumulació 
per a les aigües plujanes. Les aigües plujanes de tot el nucli urbà i de les urbanitzacions del municipi, es 
barregen amb les aigües negres, d’aquesta manera s’aconsegueix reduir la contaminació abans d’arribar 
a la depuradora. 
 
Cal destacar que a la zona de la Coromina del Bac i al carrer del Ferrocarril, es disposa de xarxa 
separativa. Ambdós carrers són de recent formació 
 
 
3.5.4. Recs urbans 
 
No s’ha facilitat informació sobre els recs urbans municipals, i no es tenen dades sobre el tema. 
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3.5.5. Balanç de l’aigua 
 
Figura 73. Balanç de l’aigua del municipi de Sant Joan de les Abadesses 
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B. Diagnosi estratègica 
 
3.5.6. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 
► S’ESTÀ CONSTRUINT UNA NOVA PLANTA POTABILITZADORA  
 
El terme municipal de Sant Joan de les Abadesses disposa d’una planta potabilitzadora, però en aquests 
moments s’està construint una nova potabilitzadora que es realitzarà en tres fases. 
 
► ELS NUCLIS DEL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES S’ABASTEIXEN D’UNA DEU 
SITUAT AL TERME MUNICIPAL  
 
Tots els nuclis de Sant Joan de les Abadesses s’abasteixen d’una única deu situada dins el terme 
municipal. 
 
► A SANT JOAN DE LES ABADESSES EXISTEIXEN DIVERSES FONTS PÚBLIQUES  
 
Dins el terme municipal de Sant Joan de les Abadesses s’han contabilitzat un total de sis fonts públiques 
que es troben enllaçades a través d’una ruta a peu. 
 
► L’AIGUA QUE ES SUBMINISTRA A SANT JOAN DE LES ABADESSES PRESENTA BONA 
QUALITAT 
 
En el municipi no s’han realitzat mostrejos de la qualitat dels aqüífers, donat que l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) només disposa d’una estació en tota la comarca del Ripollès, situada al municipi de Les 
Llosses. 
 
► EL SECTOR DOMÈSTIC ÉS EL PRINCIPAL CONSUMIDOR D’AIGUA POTABLE 
 
Segons les estadístiques de consum d’aigua per sectors econòmics del municipi de Sant Joan de les 
Abadesses, el sector domèstic és el major consumidor amb un 77% del consum total d’aigua potable 
subministrada per la xarxa. 
 
► SANT JOAN DE LES ABADESSES DISPOSA D’UNA ORDENANÇA ESPECÍFICA PER A L’ÚS 
DEL SISTEMA DE SANEJAMENT 
 
En l’ordenança municipal d’ús del sistema de sanejament es contempla la forma en què s’ha de realitzar 
la connexió, les limitacions dels abocaments, la qualitat que ha de tenir l’afluent així com les inspeccions i 
sancions que se’n poden derivar. 
 
► ALGUNS HABITATGES DISSEMINTATS I MASOS AILLATS NO ESTAN CONNECTATS A LA 
XARXA DE SANEJAMENT 
 
La xarxa de sanejament de Sant Joan de les Abadesses no arriba a tots els habitatges del municipi, 
alguns masos disseminats no estant connectats a la xarxa però disposen de fosses sèptiques. 
 
► SANT JOAN DE LES ABADESSES DISPOSA DE XARXA DE SANEJAMENT SEPARATIVA EN 
ALGUNES ZONES DEL MUNICIPI 
 
El sistema de sanejament del nucli de Sant Joan de les Abadesses està constituït per una xarxa de 
col·lectors que recullen les aigües residuals i pluvials del municipi de forma unitària, les quals són 
conduïdes a l’estació depuradora d’aigües residuals del mateix municipi.  
No obstant, a la zona de la Coromina del Bac i al Carrer Ferrocarril, que són trams de carrers més nous 
existeix una xarxa separativa de les aigües negres i pluvials. 
 
► A SANT JOAN DE LES ABADESSES HI HA DUES ESTACIONS DEPURADORES 
 
A l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Joan de les Abadesses hi arriben les aigües residuals 
d’origen domèstic i una petita part de les aigües industrials. Mentre que la gestió dels gruix de les aigües 
residuals d’origen industrial la realitzen les mateixes empreses del polígon mitjançant una depuradora 
situada al polígon industrial que tracta les aigües procedents de les naus d’aquest polígon. 
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► LA DEPURADORA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES TREBALLA PER SOTA DE LA SEVA 
CAPACITAT MÀXIMA 
 
En cap cas, ni en els períodes dels mesos amb més pluges o major presència de visitants al municipi la 
depuradora de Sant Joan de les Abadesses arriba a la seva capacitat màxima. 
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3.5.7. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Sant Joan de les Abadesses disposa d’una gran nombre de fonts públiques distribuïdes al llarg 
de tot el municipi. 

- La qualitat de l’aigua potable que es subministra a Sant Joan de les Abadesses és de bona 
qualitat. 

- El municipi de Sant Joan de les Abadesses disposa d’una ordenança específica per l’ús del 
sistema de sanejament. 

- El cabal diari de promig tractat a l’EDAR de Sant Joan de les Abadesses no supera en cap cas 
el cabal diari de disseny, i s’assoleix l’eficiència teòrica calculada per a la reducció dels 
diferents paràmetres. 

- El municipi disposa de dues EDARS que depuren les aigües residuals domèstiques i les 
industrials. 

 

Punts febles 

- La xarxa de sanejament no està garantida a tot el terme municipal, hi ha diversos habitatges 
disseminats i masos aïllats que no en disposen. 

- El sector domèstic és el principal consumidor d’aigua potable d’abastament municipal. 

 

Oportunitats 

- La construcció de la nova planta potabilitzadora millorarà la qualitat de l’aigua del municipi. 

- El municipi disposa d’una xarxa de sanejament separativa d’aigües residuals i d’aigües 
plujanes, en les noves zones de construcció. 

 

Amenaces 

- L’abastament d’aigua potable del municipi es fa a través d’un únic manantial. 

- Les aigües residuals que s’aboquen a la llera del riu Ter poden contaminar les aigües. 

- A l’EDAR de Sant Joan de les Abadesses hi arriben barrejades les aigües residuals 
domiciliaries i industrials del municipi. 
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3.6. Contaminació atmosfèrica 
 
A. Memòria descriptiva 
 
La contaminació atmosfèrica és un procés que s'inicia a partir de les emissions a l'aire des de diferents 
focus emissors de contaminants. Aquests contaminants segueixen una dinàmica condicionada pels 
processos de transport i dispersió propis del medi atmosfèric. 
 
Per tant, en analitzar la contaminació atmosfèrica de Sant Joan de les Abadesses cal considerar, d'una 
banda, les emissions (contaminants emesos per una font determinada), i d'altra banda, les immissions 
(presència de contaminants a l'aire que afecten a diferents receptors). 
 
Tot i que en general hi ha una certa correlació entre emissions i immissions no són, necessàriament, 
equivalents ja que es poden donar processos a l'atmosfera que poden transportar, dispersar, concentrar 
o, fins i tot, modificar la naturalesa dels contaminants. 
 
 
3.6.1. Principals focus emissors i estimació de les emissions 
 
Les emissions atmosfèriques són difícils de quantificar, donat que majoritàriament solen ser difuses (per 
exemple, emissions difuses industrials) o bé mòbils (mitjans de transport). 
 
Pel que fa a la classificació, se solen diferenciar les fonts naturals i les fonts antropogèniques. Tot i que a 
escala planetària les fonts naturals contribueixen a la contaminació global en un grau superior que les de 
tipus antropogènic, per l’abast d’aquest estudi només es prenen en consideració les fonts d’origen humà, 
ja que és sobre aquestes on es pot intervenir a escala local. 
 
D’aquestes fonts, les més remarcables són els mitjans de transport , els processos industrials i les fonts 
domèstiques i de serveis. 
 
3.6.1.1. Els mitjans de transport 
El trànsit automobilístic representa un dels principals focus emissors de contaminants a l’atmosfera, tant 
per les característiques com per la quantitat de contaminants emesos. D’entre els productes emesos pels 
automòbils, hi destaquen, fruit de la combustió del gasoil o la gasolina: el monòxid de carboni (CO), els 
òxids de nitrogen (NOx), els fums negres (FN), alguns metalls pesants com el plom (amb clara reducció 
degut a una major implantació de les gasolines sense plom), entre d’altres. 
 
És molt difícil donar una xifra de combustible consumit pels mitjans de transport dins del terme municipal, 
ja que els elements consumidors són mòbils. 
 
Per les emissions generades pels mitjans de transport, s’hauria de tenir en compte els dos combustibles 
majoritaris utilitzats pels vehicles, que són la gasolina i el gas-oil, ja que els contaminants emesos varien 
en funció del tipus de combustible, així com de la mobilitat del municipi. A la següent taula es mostren els 
factors de conversió que s’haurien d’aplicar per tal d’obtenir les quantitats emeses de cada tipus de 
contaminant. 
 

Taula 41: Emissió de contaminants atmosfèrics del sector transport en funció del tipus de vehicles i de la xarxa viària 
Gasolina Gas-oil < 3,5 t. Gas-oil > 3,5 t. Contaminant 

g/Km Xarxa local Xarxa 
interurbana 

Xarxa local Xarxa 
interurbana 

Xarxa local Xarxa interurbana 

CO 30 15 2 0,8 18,8 7,3 
NOX 3 2,7 1,6 1,2 8,7 7,4 
PST - - 0,25 0,25 0,95 0,82 
CH4 0,15 0,04 0,005 0,005 0,085 0,01 
N2O 0,006 0,006 0,017 0,017 0,03 0,03 
COVS Entre 1,37 i 0,44 g/Km 

(Ciclomotors 0,6 – 0,3) 0,42 2,01 

Font: CORINARI90 (CORe INventory of AIR emissions methodology, 1990) 
 
Segons estudis realitzats, el CO2 (el causant de l’efecte hivernacle) és el principal gas emès per les fonts 
mòbils degut a la combustió dels gasoils i gasolina. 
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3.6.1.2. Els processos industrials 
Les diferents activitats industrials generen un tipus característic d’emissions i, per tant, de contaminants 
atmosfèrics. Aquestes emissions també varien, segons el tipus de procés, la tecnologia emprada, o el 
tipus i la qualitat de les matèries primeres utilitzades. A l’annex I del Decret 322/1987, de 23 de 
setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’Ambient 
Atmosfèric, s’estableix el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA). En 
aquest catàleg hi figuren totes aquelles activitats industrials emissores de contaminants, catalogades a 
partir de controls d’emissió periòdics que realitza el Departament de Medi Ambient. Cal esmentar que 
d’acord amb la Llei 3/1998, d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, el control dels 
establiments dels annexos II.2 i III passa a ser competència municipal. A Sant Joan de les Abadesses  
existeixen dues empreses inscrita al Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’atmosfera 
(CAPCA). 
 
D’altra banda, la combustió dels propis processos de combustió industrials provoca l’emissió de CO2 a 
l’atmosfera, gas que té un component importat d’efecte hivernacle. El fet que la indústria de Sant Joan de 
les Abadesses no consumeixi gaire gas natural i, en canvi, utilitzi electricitat com a alternativa pels seus 
processos productius fa que, a nivell d’emissions atmosfèriques, el sector industrial no tingui emissions 
altes de CO2. 
 
3.6.1.3. Les fonts domèstiques i serveis 
En l’àmbit domèstic i dels serveis els principals focus d’emissió tenen l’origen en les calefaccions 
domèstiques i serveis, així com les instal·lacions d’escalfament d’aigua i les cuines. La contaminació 
d’aquestes instal·lacions varia, segons el tipus de combustible emprat, sigui propà, butà, gas-oil, fuel o 
gas natural. Donat que no hi ha un control directe d’aquests focus emissors, les emissions s’han estimat 
a partir dels consums d’aquests combustibles, aplicant els factors de conversió corresponents, tal i com 
s’explica al següent apartat. 
 
Donat el baix nombre d’empreses que hi ha al municipi, les emissions del sector industrial es poden 
estimar conjuntament amb les procedents del sector domèstic considerant els focus d’emissió de 
contaminants generats per processos de combustió energètica, i aplicant uns valors d’emissió segons el 
tipus de combustible consumit: gas-oil, fuel-oil, GLP i Gas Natural. 
 

Taula 42: Valors d’emissió relatius al sector industrial i domèstic (tones/Tep) 

Sector Font CO2 SOx NOx CO PST COV CH4 

GN 1,05-2,33 - 0,0021 0,0042 0,00005 0,0008 0,000048 

Gas-oil 2,87-3,20 0,02 0,0025 0,0012 0,00034 0,00034 0,000085 Industrial 

Fuel-oil 2,87-3,20 0,021 0,0074 0,0006 0,00051 0,00006 0,000083 

GN 1,05-2,33 - 0,0021 0,0042 0,00005 0,00048 0,00046 

GLP 1,05-2,33 - 0,0018 0,0005 0,00053 0,00005 0,000053 Domèstic 

Gas-oil 2,87-3,20 0,019 0,0025 0,0012 0,00029 0,00034 0,000085 
Font: Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 

 
3.6.1.4. Emissions globals del municipi 
No es disposen de dades fiables per poder realitzar els càlculs de les emissions de contaminants al 
municipi de Sant Joan de les Abadesses. 
 
Tanmateix, segons estudis realitzats, es pot afirmar que la font energètica menys problemàtica és la 
utilització de gas natural. Alhora, el sector que més contribueix a l’emissió de contaminants és el 
transport, tot i no tenir cap problemàtica amb la contaminació atmosfèrica. 
 
3.6.1.5. Influències dels municipis veïns 
En determinades zones del territori, la proximitat d’un important focus contaminant, juntament amb una 
geografia i climatologia determinada, poden repercutir directament la qualitat de l’aire d’un punt 
relativament allunyat al focus de contaminació. En aquest sentit, la contribució de l’entorn immediat a la 
contaminació atmosfèrica de Sant Joan de les Abadesses pot tenir una incidència molt baixa degut a: 
 
- La gran extensió de zones agrícoles i forestals de què gaudeix el municipi de Sant Joan de les 
Abadesses. 
- La inexistència de nuclis de població i indústries importants propers al terme municipal. 
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3.6.2. Immissions de contaminants mesurats 
 
La taula següent resumeix les principals característiques dels contaminants atmosfèrics, així com les 
seves fonts d'emissió d'origen antropogènic i el mètode de mesura que s'utilitza en les estacions de 
control. 
 

Taula 43: Característiques i principals fonts d’emissió dels contaminants mesurats 

SO2 (diòxid de sofre) 

Característiques Fonts emissores 
antropogèniques Mètode de mesura 

Gas incolor i d’olor forta i sufocant. 
En una atmosfera humida es 
transforma en àcid sulfúric i causa 
la deposició àcida. 
A partir de concentracions <0,1 
ppm, es produeix una important 
reducció de la visibilitat 

- Refineries de petroli 
- Transport: principalment vehicles 
de gas-oil 
- Centrals tèrmiques 
- Combustió de carburants: líquids i 
sòlids 
- Cimenteres 

- Analitzador automàtic per 
fluorescència ultraviolada. 
- Captador manual i anàlisi 
posterior per thorina. 

NO2 (diòxid de nitrogen) 

Característiques Fonts emissores 
antropogèniques Mètode de mesura 

Gas de color amarronat i d’olor 
irritant. Tòxic a altres 
concentracions. 
Intervé en la formació de la boira 
fotoquímica. 

- Transport 
- Centrals tèrmiques 
- Combustió de carburants: gas 
natural, líquids i sòlids 
- Incineradores 
- Cimenteres 

- Analitzador automàtic per 
quimiluminiscència 

 

O3 (ozó) 

Característiques Fonts emissores 
antropogèniques Mètode de mesura 

Gas incolor i d’olor agradable. Molt 
oxidant i irritant. 

- És un contaminant secundari, és 
a dir, no és emès per cap focus. 
- D’origen fotoquímic, és a dir, es 
forma per l’acció de la llum solar i 
en presència d’òxids de nitrogen i 
hidrocarburs. 

- Analitzador automàtic per 
absorció de radiació ultraviolada 

H2S (sulfur d’hidrogen) 

Característiques Fonts emissores 
antropogèniques Mètode de mesura 

Gas incolor i amb forta olor. Límit 
olfactible molt baix (a partir de 2 
ppb). Tòxic a altes concentracions i 
a exposicions curtes de temps. 

- Fabricació de pasta de paper 
- Refineries 
- Indústria de curtits 
- Depuradores d’aigües residuals 

- Analitzador automàtic per 
fluorescència ultraviolada amb forn 
d’oxidació. 

CO (monòxid de carboni) 

Característiques Fonts emissores 
antropogèniques Mètode de mesura 

Gas inodor i incolor. Tòxic a altes 
concentracions i a exposicions 
curtes de temps. Gran indicador del 
trànsit. 

- Transport: principalment vehicles 
de gasolina 
- Centrals tèrmiques 
- Combustió de carburants: gas 
natural, líquids i sòlids 
- Incineradores 
- Cremacions agrícoles 

- Analitzador automàtic per 
absorció de radiació infraroja 

PST (partícules totals en suspensió) 

Característiques Fonts emissores 
antropogèniques Mètode de mesura 

Matèria en suspensió a l’aire. ST: 
partícules de diàmetre <30 µm. 
PM10: partícules de diàmetre <10 
µm. FN (fums negres): partícules 
de diàmetre <1 µm. 

- Centrals tèrmiques 
- Processos de molturació 
- Incineradores 
- Combustió de carburants: líquids i 
sòlids 
- Transport: principalment vehicles 
gasolina 

- Captador manual d'Alt Volum i 
posterior anàlisi gravimètric (PST i 
PM10). 
- Analitzador automàtic per 
atenuació de radiació beta (PST) - - 
Captador manual de petit volum i 
posterior anàlisi per reflectometria 
(FN) 
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Pb (plom) 

Característiques Fonts emissores 
antropogèniques Mètode de mesura 

Metall pesant, sòlid, que queda en 
suspensió amb partícules. Tòxic a 
altres concentracions. Indicador del 
trànsit de vehicles lleugers 
(benzina) 

- Vehicles de gasolina 
- Fàbriques de ceràmica 

- Captador manual d’alt o mig 
volum i posterior anàlisi per 
absorció atòmica 

 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. 
 
3.6.2.1. Xarxa d’estacions de control del municipi 
Actualment, no hi ha cap estació de control de la contaminació atmosfèrica dins del municipi de Sant 
Joan de les Abadesses. El fet de no estar en una zona vulnerable i de gaudir de condicions climàtiques 
poc adverses pel que fa a les condicions de dispersió dels contaminants, ha fet que aquestes mesures 
mai fossin necessàries. Així, segons els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori, el municipi de 
Sant Joan té una capacitat alta, és a dir que ofereix condicions favorables a l’establiment de nous focus 
emissors i té una vulnerabilitat, és a dir, un risc d’exposició de la població i dels espais d’interès natural 
als contaminants atmosfèrics, molt baixa. 
 
3.6.2.2. Diferents contaminants (PST) diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, ozó, monòxid 
de carboni, hidrocarburs 
Degut a que dins de Sant Joan de les Abadesses no hi ha captadors manuals ni automàtics per mesurar 
cap dels paràmetres, no es té informació sobre els nivells d’immissió de diferents contaminants. Les 
estacions automàtiques de control de la contaminació atmosfèrica més properes són les instal·lades a 
Vic (comarca d’Osona) i a Santa Pau (comarca de la Garrotxa), tanmateix la distància entre els punts de 
mesura i el municipi fa que la correlació entre els valors d’immissió d’aquestes estacions i els de Sant 
Joan de les Abadesses siguin molt baix. 
 
Tanmateix, els valors que varen registrar ambdues estacions l’any passat s’adequa a la legislació vigent, 
trobant-se generalment molt per sota dels valors límit i guia que fixen les diferents normatives. 
 
 
3.6.3. Episodis de contaminació. Climatologia de la zona i relació amb processos 
de contaminació 
 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses no hi ha episodis significatius de contaminació. És per això, 
que la climatologia de la zona no presenta relació directa amb els processos de contaminació. 
 
Tanmateix, cal indicar que la climatologia és la típica d’un municipi del Pre-Pirineu, amb una marcada 
inversió tèrmica degut a la seva situació geogràfica. Al municipi es caracteritza per un hivern molt fred, 
que va del novembre fins al febrer, amb importants nevades, i uns mesos de primavera amb abundants 
pluges i temperatures suaus. 
 
 
3.6.4. Plans de protecció especial 
 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses no disposa de cap pla de protecció especial per a la 
contaminació atmosfèrica. La condicions intrínseques del municipi no el fan propens a una contaminació 
elevada; el seu grau d’edificació és baix, disposa d’una important zona boscosa i agrícola i a més no hi 
ha cap activitat industrial. De la mateixa manera, les condicions externes són igual de favorables, ja que 
es troba en una àrea de la comarca del Ripollès envoltada per importants zones boscoses i agrícoles. 
 
 



 
136 

 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 
 

3.6.5. Balanç d’emissions 
 
 
Figura 74. Balanç d’emissions atmosfèriques al municipi de Sant Joan de les Abadesses 
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B. Diagnosi estratègica  
 
3.6.5. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 AL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES NO ES DISPOSEN DE DADES FIABLES 
PER PODER REALITZAR ELS CÀLCULS DE LES EMISSIONS DE CONTAMINANTS  

 
Sant Joan de les Abadesses no diposa de dades per calcular l’emissió de contaminants, tanmateix, 
segons estudis realitzats, es pot afirmar que la font energètica menys problemàtica és la utilització 
d’electricitat. Alhora, el sector que més contribueix a l’emissió de contaminants és el transport, tot i no 
tenir cap problemàtica amb la contaminació atmosfèrica. 
 

 AL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES HI HA DUES EMPRESES INCLOSES DINS 
EL CATÀLEG D’ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINADORS DE L’ATMOSFERA  

 
A Sant Joan de les Abadesses hi ha dues empresa dins el CAPCA. Així, podem dir que hi ha dues  
activitat potencialment contaminadores de l’atmosfera. 
 

 El TRÀNSIT DE VEHICLES ÉS LA PRINCIPAL FONT EMISSORA DE GASOS A L’ATMOSFERA 
 
Hi ha dues tipologies de fonts difuses, el trànsit urbà i l’interurbà, d’aquestes dues tipologies de 
moviments és el trànsit urbà qui genera una major quantitat d’emissions, degut bàsicament a que la 
velocitat és més baixa per dins del municipi i continuament s’ha de reduir i accelerar el que comporta un 
major consum de combustible i per tant una major emissió de gassos a l’atmosfera. 
 

 ELS EFECTES GLOBALS I LOCALS DELS GASOS EMESOS SÓN MÍNIMS 
 
Tot i comptar amb una elevada emissió de CO2 degut bàsicament a les fonts difuses, el municipi de Sant 
Joan de les Abadesses no compta amb problemes continus ni esporàdics de contaminació atmosfèrica, 
degut a la capacitat dispersiva de l’atmosfera del municipi i al reduït nombre d’empreses amb focus 
potencialment contaminadors de l’atmosfera. 
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3.6.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

 

 

Punts febles 

- Hi ha dues empreses del municipi incloses en el Catàleg d’Activitats Potencialment 
Contaminadores de l’Atmosfera. 

- El major gas emes a l’atmosfera és el CO2 el qual prové del trànsit dels vehicles. 

- No es disposen de dades fiables per calcular emissions contaminants a l’atmosfera. 

 

Oportunitats 

- No s’han detectat episodis de contaminació atmosfèrica a Sant Joan de les Abadesses. 

 

Amenaces 

- No s’executa cap control del trànsit de vehicles tot i ser la font que emet una major 
concentració de gasos a l’atmosfera. 
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3.7. Soroll 
 
A. Memòria descriptiva 
 
El soroll és una font de contaminació ambiental que, sobretot en zones urbanes, pot arribar a pertorbar 
l’estat de benestar de les persones i la seva qualitat de vida. L’Organització Mundial per a la Salut (OMS) 
ha definit el soroll con un fenomen acústic que produeix una sensació auditiva considerada 
desagradable, i que pot pertorbar l’estat de benestar de les persones i la seva qualitat de vida. 
 
En els nuclis urbans és on es generen els nivells acústics més elevats, ja que s’hi concentren la majoria 
d’activitats i aparells productors de soroll com les indústries, bars, activitats constructives, 
electrodomèstics... i sobretot el trànsit. 
 
És precisament el trànsit motoritzat l’impacte acústic més rellevant dins els nuclis urbans, al tractar-se 
d’una fons de contaminació mòbil i difusa de complexa solució. Per altra banda hi ha un conjunt de fonts 
de soroll fixes que poden provenir de l’activitat industrial, de la construcció, bars, discoteques, així com 
dels propis particulars (electrodomèstics àudio-visuals, eines de bricolatge,...) i que en alguns casos 
poden ser també significatives. 
 
 
3.7.1. Antecedents. Estudis d’acústica del municipi 
 
A Sant Joan de les Abadesses la contaminació per soroll és important en diverses zones i carrers del 
nucli urbà i al costat de determinades infrastructures viàries. Així les principals fonts de soroll són: 
 
- El trànsit motoritzat en els carrers més transitats del municipi. 
- El soroll provocat per algunes activitats industrials o tallers, i sobretot per l’activitat constructiva. 
- El soroll de diferents activitats d’oci (bars, pubs, restaurants...), principalment durant temporades de 
vacances. 
- Altres fonts de soroll (soroll veïnal,...). 
 
Cal indicar la recent creació d’una destacada zona industrial a la Colònia Jordana, situada a les afores 
del nucli, on s’hi reuneixen un important número d’activitats industrials. Aquesta nova zona industrial 
disposa de tots els serveis i equipaments necessaris (sanejament, enllumenat, tractament propi 
d’aigües...), en una zona suficientment allunyada del nucli de població, com per no causar molèsties de 
soroll. 
 
De la mateixa manera, l’empresa Hilaturas Llaudet, situada al nucli de població de la Colònia Llaudet 
recentment ha construït una nova nau industrial fora de l’antiga colònia, a l’altre costat de la carretera. 
D’aquesta manera s’evita la molèstia causat pel soroll de l’empresa, als habitants de l’antiga colònia. 
 
3.7.2. Normativa reguladora existent 
 
L’actual normativa autonòmica reguladora en els municipis, és la “Llei de Protecció contra la 
Contaminació Acústica” que es troba publicada al DOGCC 3674, del 11/07/2002. Aquesta llei pretén 
considerar la contaminació acústica des del punt de les immisions; així com delimitar el territori en zones 
de sensibilitat acústica en funció d’uns objectius de qualitat; a més de regular un règim específic per a les 
infraestructures de transport i amb l’establiment de tot un seguit de mesures per a minimitzar l’impacte 
acústic en les construccions existents afectades per sorolls i vibracions. Aquesta Llei obliga a: 
 
1) Fer la zonificació acústica del territori en zones de sensibilitat acústica alta (protecció alta contra el 
soroll), moderada (percepció mitjana del nivell del soroll) i baixa (percepció elevada del nivell del soroll). 
En cadascuna d’aquestes zones s’estableixen els valors límits d’immissió i els valors d’atenció a 
l’ambient exterior i també estableix valors límit d’immissió a l’interior dels habitatges i equipaments: 
 

Taula 44: Valors límit d’imissió i d’atenció a l’ambient exterior i interior (en dBA) 

Sensibilitat acústica Valors límit d’immissió     
(a l’exterior) 

Valors d’atenció    
(a l’exterior) 

Valors límit d’immissió ( a 
l’interior) 

 Dia Nit Dia Nit Dia Nit 
Alta 60 50 65 60 30 25 
Moderada 65 55 68 63 35 30 
Baixa 70 60 75 70 35 30 

Font: Llei 16/2002, de Protecció contra la Contaminació Acústica 
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2) - Avaluar la contaminació acústica (tant en infrastructures, en activitats, veïnatge i vehicles a motor, 
com les vibracions a l’interior dels edificis). 
3) En un termini de 4 anys, introduir el vector soroll en la planificació urbanística, mitjançant el mapa de 
capacitat acústica. 
4) Prendre mesures d’insonorització i apantallament en la nova construcció. 
5) Infraccions i sancions, en funció de la seva gravetat. 
 
Segons aquesta Llei, els ajuntaments han d’aprovar una ordenança que incorpori els diferents aspectes 
del text legislatiu. 
 
 
3.7.3. Principals fonts de soroll 
 
Les fonts de soroll es poden classificar com a mòbils i fixes. Al municipi de Sant Joan de les Abadesses 
es descriuen les següents fonts de soroll: 
 
a) Fonts mòbils 

- Trànsit de la C-38, que passa per al mig del municipi i del nucli de població de la Colònia Llaudet. 
- Trànsit per l’interior del municipi dels carrers més comercials. 

 
b) Fonts fixes 

- El soroll generat per les activitats industrials dins el nucli urbà, que per la seva situació afecten a 
la població del nucli de Sant Joan de les Abadesses. 

- El soroll generat per les activitats de serveis (restaurants, bars, pubs...) que poden perjudicar als 
veïns del municipi; en especial les nits del cap de setmana. 

- El soroll generat per les explotacions ramaderes i/o agrícoles del municipi. 
 
 
3.7.4. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu del soroll (diürn, nocturn i per temporades en 
municipis turístics) 
 
No es coneix l’existència en el municipi de Sant Joan de les Abadesses de cap estudi acústic qualitatiu i 
quantitatiu municipal.  
 
 
3.7.5. Mapa de sensibilitat acústica municipal 
 
D’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments han 
d’elaborar un mapa de capacitat acústica, que estableixi els nivells d’immissió a les zones urbanes, els 
nuclis de població i, si s’escau, a les zones del medi natural, mitjançant l’establiment de les zones de 
sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat. 
 
3.7.5.1. Zonificació sonora 
 
Mapa de capacitat acústica: en el mapa s’ha de plasmar les diferents zones de sensibilitat acústica del 
municipi, que estableix l’Ordenança general de convivència ciutadana i via pública del municipi de Sant 
Joan de les Abadesses. 
 
Actualment el municipi disposa de 3 mapes de capacitat acústica que representen tot el municipi, un del 
nucli de Sant Joan de les Abadesses, un de la Colònia Llaudet i un de la Colònia Jordana.  
 
Aquests mapes divideixen el municipi en diferents zones de sensibilitat acústica en funció dels nivells 
sonors màxims permesos, es classifiquen en: 
 
• Zones de sensibilitat acústica alta, amb valors d’immissió diürns inferiors o iguals a 60 dB. En 

aquestes zones es demana una alta protecció contra el soroll, bàsicament són aquelles destinades a 
l’habitatge. Comprèn totes les zones urbanitzades exemptes els principals i secundaris eixos de 
comunicació. 

 
• Zones de sensibilitat acústica moderada, amb valors d’immissió diürns inferiors o iguals a 65 dB. Són 

zones amb percepció mitjana del soroll, zones mixtes d’habitatges i comerços, zones d’equipaments. 
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Aquesta zona inclou els carrers més transitats del Casc Antic i del municipi, i petits trams de carrers 
pròxims als polígons industrials. 

 
• Zones de sensibilitat acústica baixa amb valors d’immissió diürns inferiors o iguals a 70 dB. Comprèn 

els sectors del territori que admeten una percepció elevada del soroll, polígons industrials, travessies 
molt transitades, zones comercials. Comprèn la carretera C-38 que atravessa tot el municipi. 

 
 
Mapa sònic: es tracta de conèixer els nivells sonors tant diürns com nocturns en les zones de major 
trànsit rodat, les zones urbanes properes a les grans infraestructures viàries, l’entorn d’activitats 
industrials i les zones de sensibilitat acústica alta. 
 
3.7.5.2. Adequació amb la normativa urbanística 
Actualment s’està duent a terme una revisió del planejament municipal, i encara no es té coneixement de 
quina normativa sobre soroll es desenvoluparà en el nou planejament. 
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B. Diagnosi estratègica 
 
3.7.5. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 A SANT JOAN DE LES ABADESSES LA CONTAMINACIÓ PER SOROLL ÉS IMPORTANT EN 
DIVERSES ZONES I CARRERS DEL NUCLI URBÀ I AL COSTAT DE DETERMINADES 
INFRAESTRUCTURES VIÀRIES. 

 
Les principals zones de contaminació acústica del municipi, són les de sensibilitat acústica baixa amb 
valors d’immissió diürns inferiors o iguals a 70 dB. Aquestes les trobem als polígons industrials i a les 
travessies més transitades, però sobretot a la carretera de Ripoll a Molló (la carretera C-38).  
 

 AL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES S’HAN ESTABLERT ELS MAPES DE 
CAPACITAT ACÚSTICA PER A CADASCUN DELS SEUS NUCLIS 

 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses, tal i com obliga la Llei 16/2002, va aprovar el mapa de 
capacitat acústica, i actualment el municipi disposa de 3 mapes de capacitat acústica que representen tot 
el municipi, un del nucli de Sant Joan de les Abadesses, un de la Colònia Llaudet i un de la Colònia 
Jordana. 
A través del mapa, es classifica com a zona de capacitat acústica baixa les principals infraestructes 
viàries que travessen el municipi i aquelles zones que concentren una major activitat. Les zones de 
sensibilita acústica alta, les quals coincideixen amb les urbantizacions i les zones més habitades, queden 
unides a les zones de sensibilitat acústica baixa a través de zones de sensibilitat acústica moderada. 
Així doncs, el mapa de capacitat acústica esdevé una eina molt útil per a la col·locació de noves activitats 
econòmiques i la ràpida detecció de problemes de capacitat acústica. 
A més els ciutadans podran exigir l’adptació a normativa davant d’activitats concretes acústicament 
molestes. 
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3.7.6. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Aprovació del mapa de capacitat acústica. 

 
 

Punts febles 

- L’elevat trànsit rodat pel nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses genera nivells de soroll 
elevats. 

 
 

Oportunitats 

- El mapa de capacitat acústica esdevé una eina per a la planificació. 

 
 

Amenaces 

- La contaminació acústica és important en determinades zones del municipi, com les 
travessies més transitades, sobretot a la carretera de Ripoll a Molló (la carretera C-38). 
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3.8. Residus 
 
A. Memòria descriptiva 
 
3.8.1. Residus municipals. Marc legislatiu 
 
Els residus del municipi de Sant Joan de les Abadesses es classifiquen segons la seva naturalesa així 
com els seus tractaments. Tant la recollida del residu, com el seu posterior tractament, compliran amb la 
legislació Catalana vigent en l’àmbit de residus. Cal destacar la Llei 6/1993, reguladora dels residus i el 
Decret Legislatiu 2/1991, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus 
industrials i, si s’escau, el Decret 115/94 de 6 d’abril, regulador del Registre de Gestors de Residus. 
Alhora també compliran la normativa estatal recollida en la Llei de residus 10/98. 
 
Les normes esmentades estableixen un seguit de principis rectors en la gestió dels residus per a tots els 
municipis de Catalunya, entre ells Sant Joan de les Abadesses, d’acord amb la política medi ambiental 
de la Unió Europea. 
 
La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus (DOGC núm. 1776, 28 d’agost de 1993) determina 
que els municipis són els responsables del servei de recollida, del transport, de la valorització i de la 
disposició dels residus municipals. També estableix que els Ajuntaments han de promoure la valorització 
dels residus municipals, entenent per valorització les operacions de recollida selectiva i el servei de 
deixalleria municipal. Aquest model de gestió, tal com s’especifica en l’article 45 de la Llei, pot portar-se a 
terme des de l’àmbit municipal o, si s’escau, fer-se a nivell mancomunat o comarcal. 
 
Per aconseguir els objectius que fixa la Llei es planteja la implantació d’una recollida selectiva de la 
fracció orgànica, amb caràcter obligatori a tots els municipis de més de 5.000 habitants. També de 
manera obligatòria, als municipis de més de 5.000 habitants, s’haurà de disposar d’un servei de 
deixalleria. Es tracta d’un centre de recepció i emmagatzematge selectius de residus municipals 
(principalment residus especials, residus voluminosos, i d’altres residus valoritzables) que no són objecte 
de recollida domiciliària. 
 
De manera voluntària els municipis impulsaran la recollida selectiva del vidre, del paper i cartró, de les 
piles, dels plàstics, dels metalls i d'altres materials que puguin ser valoritzables (article 47.3 de la Llei 
6/93). Atès que majoritàriament es tracta d’envasos i residus d’envasos, la seva gestió es regula a través 
de la Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos. Aquesta Llei especifica els sistemes de recollida 
selectiva i marca els objectius de recuperació i valorització per a cada tipus de material. 
 
3.8.1.1. Caracterització dels residus municipals: producció i composició 
La Llei 6/93 defineix els residus municipals com els residus domèstics i també els residus de comerços i 
d'oficines i serveis i d'altres residus que, per llur naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus 
domèstics. 
 
En funció de les seves característiques els residus municipals es poden classificar en: 
 

- Residus municipals ordinaris (RMO): Agrupa tots aquells residus municipals que són objecte 
de la recollida ordinària de deixalles. Es poden dividir en diferents fraccions: matèria orgànica, 
paper i cartró, vidre, plàstics, metalls, envasos mixtos, tèxtils i altres materials. 

 
- Residus municipals voluminosos (RMV): Són aquells residus que per la seva grandària no 

poden ser recollits a través dels mitjans convencionals utilitzats pels residus municipals ordinaris. 
És el cas dels electrodomèstics, dels mobles i d'altres andròmines. 

 
- Residus municipals especials (RME): Són els residus que, pel caràcter perillós de la seva 

composició, no poden recollir-se amb la resta de residus municipals ordinaris. Són, per exemple, 
les pintures, els dissolvents, les piles, els medicaments, les bateries de cotxe, els olis, etc. 
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3.8.1.2. Anàlisi de la gestió actual del servei de recollida i tractaments dels residus 
municipals 
S’ha adaptat a les necessitats de la comarca el model de recollida proposat en el Programa de Gestió 
dels Residus Municipals de Catalunya (2001), en tres tipus d’àrees de recollida, de la manera següent: 
 

Taula 45 : Àrees de recollida comarcal 
Municipi Disseminat de 

Sant Antoni 
Vorera: contenidors de rebuig Recollida un cop per 

setmana 
  Àrea d’aportació: contenidors de vidre, paper i 

plàstic 
Recollida periòdica 

 Nucli urbà, 
Colònia Llaudet 
i Jordana 

Vorera: contenidors de rebuig i de matèria orgànica 
 
Comarca: 1 cont/ 23 habitants 
Sant Joan de les Abadesses: 1 cont / 24 habitants 

Recollida de dilluns a 
dissabte 
 

  Àrea d’aportació: contenidors vidre, paper i plàstic Recollida periòdica 
Comarca  Deixalleria: residus municipals especials Recollida no periòdica 

 
                  Font: Elaboració pròpia, a partir de dades facilitades pel Consell Comarcal del Ripollès, 2004. 
 
Des de l’any passat, s’està realitzant la recollida porta a porta al municipi de Sant Joan de les 
Abadesses. Al tractar-se d’un sistema de gestió recent, es disposen de poques i recents dades del 
funcionament d’aquest nou sistema; tanmateix s’ha realitzat una primera valoració que indica un baix 
número d’incidències. 
 
Al municipi de Sant Joan, hi ha dues àrees d’aportació, al darrera de les escoles i al darrera del pavelló, 
on hi ha contenidors de rebuig i selectiva que serveixen per a la gent que no poden deixar les 
escombraries quan és l’hora o que ve els caps de setmana. En aquestes àrees d’aportació, s’hi han 
detectat alguns problemes, com és l’aportació de voluminosos. 
 
A les masies i cases disseminades, hi ha àrees d’aportació per sectors: Cal Gat, Sant Pau i Cooperativa. 
 
3.8.1.3. Recollida selectiva i deixalleria 
A Sant Joan de les Abadesses funciona un servei de recollida selectiva de vidre, paper-cartró i envasos 
lleugers mitjançant contenidors específics ubicats en àrees d’aportació al carrer. Els contenidors de 
recollida selectiva es troben repartits pels diferents carrers i places del municipi i per les diferents 
urbanitzacions i veïnats, agrupats en àrees d’aportació. Cada àrea d’aportació agrupa un contenidor de 
vidre (contenidor verd), un de paper-cartró (contenidor blau) i un d’envasos lleugers (contenidor groc), tot 
i que en algunes àrees es troba a faltar algun dels 3 tipus de contenidors. 
 
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha delegat al Consell Comarcal del Ripollès tot aquest 
servei de recollides selectives. L’empresa concessionària del servei de recollida selectiva és VIGFA 
RESIDUS, SL. Les empreses que gestionen els residus de la recollida selectiva són : 

Recuperacions Muntada, SA _______ Paper 
Recuperacions Auladell, SA ________ Envasos lleugers 

Santos Jorge, SA ________________ Vidre 
 
L’empresa VIGFA RESIDUS, SL és la que gestiona la deixalleria comarcal. 
 
El pes de vidre, paper i envasos lleugers recollits per l’any 2005 ha estat de 162.210 Kg. Per tant, es 
considera que el rendiment global de la recollida selectiva, és a dir, el percentatge de residus recollits 
selectivament en relació al total de residus domèstics generat, ha estat de l’11,24 % l’any 2005. 
 
3.8.1.3.1.Recollida selectiva de vidre 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses disposava, l’any 2004, de 15 contenidors de vidre tipus iglú 
que significa un ràtio de 1 contenidor per cada 241 habitants. 
 
La quantitat recollida de vidre l’any 2004 va ser de 76.960 Kg que representa 21,39 Kg/hab/any, mentre 
que el promig del Ripollès és de 22,24 Kg/hab/any. 
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Figura 75: Evolució de la recollida selectiva de vidre (Kg), 2000-2004
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Font: 
Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès 

 
Taula 46: Recollida de vidre 

Any 2004 

Número de contenidors 15 

Freqüència de recollida En funció del rendiment 

Ràtio contenidors cont/habitants 1 per cada 241 

Kg/habitant 21,39 

Rendiment recollida selectiva 5,3 % 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès  
 

3.8.1.3.2. Recollida selectiva de paper i cartró 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses disposava, l’any 2004, de 16 contenidors de paper i cartró 
tipus iglú que significa un ràtio de 1 contenidor per cada 226 habitants. 
 
La quantitat recollida de paper i cartró l’any 2004 va ser de 61.540 Kg que representa 17,11 Kg/hab/any, 
mentre que el promig del Ripollès és de 23,27 Kg/hab/any. 
 

Taula 47: Recollida de paper i cartró 
Any 2004 

Número de contenidors 16 

Freqüència de recollida En funció del rendiment 

Ràtio contenidors cont/habitants 1 per cada 226 

Kg/habitant 17,11 

Rendiment recollida selectiva 4.3 % 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès 

 

Figura 76: Evolució de la recollida selectiva de paper i cartró (Kg), 2000-2004
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3.8.1.3.3. Recollida selectiva d’envasos lleugers: 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses disposava, l’any 2004, de 20 contenidors d’envasos lleugers 
tipus iglú que significa un ràtio de 1 contenidor per cada 181 habitants. 
 
La quantitat recollida de d’envasos lleugers l’any 2004 va ser de 23.710 Kg que representa 6,6 
Kg/hab/any, mentre que el promig del Ripollès és de 6,80 Kg/hab/any. 

 
Taula 48: Recollida d’envasos lleugers 

Any 2004 

Número de contenidors 20 

Freqüència de recollida En funció del rendiment 

Ràtio contenidors cont/habitants 1 per cada 181 

Kg/habitant 6,6 

Rendiment recollida selectiva 1,6 % 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès 
 
3.8.1.4. Residu verd 
No es disposa de dades sobre la recollida d’aquest tipus de residu al municipi. 
 
3.8.1.5. Recollida porta a porta 
Des de l’any passat, al municipi s’ha implantat el sistema de recollida de residus “porta a porta”. Les 
dades que es disposen són recents, però serveixen per fer una primera valoració d’aquest sistema de 
recollida de residus. 
 
La quantitat recollida de cada fracció de selectiva un cop implantat el porta a porta és la següent: 
 

Any 2006 

Envasos 124542 Kg 

Matèria orgànica 420620 kg 

Paper i cartró 169834 Kg 

Vidre 144555 Kg 

Rebuig 445788 Kg 
Font: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 77: Evolució de la recollida selectiva d'envasos lleugers (kg), 2000-2004
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Evolució de la recollida selectiva amb el PaP, any 2006
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Font: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 

 
Respecte les dades que es disposen dels Kg de fracció recollits l’any 2004 (darreres dades que ha 
facilitat el Consell Comarcal), comparades amb les dades del porta a porta de ‘any 2006 (facilidades per 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses), es pot observar com els Kg recollits de cada fracció han 
augmentat, pel que sembla que la recollida selectiva porta a porta és un sistema més eficient per la 
recollida i selecció dels residus produïts al municipi. De tota manera, caldran dades dels següents anys 
per comparar i poder veure com evoluciona aquest sistema de recollida. 
 
3.8.2. Neteja viària 
No s’han facilitat dades sobre aquest tema. 
 
 
3.8.3. Runes i residus de la construcció 
 
3.8.3.1. Marc legal 
La gestió de la runes i residus de la construcció generats al municipi de Sant Joan de les Abadesses, 
compliran amb tot allò que s’indica en la legislació catalana vigent. Concretament complirà amb el Decret 
161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
 
Aquest Decret fixa l’obligació del productor de les runes a lliurar-les de manera correcta, essent 
responsabilitat del mateix fer les operacions de destriament i selecció dels residus lliurats. Per a 
desenvoluparà aquest decret en l’àmbit municipal, el propi document normatiu fixa la necessitat 
d’elaborar i aprovar una ordenança municipal regulador de les runes i els residus de la construcció. 
 
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses disposa d’una ordenança municipal per a la gestió de les 
runes i terres que fixa les obligacions concretes del productor, alhora d’obtenir la llicència d’obres 
d’enderrocament, d’obra menor o nova construcció, pel que fa a la gestió correcta dels enderrocs, runes 
de la construcció i terres d’excavació. 
 
3.8.3.2. Producció i gestió de runes 
Al municipi de Campdevànol hi ha l’abocador de runes de la societat Gestora de Runes de la 
Construcció, S.A., l’únic abocador autoritzat de la comarca per al tractament de runes, gestionat per la 
mateixa empresa i situat al cantó esquerra de la carretera de Campdevànol a Gombrèn, pK 2.0.  
 
La distància entre aquest abocador i Sant Joan de les Abadesses és força gran i alhora, aquest abocador 
comença a arribar als límits de la seva capacitat. 
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3.8.4. Residus industrials 
 
La normativa vigent en matèria de residus industrials (Llei 6/1993, del 15 de juliol, i Decret Legislatiu 
2/1991, de 26 de setembre) atorga a la Junta de Residus la capacitat d’establir les formes de gestió més 
idònies per a cada tipus de residu. 
 
El Catàleg de residus de Catalunya (Junta de Residus,1999), estableix una codificació i tipificació que 
permet la identificació de tots els residus industrials produïts a Catalunya. Segons el Catàleg els residus 
industrials es divideixen en inerts, especials i no especials. Aquesta classificació s’efectua d’acord amb 
les característiques específiques de cada residu (en relació amb els agents ambientals, evolució 
potencial en el temps, etc.) i segons el seu impacte ambiental i en la salut de les persones (article 29 de 
la Llei 6/93 Reguladora de Residus). 
 
Així els residus industrials es poden classificar en: 
 
- Residus inerts. Es considera residu inert aquell que, una vegada es disposa en un abocador, no 
experimenta cap transformació física, química o biològica significativa, i a més compleix els criteris de 
lixiviació determinats a nivell normatiu. 
- Residus especials. Es considera residu especial, tot residu comprès en l’àmbit d’aplicació de la 
Directiva 91/689/CE, de 12 de desembre, relativa als residus perillosos. 
- Residus no especials. Es considera residu no especial, tots els residus que no es classifiquen com a 
residus inerts o especials. 
 
La normativa vigent exclou dels residus industrials els residus radioactius, els residus de la mineria i 
pedreres, els residus d’explotacions ramaderes i agrícoles que s’utilitzin en el marc de l’explotació 
agrària, els explosius desclassificats, les aigües residuals, els efluents gasosos i els residus sanitaris. 
Tots aquests residus exclosos se sotmeten a un règim normatiu i de gestió pròpia. 
 
Recentment, el maig de l’any 2001, la Junta de Residus va aprovar el Programa de Gestió de Residus 
Industrials de Catalunya (PROGRIC, 2001-2006). El Programa compta amb 7 grans eixos d’actuació: 
Minimització, valorització, disposició del rebuig, protecció del sòl i gestió d’envasos comercials i 
industrials. 
 
3.8.4.1. Definició i classificació dels residus industrials del municipi 
Segons el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus, estan obligades a estar 
inscrites com a productores i a fer la Declaració anual de residus industrials (DARI) totes aquelles 
empreses que realitzen una activitat industrial i tenen processos de fabricació. En canvi, les empreses de 
serveis i/o comerços no han d’estar inscrites ni han de fer la DARI. 
 
No es coneix la quantitat de residu industrial del municipi de Sant Joan de les Abadesses que es 
trasllada a l’abocador de les Lloses, ja que l’entrada d’aquest tipus de residus, no se’n diferencia per 
municipi sinó que només es té el total. Aquests residus són tots ells no especials i tenen com a destí final 
la deposició. 
 
3.8.4.2. Producció i tipificació dels residus industrials 
La major part dels residus industrials que es generen a Sant Joan de les Abadesses són plàstics, 
cartrons, alhora de residus oliosos (hidrocarburs, olis i greixos). Altres tipus de residus industrials que es 
generen són residus animals, residus vegetals entre altres. 
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3.8.5. Residus sanitaris 
 
3.8.5.1. Caracterització dels residus sanitaris (composició i producció) 
El centre d’atenció primària de Sant Joan de les Abadesses és la instal·lació potencialment generadora 
de residus sanitaris dins del municipi, juntament amb la farmàcia. Els residus sanitaris que es generen 
són classificats pel mateix centre en residus assimilables a urbans, que s’aboquen als contenidors de 
recollida ordinària, i en residus classificats del grup III, que són transportats per la infermera en cap fins a 
l’ABS de Ripoll, on són recollits pel gestor autoritzat. El tractament posterior que reben és la incineració. 
 
3.8.5.2. Marc legal 
La gestió dels residus sanitaris generats en el centre sanitari del municipi de Sant Joan de les 
Abadesses, complirà amb la legislació catalana vigent en l’àmbit de residus, i concretament complirà tot 
allò que indica el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris, i l’Ordre de 7 juliol de 
1993, per la qual es crea el Programa de gestió intracentre de residus sanitaris. 
 
3.8.5.3. Anàlisi de la gestió actual 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses no es gestionen els residus sanitaris generats pels centres 
d’assistència sanitària municipal. 
 
 
3.8.6. Residus ramaders 
 
3.8.6.1. Caracterització volumètrica i qualitativa dels residus ramaders 
Sant Joan de les Abadesses, és un municipi de tradició agrícola i ramadera. Els residus ramaders 
generats exigeixen una gestió i un control adequat. 
 
Per tal de conèixer les quantitats de purins generats pel bestiar que es cria en les diverses explotacions, 
es fan servir dades standards de la generació de nitrogen del Departament d’agricultura, ramaderia i 
pesca, tenint amb compte la finalitat de la cria (per exemple el sector cabrum si la majoria de caps són 
per sacrifici, el temps de vida del animal és menor de tal manera que generarà menys quantitat de 
femptes que si en canvi es destina per reproducció). 
 

Taula 49: Producció de purins per espècies ramaderes 1999 
Espècie Nombre de caps Kg N/plaça*any Total (Kg N/any) 

Boví 2.472 7,70 19.034,4 

Oví 1.692 9,00 15.228 

Cabrum 222 2,40 532,8 

Porcins 5.808 7,25 42.108 

Aviram 1.856 0,50 928,0 

Conilles mares 143 4,30 614,9 

Equins 51 63,8 3.253,8 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, i Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca 

 
La major quantitat de residus prové del sector porcí, representant un 51,54% del total, tot i no ser 
l’espècie amb major nombre de caps de bestiar. La segona espècie que genera major quantitat de purins 
són el boví (23,3%), seguit del sector oví (18,64%) i l’equí, tot i tenir un baix número de caps de bestiar. 
 
3.8.6.2. Sistemes de gestió dels residus ramaders 
D’acord amb les dades aportades per l’Agència de Residus de Catalunya, en el municipi de Sant Joan de 
les Abadesses no hi ha cap gestor autoritzat pels residus ramaders. 
 
Els residus generats en les instal·lacions ramaderes són gestionats per gestors externs o bé són emprats 
com a adobs en les pròpies instal·lacions. 
 
Des del Consell Comarcal del Ripollès s’ha realitzat un Pla d’Acció de Seguiment i Control de les 
Aplicacions de dejeccions ramaderes a les bases agrícoles del Ripollès, amb data de gener de 2005. 
Aquest pla va sorgir com a conseqüència d’abocaments d’explotacions procedents de la comarca 
d’Osona a la Comarca del Ripollès 
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També es va realitzar un projecte d’ordenança municipal d’aplicació agrícola de dejeccions ramaderes 
per als municipis de la comarca, aquesta ordenança però encara no s‘ha aprovat. 
 
3.8.7. Abocaments incontrolats 
 
Al darrera del cementiri municipal, hi ha l’antic abocador municipal, on s’hi abocaven i es cremaven les 
deixalles del municipi. Tanmateix fa vint anys que està clausurat. 
 
L’antic abocador de runes de Toralla, actualment clausurat, es segueix utilitzant il·legalment per a 
l’abocament de runes. 
 
3.8.8. Balanç de residus 
 
Figura 78. Balanç dels residus de Sant Joan de les Abadesses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GENERACIÓ RECICLATGE I 
REUTILITZACIÓ

DEPOSICIÓ 

Domèstics 
1.361,49 t 

Fracció orgànica 
- t 

Paper i cartró 
- t 

Envasos 
- t 

Vidre 
- t 

Diversos 
- t 

Industrials 
- t 

Residus de la 
construcció 

- t 

Residus ramaders 
9.456,42 t 

Fangs de 
depuradora 

Residus sanitaris 

Recollida 
selectiva 
92,55 t

Paper i cartró 
31,23 t

Vidre 
54,92 t

Envasos lleugers 
6,40 t

Recollida de 
voluminosos 

- t

Aplicació agrícola

Servei municipal 
rebuig abocador 

comarcal 

- Residus domèstics 

- R. ind. conectats 

- R. ind. desconnec . 

Abocador de runes 
del Gironès 

Residus especials o 
amb gestor 

Residus sanitaris 

GENERACIÓ RECICLATGE I 
REUTILITZACIÓ

DEPOSICIÓ 

Domèstics 
1.443,159 t 

Fracció orgànica 
- t 

Paper i cartró 
- t 

Envasos 
- t 

Vidre 
- t 

Diversos 
- t 

Industrials 
- t 

Residus de la 
construcció 

- t 

Residus ramaders 
12.908,58 t 

Fangs de 
depuradora 

Residus sanitaris 

Recollida 
selectiva 
162,21 t

Paper i cartró 
61,54 t

Vidre 
76,96t

Envasos lleugers 
23,71 t

Recollida de 
voluminosos 

- t

Aplicació agrícola

Servei municipal 
rebuig abocador 

comarcal 

- Residus domèstics 

- R. ind. conectats 

- R. ind. desconnec . 

Abocador de runes 
de Camdevànol 

Residus especials o 
amb gestor 

Residus sanitaris 
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B. Diagnosi estratègica 
 
3.8.9. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

  RECOLLIDA PORTA A PORTA 
 
A Sant Joan les Abadesses s’ha iniciat el sistema de recollida porta a porta. Aquest sistema tot i fer poc 
temps que es troba en funcionament, ha tingut una bona acceptació entre la població, presentant de 
moment poques incidències, i les dades de Kg de fracció recollits en aquest primer any és bona. 
 
Hi ha marcat un calendari per a la recollida on s’indica els dies i les hores de recollida dels residus. 
 

  INCREMENT PROGRESSIU DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 
 
La recollida selectiva a Sant Joan de les Abadesses d’envasos, paper i vidre ha augmentat 
progressivament al llarg del període 2000 – 2004, i també el 2006 amb el sistema porta a porta. 
 

  SANT JOAN DE LES ABADESSES ES TROBA A MIG CAMÍ PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS 
MARCATS PEL PROGREMIC 

 
Des de la implantació de la recollida selectiva a Sant Joan de les Abadesses la quantitat total de residus 
recollits selectivament ha augmentat un 48% durant el període 2000 - 2004. 
 
Els objectius marcats pel PROGREMIC per l’any 2006, s’han complert amb un 66% de valorització 
global.  
 

  NO EXISTEIXEN DADES ACTUALITZADES DE LES DEJECCIONS RAMADERES 
 
Tot i que la contaminació per purins no és un problema que actualment afecti a la comarca, des del 
Consell Comarcal del Ripollès s’ha realitzat un Pla d’Acció de Seguiment i Control de les Aplicacions de 
dejeccions ramaderes a les bases agrícoles del Ripollès, amb data de gener de 2005. 
 
Aquest pla va sorgir coma conseqüència de la detecció d’abocaments d’explotacions procedents de la 
comarca d’Osona a la comarca del Ripollès, ja que es desconeixia les explotacions en les que 
s’abocaven purins. 
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3.8.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- S’ha iniciat el sistema de recollida porta a porta. 
 

- El percentatge de recollida selectiva d’envasos, de paper i de vidre augmenta anualment. 
 

- La contaminació per purins no representa un problema actualment pel municipi de Sant 
Joan de les Abadesses. 

 

Punts febles 

- L’abocador de les Lloses a partir de juliol es clausura i els residus aniran a l’abocador d’Orís, 
el que comportarà un augment del cost de gestió. 

 
 

Oportunitats 

- Sant Joan de les Abadesses es troba a mig camí d’assolir els objectius marcats pel 
PROGREMIC pel 2006. 

- L’Agència de Residus de Catalunya ha detectat un abocador incontrolat Font Rubí i estar en 
vies de gestió. 

 

Amenaces 

- Baix control de la gestió de purins. 
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3.9. Estructura energètica 
 
A. Memòria descriptiva 
 
L’anàlisi de la situació energètica actual de Sant Joan de les Abadesses es basa en: 
- l’estudi de les fonts energètiques i els consums per sectors del municipi 
- la realització d’un balanç d'energia final, en el que es descriuen els fluxos energètics (producció, 
importació – exportació, entrades i sortides, etc.), i el qual acaba en el consum final, sense comptabilitzar 
les pèrdues produïdes en el transport, ni l’eficiència amb què es consumeix (les quals es considerarien 
en un balanç d'energia útil). 
 
Tots els valors de consum energètic s'expressen en Tep (Tones equivalents de petroli) per tal de poder 
comparar els consums i finalment fer el balanç final d'energia. La taula següent presenta les 
equivalències d'unitats. 
 

Taula 50: Equivalència entre Tep i diferents unitats energètiques 
Electricitat 1 tep = 11.628 kWh 1 kWh = 860 kcal 1.000 kcal/tèrmia  
Gas natural 
(metà) 

1 tep = 106
 kcal 10.000 kcal/kg GN 9.300 kcal/m3

 (PCI) 0,8 kg/m3 

Gasos liquats del 
petroli (GLP) 

1 tep = 106
 kcal 11.300 kcal/kg GLP 23.200 kcal/m3

 (PCI) – propà 
28.700 kcal/m3

 (PCI) - butà 
2,09 kg/m3

 - propà 
2,60 kg/m3

 - butà 
Combustibles 
líquid (gasoils i 
gasolineres) 

1 tep = 1.150 litres gasoil 
1 tep = 1.250 litres gasolina 
1 tep = 1.240 litres fueloil 

10.350 kcal/kg gasoil 
10.700 kcal/kg gasolina 
9.600 kcal(kg fueloil 

 
0,84 kg/litre gasoil 
0,75 kg/litre gasolina 

 

(PCI : Poder 
Calorífic Intern) 

    

 
 
3.9.1. Inventari d’infraestructures energètiques 
 
Actualment s’està implantant la xarxa de Gas natural al municipi de Sant Joan de les Abadesses. De 
moment ja hi ha 6.182 metres de línia canalitzada. Aquesta xarxa de gas, també arriba a la nova zona 
industrial de la colònia Jordana, per aquelles empreses que necessitin gas per al seu procés industrial. 
La xarxa de gas natural, arriba i surt del municipi a través d’un conducte soterrat que va en paral·lel al 
traçat de la carretera. 
 
Els veïns de Sant Joan, que no disposen d’abastament de Gas Natural utilitzen gas-oil o gas. El 
subministrament de gas-oil el realitza l’empresa Petronor mitjançant un camió cisterna, mentre que el 
subministrament de gas el realitza una empresa de Ripoll, i el realitza mitjançant bombones de 12 Kg. 
 
D’altra banda, dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadesses hi ha una gasolinera, situada a 
l’entrada mateix del nucli de Sant Joan, al costat mateix de la C-38 que enllaça Sant Joan amb 
Camprodon. Alhora cal indicar que l’empresa Can Bassols disposa d’una gasolinera privada. 
 
L’energia elèctrica de Sant Joan de les Abadesses la subministren dues empreses: LERSA (Elèctrica 
Ripoll, SA) que subministra a la zona municipal de Vilavell i la Coromina del Bac; i FECSA-ENDESA que 
subministra a la resta del poble. 
 
Cal indicar l’existència de set o vuit minicentrals elèctriques, algunes d’elles actualment en desús. 
Aquestes infrastructures en desús causen un fort impacte visual a tota la llera del riu, a més de causar un 
prejudici a la fauna de la zona. Algunes d’aquestes minicentrals es podria recuperar, alhora d’adequar-
les a la nova normativa (construint-hi connectors biològics). 
 
 
3.9.2. Instal·lacions de cogeneració termoelèctrica 
 
En el municipi de Sant Joan de les Abadesses no hi ha cap instal·lació de cogeneració termoelèctrica. 
 
 
3.9.3. Fonts i consum d’energia. Consum total i per sectors 
 
A Catalunya, el consum final d’energia es reparteix de forma desigual entre els diferents sectors. Un 39,3 
% es consumeix al sector transport, un 33,3% a la indústria, un 13,2% al sector domèstic, un 10% als 
serveis i un 4,1% al sector primari. Pel que fa a les fonts, l’energia primària s’obté en un 51,8 % a partir 
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del petroli, un 26,8% a partir d’energia elèctrica d’origen nuclear, un 2,7% d’electricitat d’origen 
hidroelèctric, un 17,4% del gas natural i un 1,3% d’altres fonts com el carbó o les energies renovables 
solar i eòlica (SAPE, DG. d’Energia i Mines, 2000). A continuació es pretén analitzar quina és la situació 
a Sant Joan de les Abadesses i de quina manera difereix respecte a la del conjunt del principat. 
 
3.9.3.1. Gas natural 
En l’àmbit de Catalunya, el gas natural és una font d’energia que s’ha anat imposant en els darrers anys, 
consolidant-se com la principal font d’energia, sobretot als sectors domèstic i comercial. A la indústria, 
s’utilitza per la generació de calor o fred, en cogeneració d’energies tèrmica i elèctrica. A nivell domèstic, 
el principal ús és per a calefacció, aigua calenta i cuina. Actualment, però, la seva extensió als municipis 
és molt desigual, variant també la tipologia d’usuaris. Malgrat ésser una font d’energia d’origen fòssil 
(està constituït bàsicament de metà), presenta un nivell d’emissió de contaminants atmosfèrics menor, i 
el seu transport s’efectua amb gasoductes amb un impacte visual poc significatiu. 
 
L’any 2003 es va començar a implantar la xarxa de Gas Natural al municipi de Sant Joan de les 
Abadesses. Actualment ja hi ha implantat 6.182 metres de canalització de gas. 
 
El nombre d’abonats de Gas Natural i el seu consum es diferencia en dues categories, la domèstica i 
petit Comercial i la Industrial i gran Comercial. En el municipi de Sant Joan de les Abadesses de moment 
només hi ha implantada la primera categoria. 
 

Taula 51: Nombre d’abonats de Gas Natural segons l’ús, 2003-2004  
Abonats Gas Natural 2003 2004 

Domèstic i petit Comercial 129 420 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Gas Natural. 
 

Taula 52: Consums de Gas Natural  segons l’ús( kw/h), 2003-2004 
Consums de Gas Natural 2003 2004 

Domèstic i petit Comercial 36.601 1.389.575 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Gas Natural. 
 
3.9.3.2. Energia elèctrica 
L’energia elèctrica a Catalunya representa prop d’una tercera part de l’energia consumida. Segons el seu 
origen, un 62,1% prové de centrals nuclears, un 17,8% de processos d’autogeneració i cogeneració, un 
12,2% de centrals hidroelèctriques, un 7,5% de centrals tèrmiques alimentades amb fuel, gas o carbó, i 
el 0,4% restant de centrals eòliques (SAPE, DG. d’Energia i Mines, 2000). 
 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses disposa de dades de consum d’energia elèctrica des de l’any 
2003, com es pot veure en la següent taula: 
 

Taula 53: Consum anual d’energia per sectors( kW/h), 2003-2005 
Consum d’energia per sectors 2003 2004 2005 

Domèstic 1.984.926 2.285.909 2.211.711 

Industrial + Serveis 266.797 268.494 315.893 

Consuma total 2.582.774 2.914.190 2.879.036 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la companyia. 
 
3.9.3.3. Gasos liquats del petroli 
Els Gasos Liquats del Petroli (GLP) inclouen el butà i el propà, entre els quals cal diferenciar els gasos 
envasats en bombona i els gasos subministrats a doll. Al municipi de Sant Joan de les Abadesses, 
l’empresa REPSOL BUTANO José Bertran de Ripoll és la que realitza la distribució de butà mitjançant 
bombones de 12,5 Kg, el propà amb bombones d’11 Kg i el propà d’ús industrial amb bombones de 35 
Kg. 
 
L’any 2005 el consum de gas propà i/o butà del municipi va ser de 143.208 m3 o el què és el mateix 
14.320 ampolles de gas a l’any. 
 
De totes maneres, donat que la pràctica totalitat d’aquest combustible té un ús domèstic, principalment 
per calefacció amb estufes catalítiques, cuines i calefactors d'aigua sanitària, fa pensar que l’ús de butà i 
propà és limitat i que té una rellevància petita en el balanç energètic final, inferior al 5% del consum 
global energètic del municipi. El fet de no obtenir dades reals i de la seva importància relativa, ha fet que 
es preferís no considerar aquesta font energètica en el balanç energètic final. 
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3.9.3.4. Combustibles líquids 
Els combustibles líquids engloben el gasoil bonificat, el fuel-oil i els combustibles d’automoció. 
 
No es disposen de dades fiables per poder realitzar els càlculs de consum de combustibles líquids dins el 
terme municipal de Sant Joan de les Abadesses. 
 
3.9.4. Anàlisi de la gestió energètica municipal 
L’anàlisi de la gestió energètica municipal s’ha realitzat per mitjà de l’avaluació dels diferents consums i 
característiques del sector energètic municipal, a partir de la informació subministrada pel propi 
Ajuntament del control de la despesa energètica que es realitza a cada equipament municipal i a 
l’enllumenat públic. Com ja s’ha comentat, l’energia elèctrica de l’enllumenat públic de la Sant Joan de 
les Abadesses la subministra les empreses Lersa i Fecsa – Endesa. D’altra banda, els edificis públics 
tenen altres consums de gas natural i gasoil que s’han avaluat, també, a continuació. 
 
3.9.4.1. Enllumenat públic 
L’enllumenat públic té una gran importància tant en l’aspecte energètic com per la contaminació lumínica 
que provoca. L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses porta a terme un pla d’adequació dels punts 
de llum, canviant les làmpades de menor rendiment (vapor de mercuri) per làmpades de major rendiment 
(vapor de sodi a alta pressió). 
 
El consum d’enllumenat públic del municipi a l’any 2003 era de 361.051 kW/h, el 2004 de 359.552 kW/h i 
el 2005 de 351.570 kW/h, al llarg d’aquests últims anys es pot apreciar un lleuger descens, facilitat per la 
implantació de bombetes de baix consum. 
 
3.9.4.2. Edificis municipals 
Els equipaments municipals consumeixen electricitat, gas natural, gas propà o gasoil. L’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses fa un seguiment de la despesa energètica de cada equipament municipal. 
 
No s’han facilitat les dades de consum energètic dels edificis i equipaments municipals de Sant Joan de 
les Abadesses, potser perquè no es disposa de comptadors. 
 
3.9.4.3. Vehicles municipals 
No s’han facilitat les dades dels vehicles municipals que disposa l’ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 
 
3.9.4.4. Mesures d’eficiència energètica 
L’enllumenat públic de Sant Joan de les Abadesses progressivament va essent substituït per làmpades 
d’alt rendiment i baix consum, tipus QL d’inducció i bombetes de descàrrega de baix consum. Amb 
aquesta mesura es pretén reduir la contaminació lumínica de l’enllumenat públic municipal, alhora de 
reduir el consums energètics. 
 
A més, la major part de l’enllumenat públic del municipi de Sant Joan de les Abadesses, disposa d’un 
sistema de doble nivell, que permet que a partir d’una hora (prèviament determinada segons l’època de 
l’any) disminueixi la intensitat lumínica del punt de llum. Aquest sistema permet reduir els consums 
elèctrics de l’enllumenat municipal. 
 
També cal indicar que en algunes zones, l’enllumenat públic no compleix amb la normativa referent a la 
contaminació lumínica, ja que no disposa de cap sistema que dissipi la llum. 
 
 
3.9.5. Energies renovables 
 
Actualment, a dins del municipi de Sant Joan de les Abadesses no es té constància de l’existència de 
cap instal·lació municipal d’energia renovable. 
 
Tanmateix, cal indicar que alguna segona residència disposa de plaques solars. Un dels habitatges dels 
que disposa d’una gran placa solar fotovoltàica, és un habitatge particular situat a les afores del municipi 
de Sant Joan al costat dret de la carretera en direcció Ripoll. 
 
3.9.5.1.Potencialitats 
Segons fonts municipals hi ha, però, alguns projectes i intencions de futur per tal d’incentivar l’ús de 
l’energia renovable, que es troben en diferents graus de desenvolupament. Un d’aquests projectes és el 
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que preveu la construcció de cases al sector del municipi de Sant Antoni, on es preveu la col·locació de 
plaques d’energia solar per a l’escalfament de l’aigua calenta. 
 
3.9.5.2. Instal·lacions 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses, no hi ha cap instal·lació municipal remarcable que utilitzi 
energies renovables (solar, eòlica ...). 
 
 
3.9.6. Impactes generats pels diferents tipus d’energia, contaminació lumínica i 
electromagnètica 
 
Actualment el consum energètic es basa en la conversió de recursos naturals no renovables (carbó, 
petroli...), la qual cosa suposa un consum poc sostenible. Alhora, també cal tenir en compte que durant 
els processos de conversió, transport i posterior consum de l’energia, es generen residus que 
contaminen, i amenacen amb alterar l’equilibri climàtic. 
 
Tal i com hem dit en els anteriors apartats, les fonts d’energia  consumides al municipi de Sant Joan de 
les Abadesses són: l’electricitat, els gasos liquats del petroli (butà i propà), el gas natural, i els 
combustibles líquids (gasolina i gas-oil). 
 
En el municipi de Sant Joan de les Abadesses, la distribució de l’energia elèctrica es fa en la seva major 
part aèria, mitjançant postes de fusta o formigó, o bé en torres metàl·liques. Aquest xarxa de distribució, 
suposa un important impacte visual per al paisatge de la zona. Tanmateix, el consum d’energia elèctrica 
en els llocs de destí és un consum net, que no provoca cap tipus d’emissió ni genera contaminants. Les 
xarxes de distribució d’energia elèctrica, generen camps electromagnètics al seu voltant, especialment 
les línies d’alta tensió; tanmateix, no hi han estudis científics provats que mostrin cap impacte d’aquests 
camps electromagnètics. 
 
Cal indicar la contaminació generada per l’enllumenat públic municipal, el qual funciona tot ell amb 
energia elèctrica. Aquesta contaminació es coneix com a contaminació lumínica, i és degut a un ús 
excessiu i irresponsable de l’energia elèctrica amb l’enllumenat d’exteriors. Tot i que actualment ja s’ha 
canviat part de l’enllumenat públic existent de Sant Joan de les Abadesses per un de més adequat (amb 
làmpades de vapor de sodi d’alta pressió, amb doble nivell...), encara existeix part d’aquest que no ha 
estat substituït. 
 
El gas natural de què disposa part del municipi de Sant Joan de les Abadesses, es distribueix a través 
d’una xarxa subterrània canalitzada. El gas, s’utilitza a nivell domèstic per a: escalfar les llars, l’aigua 
calenta sanitària o per al funcionament de les cuines. 
 
Els combustibles líquids (gas-oil i gasolina) són els principals causants de contaminació al terme 
municipal de Sant Joan de les Abadesses. Aquests combustibles es consumeixen tant mitjançant els 
parc mòbil resident i estacional, com per les calderes de gran número d’habitatges i indústries. La 
combustió d’aquests combustibles, generen quantitats importants de CO2, el principal responsable de 
l’efecte hivernacle. 
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3.9.7. Balanç d’energia 
 

 
Figura 79. Balanç de l’energia del municipi de Sant Joan de les Abadesses 
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B. Diagnosi estratègica 
 
3.9.8. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 A SANT JOAN DE LES ABADESSES S’ESTÀ ESTENEN EL SUBMINISTRAMENT DE GAS 
NATURAL 

 
L’any 2003 es va començar a implantar el subministrament de Gas Natural a Sant Joan de les 
Abadesses. Actualment, bona part del municipi disposa de Gas Natural. La xarxa s’està estenen i arriba 
a la zona industrial de la colònia Jordana. 
 

 A SANT JOAN DE LES ABADESSES HI HA SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 
 
Al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses hi ha una gasolinera on es subministra gasoil i 
benzina. Tot i això, no es disposen de dades fiables per poder realitzar els càlculs de consum de 
combustibles líquids dins el terme municipal de Sant Joan de les Abadesses. 
Alhora cal indicar que l’empresa Can Bassols disposa d’una gasolinera privada. 
 

 PRESÈNCIA DE MINICENTRALS ELÈCTRIQUES ABANDONADES 
 
Hi ha set o vuit minicentrals elèctriques dins el terme municipal de Sant Joan de les Abadesses. Algunes 
d’aquestes centrals estan en desus i generen un fort impacte visual sobre el riu. 
 

 LA IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES EN EL MUNICIPI ÉS MÍNIMA 
 
En el municipi de Sant Joan de les Abadesses no es té constància de l’existència de cap instal·lació 
municipal d’energia renovable. No obstant, hi ha alguns habitatges que utilitzen aquest tipus d’energies. 
Des de l’Ajuntament, tampoc es promou, mitjançant subvencions o reduccions en les taxes municipals, la 
instal·lació d’aquest tipus d’energia. Tanmateix, hi ha alguns projectes i intencions de futur per tal 
d’incentivar l’ús de l’energia renovable, que es troben en diferents graus de desenvolupament.  
 

 ES PORTEN A TERME DIFERENTS ACTUACIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses porta a terme un pla d’adequació dels punts de llum, 
canviant les làmpades de menor rendiment per làmpades de major rendiment 
D’aquesta manera, l’enllumenat públic de Sant Joan de les Abadesses va essent substituït per làmpades 
d’alt rendiment i baix consum, tipus QL d’inducció i bombetes de descàrrega de baix consum. Amb 
aquesta mesura es pretén reduir la contaminació lumínica de l’enllumenat públic municipal, alhora de 
reduir el consums energètics. 
Tanmateix, la major part de l’enllumenat públic del municipi de Sant Joan de les Abadesses, disposa d’un 
sistema de doble nivell, que permet que a partir d’una hora (prèviament determinada segons l’època de 
l’any) disminueixi la intensitat lumínica del punt de llum, reduint així els consums elèctrics de l’enllumenat 
municipal. 
Amb aquestes mesures s’ha reduït el consum energètic de 361.051 kW/h consumits durant l’any 2003 
als 351.570 kW/h consumits durant l’any 2005.  
 

 EN ALGUNES ZONES NO HI HA ELEMENTS QUE DISIPIN LA LLUM 
 
En algunes zones del municipi l’enllumenat elèctric públic no compleix amb la normativa referent a la 
contaminació lumínica ja que no disposa de cap sistema que dissipi la llum. 
 

 ELS DOMICILIS SÓN ELS PRINCIPALS COMSUMIDORS D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses gairebé el 88 % del consum elèctric es per a ús domèstic, 
mentre que només un 12 % es destina al sector terciari  i industrial. 
 

 IMPACTE VISUAL DE LES TORRES ELÈCTRIQUES 
La distribució de l’energia elèctrica es fa en la seva major part aèria, mitjançant postes de fusta o 
formigó, o bé en torres metàl·liques. Aquest xarxa de distribució, suposa un important impacte visual per 
al paisatge de la zona. 



 
160 

 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 
 

 
3.9.9. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Gran part del municipi de Sant Joan de les Abadesses disposa de xarxa de gas natural. 

- El consum domèstic de Sant Joan de les Abadesses és el principal responsable del consum 
d’electricitat en el municipi. 

- S’estan duen a terme mesures per millorar l’eficiència energètica en l’enllumenat públic. 

- A Sant Joan de les Abadesses hi ha subministrament de combustibles líquids. 

 
 

Punts febles 

- Baix grau d’implantació d’energies renovables a Sant Joan de les Abadesses. 

- Hi ha zones del municipi on l’enllumenat públic no compleix la normativa vigent de 
contaminació lumínica. 

 
 

Oportunitats 

- El municipi disposa d’una estació de servei de combustibles líquids. 

 
 

Amenaces 

- Impacte visual sobre la llera del riu Ter de les minicentrals elèctriques abandonades. 

- Impacte visual de les torres elèctriques. 
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A. Memòria descriptiva  
 
En aquest apartat es presenten aspectes de l’activitat econòmica i productiva de Sant Joan de les 
Abadesses, analitzant la seva estructura econòmica, les activitats més destacades dins dels tres sectors 
de l’economia local, les relacions amb els seu àmbit geogràfic més pròxim i els altres aspectes 
socioeconòmics interessants del municipi. 
 
En els pròxims apartats, el conjunt de la informació que es facilita és pautada amb diferents taules i 
figures, així es pretén permetre un major coneixement de les característiques econòmiques del municipi 
de Sant Joan de les Abadesses i la seva recent evolució, per tal de poder definir noves estratègies 
econòmiques. 
 
4.1. Estructura econòmica general del municipi 
 
Per a la caracterització de l’estructura econòmica del municipi s’han tingut en consideració les dades 
ofertes en l’Anuari Econòmic 2005 de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. 
 
L’estructura econòmica del municipi de Sant Joan de les Abadesses presenta macromagnituds de signe 
altament positiu. El nivell econòmic del municipi, que defineix l’índex de la renta familiar disponible per 
habitant, és equiparable al de la demarcació de Girona i de Catalunya. L’any 2003, Sant Joan de les 
Abadesses es situava en un nivell 9 (renta familiar de 13.500 € – 14.500 €/hab) mentre que Girona i 
Catalunya es situaven en nivells 9 i 8 (12.700 € – 13.500 €/hab). 
 
Pel que fa a la variació de la renta familiar disponible en el període 1998-2004, Sant Joan de les 
Abadesses té un nivell de variació de 5 ( la variació de la renta familiar disponible durant aquest període 
ha estat entre el 26% i el 34%), dos punts per sota a la província de Girona (variació entre el 42% i el 
50%) i un punt per sota al conjunt de Catalunya (variació entre el 34% i el 42%). 
 

Taula 54: Dades econòmiques del municipi de Sant Joan de les Abadesses. Període 1998-2004 

QUOTA DE MERCAT 
TERRITORI NIVELL ECONÒMIC 

 (2003) 
RENDA DISPONIBLE 

 (nivell de variació 1998-2003) 
1999 2004 

Sant Joan de les 
Abadesses 9 5 10 9 

Província de Girona 9 7 1.667 1.718 
Catalunya 8 6 16.565 16.569 
Espanya 5 6 100.000 100.000 

Font: Anuari econòmic 2005. Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
 
Per últim, la quota de mercat indica la capacitat de compra o de consum del municipi i la participació de 
cada municipi sobre una base estatal de 100.000 unitats. Així les comparacions no es poden fer amb 
territoris supramunicipals, per aquesta raó es presenta la següent taula que compara la quota de mercat 
dels anys 1999 i 2004 del municipi de Sant Joan de les Abadesses, amb la d’altres municipis de la 
província de Girona amb nombre d’habitants similars a Sant Joan de les Abadesses. 

 
Taula 55: Quota de mercat de Sant Joan de les Abadesses i altres municipis. 
Anys 1999 i 2004 

QUOTA DE MERCAT (unitats) 
MUNICIPI 

1999 2004 
St. Joan de les Abadesses 10 9 

Sils 9 9 
Sta. Cristina d’Aro 9 10 

Celrà 8 11 
Hostalric 8 8 
Bescanó 9 9 

Breda 9 9 
Campdevànol 9 9 

Font: Anuari econòmic 2005. Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. 
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Com es pot observar, durant el període 1999-2004, Sant Joan de les Abadesses ha disminuït la seva 
quota de mercat en una unitat, fet que es pot considerar insignificant, tenint en compte que el valor es 
compara sobre una base de 100.000 unitats. Si es compara amb la resta de municipis, es pot veure que 
tots tenen un valor de quota de mercat semblant i que, en conseqüència, el municipi de Sant Joan de les 
Abadesses pot ser capaç d’absorbir una quantitat de productes i serveis similar a la de municipis d’igual 
població de la província de Girona. 
 
 
4.2. Àrees d’influència i dependència exterior del municipi 
 
Sant Joan de les Abadesses es pot considerar la població més important del Ripollès, després de Ripoll; 
per tant és un dels principals centres econòmics de la comarca. Ara bé, el municipi està lligat directament 
a altres zones d’influència, com són Ripoll, Olot i Vic, municipis als quals la població de Sant Joan de les 
Abadesses s’hi desplaça, sobretot, per qüestions de treball.  
 
Per a l’anàlisi de l’activitat econòmica del municipi, basada en dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, és important estudiar quin és l’índex d’autocupació del municipi (persones residents ocupades 
al mateix municipi/persones ocupades del municipi). Mitjançant aquest índex es mesura l’autosuficiència 
del municipi en relació als llocs de treball. A més, és un indicador de la mobilitat obligada per motius 
laborals que han de realitzar els habitants de Sant Joan de les Abadesses. En el següent gràfic es veu 
com ha evolucionat l’índex d’autocupació en el municipi de Sant Joan de les Abadesses en el període 
1991-2001. 
 
 
Tal i com es pot observar, l’índex 
d’autocupació ha anat disminuint durant el 
període estudiat. Durant aquest 10 anys el 
municipi de Sant Joan de les Abadesses 
ha disminuït el seu índex d’autocupació 
en un 12,2 %. Tot i així, es pot considerar 
que l’any 2001 (índex d’autocupació del 
69,7%) el municipi encara era 
autosuficient, ja que l’índex superava el 
50% (límit mínim d’autocupació). Ara bé, 
la tendència marca una disminució 
progressiva de l’autocupació, fet que fa 
que cada cop siguin més els habitants 
que s’han de desplaçar per anar a 
treballar fora. 
 
 
 
Per entendre més clarament l’evolució de 
l’índex d’autocupació a Sant Joan de les 
Abadesses, al llarg del període 1991-2001, 
a continuació es presenta l’índex 
diferenciant els tres sectors de l’activitat 
econòmica. El següent gràfic representa el 
percentatge de persones residents 
ocupades en cada un dels sectors d’activitat 
del municipi. És a dir, del total de llocs de 
treball que hi ha dins el municipi per a cada 
sector, quin és el percentatge de llocs de 
treball que estan ocupats per persones del 
mateix municipi. 
 
 
 
L’any 2001, el sector secundari és el més dependent de l’exterior, seguit del sector terciari (70,5% i 
79,4% respectivament). El sector primari, amb un índex d’autocupació del 86,5 %, es pot considerar el 
més autosuficient. Durant el període estudiat es pot veure que els sectors secundari i terciari són cada 
cop més dependents de l’exterior, mentre que el sector primari és cada cop més autosuficient. Tot i així, 
tots tres sectors es mantenen encara en uns bons nivells d’autocupació. 

Figura 80: Índex d’autocupació. Sant Joan de les Abadesses. 
 Període 1991-2001 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya 
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Figura 81: Índex d’autocupació per sectors d’activitat 
econòmica. Sant Joan de les Abadesses. Període 1991-2001 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
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Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’ocupació per branques d’activitat al municipi de 
Sant Joan de les Abadesses durant l’any 2001 es distribuïa de la següent manera: la majoria dels 1.166 
residents ocupats dins el mateix municipi exercien en la indústria manufacturera (53%), i en menor grau 
en les activitats de comerç i reparació (11%) i en la construcció (10%). Els ocupats fora del municipi ho 
feien també, principalment, en la indústria manufacturera (29% sobre els 508 residents de Sant Joan de 
les Abadesses que treballen fora) i en menor grau en immobiliàries i serveis empresarials (13%), en 
activitats de comerç i reparació (9%) i en construcció i educació (8% cadascuna). 
 
D’altra banda, és interessant analitzar els fluxos de mobilitat obligada per motius de treball que es 
generen al municipi. D’aquesta manera, es pot obtenir una clara visió de quina és la dependència laboral 
exterior del municipi. 
 

Taula 56: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball.  
Sant Joan de les Abadesses. Any 2001 

 TOTAL HOMES DONES 

Desplaçaments dins 1.166 641 525 

Desplaçaments a fora 508 311 197 

Desplaçaments des de fora 415 263 152 

Total generats 1.674 952 722 

Total atrets 1.581 904 677 

Diferència atrets/generats -93 -48 -45 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
Els fluxos de mobilitat obligada per motius laborals indiquen que la majoria de desplaçaments són 
generats pels residents del propi municipi (80% de 2.089 fluxos) i que, d’aquests predominen els 
desplaçaments dins del mateix municipi (1.166 interns, 508 externs). Alhora, es pot observar que si totes 
les persones residents ocupades es quedessin a treballar al propi municipi, la dependència laboral cap a 
l’exterior del municipi seria molt petita, ja que només el 5,5% dels treballadors de Sant Joan de les 
Abadesses hauria de buscar una ocupació fora del municipi (93 persones). Ara bé, sembla ser que els 
habitants de Sant Joan de les Abadesses busquen fora del municipi ocupacions que, potser, no hi troben 
dins, possiblement, i com ja s’ha dit anteriorment, ocupacions en serveis immobiliaris, empresarials o bé 
en el món de l’educació. 
 
 
4.3. Mercat de treball i població activa 
 
4.3.1. Població activa i mercat de treball 
 
Durant el període 1991-2001, la població total de Sant Joan de les Abadesses ha anat disminuint 
lleugerament, però sense produir-se cap gran variació. A la vegada, la població activa del municipi s’ha 
mantingut bastant constant, representant l’any 1991 el 46% de la població total i l’any 2001 el 50%. 
 
L’any 2001, el percentatge de població ocupada és molt elevat (el 95% de la població activa). Un cop 
valorades les dades d’ocupació per sexes que ofereix l’Institut d’Estadística de Catalunya s’ha vist que 
les diferències entre sexes són poc importants, ja que el 95,2% dels homes actius es troben ocupats 
(953 de 1.001 homes actius), i en el cas de les dones representen el 94% (722 de 768 dones actives). 
Així, l’ocupació al municipi de Sant Joan de les Abadesses es troba representada per un 56,9% d’homes 
i un 43,1% de dones. 
 
Les dades més actualitzades que es tenen són les referents a l’any 2005, però aquestes estan 
incompletes. L’única informació que se’n pot extreure és que les persones ocupades l’any 2005 sumen 
un total de 1.393, representant el 38,7% de la població total del municipi. 
 
La taula següent resumeix l’evolució de la població activa al municipi de Sant Joan de les Abadesses. 
 

Taula 57: Població activa de Sant Joan de les Abadesses. Període 1991-2004 

 ANYS 

  1991 1996 2001 2005 
 Total població 3896 3794 3525 3597 
 Població de 16 anys i més 3249 3314 3136 2310* 
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 ANYS 

  1991 1996 2001 2005 
 Ocupats 1671 1584 1674 1393 
 Busquen la primera ocupació 18 44 14 ** 
 Desocupats amb ocupació anterior 92 100 80 ** 
 Servei militar 12 11 0 ** 
 Total Actius 1781 1728 1769 ** 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya i dades econòmiques de municipis de Caja España (any 200) 
* Població entre 15 i 64 anys (any 2004). ** no es tenen dades. 

 
4.3.2. Estructura sectorial dels llocs de treball 
 
En el següent gràfic es pot veure 
l’evolució que ha seguit l’ocupació en els 
diferents sectors al municipi de Sant Joan 
de les Abadesses, durant el període 1991-
2005. Cal tenir en compte però, que les 
dades referents a l’any 2005 no són de la 
mateixa font que els altres anys i que, tot i 
que es representen perquè són les dades 
més actuals de les quals es disposa, no 
es tenen en compte en l’estudi de 
l’evolució que ha seguit l’ocupació en els 
diferents sectors. Més endavant, quan 
s’analitzi l’ocupació detalladament de 
cada sector, les dades es tractaran de la 
mateixa manera. 
 
 
Si es valora l’inici i el final del període estudiat (any 1991 i any 2001), es pot observar com la població 
ocupada de Sant Joan de les Abadesses no ha variat gens en valors totals (només en 3 persones). 
D’altra banda, si es mesura en tant per cents sobre el total de la població, s’observa que l’any 1991 el 
42,9% de la població estava ocupada i l’any 2001 representava el 47,5%. Per tant, es dedueix que, a 
causa d’una disminució de la població total del municipi, l’any 2001 el percentatge d’ocupació era major 
que l’any 1991. D’altra banda, la davallada que s’observa durant els primers 5 anys d’estudi (1991-1996) 
es deu, principalment a una disminució tant de les persones actives com de les persones ocupades. 
 
Analitzant l’evolució global dels diferents sectors durant el període 1991-2001, es pot observar que 
mentre l’ocupació en el sector de la indústria ha disminuït considerablement, en els altres sectors ha anat 
en augment. Tot i així, l’any 2001, la indústria, junt amb els sector serveis,  continua ocupant a la major 
part dels treballadors del municipi. 
 
Si es valoren les dades referents a l’any 2005 es pot veure que la majoria de la població ocupada 
continua treballant en el sector de la indústria i els serveis. 
 
4.3.3. Atur i nivells de protecció 
 
Si s’observa l’evolució de la taxa d’atur al 
municipi de Sant Joan de les Abadesses al 
llarg del període 1999-2003 es pot observar 
que l’atur ha seguit, en general, una 
tendència a l’alça, estabilitzant-se durant 
l’últim any estudiat (disminució només d’un 
0,16%). Aquesta evolució la segueix de la 
mateixa manera la taxa d’atur a nivell 
comarcal, tot i que, aquesta, es manté 
sempre a uns nivells superiors que la 
municipal i, durant l’últim any, enlloc 
d’estabilitzar-se la taxa d’atur comarcal 
disminueix en un 1,01%.  
 
 

Figura 83: Taxa d’atur. Sant Joan de les Abadesses-
Ripollès. Període 1999-2003 

Font: Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya. Anuari laboral d’ocupació
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Figura 82: Població ocupada per sectors d’activitat. Sant Joan de les 
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D’altra banda, si s’observa el següent gràfic es 
pot veure que l’atur afecta principalment a la 
població femenina ( 50 dones i 26 homes, any 
2004) i que aquest fet es generalitza durant tot 
el període 1998-2004. A la vegada es pot 
observar que la diferència entre homes i 
dones a l’atur s’ha mantingut més o menys 
constant durant tots els anys estudiats.  
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Anàlisi del sector primari 
 
Es considera sector primari aquelles activitats i ocupacions relacionades amb l’agricultura, la ramaderia, 
la pesca i l’explotació de les superfícies forestals. 
 
En la següent taula es pot veure l’evolució que ha seguit l’ocupació en el sector primari, al municipi de 
Sant Joan de les Abadesses, durant el període 1991-2005. Cal tenir en compte però, que tal com s’ha 
comentat anteriorment les dades referents a l’any 2005 no són de la mateixa font que els altres anys. 

 
Taula 58: Ocupació en el sector primari. Sant Joan de les Abadesses i Ripollès (%).  
Període 1991-2005 

TERRITORI 1991 1996 2001 2005* 
Sant Joan de 

les Abadesses 1,3 3,8 3,0 2,7 

Ripollès 6,6 5,9 4,3 ** 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya  
* Dades econòmiques de municipis de Caja España (any 2005) 
** no es tenen dades 

 
El sector primari ha estat, des de l’any 1991, el sector amb menys pes dins l’economia del municipi de 
Sant Joan de les Abadesses i, a la vegada, els nivells d’ocupació al sector s’han situat per sota la mitjana 
comarcal durant els anys 1991, 1996 i 2001. Tot i així, cal destacar que al contrari de la majoria dels 
municipis del Ripollès, l’ocupació en el sector primari a Sant Joan de les Abadesses ha experimentat un 
petit augment durant els anys estudiats. 
 
Per a la caracterització del sector primari del municipi s’han tingut en consideració les dades dels Cens 
Agrícola corresponents als anys 1982, 1989 i 1999.  
 
Cal remarcar que les dades que es mostren del Censos Agraris provenen de les declaracions dels 
propietaris. Aquest fet dóna algunes vegades com a resultat una superfície agrícola menor de la que 
realment existeix, degut a la no declaració per part d’alguns propietaris. 
 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses té una superfície total de 5.341 ha, de les quals el 60,4% 
(3.418,24 ha) està ocupat per activitats i explotacions del sector primari. Si s’analitza globalment el 
període d’estudi, s’observa que la superfície agrària s’ha vist reduïda en un 16,4%. Ara bé, durant el 
període d’estudi es poden diferenciar clarament dues etapes, ja que durant els primers 7 anys la 
superfície agrària del municipi experimenta un petit augment, i en canvi, durant els últims 10 anys (1989-
1999) es quan es produeix la disminució d’aquesta terres. Tot i així, es pot considerar que la disminució 
de la superfície agrària del municipi ha estat poc important. 
 
D’altra banda, si que s’observa un canvi important en els tipus de superfície agrària, ja que les terres 
destinades a pastures permanents han anat augmentat periòdicament la seva superfície, en detriment de 
les terres catalogades com a “altres”, on s’hi engloben aquelles terres que són cultivables però que no 
s’estan utilitzant. 
 
 
 

Figura 84: Evolució de l’atur. Sant Joan de les 
Abadesses. Període 1998-2004 

Font: Institut d’Estadística de 
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Taula 59: Distribució de la Superfície Agrària (hectàrees). Sant Joan de les Abadesses. 
Anys 1982, 1989 i 1999. 

Superfície Agrària Utilitzada 
ANY Terres 

llaurades 
Pastures 

permanents 
Total 

 

Terreny 
forestal Altres Total 

1982 246 163 409 1.965 1.503 3.877 
1989 331 669 1.000 2.211 712 3.923 
1999 194 1.181 1.375 1.435 430 3.418 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
 
Com es pot observar, segons les dades de l’últim 
Cens Agrícola (1999), la superfície agrària del 
municipi es troba repartida gairebé a parts iguals entre 
terrenys forestals i superfície agrària utilitzada; mentre 
que les terres cultivables que no s’estan utilitzant 
representen només un 13% de la superfície agrària 
total. 
 
 
 
 
 
4.4.1. L’agricultura  
 
Com s’ha vist anteriorment, l’any 1999 Sant Joan de les Abadesses tenia 3.418 ha dedicades al sector 
primari, i d’aquestes, 1.375 ha es dedicaven a l’agricultura. 
 
Observant la taula que s’adjunta a continuació es pot veure que, durant la primera etapa del període 
d’estudi (1982-1989), augmenten tant el número d’explotacions agrícoles com la superfície agrícola 
utilitzada; en canvi, durant la segona etapa (1989-1999) augmenta la superfície agrícola utilitzada però el 
número d’explotacions disminueix notablement. D’aquest fet se’n dedueix que durant la segona etapa les 
explotacions agrícoles han engrandit considerablement les seves dimensions. Així, l’any 1982 les 
explotacions tenien una dimensió mitjana de 4,8 ha, l’any 1989 es mantenien a 8,3 ha, i l’any 1999 
havien augmentat fins a 25ha. 
 

Taula 60: Distribució de la superfície agrícola utilitzada (SAU). Sant Joan de les Abadesses.  
Període 1982-1999 

SAU 1982 1989 1999 
Nombre 

d’explotacions 86 121 55 
Total 

Hectàrees 409 1000 1375 
Nombre 

d’explotacions 86 120 55 Conreus de 
secà 

Hectàrees 409 1000 1374 
Nombre 

d’explotacions 0 13 43 Conreus de 
regadiu 

Hectàrees 0 0 1 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
Els conreus de Sant Joan de les Abadesses són bàsicament de secà, tret d’algunes petites hortes 
familiars. En tractar-se d’un indret de muntanya i per tant amb un cert grau d’humitat, la major part de les 
terres es dediquen a les pastures permanents, terres dedicades permanentment a la producció d’herba i 
com a pastures per al bestiar. En menor grau, existeixen també algunes explotacions de conreus 
herbacis, dedicats principalment als conreus farratgers (alfals i altres) i als cereals per gra (blat, civada, 
ordi i melca). 
 
4.4.2. La ramaderia  
 
El nombre d’explotacions ramaderes al municipi va experimentar un petit augment durant la primera 
etapa del període estudiat (passant de 82 a 92 explotacions) i va anar seguit d’una forta davallada durant 
la segona etapa (de 92 explotacions l’any 1989 a 86 l’any 1999). D’altra banda, si s’analitza tot el període 

Figura 85: Distribució de la superfície agrària a 
Sant Joan de les Abadesses. Any 1999

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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en conjunt, la capacitat total de caps de bestiar gairebé s’ha doblat, passant de 6.991 (any 1989) a 
12.244 (any 1999). 
 
 
Per tant, la tendència general que segueix el municipi és 
basa en una disminució del nombre d’explotacions i un 
augment considerable en el nombre total de caps de 
bestiar. A continuació, es representa una classificació 
dels caps de bestiar per espècie per tal de poder valorar 
els canvis que s’han produït, en quant als tipus 
d’espècies explotades.  
 
 
 
 
 
 

Taula 61: Nombre de caps de bestiar per espècie. Sant Joan de les Abadesses. Període 1982-1999 
Any Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram Conills Equins Total 
1982 1.386 466 44 2.773 1.883 380 59 6.991 
1989 1.817 860 76 2.951 2.410 180 66 8.360 
1999 2.472 1.692 222 5.808 1.856 143 51 12.244 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
L’augment que s’ha produït en el nombre total de caps de bestiar durant el període estudiat, ve donat 
principalment per un increment del bestiar porcí, que ha passat de 2.773 a 5.808 caps. També s’ha 
detectat un augment considerable del bestiar oví i boví. L’any 1999, la majoria dels caps de bestiar del 
municipi eren de tipus porcí, seguides pel bestiar boví, l’aviram i l’oví. 
 
Les Unitats Ramaderes (UR), són unitats que permeten comparar diferents explotacions encara que 
estiguin dedicades a diferent tipus de bestiar, així permeten comparar les capacitats d’aquestes. Les 
unitats ramaderes s’obtenen aplicant un coeficient a cadascuna de les espècies i tipus d’aquestes, amb 
això s’aconsegueix presentar una mateixa unitat equivalent a totes les espècies. 
 

Taula 62: Explotacions i Unitats Ramaderes a Sant Joan de les Abadesses.  
Període 1982-1999 

Any Núm. explotacions Unitats ramaderes 

1982 82 1935 
1989 92 2405 
1999 56 3436 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
En el període estudiat, Sant Joan de les Abadesses ha experimentat un augment en les seves UR d’un 
77,6%. Com ja s’ha dit anteriorment, aquest fet no ha anat acompanyat d’un increment en el nombre 
d’explotacions, que han disminuït en un 31,8%. 
 
Com a conclusió, es pot dir que les explotacions ramaderes s’han mantingut en quant a nombre, 
augmentant considerablement la seva capacitat. Aquest fet s’explica per l’evolució i les tendències del 
mercat actual, així com per la desaparició d’explotacions familiars i la concentració de l’activitat en 
explotacions més grans per temes de viabilitat econòmica, sense oblidar la millora tècnica i de qualitat 
que ha experimentat el sector. 
 
4.4.3. L’explotació dels boscos 
 
Tot i que durant el període 1982-1999 la superfície forestal de Sant Joan de les Abadesses s’ha vist 
reduïda en un 27% (1.965 ha l’any 1982, 1.435 ha l’any 1999), els boscos continuen representant una 
part molt important del territori (representen el 26,7% de la superfície total del municipi i el 45% de la 
superfície agrària del municipi). 
 
En la següent taula es diferencien les tipologies d’espècies arbòries que presentava el municipi en les 
seves explotacions durant els anys 1989 i 1999. Es pot observar, que hi ha hagut un descens important 
en quant a la comercialització dels recursos forestals. El nombre total d’explotacions s’ha vist reduït (67 
l’any 1989 i 40 l’any 1999) a causa de la forta disminució que han tingut les explotacions amb un fi 

Figura 86: Evolució de les explotacions ramaderes 
a Sant Joan de les Abadesses. Període 1982-1999

Font: Institut d’Estadística de Catalunya
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comercial (45 l’any 1989 i 9 l’any 1999) i en conseqüència, s’han vist també reduïdes el nombre total 
d’hectàrees comercials (1.917 ha l’any 1989, 696 ha l’any 1999). D’altra banda tant les explotacions com 
el nombre total d’hectàrees no comercials han augmentat. 
 

Taula 63: Espècies forestals a Sant Joan de les Abadesses. Anys 1989 i 1999. 

1989 1999 
Tipus d’espècies 

Núm. 
Explotacions Hectàrees Núm. 

Explotacions Hectàrees 

Frondoses * 565 9 125 
Comercials 14 507 2 35 

No comercials 5 58 7 90 
Resinoses * 1172 17 610 

Comercials 31 1117 5 325 
No comercials 12 55 12 285 

Mixtes * 475 20 700 
Comercials 4 293 4 336 

No comercials 5 182 16 364 

Total comercials 45 1917 9 696 
Total no Comercials 22 294 32 740 
Total 67 2211 40 1435 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
* no es disposa d’aquestes dades 

 
L’any 1999, la superfície forestal del municipi estava constituïda principalment per boscos de resinoses i 
boscos mixtes (espècies resinoses i frondoses). Un 48,5% del terreny forestal tenia una finalitat 
comercial, constituït també per boscos de resinoses i mixtes.  
 
4.4.3.1. Boscos de propietat pública 
 
A continuació s’exposa una taula on es defineix, segons dades del Consell Comarcal del Ripollès, qui 
porta a terme la gestió de les finques públiques de Sant Joan de les Abadesses. 
 

Taula 64: Gestió de les forests públiques de Sant Joan de les Abadesses. 

Nom de la forest Superfície gestionada  pel 
Consell Comarcal (ha) CUP* 

Castell Tallat 12,12 33 
Collabós 62,95 34 
Els Plans 67,00 35 
Muntanya de Sant Antoni 12,95 36 
Serrat de Montcoia 48,73 37 
Avetar i Puig Rust 144,65 70 

Total 348,4  
Font: Consell Comarcal del Ripollès 
* Catàleg d’Utilitat Pública 

 
Així doncs, la superfície forestal pública de Sant Joan de les Abadesses comprèn un total de 348,4 ha, 
les quals estan totes gestionades pel Consell Comarcal del Ripollès. Els boscos comunals del municipi 
disposen de plans d’ordenació forestal i de certificació ecològica forestal europea (Pan European Forest 
Certification, PEFC). Aquest és un sistema de certificació forestal que ha estat desenvolupat a Europa 
com un sistema per aprovar les iniciatives nacionals en matèria de boscos. Els boscos de Sant Joan de 
les Abadesses, són les úniques explotacions forestals de Catalunya que disposen d’aquesta certificació. 
 
Cal destacar que totes aquestes finques es troben incloses dins el Catàleg d’Utilitat Pública, amb el 
número CUP corresponent per a cada una de les finques en la taula anterior. 
 
4.4.3.2. Boscos de propietat privada 
El 80% dels boscos de Catalunya són de propietat privada, per tant no és d’estranyar que la majoria dels 
boscos del municipi de Sant Joan de les Abadesses siguin privats. Tal i com s’ha dit abans, actualment 
només 348,4 ha de superfície forestal són de propietat pública.  
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Actualment, al municipi de Sant Joan de les Abadesses hi ha 12 finques amb Pla Tècnic de Gestió i 
Millora Forestal (PTGMF) i 2 amb Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF), ordenant un total de 1.810,96 
ha de superfície forestal de propietat privada. A continuació es presenta una taula on s’hi detallen les 
finques que actualment disposen d’un PTGMF o d’un PSGF i quina és la superfície ordenada de cada 
una d’elles.  

Taula 65: Finques amb PTGMF o PSGF al municipi de Sant Joan 
de les Abadesses. Any 2005. 

NOM FINCA Superfície ordenada (ha) 

El Colomer 297,01 

Can Màxim 56,26 

Rodonella I Guanter 130,92 

Mas Perella 185,21 

Folcrà I Callís 232,03 

Santigosa 265,5 

La Girona 85,5 

Ratllant 50,68 

Cal Gat 34,4 

Santa Llucia 373,25 

Mas Guillot 33,77 

Manso Serradell 32,04 

Can Lluert (PSGF) 11,1 

Cal Busquets (PSGF) 23,29 

Total 1810,96 
Font: Consell Comarcal del Ripollès 

 
Totes aquestes finques són de propietat privada i es desconeix si existeixen més finques privades sense 
cap tipus de pla aprovat, per tant, es pot dir que la superfície forestal de domini privat al municipi de Sant 
Joan de les Abadesses té una extensió de com a mínim 1.810,96 ha.  
 
S’ha detectat que hi ha diferències de dades, segons les fonts que es consultin, la qual cosa fa que no es 
pugui arribar a conclusions definitives en quant a l’evolució del subsector forestal en el municipi de Sant 
Joan de les Abadesses. 
 
 
4.5. Anàlisi del sector secundari 
 
S’entén com a sector secundari de l’activitat econòmica aquelles activitats i empreses que estan 
classificades com a industrials, aquelles que desenvolupen una activitat directament relacionada amb la 
construcció, així com, les activitats extractives o mineres i de producció d’energia. 
 
En la següent taula es pot veure l’evolució que ha seguit l’ocupació en el sector secundari al municipi de 
Sant Joan de les Abadesses, durant el període 1991-2005. Cal tenir en compte però, que tal com s’ha 
comentat anteriorment les dades referents a l’any 2005 no són de la mateixa font que els altres anys. 

 
Taula 66: Ocupació en el sector secundari. Sant Joan de les Abadesses i Ripollès (%).  
Període 1991-2005 

TERRITORI 1991 1996 2001 2005* 
Sant Joan de 

les Abadesses 68,9 64,3 55,4 66,5 

Ripollès 55,5 51,3 47,7 ** 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
* Dades econòmiques de municipis de Caja Espanya (any 2005) 
** no es tenen dades 

 
El sector secundari és el sector amb més pes dins l’economia del municipi. Tot i ser un dels sectors amb 
més ocupació, aquest ha anat perdent força durant el període 1991-2001 (68,9% de la població ocupada 
l’any 1991, 55,4% l’any 2001). Aquest descens també l’ha patit de forma paral·lela la comarca del 
Ripollès, situant-se però, amb unes mitjanes inferiors a les del municipi. Cal tenir en compte però, que 
segons les dades econòmiques de Caja España, sembla que l’any 2005 el sector es recupera (66,5% de 
la població ocupada). 
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Ara bé, aquesta davallada del sector secundari durant el període estudiat es deu exclusivament a la 
disminució de la població ocupada en el subsector de la indústria, el qual l’any 1991 estava representat 
pel 91% de la població ocupada en el sector secundari (1.048 persones) i l’any 2001 havia disminuït fins 
a un 83,2% (772 persones). Per contra, el subsector de la construcció es trobava representat l’any 1991 
per un 9% de la població ocupada en el sector secundari (104 persones) i l’any 2001 augmentava fins a 
un 16,8% (156 persones). Tot i això, la indústria continua ocupant a un percentatge major de població 
que la construcció.  
 
Observant l’evolució que han seguit el nombre d’empreses del sector secundari, es pot veure també 
quina ha estat la tendència de cada un dels subsectors dels sector secundari.  
 

Taula 67: Nombre d’establiments d’empreses i professionals 
del sector secundari (IAE). Sant Joan de les Abadesses. 
Període 1994-2002 

Any Indústria Construcció Total 

1994 49 28 77 
1995 44 32 76 
1996 47 34 81 
1997 46 35 81 
1998 49 30 79 
1999 48 30 78 
2000 46 26 72 
2001 49 29 78 
2002 49 32 81 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
El nombre d’empreses dedicades al sector secundari ha anat en augment, si s’analitza d’una manera 
global el període estudiat (1994-2002), ara bé, aquest augment es deu exclusivament a les empreses del 
subsector de la construcció, ja que les empreses industrials s’han mantingut constants durant el període 
estudiat. Així doncs, valorant aquest fet i tenint en compte que l’ocupació en el subsector de la indústria 
ha disminuït, es pot deduir que, possiblement, les empreses dedicades a la indústria han reduït el seu 
personal.  
 
4.5.1. Nombre i tipus d’indústries per sectors d’activitat 
 
L’any 2002, la indústria metal·lúrgica i d’edició i mobles eren les més representades en el municipi, amb 
un total de 15 i 14 establiments respectivament. 
 
Taula 68: Establiments d’empreses industrials per branques d’activitat (IAE). Sant Joan de les Abadesses. Període 1994-2002 

Any Energia i 
aigua 

Química i 
metall 

Transform. 
metalls 

Productes 
alimentaris 

Tèxtil i 
confecció 

Edició i 
mobles 

Indústria 
NCAA Total 

1994 6 0 14 8 6 13 2 49 
1995 5 0 10 9 5 14 1 44 
1996 6 0 12 9 6 13 1 47 
1997 5 0 12 9 4 14 2 46 
1998 6 0 13 9 5 14 2 49 
1999 6 0 13 9 5 14 1 48 
2000 7 0 12 9 5 12 1 46 
2001 6 0 13 9 5 15 1 49 
2002 7 0 15 9 4 14 0 49 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Durant el període estudiat (1994-2002) el nombre total d’empreses industrials no ha tingut variacions 
importants, de la mateixa manera, no s’han produït gaires canvis en la tipologia de les indústries. 
 
Cal destacar, però, que al municipi de Sant Joan de les Abadesses són de gran importància i atractiu les 
empreses d’elaboració d’embotits artesans. 
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4.5.2. Ubicació i característiques de les zones industrials 
 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses hi ha actualment 3 polígons industrials on s’ubiquen la gran 
majoria de les empreses industrials del municipi. Aquests són: el polígon Coromina del Bac, la Colònia 
Llaudet i Cal Gat. Aquest últim sector, fa poc que s’ha proposat per ampliar-lo i ubicar-hi el polígon 
comarcal del Ripollès. Aquest fet està sent motiu de moltes crítiques, ja que aquesta ampliació podria 
afectar a algunes explotacions agrícoles i ramaderes del municipi. 
 
D’altra banda, al Pla Comarcal de Muntanya 2001-2005 del Ripollès es proposava fer una ampliació del 
sector industrial de la Colònia Llaudet, i segons la memòria de seguiment d’aquest pla, l’any 2001 
l’Incasol havia començat a redactar aquest projecte d’ampliació. Es desconeix com està la situació 
actualment. 
 
Finalment, cal destacar que existeix un altra zona industrial, anomenada La Granota, on la ubicació d’un 
polígon industrial és ja un fet planificat i aprovat provisionalment i només cal iniciar la seva urbanització. 
 
4.5.3. Classificació de les activitats econòmiques amb incidència ambiental 
 
La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental pretén: 
 
a) Assolir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt, per a garantir la 
qualitat de vida, mitjançant la utilització dels instruments necessaris que permetin prevenir, minimitzar, 
corregir i controlar els impactes que les activitats sotmeses a aquesta Llei originen.  
 
b) Afavorir un desenvolupament sostenible mitjançant un sistema d’intervenció administrativa ambiental 
que harmonitzi el desenvolupament econòmic amb la protecció del medi ambient.  
 
c) Reduir les càrregues administratives dels particulars i agilitar els procediments administratius garantint 
la col·laboració i la coordinació de les administracions que han d’intervenir. 
 
Alhora en aquesta llei es classifiquen les activitats en diversos annexes segons el règim a que estan 
supeditats, i alhora segons els riscos ambientals i de salut que potencialment tenen les diferents 
activitats econòmiques. 
 
Tota activitat que es porta a terme o qualsevol activitat que es vol redefinir o obrir de nou, ha de complir 
amb els requisits establerts per la llei segons l’annex en que l’activitat està inclosa. 
 
L’OGAU de Girona, ha facilitat les activitats de l’annex I i II.1 de la citada llei, ja que són les úniques 
activitats que són regulades per aquest ens. Segons l’OGAU, no hi ha cap activitat resolta inclosa en 
l’Annex I i hi ha 1 activitat de l’Annex II.1. No ha estat possible separar les activitats per sectors 
econòmics, per aquests motiu en aquest punt s’inclouen totes les activitats del municipi d’aquests 
annexos. 
 
El llistat d’empreses dels annexos II.2 i III, no ha estat facilitat en el moment de la redacció del present 
document. 
 
4.5.4. Incidència i riscos associats a les indústries 
 
Qualsevol tipus d’indústria i les seves activitats tenen un risc intrínsec pel medi ambient en general, els 
ecosistemes que els envolten i la salut humana tant de la població, les poblacions veïnes i dels propis 
treballadors, ja que poden ser un focus de contaminació, ja sigui per a l’atmosfera, les aigües i el sòl. El 
risc potencial de cada indústria vindrà determinada per la seva activitat, procés, tecnologia i materials 
usats, que determinaran les seves emissions gasoses, líquides o sòlides, i els seus residus. 
 
Les activitats que es duen a terme en cada indústria estan classificades per l’Annex I del Decret 
322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 
l’Ambient Atmosfèric, on s’estableix el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants per a l’Atmosfera 
(CAPCA), en diferents categories (A,B,C) de major a menor risc per la possible contaminació 
atmosfèrica. 
 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses hi ha dues empreses que estan classificades al CAPCA amb 
la categoria C, la Textil Abadesas, empresa dedicada a la fabricació de productes tèxtils, i la S.A.L. i 
Fibran, S.A., empresa dedicada a la fabricació de budells de colàgen per a l’obtenció d’embotits. La 
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primera d’aquestes disposa d’una caldera (fuel-oil) i la segona disposa de 19 generadors d’aire calent, 1 
generador d’aigua calenta, un forn horitzontal i 4 calderes. Tots aquests elements generen una sèrie de 
contaminants suposen un risc potencial a la contaminació de l’atmosfera. Entre aquests contaminants 
s’hi troba el diòxid de sofre, el monòxid i diòxid de nitrogen, el monòxid de carboni, l’ozó, etc. i, alhora es 
provoca opacitat de l’aire, generant un enterboliment de l’ambient. 
 
 
4.6. Anàlisi del sector terciari: comerç i serveis 
 
4.6.1 Caracterització del sector terciari 
 
Al sector terciari de l’economia també se l’anomena sector de serveis. En aquest sector s’inclouen totes 
aquelles activitats econòmiques, no directament productives en el sentit de produir bens de consum, sinó 
les activitats destinades a possibilitar o facilitar les necessitats de la població. 
 
El sector serveis a Sant Joan de les Abadesses ha crescut notablement durat el període 1991-2001, 
arribant a representar l’any 2001 al 41,6% de la població ocupada (696 persones). Aquesta evolució 
creixent de l’ocupació en el sector terciari ha estat semblant i paral·lela en l’àmbit comarcal, tot i que Sant 
Joan de les Abadesses se situa per sota de la mitja comarcal. La taula següent permet observar 
l’evolució de l’ocupació en el decenni 1991-2001, així com les dades de Caja España, que no s’han tingut 
en compte en l’estudi de l’evolució pel fet de provenir d’una font d’informació diferent. 
 

Taula 69: Ocupació en el sector terciari. Sant Joan de les Abadesses i Ripollès (%). 
Període 1991-2005. 

TERRITORI 1991 1996 2001 2005* 
Sant Joan de 

les Abadesses 29,8 31,9 41,6 30,9 

Ripollès 37,9 42,7 48,0 ** 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
*Dades econòmiques de municipis de Caja España (any 2005) 
** no es tenen dades 

 
En la taula següent es pot observar com l’evolució creixent de l’ocupació en el sector terciari ha anat 
acompanyada d’un important creixement  en el nombre d’establiments i professionals d’aquest sector. 
 

Taula 70: Nombre d’establiments d’empreses i professionals del sector 
terciari (IAE). Sant Joan de les Abadesses. Període 1994-2002 

Any Comerç al 
detall Serveis Professionals 

i artistes Total 

1994 87 94 27 208 
1995 86 85 31 202 
1996 88 89 33 210 
1997 85 90 36 211 
1998 87 93 35 215 
1999 86 97 34 217 
2000 80 106 36 222 
2001 72 110 38 220 
2002 74 116 37 227 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Durant el període estudiat (1994-2002) el nombre d’establiments i professionals dels sector terciari ha 
anat en augment, passant de 208 l’any 1994 a 227 l’any 2002. Ara bé, aquest augment es deu 
principalment al creixement de les empreses de serveis, que han passat de 94 a 116 establiments, 
representant durant tot el període estudiat el subsector amb pes dins el sector terciari. Per contra, les 
empreses de comerç al detall han experimentat una reducció en el seu nombre d’establiments, passant 
de 87 a 74 establiments. 
 
4.6.2. Anàlisi de l’oferta comercial 
 
Com s’ha pogut observar en el punt anterior, el nombre d’establiments de comerç al detall ha anat 
disminuït lleugera i progressivament durant el període 1994-2002. 
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El tipus de comerç al detall més abundant durant tot el període estudiat ha estat el de productes 
alimentaris, aquests establiments s’han mantingut en nombre i, es pot observar, que l’any 1998 van 
ascendir fins a 46. D’altra banda, establiments dedicats a la venda de roba i calçat, articles per la llar i 
establiments no classificats han anat perdent importància durant el període estudiat.  
 
Taula 71: Establiments d’empreses de comerç al detall per  branques d’activitat  (IAE). Sant Joan de les Abadesses. Període 1996-
2002 

Any Productes 
alimentaris 

Roba i calçat Articles per la 
llar 

Llibres i 
periòdics 

Productes 
químics 

Material 
transport 

Comerç 
NCAA Total 

1994 37 14 12 2 6 3 13 87 
1995 37 16 12 0 6 3 12 86 
1996 44 13 9 2 8 1 11 88 
1997 44 12 9 2 8 1 9 85 
1998 46 11 9 2 8 1 10 87 
1999 45 11 8 3 8 1 10 86 
2000 42 10 8 2 6 1 11 80 
2001 34 9 9 2 6 1 11 72 
2002 37 9 8 2 6 1 11 74 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Les següents dades, incloses pel fet de ser més actualitzades, estan extretes d’una altra font, per aquest 
motiu s’analitzen separadament. 
 

Taula 72: Establiments comercials al detall. Sant Joan de les Abadesses. Any 2004 
TIPUS COMERÇ Nombre d’establiments 

 Fruites i verdures 1 
 Carnisseries 12 
 Peixateries 3 
 Forn, pastisseria i productes làctics 15 
 Cellers 0 
 Estancs (tabac) 20 
 Productes alimentaris i begudes en general 19 
 Tèxtil, confecció i calçat 18 
 Productes farmacèutics, drogueria, perfumeria i cosmètica 2 
 Equipament casa, bricolatge, construcció i sanejament 15 
 Vehicles, accessoris i recanvis  4 
 Combustible, carburants i lubricants 1 
 Béns usats (mobles i estris d’ús domèstic) 0 
 Instruments musicals i accessoris 0 
 Grans magatzems 0 
 Hipermercats 0 
 Magatzems populars 0 
 Altres tipus de comerç al detall 17 
 Total 127 
Font: Dades municipals de Caja España  

 
Aquestes dades ens indiquen que els comerços al detall han augmentat fins a 127 a l’any 2004, alhora 
que els tipus d’establiments que més hi ha al municipi continuen sent els dedicats a l’alimentació (51 
establiments, tenint en compte tots els comerços alimentaris) i en menor grau els estancs (20 
establiments), empreses de tèxtil, confecció i calçat (18 establiments), i equipament per la casa, 
bricolatge, construcció i sanejament (15 establiments). Així, es pot observar que actualment, al municipi 
de Sant Joan de les Abadesses hi ha una gran varietat de comerços al detall, amb un predomini 
important dels comerços alimentaris. 
 
El llistat d’empreses de serveis que actualment disposen de llicència ambiental en els annexos II.2 i III de 
la llei 3/98 no ha estat facilitat durant l’elaboració d’aquesta descripció, per tant no s’inclouen en aquest 
apartat. Com s’ha vist anteriorment hi ha un a única llicència resolta de l’annex II.1, que no s’ha pogut 
determinar en quin sector desenvolupa la seva activitat  
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4.6.3. Anàlisi de la intensitat comercial i els hàbits de consum de la població 
 
Al municipi hi ha una associació de botiguers, la Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses. 
Aquesta associació va ser creada l’any 1983 amb la voluntat de treballar per a la millora i la promoció del 
comerç del municipi. Des de llavors ha dut a terme campanyes i activitats de promoció i difusió del 
comerç. 
 
La Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses ha creat també una pàgina web amb la finalitat de 
promocionar l’associació donant a conèixer els comerços i serveis que en formen part, així com també 
les activitats que s’organitzen des de l’entitat amb la mateixa finalitat. 
 
Actualment, l’associació organitza diverses fires i activitats durant l’any per tal de potenciar el comerç del 
municipi. 
 
4.6.4. Anàlisi i característiques del sector serveis 
 
Com ja s’ha comentat i observat anteriorment, el subsector dels serveis ha anat guanyant força durant el 
període 1994-2002, i actualment és el que té un pes més important dins el sector terciari. 
  
Les empreses de servei d’hostaleria i de serveis personals són les més presents al municipi (36 i 34 
establiments respectivament, l’any 2002). De fet, aquests dos tipus d’establiments són els que han estat 
més presents al municipi durant tot el període estudiat, experimentant tots dos un creixement 
considerable. Les empreses dedicades a serveis empresarials i les immobiliàries i altres també han patit 
un important creixement, mentre que les empreses dedicades als transports i la comunicació han reduït 
el seu nombre d’establiments. 
 
Taula 73: Establiments d’empreses de serveis (no detall) per  branques d’activitat  (IAE). Sant Joan de les Abadesses. Període 
1996-2002 

Any Comerç 
engròs Hostaleria Transports i 

comunicació
Mediació 
financera 

Serveis 
empresa 

Serveis 
personals 

Immobiliàries i 
altres Total 

1994 6 26 19 5 6 28 4 94 
1995 6 25 16 5 6 24 3 85 
1996 5 29 13 5 6 27 4 89 
1997 4 31 15 5 6 25 4 90 
1998 5 29 13 5 7 27 7 93 
1999 5 29 13 4 8 30 8 97 
2000 5 34 13 4 10 32 8 106 
2001 6 33 13 5 10 33 10 110 
2002 7 36 13 5 11 34 10 116 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
El llistat d’empreses de serveis que actualment disposen de llicència ambiental en els annexos II.2 i III de 
la llei 3/98 no ha estat facilitat durant l’elaboració d’aquesta descripció, per tant no s’inclouen en aquest 
apartat. Com s’ha vist anteriorment hi ha un a única llicència resolta de l’annex II.1, que no s’ha pogut 
determinar en quin sector desenvolupa la seva activitat. 
 
4.6.5. Anàlisi de l’oferta turística, turisme rural, d’espais naturals i esportius 
 
El sector turístic, que s’ha convertit en un element important en l’evolució de l’economia local, en molts 
municipis i moltes vegades ha actuat de contrapès dels desequilibris d’altres sectors econòmics. Un dels 
efectes més importants d’aquest sector és també la creació i manteniment d’un nombre elevat de llocs de 
treball. 
 
El turisme a Sant Joan de les Abadesses ha anat guanyant força al llarg dels anys, i en conseqüència, 
l’oferta turística del municipi ha augmentat considerablement. 
 
Fins fa relativament poc temps, per oferta turística s’entenia, el nombre de llits en hotels i/o hostals que 
tenia un municipi, més les places de càmping disponibles i a més a més l’oferta de restauració del 
municipi o sigui, restaurants i bars. En el últims anys ha crescut la modalitat de residències cases de 
pagès, que s’han incorporat en l’oferta turística del país i cada vegada tenen una presència més 
important. 
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Les residències cases de pagès tenen la particularitat que han d’estar en un medi natural, estar en 
contacte amb explotacions agràries, estar ubicat en un edifici construït anterior al 1950 i d’acord amb 
l’arquitectura de la zona. Aquests  es classifiquen en tres grups: 
 - Masia: ubicada fora del nucli de població i integrada dins d’una explotació agrícola, ramadera o 
forestal. 

- Casa de poble: ubicada dins d’un nucli de població de menys de 1.000 habitants. 
- Allotjament rural independent: integrat en un edifici aïllat o en un nucli de menys de 1.000 

habitants, amb servei cuina, saló-menjador, un dormitori o més i un bany o més. 
 
A la taula següent es pot observar com aquesta tipologia d’allotjaments turístics ha experimentat un fort 
creixement en els últims anys.  
 
Taula 74: Residències i cases de pagès. Nombre i places. Sant Joan de les Abadesses. Període 2000-2006 

Allotjament rural 
independent Masies Cases de Poble Total allotjaments 

Any 
Nombre Places Nombre Places Nombre Places Nombre Places 

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 
2002 8 43 0 0 0 0 8 43 
2006* 10 145 0 0 0 0 10 145 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
* Dades del Consell Comarcal del Ripollès 
 
Així doncs, actualment, el terme municipal de Sant Joan de les Abadesses disposa de 10 allotjaments de 
turisme rural, que ofereixen un total de 145 places. A continuació s’especifiquen quins són els 
allotjaments rurals independents que hi ha actualment al municipi: 

 
- El Reixac 
- El Serradal 
- El Janpere 
- La Batllia  
- Mas Guanter 
- El Muig 
- Can Roca  
- Els Arenys 
- La Caseta  
- Can Sargantana  

 
Pel que fa als altres tipus d’allotjaments turístics, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
tant l’any 2000 com el 2002 hi havia 3 hotels que oferien un total de 59 places. Segons dades del Consell 
Comarcal del Ripollès, actualment al municipi hi ha 2 pensions amb una capacitat total de 42 places. 
 
A més a més, l’oferta d’allotjaments es complementa amb l’existència d’un càmping amb una capacitat 
total per a 252 persones. Recentment, 24 de març del  2006, s’ha obert al municipi un alberg (de 42 
places). 
 
Pel que fa als bars i restaurants l’any 2000 hi havia un total de 9 establiments, concretament 8 bars-
restaurants i 1 restaurants. Tal com es pot observar a la taula següent, els establiments de restauració 
no han variat gens durant el període d’estudi (1995-2000). Segons la pàgina web del municipi, 
actualment hi ha 7 restaurants. 

 
Taula 75: Establiments de restauració a Sant Joan de les Abadesses. 
Període 1995-2000 

Any Restaurants - Bars Restaurants Total 

1995 8 1 9 
1996 8 1 9 
1997 8 1 9 
2000 8 1 9 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
L’oferta turística del municipi es complementa amb diverses entitats que ofereixen una gran varietat 
d’activitats als visitants d’aquest territori, entre elles s’hi troben el Centre de Cavalls Àrabs de Catalunya, 
el Centre BTT del Ripollès i el museu del monestir de Sant Joan de les Abadesses. 
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D’altra banda des de l’oficina de turisme del municipi, es promouen tota una sèrie d’activitats, com son: la 
Ruta de les ermites, la Ruta de les fonts i la popular Ruta del Ferro i del Carbó. Aquesta última ha 
esdevingut un dels principals atractius turístics del municipi, donant a conèixer el trajecte que seguia el 
ferrocarril des de Ripoll fins a Toralles, passant per Sant Joan de les Abadesses i descobrint el passat 
industrial lligat a les explotacions de les mines de carbó de la zona.  
 
El mes de gener del 2003, l’oficina de turisme del municipi va iniciar una estadística per tal de determinar 
la procedència dels turistes que visiten la vila de Sant Joan de les Abadesses i les necessitats d’aquests. 
Amb les dades recollides es pretén determinar on cal destinar els recursos promocionals i en quines 
activitats, cal incidir i millorar. A continuació s’exposen les dades recollides per l’oficina de turisme durant 
els anys 2004 i 2005. 

Taula 76: Nombre de consultes a l’oficina de turisme de Sant 
Joan  de les Abadesses per procedència. Anys 2004 i 2005. 

Procedència 2004 2005 

Catalunya 8241 5567 
Espanya 2077 2357 
Anglaterra-Irlanda 214 350 
França 547 873 
Alemanya 282 260 
Països Baixos 129 144 
Resta d’Europa 69 58 
USA 7 11 
Sud-Amèrica 49 45 
Àsia 26 22 
Altres 13 94 

Total 11654 9781 
Font: Oficina de Turisme de Sant Joan de les Abadesses 

 
Tal i com es pot observar el nombre de visitants l’any 2005 ha disminuït un 16% respecte l’any 2004. 
S’ha de tenir en compte també, que no tots els turistes que visiten la vila passen per l’oficina de turisme. 
Si considerem només els visitants que ha rebut el monestir de Sant Joan de les Abadesses, principal 
atractiu del municipi, s’observa que les xifres són molt més altes. L’any 2004 el monestir va rebre 26.351 
visitants i durant l’any 2005, segons dades fins al 31 d’octubre del 2005, en van arribar 22.028. Aquesta 
gran diferència entre els visitants del monestir i els que passen per l’oficina de turisme recau en el gran 
nombre de grups que visiten exclusivament el monestir. 
 
El principal turista que visita la zona és el català, i d’aquest la gran majoria prové de l’àrea metropolitana 
de Barcelona. En segon lloc l’altre gran nombre de públic prové de la resta de l’estat Espanyol i de 
França. S’ha detectat també que, majoritàriament, les visites turístiques a la vila de Sant Joan de les 
Abadesses, són estades d’un sol dia. 
 
Les consultes més freqüents a l’oficina de turisme són sobre el monestir de la vila, principal atractiu, la 
resta de patrimoni monumental, senderisme , allotjament, serveis de restauració i la Ruta del Ferro i del 
Carbó. 
 
Cal destacar també que, l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses és un dels socis del Consorci 
Ripollès Desenvolupament. Des d’aquest consorci, entre d’altres coses, es promouen activitats per tal de 
promocionar el turisme als municipis del Ripollès. A Sant Joan de les Abadesses, particularment, a causa 
de l’existència del monestir i de tota la història que hi ha al darrera, s’està promocionant, majoritàriament, 
el turisme cultural; actualment, s’està treballant en el projecte anomenat “Terra de Comtes”. Aquest 
projecte planteja la recuperació, entre altres conjunts arquitectònics, del monestir de Sant Joan de les 
Abadesses, alhora que pretén desenvolupar producte turístics per tal de donar a conèixer la història del 
Ripollès i particularment el mite literari del Comte Arnau, lligat totalment a la història del monestir de Sant 
Joan de les Abadesses. 
 
Des del consorci, també es promouen activitats per tal de donar a conèixer la història de les colònies 
tèxtils que hi havia hagut tant al municipi de Sant Joan de les Abadesses, com a tot el territori del 
Ripollès. 
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B. Diagnosi estratègica 
 
4.7. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 OFERTA LABORAL AUTOSUFICIENT. 
 
Sant Joan de les Abadesses, es pot considerar que és autosuficient en oferta laboral, ja que l’any 2001 
més del 50% dels residents treballa al municipi (índex d’autocupació del 69,7%). És important però, tenir 
en compte, que des de l’any 1991 s’ha detectat una lleugera disminució de l’índex d’autocupació, 
passant d’un 81,9% a un 69,7%. 
La relació de persones del municipi que tenen una ocupació comparada amb els llocs de treball que 
s’ofereixen al municipi permeten confirmar que el municipi es pot considerar autosufient en oferta laboral. 
Aquestes dades permeten valorar que si, en el suposat cas, totes les persones residents ocupades es 
quedessin a treballar en el propi municipi, l’any 1991 hi hauria hagut tan sols un 0,6% dels treballadors 
de Sant Joan de les Abadesses que hauria hagut de buscar una ocupació fora del municipi (només 11 
persones), l’any 1996 aquesta dependència hauria estat d’un 2,9% (46 persones) i l’any 2001 hauria 
augmentat tan sols fins a un 5,5% (93 persones). Per tant, es pot considerar que la dependència exterior 
en quant a llocs de treball és poca. 
 
Pel que fa a l’autocupació per sectors, tots tres sectors es poden considerar en un bon nivell 
d’autocupació. L’any 2001, el sector primari es troba en un índex d’autocupació del 86,5%, el secundari 
en un 70,5% i el terciari en un 79,4%. 
S’ha de veure, amb dades actuals (les últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, són de l’any 
2001), com ha evolucionat el mercat de treball en aquests darrers anys, ja que des de l’Ajuntament es té 
la sensació que actualment els residents a Sant Joan de les Abadesses s’ha de desplaçar per anar a 
treballar a altres municipis. 
 

 AUGMENT DE LA TAXA D’ATUR. 
 
La taxa d’atur municipal, ha augmentat d’una manera important des de l’any 2000 i fins l’any 2003, 
passant d’un 2,78% a un 4,3%. Tot i això, la taxa d’atur municipal es situa per sota la comarcal, la qual 
l’any 2003 era d’un 5,05%. 
 

 INCREMENT NOTABLE DE LES PASTURES PERMANENTS I PÈRDUA D’EXPLOTACIONS 
FAMILIARS AGRÍCOLES. 

 
La Superfície Agrícola Utilitza (SAU) s’ha vist notablement augmentada durant el període 1982-1999, a 
causa d’un increment de la superfície agrària destinada a les pastures permanents (163 ha l’any 1982 
per 1.181 ha l’any 1999). En tractar-se d’un indret de muntanya i per tant amb un cert grau d’humitat és 
el lloc idoni per l’establiment d’aquest tipus de pastures, terres dedicades permanentment a la producció 
d’herba i com a pastures per al bestiar. 
 
Ara bé, l’augment de la SAU no s’ha vist acompanyat per un augment en el número d’explotacions 
agrícoles (86 l’any 1982 i 55 l’any 1999); és evident doncs, que les explotacions agrícoles han engrandit 
les seves dimensions (de 4,8 a 25 ha/explotació), significant una clara regressió de les petites 
explotacions familiars i donant pas a explotacions més intensives. 
 

 TRANSFORMACIÓ DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES. 
 
El nombre d’explotacions ramaderes del municipi va disminuir durant el període 1982-1999, passant de 
82 a 56 explotacions, mentre que el número d’unitats ramaderes va augmentar considerablement, 
passant de 1.935 UR l’any 1982 a 3.436 UR l’any 1999. Aquest fet va suposar un important canvi en la 
tipologia de les explotacions ramaderes, augmentant considerablement la seva capacitat. Es de suposar 
que aquest procés s’ha seguit donant al llarg dels anys i que en l’actualitat, aquesta tendència segueix. 
 

 EL SECTOR SECUNDARI ESTÀ EN DECLIVI.  
 
El sector secundari és el motor de l’economia del municipi, ja que l’any 2001 representava al 55,4% de la 
població ocupada de Sant Joan de les Abadesses. Tot i així, es sector s’ha vist en declivi durant el 
període 1991-2001, ja que l’ocupació del municipi en aquest sector l’any 1991 era d’un 68,9%.  
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Aquest declivi però, es deu exclusivament a una davallada del subsector industrial que ha disminuït tant 
el nombre d’empreses com el nombre d’ocupats. Per contra, el subsector de la construcció s’ha vist en 
augment, tant pel nombre d’establiments com pel nombre de persones del municipi ocupades en la 
construcció. 
 
Tot i això, la indústria continua ocupant a un percentatge major de població que la construcció, el 83,2% 
de la població ocupada en el sector secundari treballa en activitats industrials, la resta, en al construcció. 
És per aquest motiu que es considera que el sector secundari està en declivi. 
 
Des de les institucions es creu que una de les possibles solucions és trobar nou sòl industrial per 
revitalitzar el sector a la comarca. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha proposat, 
recentment, la ubicació d’un polígon supramunicipal del Ripollès al sector del Vilar i Cal Gat de Sant Joan 
de les Abadesses. Aquest fet està sent motiu de discussion, ja que la ubicació d’aquest nou polígon 
podria suposar la pèrdua d’algunes explotacions agrícoles i ramaderes del municipi. 
 

 EL TURISME BASE ACTUAL DEL SECTOR TERCIARI. 
 
El sector terciari ha tingut un fort creixement en els últims anys. Mentre que l’any 1991 només ocupava al 
29,8% de la població ocupada del municipi, l’any 2001 passava a estar representat pel 41,6% de la 
població ocupada.  
 
El comerç al detall va patir una lleugera disminució durant el període 1994-2002, passant de 87 a 74 
establiments. Ara bé, segons dades de l’any 2004 els establiments de comerç al detall van ascendir fins 
a un total de 127 establiments, amb un predomini dels comerços de productes alimentaris (51 
establiments). 
 
El sector serveis ha tingut també un notable augment, basat, principalment en l’increment dels 
establiments d’hostaleria (de 26 l’any 1994 a 36 l’any 2002), de serveis personals ( de 28 a 34) i 
d’immobiliàries i altres (de 4 a 10). L’increment centrat en aquests tipus d’establiments fa evident que el 
sector serveis ha evolucionat per tal de fer front a la demanda turística del municipi. 
 

 GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA, LLIGADA A LA VISITA DEL MONESTIR. 
 
El turisme ha desenvolupat un fort creixement en tota la comarca, i el municipi de Sant Joan de les 
Abadesses ha estat un dels principals atractius del turistes, a causa, principalment, de l’existència del 
monestir. Hi ha un gran nombre de turistes i, sobretot, grups organitzats que durant l’any es desplacen 
fins a aquest municipi per poder conèixer l’arquitectura, cultura i història que envolta el monestir. Les 
visites a aquest conjunt monàstic fan augmentar notablement les xifres de visitants recollides a l’oficina 
de turisme del municipi. Mentre que l’any 2005, per l’oficina de turisme van passar-hi 9.781 visitants, el 
mes d’octubre d’aquest mateix any, pel monestir ja n’hi havien passat 22.028. 
 

 INCREMENT DEL TURISME RURAL. 
 
En els últims anys, el turisme rural ha tingut un creixement molt important dins l’oferta turística, sobretot 
en els municipis de muntanya. Al municipi de Sant Joan de les Abadesses s’ha detectat un clar 
increment en l’oferta d’aquesta modalitat d’allotjament; mentre que l’any 2000 no hi havia cap allotjament 
d’aquest tipus, actualment n’existeixen 10, oferint un total de 145 places. 
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4.8. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts  

- Elevat nivell econòmic de la població. La renta familiar disponible és igual a la mitjana de la 
demarcació de Girona. 

- Autosuficiència laboral generalitzada a tots els sectors. 

- Increment de la Superfície Agrària Utilitzada. 

- Increment de la superfície forestal. 

- Lleuger increment del sector de la construcció. 

- El municipi disposa d’un gran nombre i varietat d’establiments comercials. 

- Existència d’una unió de botiguers molt dinàmica i amb molta història. 

- El sector terciari ha tingut un important creixement, generant un gran nombre de llocs de 
treball. 

- Obertura recent d’un alberg. 

- Gran oferta cultural i natural al municipi.  

- Les millores de l’oferta cultural incrementarà el nombre de visitants 

- L’oficina de turisme està duent a terme un gran treball en la millora de les necessitats del 
turisme municipal. 

 

Punts febles  

- Tendència a l’alça de la taxa d’atur. 

- L’abandonament d’explotacions familiars redueix el nombre d’ocupats en l’activitat agrària. 

- Descens de l’activitat industrial del municipi, tant en nombre d’empreses com en el nombre 
d’ocupats en el sector. 

 

Oportunitats  

- La ubicació del nou polígon supramunicipal del Ripollès podria generar molts llocs de treball i 
col·laborar notablement a millorar l’economia del municipi. 

 

Amenaces  

- La ubicació del nou polígon supramunicipal del Ripollès podria afectar algunes explotacions 
agrícoles i ramaderes del municipi. 
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A. Memòria descriptiva 
 
5.1. Població 
 
5.1.1. Evolució i estructura de la població 
 
L’any 2005 Sant Joan de les Abadesses tenia 
3.621 habitants amb una densitat de població 
de 67,6 habitants per quilòmetre quadrat. En 
observar l’evolució de la població en el període 
1900-2000 s’observa diferents períodes de 
creixement i davallada poblacional. El municipi 
partia l’any 1900 amb una població de 2.995 
habitants, arribant l’any 1930 als 3.924 
habitants. En les deu anys següents, coincidint 
amb el període de la guerra civil, hi ha una forta 
davallada demogràfica. A partir dels anys 40 la 
població torna a pujar de forma considerable, 
fins arribar al màxim de 4.247 habitants l’any 
1981. A partir d’aquest moment la població 
comença a baixar fins l’any 2001 (3.566 
habitants). Sembla, però, que aquesta 
tendència s’estanca, ja que fins l’any 2005 la 
població augmenta lleugerament. 
 
En el municipi es troben nou nuclis urbans de molt diferent pes demogràfic. Així, en el nucli de Sant Joan 
de les Abadesses es concentra el 90,45% de la població del municipi. Dels vuit nuclis restants n’hi ha 6 
amb un població semblant, entre els 45 habitants de Comafreda (1,25%) i els 77 habitants del Solei Avall 
(2,14%). Els dos nuclis restants presenten una població molt més petita, 7 habitants a Jordana i només 1 
habitant a Can Martí Toralles. 
 

Taula 78: Població segons les entitats singulars. Sant Joan de les 
Abadesses. Any 2003 

Entitat singular Habitants 2003 Percentatge 
respecte el total 

Baga Amunt 53 1,47 

Baga Avall 56 1,55 

Can Martí Toralles 1 0,03 

Comafreda 45 1,25 

Jordana 7 0,19 

Llaudet 53 1,47 

Sant Joan de les 
Abadesses 3.258 90,45 

Solei Amunt 52 1,44 

Solei Avall 77 2,14 

TOTAL: 3.602 100 % 

Font: Sistema d’Informació d’Administració Local 
 
L’estructura de població de Sant Joan de les Abadesses manté a grans trets la mateixa estructura que el 
Ripollès i Catalunya. Si bé, com la resta del Ripollès presenta un major envelliment de la població que a 
la resta del Principat. La distribució de la població per grans grups d’edat l’any 2004 és la següent: la 
població de 0 a 14 anys representa el 10,37% de la població total, el grup entre 15 i 64 anys representa 
el 64,22% i el grup de majors de 65 anys el 25,41%. 
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Figura 87: Evolució de la Població. Sant Joan de 
les Abadesses. 1900-2001 

Font: Instituto Nacional de Estadística període 1900–1980 i 
Institut d’Estadística de Catalunya període 1980 - 2000. 
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Si s’observa l’evolució dels grups d’edat en el 
darrer quart de segle s’observa com el 
municipi ha deixat de tenir un població 
relativament jove (0-14 anys:19,78% i >65 
anys 14,98%, l’any 1981). Aproximadament, 
partir de l’any 1986 el grup de majors de 65 
anys supera en percentatge el grup de 0 a 14 
anys. Aquesta diferència s’accentua en els 
anys següents i tendeix a estabilitzar-se en 
els últims anys. Així, l’índex d’envelliment 
(població gran/població jove) a passat del 
0,76 l’any 1981 al 2,45 l’any 2004, si bé el 
màxim s’assoleix l’any 2001 amb un índex de 
2,48. Pel que fa a la relació entre la població 
en edat d’incorporar-se al mon laboral a mig-
curt termini (de 10 a 19 anys) i de jubilar-se 
(de 50 a 64 anys) és de 0,71. 
 
Pel que fa a la relació entre homes i dones no hi ha diferències significatives, l’any 2004 hi havia 1.794 
homes i 1.803 dones (el 49,87% i el 50,13% de la població, respectivament). El que ens mostren les 
piràmides d’edat és la disminució de la població jove respecte l’any 1981, i la concentració de la majoria 
de la població en edats compreses entre els 30 i els 70 anys. 

 
 
El creixement natural de la població de Sant Joan 
de les Abadesses en el període 1975-2004 és 
clarament negatiu, amb una relació 
naixements/defuncions de 0,72. El creixement 
negatiu s’inicia a principis de la dècada dels 80, 
quan les defuncions comencen a superar en 
nombre als naixements. Aquesta tendència, que 
es manté fins a l’actualitat, es deu més a la 
disminució de naixements que a l’augment de les 
defuncions, que es mantenen més o menys 
constants. 
 
 
 

5.1.2. Moviment migratori 
 
L’origen de la població de Sant Joan de les Abadesses 
és majoritàriament de Catalunya (81,6%), dels quals una 
gran majoria tenen l’origen en la pròpia comarca del 
Ripollès. Pel que fa als habitants amb origen a la resta 
de l’Estat representen el 13% de la població, i els que 
d’origen estranger només el 5% del total. 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

19
81

19
86

19
91

19
96

20
01

20
04

%

0 a 14 anys 15 a 64 anys 65 anys i més

Figura 88: Evolució grans grups d’edat. Sant Joan de les 
Abadesses. Peíode 1981-2001 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

Figura 90: Estructura de la població per sexes i edat. 2004. Figura 89: Estructura de la població per sexes i edat. 1981. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Figura 91: Naixements i defuncions. Sant Joan de les 
Abadesses.1975-2003 
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Figura 92: Població segons el lloc de naixement. 
Sant Joan de les Abadesses. 2004 
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El balanç migratori que presenta el municipi en el període 1988-2005 representa una pèrdua neta de la 
població en 170 habitants. Aquesta pèrdua de població no és constant, sinó que s’observen oscil·lacions 
d’un any a l’altre. Així mateix, durant el període 1990-1994 el balanç és positiu amb un augment de 62 
habitants. Pel que fa a la procedència un 30,2% provenen de la mateixa comarca, mentre que una  bona 
part provenen de la resta de Catalunya (46,2%). En quan a la destinació no hi ha massa diferència entre 
els que van cap a la resta de la comarca, de la província de Girona o de Catalunya (33,1%, 25,6% i 
30,7% respectivament). L’únic balanç migratori positiu és el referit des de i cap a Catalunya que suposa 
un increment net en 109 habitants. Tant els balanços des de i cap a la resta del Ripollès, de la província 
de Girona i de l’Estat són negatius. 
 

Taula 79: Moviments migratoris interns. Sant Joan de les Abadesses. Període 1988 - 2005 

Àmbit 

Comarca Província Catalunya Espanya Total Any 

I E B I E B I E B I E B I E B 

1988 14 25 -11 10 13 -3 12 29 -17 4 3 1 40 70 -30 

1989 12 17 -5 2 14 -12 26 15 11 8 12 -4 48 58 -10 

1990 29 28 1 7 13 -6 40 13 27 7 4 3 83 58 25 

1992 20 10 10 6 8 -2 19 21 -2 8 3 5 53 42 11 

1993 23 17 6 12 23 -11 27 8 19 8 6 2 70 54 16 

1994 10 10 0 14 13 1 28 10 18 5 14 -9 57 47 10 

1995 17 25 -8 12 13 -1 17 26 -9 9 2 7 55 66 -11 

1997 0 25 -25 0 12 -12 0 18 -18 0 10 -10 0 65 -65 

1998 16 33 -17 3 6 -3 16 15 1 2 4 -2 37 58 -21 

1999 19 24 -5 13 23 -10 17 19 -2 1 7 -6 50 73 -23 

2000 18 25 -7 6 24 -18 26 28 -2 8 3 5 58 80 -22 

2001 33 41 -8 5 26 -21 50 21 29 13 5 8 101 93 8 

2002 27 23 4 12 22 -10 36 36 0 7 21 -14 82 102 -20 

2003 28 33 -5 20 27 -7 49 37 12 10 10 0 107 107 0 

2004 22 29 -7 11 26 -15 57 37 20 8 5 3 98 97 1 

2005 26 35 -9 12 46 -34 61 39 22 3 21 -18 102 141 -39 

Total: 314 400 -86 145 309 -164 481 372 109 101 130 -29 1041 1211 -170 

I: Immigració, E: Emigració, B: Balanç migratori 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
En quan als moviments migratoris externs, han suposat un guany de població de 117 habitants en el 
període 1988-2005. La majoria (un 65,8%) procedeixen del continent africà, mentre que un 23,1% prové 
del continent americà i un 9,4% de la resta d’Europa. Pel que fa a l’evolució dels moviments migratoris 
externs, es veu com en els darrers anys (2004 i 2005) van arribar 88 nous habitants (dels 117 de tot el 
període). Segurament si es tinguessin en compte tots els immigrats arribats l’any 2006, la població 
immigrant del municipi encara seria més elevada. 

 
Taula 80: Moviments migratoris externs segons continent de procedència. Sant Joan de 
les Abadesses. Període 1988 - 2005 
 Àmbit 

Any Resta 
d’Europa Àfrica Amèrica Àsia Oceania Total 

1988 0 0 1 0 0 1 

1989 0 0 4 0 0 4 
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Taula 80: Moviments migratoris externs segons continent de procedència. Sant Joan de 
les Abadesses. Període 1988 - 2005 
 Àmbit 

Any Resta 
d’Europa Àfrica Amèrica Àsia Oceania Total 

1992 2 3 1 0 0 6 

1993 0 0 1 0 0 1 

1994 2 1 0 0 0 3 

1995 0 2 0 0 0 2 

1998 0 1 0 0 0 1 

1999 0 2 3 0 0 5 

2000 0 2 4 0 0 6 

2004 6 37 8 0 0 53 

2005 1 29 5 0 0 35 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
El creixement de la població en el període 1986-2001 és clarament negatiu. En els tres períodes 
intermedis (1986-1991, 1991-1996 i 1996-2001) tan el creixement natural com el creixement total de la 
població és negatiu. I només durant el període 1991-1996 el saldo migratori és positiu amb un taxa 
1,96º/00.  

Taula 81: Creixement de la població (º/00 ). Sant Joan de les Abadesses. Període 1986 
- 2001 

Període Naixements Defuncions Creixement 
natural 

Saldo 
migratori 

Creixement 
total 

1986-1991 6,13 11,28 -5,16 -3,83 -8,99 

1991-1996 6,09 13,19 -7,1 1,96 -5,13 

1996-2001 7,11 12,15 -5,04 -6,23 -11,26 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
5.1.3. Unitats domèstiques  
 
El nombre d’habitants per llar familiar al municipi de 
Sant Joan de les Abadesses és molt semblant que al 
de la resta del Ripollès i de Catalunya, situant-se 
l’any 2001 amb un valor 2,63. Pel que fa l’evolució 
des de l’any 1991, el nombre d’habitants per llar 
familiar ha anat disminuint com passa a la resta del 
país. 
 
 
 
 

 
Pel que fa a la distribució de les llars segons el nombre 
de persones, també es troben valors molt semblants 
que els de la resta de Catalunya. A Sant Joan de les 
Abadesses es troben percentatges lleugerament 
superiors als corresponents a les llars de 3 o menys 
persones, i lleugerament inferiors els de les llars de 4 
persones o més, respecte als valors de Catalunya.  
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Figura 93: Nombre d’habitants per llar familiar. Sant 
Joan de les Abadesses. Anys 1991,1996 i 2001 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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5.1.4.Escenaris de població 
 
L’Institut d’Estadística de Catalunya ha realitzat unes hipòtesis d’escenaris futurs per les comarques de 
Catalunya. En concret s’estableixen quatre escenaris (o combinació d’hipòtesis): 

• L’escenari mitjà alt (o tendencial) suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de 
vida alta i migració alta (mitjana amb l’estranger i alta amb la resta d’Espanya). Aquest escenari 
pretén reflectir l’evolució que es considera més probable del creixement i l’estructura 
demogràfica a Catalunya, d’acord amb les dades recents. 

• L’escenari mitjà baix és molt semblant al mitjà alt (o tendencial), però suposa una esperança de 
vida baixa i un saldo migratori mitjà (baix amb la resta d’Espanya i mitjà amb l’estranger). Els 
resultats són un creixement menor que l’escenari mitjà alt (o tendencial) i una estructura 
demogràfica menys envellida. 

• L’escenari alt (o jove): es combinen fecunditat alta i esperança de vida baixa amb migració molt 
alta (alta amb Espanya i alta amb l’estranger). Respecte al creixement es considera que és un 
escenari molt alt. 

• L’escenari baix (o vell): inclou una migració baixa (amb la resta d’Espanya i amb l’estranger), una 
fecunditat baixa i una esperança de vida alta. Aquest escenari és el de menys creixement. 

 
Les hipòtesis d’escenaris futurs s’han realitzat període 2003-2015, a partir de les dades obtingudes en 
diferents estudis de població i càlculs per a determinar els diferents tipus de creixement possibles.  
Tal com s’observa en la figura, depenent del tipus de creixement que experimenti la comarca en els 
propers 10 anys, el nombre d’habitants pot créixer o decréixer:  

 

Figura 95. Escenaris de població 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
La tendència general en aquests tipus d’estudis, és que la població segueixi un escenari mitjà alt, amb el 
que s’obtindria un creixement del 3,6 %, de tal manera que a l’any 2015 al Ripollès hi hauria una població 
de 26.765 persones. En el cas que l’escenari que seguís la població fos alt, al 2015, la comarca tindria 
una població de 28.222 habitants, amb un creixement del 9 %. En canvi, si l’escenari seguit fos baix, la 
població al final d’aquest període es trobaria al voltant de les 23.666 persones, amb un decreixement del 
-7,7 %.  
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5.2. Habitatge 
 
En aquest apartat, s’ha obtingut informació de diferents sèries temporals, algunes de les quals acaben a 
l’any 2001. Donat el creixement que el sector immobiliari està experimentant en els darrers anys, es 
considera important poder revisar aquestes dades 
tan aviat com sigui possible.  
 
Segons el cens d’habitatge de l’any 1981 al 
municipi de Sant Joan de les Abadesses hi havia 
1.750 edificis, dels quals 1.320 eren destinats a 
habitatge principal (75,4%) i 281 a segona 
residència (16,1%). L’any 2001 el nombre 
d’habitatges del municipi arribava als 1.922, dels 
quals 1.341 com a habitatges principals (69,8%) i 
317 com a secundaris (16,5%). Pel que fa als 
habitatges vacants suposen el 13,4% del total al 
2001. 
 
 
5.2.1 Evolució del nombre d’habitatges 
 
Pel que fa a l’evolució del nombre d’habitatges del municipi de Sant Joan de les Abadesses segons el 
període en que van ser construïts, un 13,83 % dels habitatges (any 1990) van ser construïts abans del 
1900. La dècada dels 70 i 80 és el període on es van construir més habitatges (el 41,6%). L’any 2001 el 
nombre d’habitatges principal era de 1.341, això suposa un augment d’11 habitatges principals respecte 
l’any 1990. 

Taula 82: Habitatges principals segons l’any de construcció. Sant 
Joan de les Abadesses. Any 1990 

Any de 
construcció 

Nombre 
d’habitatges % respecte el total 

Abans de 1900 184 13,83 

De 1900 a 1940 256 19,25 

De 1941 a 1970 389 29,25 

De 1971 a 1990 501 37,67 

Total 1.330 100,00 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Si mirem l’evolució segons el cens d’habitatges, tan si són habitatges principals, secundaris o vacants, 
l’any 1981 hi havia 1.750 habitatges, l’any 1991 n’hi havia 1.994 i el 2.001 n’hi havia1.922. Això ens 
indica un fort creixement el període 1981-1991 (244 habitatges nous) i un descens en el nombre 
d’habitatges el període 1991-2001. 
 
5.2.2 Característiques dels habitatges 

 
Taula 83: Habitatges principals segons el nombre d’habitatges de l’edifici(%). Sant Joan de les Abadesses. Anys 1991 i 2001. 

Any 1991 Any 2001 
Municipi 

1 
habitatge 

2 
habitatges 

3 i més 
habitatges Total 1 

habitatge 
2 

habitatges 
3 i més 

habitatges Total 

 300 121 909 311 178 852 

% 22,56 9,1 68,35 
1.330 

23,19 13,27 63,53 
1.341 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
La tipologia principal dels edificis d’habitatges a Sant Joan de les Abadesses és el d’edificis de 3 
habitatges o més, a l’any 2001 representaven el 63,53% del total. En segon lloc trobem els edificis 
unifamiliars (23,19%), i per últim els edificis de 2 habitatges (13,27%). Si es té en compte l’evolució des 
de l’any 1991, destaca la disminució dels edificis de 3 o més habitatges, tan en percentatges com en 
nombres absoluts. Pel que fa a les dues altres tipologies augmenten respecte l’any 1991, la que 
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Figura 96: Habitatge segons tipus. Sant Joan de les 
Abadesses. Anys 1981,1991 i 2001 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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augmenta més és la dels edificis de 2 habitatges (4,17 punts) mentre que els edificis unifamiliars 
augmenten només en 11 edificis (0,63 punts). 
 
5.2.2.1. Grau de conservació 
Els habitatges principals de Sant Joan de les Abadesses que presenten un bon estat de conservació 
representen el 89,65% del total, percentatge molt semblant al de Catalunya. Cal destacar l’evolució molt 
positiva del grau de conservació dels edificis al municipi, ja que l’any 1990 els edificis amb bon estat de 
conservació només representaven el 54,18% del total, un percentatge molt més baix que el que 
presentava Catalunya al mateix any.  
 

Taula 84: Habitatges principals segons el grau de conservació(%).Sant Joan de les 
Abadesses. Anys 1990 i 2001. 

Sant Joan de les 
Abadesses Catalunya 

Grau 
1990 2001 1990 2001 

Ruïnós1  0,28 1,09 0,5 1,0 

Dolent2 10,64 0,68 2,2 1,6 

Deficient3 34,89 8,58 9,3 6,9 

Bo 54,18 89,65 88,0 90,5 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
5.2.2.2. Superfície 
La superfície útil mitjana dels habitatges de Sant Joan de les Abadesses és de 94,5 m2, superior a la 
superfície mitjana dels habitatges a Catalunya (91,3 m2) però inferior a la del Ripollès (96,8 m2). 

 

Taula 85: Superfície útil dels habitatges (%).Sant Joan de les Abadesses. Any 2001. 

Superfície (m2) Sant Joan de les 
Abadesses Ripollès Catalunya 

fins a 49 2,0 2,2 4,2 

de 50 a 69 15,2 14,3 21,6 

de 70 a 89 34,0 34,0 30,6 

de 90 a 109 31,8 28,0 25,6 

de 110 a 129 7,9 9,2 7,7 

de 130 a 149 2,7 3,2 3,0 

més de 150 6,6 9,0 7,2 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
La majoria d’habitatges es troben entre els 70 i 109 m2 de superfície útil, destaca que el percentatges 
d’edificis de menys de 69 m2 són semblants als del Ripollès però força inferiors que els de Catalunya. 
També el percentatge d’edificis de més de 150 m2 és més baix que el de la comarca i el de Catalunya. 
 
5.2.2.3. Preu de l’habitatge 
Segons fonts del Departament de Medi Ambient i Habitatge el preu mitjà de l’habitatge a Catalunya fora 
de la conurbació metropolitana és de 2.112 €/m2, al desembre del 2004 amb una variació respecte l’any 
anterior del 19,5%. 
 
Per calcular el preu de l’habitatge al municipi de Sant Joan de les Abadesses s’han consultat diferents 
immobiliàries, val a dir però que les ofertes trobades no són moltes i això pot restar validesa a la mitjana 
obtinguda. També s’ha de tenir en compte que les tipologies d’habitatges són força diferents, i que això 
podria fer variar el preu substancialment. Però tot i aquestes limitacions pot servir com a preu guia. El 

                                                      
1 Està apuntalat, tramitant o té la declaració oficial de ruïna. 
2 Hi ha fissures grans o façanes bombades, hi ha enfonsament i/o falta d’horitzontalitat a les teulades o terres o la sustentació de 
l’edifici ha cedit. 
3 Els baixants per a l’evacuació d’aigua estan en mal estat, hi ha humitats a les parts baixes o hi ha filtracions en el teulat o 
cobertes. 4:que no presenta cap circumstància de les indicades. 
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preu mitjà obtingut pel municipi és de 1.709 €/m2, dada que queda per sota de la mitjana catalana de 
l’any 2004.  
 
5.2.2.4. Règim de tinença 
Segons el regim de tinença dels habitatges l’any 2001, dels 1.341 edificis que hi havia al municipi el 
68,8% eren de propietat, el 25,4% de lloguer, un 2,8% de cessió gratuïta o a baix preu i un 2,9% 
responien a una altra forma. 

 
Taula 86: Règim de tinença dels habitatges (%). Sant Joan de les Abadesses. Any 2001 

 De propietat De lloguer Gratis o 
baix preu Altra forma Total 

Sant Joan de 
les Abadesses 68,8 25,4 2,8 2,9 1.341 

Ripollès 72,3 22,3 3,1 2,3 9.837 

Catalunya 79,0 16,6 1,6 2,7 2.315.774 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Comparant les dades amb les del Ripollès i Catalunya, s’observa que el règim de propietat a Sant Joan 
de les Abadesses representa uns percentatges inferiors que als altres àmbits. Pel contrari en el règim de 
lloguer els percentatges són superiors al municipi que a la comarca i a Catalunya. El percentatge dels 
habitatges cedits gratuïtament o a baix preu és lleugerament inferior a Sant Joan de les Abadesses que 
al Ripollès, però superior que a Catalunya. 
 
5.2.2.5. Habitatges de protecció oficial 
No s’han facilitat dades respecte als habitatges de protecció oficial ja existents, però l’Ajuntament té 
previst de construir-ne a la zona de la Coromina del Bac.  
 
 
5.3. Salut i protecció social 
 
5.3.1. Serveis sanitaris 
 
Sant Joan de les Abadesses compta amb un Consultori Mèdic Local i un Centre d’Assistència Primària 
(CAP) adscrit al CAP del Ripollès, situat a Ripoll. Part de l’equip de metges del CAP Ripollès realitzen 
visites al CAP de Sant Joan de les Abadesses i a Ogassa. Així, l’horari d’atenció al públic del CAP de 
Sant Joan de les Abadesses és de dilluns a divendres, de les 8.00 h del matí a les 20.00 h del vespre i 
un servei de guàrdia per als matins del dissabte, i l’equip de que disposa està format per 3 metges de 
capçalera, pediatria i una llevadora. La resta de serveis, com per exemple radiografies o visites a 
determinats especialistes, es deriven al CAP-Ripollès. 
 

Taula 87: Centres sanitaris presents a Sant Joan de les Abadesses i localitats properes. 

Nom centre Adreça Tel. d’atenció 
usuari 

Consultori Local Sant Joan de les 
Abadesses C/ Ramon d’Urgell, 22, Sant Joan de les Abadesses 972721230 

Centre d’Assistència Primària - CAP C/ Mestre Serrat, 1, Sant Joan de les Abadesses 972721230 

Clínica Dental Alaniz Pl. Anselm Clavé, 5, Sant Joan de les Abadesses 972722208 

Consultori Local Sant Pau de 
Segúries C/ Guàrdia, 11, Sant Pau de Segúries 972747042 

Consultori mèdic Local Ogassa Casa de la Vila, Ogassa 972720380 

CAP Ripollès C/ de Macià Bonaplata, 8, Ripoll 972700159 

Hospital de Campdevànol Ctra. de Gombrèn, 20, Campdevànol 972730028 

Unitat d’Atenció Diürna Sociosanitaria 
Residència Gent Gran  Campdevànol, C/ Església s/n, Campdevànol 972712030 

Centre Assist. Ambulatòria a 
drogodependències Av. Pla de Sant Pere, s/n, Ripoll 972700156 

Centre Assistencial MIDAT Mútua Ctra. de Ribes, 49, Ripoll 972700408 

Centre de Salut Mental de Ripoll C/ Macià Bonaplata, 8-9, Ripoll 972700156 
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Taula 87: Centres sanitaris presents a Sant Joan de les Abadesses i localitats properes. 

Nom centre Adreça Tel. d’atenció 
usuari 

Centre Dental del Ripollès, SL Ctra. Barcelona, 38 1 1, Ripoll 972700016 

Centre dental i d’ortodòncia Pl. Gonçal Cutrina, 2, Ripoll 972714440 

Centre Ripollès de Rehabilitació C/ Progrés, 44, Ripoll  972702206 

Clínica dental Francesc Llagostera C/ Progrés, 41, Ripoll 972703391 

Clínica dental Miguel Velilla C/ Sant Pere, 6, Ripoll 972700324 

C.R.M. del Ripollès C/ Progrés, 44 1r A, Ripoll 972703037 

Montepio Tèxtil de Malalties Pl. d’Espanya, 15, Ripoll 972700275 

Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
5.3.2. Ús dels serveis mèdics i grau de satisfacció sanitària 
 
Al municipi hi ha un centre d’assistència primària, no es tenen dades de l’ús d’aquest centre. A més, la 
possible utilització d’altres centres de municipis propers dificulta saber el grau d’ús dels serveis sanitaris 
per la població de Sant Joan de les Abadesses. Pel que fa al grau de satisfacció sanitari, no es té 
constància de que s’hagi realitzat cap estudi concret sobre el mateix. 
 
5.3.3. Consum farmacèutic i automedicació 
 
A Sant Joan de les Abadesses hi trobem 2 farmàcies, tenint en compte la població del municipi surt una 
mitjana de 0,54 farmàcies per cada 1.000 habitants. Aquesta mitjana és una mica superior que les del 
Ripollès i Catalunya (0,46 i 0,47, respectivament). 
 

Taula 88: Oficines farmacèutiques i nombre per cada 1.000 habitants. 
Sant Joan de les Abadesses. 

 Oficines  Per 1.000 hab. 

Sant Joan de les Abadesses 2 0,54 

Ripollès 12 0,46 

Catalunya 2.917 0,47 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Pel que fa al grau d’automedicació, no hi ha dades concretes, però segons les diferents converses 
mantingudes es considera que els nivells d’automedicació en que es troba la població és normal. 
 
5.3.4. Principals factors de risc i causes de mortalitat 
 
No s’han detectat factors de risc ni causes de mortalitat en el municipi que difereixin de la resta de la 
comarca o dels factors i causes més comunes a Catalunya. Així doncs, els principals factors de risc són 
aquells associats a la diabetis, la hipertensió i els nivells de colesterol, factors que solen ser 
complementaris entre ells. 
 
Les principals causes de mortalitat, es trobarien en els factors clàssics que afecten a la població 
envellida en edat i els problemes coronaris associats a aquesta franja de població. 
 
5.3.5. Serveis socials i recursos d’atenció ciutadana 
 
Aquests serveis es gestionen des de l’Àrea de Serveis Personals del Consell comarca del Ripollès, el 
qual ofereix els següents serveis: 
 

Serveis socials d’atenció primària: 
• Ajut a domicili 
• Teleassistència domiciliària 
• Transport adaptat. 
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Serveis d’integració familiar: 

• Acolliments. 
• Adopcions. 

 
També cal fer esment de que en el municipi de Sant Joan de les Abadesses hi ha la Fundació Privada 
Municipal Emma, d’atenció a la gent gran, la qual ofereix un servei d’assistència residencial, Servei 
d'acolliment residencial amb caràcter permanent, per a persones grans amb dependències. i una àrea 
d’atenció domiciliària que ofereix un servei d’atenció domiciliària, servei de neteja a domicili, 
desplaçaments i transports i préstec de material tècnic com cadires de rodes, crosses, caminadors, etc. 
 
5.3.6. Problemàtiques socials detectades 
 
Tot i la poca informació específica existent sobre problemàtiques socials al municipi de Sant Joan de les 
Abadesses, les principals serien aquelles que provenen de situacions originades per una població 
envellida. Com són la dependència, l’aïllament i les malalties orgàniques i les necessitats que aquestes 
requereixen. 
 
 
5.4. Educació 
 
El sistema educatiu a Catalunya s’estructura en cinc etapes: educació infantil, primària, secundària 
obligatòria (ESO), secundària post-obligatòria (batxillerat i FP de grau mitjà) i superior (estudis 
universitaris i FP de grau superior).  
 

Figura 97: Esquema del sistema educatiu a Catalunya 

 
Font: Departament d’Ensenyament. 

 
 
L’evolució de la taxa d’escolarització del 
Ripollès és semblant a la de Catalunya. Es 
veu com el grup entre 2-4 anys ha augmentat 
la seva escolarització passant del 36,9% 
l’any 1988 al 88,3% l’any 2003. Pel que fa als 
joves de 16 i 17 anys la taxa d’escolarització 
es manté més o menys constant, l’any 2003 
eren de 61,3% i 56,9% respectivament. Cal 
destacar que aquestes es troben molt per 
sota de la mitjana catalana que l’any 2003 
era de 86,3% (16 anys) i 70,9% (17 anys). 
 
 
5.4.1. Població escolar. Nivells educatius per barris 
 
La població escolar de Sant Joan de les Abadesses l’any 2001 (població de 0 a 16 anys) era de 422 
persones. D’aquestes 170 en edat de cursar l’educació infantil (de 0 a 6 anys), 144 l’educació primària (6 
a 12 anys) i 108 l’educació secundària obligatòria (12 a 16 anys). 
 

Taula 89: Població escolar potencial. Sant Joan de les Abadesses. Any 
2001 

 Edats població 

Educació infantil De 0 a 6 anys 170 

Educació primària De 6 a 12 anys 144 

Educació secundària De 12 a 16 anys 108 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Si s’estudia els nivells d’instrucció de la població 
major de 10 anys de Sant Joan de les 
Abadesses, es veu com 399 persones (el 12,42% 
de la població) no té l’educació primària 
completa. Però cada cop més els joves tendeixen 
a finalitzar l’ensenyament obligatori. I dels que 
segueixen estudiant prefereixen els estudis 
universitaris en detriment dels estudis de grau 
mig o superior. 
 
 
 
 
 
Pel que fa a les diferències entre les diferents 
seccions censals del municipi, remarcar que en la 
secció 003 la població que no ha completat 
l’educació primària arriba al 22,82%, mentre que 
les altres dues no superen el 10%. Això sí, 
aquestes diferències es troben sobretot en la 
població major de 55 anys. Ja que en la població 
en edat educativa no es veuen diferències 
remarcables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.2. Oferta Educativa 
 
5.4.2.1. Educació formal (centres públics i privats) 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses hi ha tres escoles, l’Escola Municipal d’Infants el Molí Petit, el 
CEIP Mestre Andreu i el Centre Docent Públic Abadessa Emma.  

 

Taula 90: Centres i alumnes d’educació infantil i primària per sectors. Sant Joan de les Abadesses. Any 2002. 

Educació infantil Educació primària 

Sector públic Sector Privat Sector públic Sector Privat  

centres alumnes centres alumnes centres alumnes centres alumnes 

Sant Joan de les 
Abadesses 2 73 1 45 1 63 1 92 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

de 10 a 14
de 15 a 19
de 20 a 24
de 25 a 29
de 30 a 34
de 35 a 39
de 40 a 44
de 45 a 49
de 50 a 54
de 55 a 59
de 60 a 64

de 65 i

Primària incompleta Primer grau
ESO,EGB o Batx. Elemental FP grau mitjà o superior
Batxillerat Superior Estudis Universitaris

Figura 100: Nivell d’instrucció secció 001. 2001 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

de 10 a 14
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de 25 a 29
de 30 a 34
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de 50 a 54
de 55 a 59
de 60 a 64

de 65 i

Primària incompleta Primer grau
ESO,EGB o Batx. Elemental FP grau mitjà o superior
Batxillerat Superior Estudis Universitaris

Figura 102: Nivell d’instrucció secció 003. 2001 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

de 10 a 14
de 15 a 19
de 20 a 24
de 25 a 29
de 30 a 34
de 35 a 39
de 40 a 44
de 45 a 49
de 50 a 54
de 55 a 59
de 60 a 64

de 65 i

Primària incompleta Primer grau
ESO,EGB o Batx. Elemental FP grau mitjà o superior
Batxillerat Superior Estudis Universitaris

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

Figura 101: Nivell d’instrucció secció 002. 2001 
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Figura 99: Nivell d’instrucció Sant Joan de les Abadesses. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Taula 90: Centres i alumnes d’educació infantil i primària per sectors. Sant Joan de les Abadesses. Any 2002. 

Educació infantil Educació primària 

Sector públic Sector Privat Sector públic Sector Privat  

centres alumnes centres alumnes centres alumnes centres alumnes 

Ripoll 2 137 4 239 2 215 2 348 

Ripollès 16 460 5 284 14 648 3 440 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
El municipi està en plena reestructuració del seus centres educatius. Això comporta alguns canvis 
temporals en l’esquema dels últims anys. L’educació infantil es cursarà íntegrament a l’Escola Mestre 
Andreu, degut al trasllat de la llar d’infants El Molí Petit que s’instal·larà a la zona de la Coromina del Bac. 
El canvi d’ubicació de la llar d’infants permetrà adaptar-la a la normativa vigent, millorar els serveis, així 
com substancialment les instal·lacions. 
 
L’educació primària seguirà el següent esquema els pròxims cursos: 
 

 Curs 2006 – 2007 
De 2n a 6è, Escola Abadessa Emma 
De 1r a 6è, Escola Mestre Andreu 

 
 Curs 2007 – 2008 

De 3r a 6è, Escola Abadessa Emma 
De 1r a 6è, Escola Mestre Andreu 

 
 Curs 2008 – 2009 

De 4t a 6è, Escola Abadessa Emma 
De 1r a 6è, Escola Mestre Andreu 

 
 Curs 2009 - 2010 

De 5è a 6è, Escola Abadessa Emma 
De 1r a 6è, Escola Mestre Andreu 

 
 Curs 2010 –2011 

6è, Escola Abadessa Emma 
De 1r a 6è, Escola Mestre Andreu 

 
Pel que fa a l’educació secundària, en els últims anys no hi havia cap centre educatiu que n’impartís al 
municipi. Els joves havien de desplaçar-se a localitats properes com Camprodon o Ripoll. Aquest situació 
canvia a partir del curs 2005-2006 en que es podrà començar a cursar en el propi municipi els estudis de 
1r d’ESO. En els anys consecutius s’implantaran els cursos següent acabant el procés al curs 2008-2009 
quan s’implanti finalment el curs de 4rt d’ESO. D’aquesta manera els joves de 12 a 16 anys podran 
seguir estudiant al municipi. 

 
Taula 91: Centres i alumnes d’educació secundària. Any 2002. 

Sector públic 

ESO batxillerat CFGM CFGS  

centres alumnes Centres alumnes centres alumnes centres alumnes 

Sant Joan de les 
Abadesses 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ripoll 1 335 1 176 1 45 1 9 

Ripollès 3 542 1 176 1 45 1 9 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Taula 92: Centres i alumnes d’educació secundària. Any 2002 

Sector privat 

ESO batxillerat CFGM CFGS  

centres alumnes Centres alumnes centres alumnes centres alumnes 

Sant Joan de les 
Abadesses 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ripoll 1 268 1 70 1 52 1 56 

Ripollès 1 268 1 70 1 52 1 56 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
5.4.2.2. Ensenyament no formal 
El Centre Cívic de Sant Joan de les Abadesses és un ens municipal destinat principalment a la 
dinamització comunitària. És doncs un equipament polivalent creat per a la dinamització i l’impuls 
d’activitats amb la finalitat de treballar pel desenvolupament social, cultural, esportiu i lúdic, la promoció 
de la vida associativa i la participació dels ciutadans del municipi. En l’àmbit educatiu el centre contempla 
l’educació com a eina de millora de la persona en tots els àmbits de la vida, que inclouria tant l’educació 
més formal com la més lúdica. Així, des del Centre Cívic es realitzen diferents curos: 

- Escola Municipal d’Art; Curs de dibuix i pintura  
- Escola Municipal de Música  
- Aula d’Alfabetització: Curs bàsic per aprendre a llegir i a escriure en castellà  
- Aula d’Anglès: Cursos d’anglès de diversos nivells impartits pel Centre d’Anglès de Ripoll 
- Curs de Ioga: Ensenyament del mètode de ioga Inyegar. 

 
Al mateix Centre, també coordina les tasques de formació ocupacional. Des de l’any 1999, l’Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses ve col·laborant amb el Departament de Treball, Indústria, Comerç i 
Turisme, sobretot pel que fa a les Polítiques Actives d’Ocupació. En aquest sentit, s’han desenvolupat al 
municipi diverses actuacions: Plans d’Ocupació, Nous Filons d’Ocupació i Tallers d’Ocupació. 
 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses també hi ha un entitat d’educació en el lleure, el Grup 
d’Esplai Somnis, situat al Centre Cívic de la població.  
 
5.4.2. Educació ambiental 
 
A més també hi ha els següents itineraris senyalitzats: 

 Ruta del Ferro: Via verda que segueix l’antic traçat del tren. 
 Ruta de les Ermites: Ruta amb traçat circular que passa per les 4 ermites del terme municipal. 
 Ruta de les Fonts: ruta que combina passeig urbà i natura, passant per les fonts més 

emblemàtiques del municipi. 
 
 
5.5. Associacionisme i activitat cultural 
 
5.5.1. Associacions i entitats 

Taula 93: Associacions i entitats del Municipi de Sant Joan de les Abadesses. 

Nom entitat Adreça Telèfon 

C.E. Abadessenc C/ Pere Planes, 11 972720669 

Societat de Caça “El Pirineu” Centre Cívic – Ctra. de 
Camprodon, 8, baixos 972722357 

Unió Excursionista de Sant Joan C/ Beat Miró, 3 972720167 

Moto Club Abadesses Apartat de correus, 31 - 

Societat de Pesca El Pirineo Ctra. Camprodon, 47 972720555 

Club Piscines i Esports Abadessenc - - 

Club de Bàsquet Abadessenc C/ Joan Maragall, 14 972720235 
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Taula 93: Associacions i entitats del Municipi de Sant Joan de les Abadesses. 

Nom entitat Adreça Telèfon 

Penya Blau-Grana Pl. de l’Abadia, 7 972720100 

Club Triatló Sant Joan de les Abadesses C/ Ramon d’Urg, 56 972722087 

Club Petanca Abadessenc C/ Ramon d’Urg, 52 2n 1a 972720740 

Slot Sant Joan C/ Compte Guifré, 5 - 

Grup d’Esplai Somnis Centre Cívic – Ctra. de 
Camprodon, 8, baixos 972722357 

Agrupació Sardanista C/ Jussà, 22 972722357 

Associació Catòlica de Pares de Família Pg. Comte Guifré, 8 972722061 

Germandat de Donadors de Sang - - 

Amics del Cava de Sant Joan de les Abadesses Centre Cívic – Ctra. de 
Camprodon, 8, baixos - 

Associació Allica (Amics de la Llengua i la Cultura 
Alemanya) - - 

Geganters de Sant Joan de les Abadesses Centre Cívic – Ctra. de 
Camprodon, 8, baixos - 

Associació Prim Músic - - 

Jovent Actiu Santjoaní (JAS) Centre Cívic – Ctra. de 
Camprodon, 8, baixos 972722357 

Casal Independentista - Popular L’Espurna C/ Pere Rovira, 6 bis - 

Secció d’Estudis Medievals (SEM) Palau Abadia. Apartat de 
correus 73 - 

Club de Rol Tallaferro Ctra. Camprodon, 8, baixos - 

SAT C/ Pere Rovira, 5 972720043 

Associació de Veïns de la Vila Vella - - 

Agrupació de Veïns del Pla del Roser Serra Cavallera, 4  609492458 

Agrupació d’Amics de la Mare de Déu del Prat Mare de Déu del Prat, 10-
12, 2n 1a 972722357 

AMPA Abadessa Emma C/ Mestre Andreu, 23 972721152 

AMPA Mestre Andreu C/ Mestre Andreu, 2 972720222 

SAT Sant Antoni de la Miranda Ctra. Camprodon, km 6 972720323 

Associació de Jubilats i Pensionistes Monigosta, 4 972722136 

Unió de Botiguers Pl. Abadia, 9 972720599 

Font: Pàgina Web de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i del Centre Cívic. 
 
5.5.2. Equipaments municipals 

 

Taula 94: Equipaments municipals de Sant Joan de les Abadesses. 

Equipament Adreça 

Pavelló Municipal d’Esports C/ Bernat Saulet, 1 

Oficina Turisme Pl. Abadia, 9 

Centre Cívic Ctra. Camprodon, 8, baixos 

Biblioteca municipal Josep Picola C/ Pere Rovira, 16-18 

Casal de Jubilats i Pensionistes C/ Manigosta, 2 

Fundació privada municipal Emma –atenció a la gent gran Ctra. Camprodon, 6 

Font: Pàgina Web de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
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A més dels equipaments ja existents l’Ajuntament té previst de construir nous equipaments a la zona de 
la Coromina del Bac. Entre els equipaments previstos hi ha la piscina, el camp de futbol i un telecentre. 
 
5.5.3. Oferta cultural 
 
Dins el Calendari de festes i activitats del municipi de Sant Joan de les Abadesses es destaquen les 
següents activitats. 

 Cicle d’espectacles infantils. Diumenges de març, abril i maig. 
 Fira de Sant Isidre, primer cap de setmana de maig. 
 Aplec de Sant Antoni, el diumenge més proper al 13 de juny. 
 Nit de Bruixes, 23 de juny. 
 Missa al cim del Taga, diumenge 16 de juliol. 
 Cicle de representacions del mite del Comte Arnau, juliol-agost. 
 Visites escenificades nocturnes, finals de juliol i agost (dimarts, dimecres i dijous). 
 Festa Major, 9-12 setembre. 
 Aplec Santa Llúcia de Puigmal, el diumenge més proper al 13 de desembre. 
 Mercat de Nadal a la plaça Major, desembre. 
 Jovenàlia, 16-17 de desembre. 
 Pessebre Vivent, 25-26 de desembre. 

 
A part de les activitats anteriors, el municipi compte amb gran nombre d’indrets d’interès cultural, els 
quals s’han detallat en l’apartat 3.1.5. Patrimoni cultural i arquitectònic, del present document. 
 
5.5.4. Participació ciutadana 
 
L’Ajuntament té una àrea de treball de participació ciutadana i associacionisme, i en el punt 5.5.1 
d’aquesta memòria es detallen totes les entitats i associacions del municipi. 
 

Amb la redacció del PALS de Sant Joan de les Abadesses, s’ha iniciat un procés de participació 
ciutadana el qual té com a objectiu el foment de la participació de tots els agents implicats (agents 
socials, grups d’opinió, col·lectius ciutadans, associacions, etc.) en la redacció del PALS del municipi. 

Durant la redacció del PALS es realitzen diferents jornades de participació ciutadana per tal que el 
ciutadà, associacions, entitats, etc. puguin participar tant en la detecció dels punts forts i febles del 
municipi, com en la proposta d’actuacions a realitzar, per tal dirigir el municipi cap a un desenvolupament 
sostenible (Veure apartat. Participació ciutadana). 

 
 
5.6. Seguretat ciutadana 
 
5.6.1. Seguretat viària 
 
Aquest apartat s’ha desenvolupat en el punt 3.4. Mobilitat, del present document. 
 
5.6.2. Accidentalitat i nivells de victimització 
 
No es té constància d’importants accidents o perills importants al municipi.   
 
5.6.3. Nivells de seguretat ciutadana 
 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses hi ha policia municipal, tenen les dependències als baixos de 
l’Ajuntament. La dotació de la policia local l’any 2000 era de 4 agents, amb una mitjana de 1,08 agents 
per cada mil habitants. Aquesta mitjana és superior a la del Ripollès que era de  0,72º/00 però inferior a la 
mitjana catalana que era de 1,44º/00. 
 
5.6.4. Conflictivitat i nivells de convivència ciutadana 
 
No es té constància de conflictes globals importants en la convivència ciutadana del municipi de Sant 
Joan de les Abadesses. 
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5.7. Organització i gestió municipal 
 
5.7.1. Organització dels serveis municipals 
 
En la següent taula es pot veure l’organigrama municipal: 
 

Taula 95: Àrees de gestió municipal de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

Àrea de Gestió Línies de treball 

Coordinació de l’acció de govern 

Regidoria de comunicació Alcaldia 

Regidoria de l’habitatge 

Turisme i Comerç 

Agricultura i medi ambient 

Fires i activitats de promoció de la vila 
Promoció Econòmica de la Vila 

Política industrial i ocupació 

Hisenda 

Governació i seguretat ciutadana 

Règim interior, equipaments municipals i gestió forestal 
Hisenda i Governació 

Obres i serveis 

Serveis socials i sanitat 

Cultura 

Urbanisme 

Esports 

Participació ciutadana i associacionisme 

Ensenyament 

Regidoria delegada d’habitatge 

Joventut 

Serveis a la Persona 

Noves tecnologies 

Font: Pàgina web de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
 
5.7.2. Serveis implicats en la gestió ambiental del municipi 
 
Des de l’Ajuntament s’han externalitzat certs serveis, com és la gestió de la xarxa d’abastament i de la 
xarxa de clavegueram. D’altres en canvi, es continuen gestionant des del propi ajuntament. 
 
Pel que fa a la jardineria, l’ajuntament té subcontractada una empresa de jardineria que té en nòmina 
persones amb minusvàlies o discapacitats (Fundació MAP). 
 
Tot i que la recollida de residus municipal es gestiona a través del consell comarcal, l’ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses s’ha implicat directament en la recollida selectiva porta a porta de recent 
implantació. 
 
Tal i com s’ha detallat en apartat anteriors, també es va duent a terme una millora ambiental en el 
sistema d’enllumenat públic, substituint les bombetes de major consum per altres més sostenibles.  
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5.7.3. Coordinació administrativa 
 
5.7.3.1. Òrgans de coordinació i gestió supramunicipals 
Al municipi de Ripoll es troben representades diverses administracions i organismes d’àmbit 
supramunicipal amb competències en l’àmbit del Medi Ambient: el Ministeri de Medi Ambient, la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de 
les Comarques de Girona o el Consell Comarcal del Ripollès. S’ha de tenir en compte que la majoria de 
les competències relacionades amb el medi ambient i la gestió territorial han estat traspassades pel 
Govern de l’Estat a la Generalitat de Catalunya. 

El Ministeri de Medi Ambient és el responsable de transposar les directives europees, dictaminar les 
normatives bàsiques, fomentar les energies renovables, regular els sòls, gestionar les infrastructures 
generals, etc. 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (DMAH) s’estructura en 
la direcció de serveis i quatre Direccions Generals (DG): DG d’Habitatge, DG de Polítiques Ambientals i 
Sostenibilitat, DG de Qualitat Ambiental, DG de Medi Natural. 
 
A part de les direccions generals, hi ha set organismes més que depenen del DMAH que són els 
següents: 

- L’Agència Catalana de l’Aigua 
- L’Agència de Residus de Catalunya 
- Aigües Ter Llobregat 
- El Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient 
- Forestal Catalana, S.A. 
- El Centre de la Propietat Forestal 
- El Servei Meteorològic de Catalunya 

 
En quant a competències ambientals assumides principalment o exclusivament per la Generalitat de 
Catalunya, es troba el cas de la contaminació atmosfèrica (Direcció General de Qualitat Ambiental).  

La gestió dels residus industrials, sanitaris i ramaders, i les taxes dels residus també depèn de la 
Generalitat de Catalunya (Agència de Residus de Catalunya). 

Certs aspectes del vector aigua són també competència del DMAH, concretament els recursos hídrics, 
els abocaments a llera pública i el cànon de l’aigua són competència de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

La Diputació de Girona no té competències directes en els municipis de la província, però els dóna 
suport tècnic i financer. També fomenta l’educació ambiental a les escoles a partir de programes de 
descoberta de l’entorn. 
En aquest cas, la Diputació de Girona dóna el suport necessari en la redacció de les l’Agendes 21 locals 
dels municipis de la comarca del Ripollès. 

 
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses és membre de la comissió executiva de diversos 
consorcis existents a les comarques de Girona, com són:  
 
Consorci Ripollès Desenvolupament: Promoció, suport i participació pel que fa a activitats 
econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic del Ripollès, com 
també la potenciació d’iniciatives generadores de riquesa i ocupació. 
 
Consorci Alba Ter: El Consorci Alba-Ter és una entitat pública de caràcter associatiu que parteix de la 
iniciativa local, creada el 1998 i que té com a objectiu “fer de l’aigua i de l’àmbit fluvial els elements 
d’identitat i singularitat de la conca del Ter, prioritzant un bon estat ecològic i fent-lo compatible amb el 
desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i culturals de forma sostenible i coordinada”. Està 
format pels set ajuntaments impulsors del projecte i per 33 ajuntaments més de la riba i la conca del Ter  
 
Consorci Vies Verdes: El Consorci de les Vies Verdes de Girona és una entitat pública de caràcter 
associatiu i de naturalesa institucional i local, integrada per 23 ajuntament de municipis gironins i la 
Diputació de Girona. S’encarrega de gestionar  els més de 106 Km que hi ha en la província de Girona. 
 
Consorci de Telecomunicacions de Catalunya (Localret): Localret és el Consorci local per al 
desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies format, en aquests 
moments, per 800 ajuntaments de tot el territori català, que agrupen més del 99% de la població de 
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Catalunya, així com per les dues entitats municipalistes catalanes: l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), està integrat 
per un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona. 
El CILMA es va crear amb l’objectiu que tots els ens locals puguin participar en la definició de les accions 
estratègiques que s’hauran d’impulsar des de tots els nivells: local, comarcal i regional/territorial, amb la 
complicitat dels ciutadans. 
El CILMA s’estructura a través dels següents òrgans: 
Assemblea General: És l’òrgan sobirà de l’associació. i està compost per un representant de les 
comarques i municipis i tres representants de la Diputació. 
Junta Executiva: Regeix, administra i representa el Consell, i està formada pel President, per tres 
representants de la Diputació i  per Representants dels ens associats  
Comissions: Les comissions estan constituïdes per alcaldes i regidors dels municipis gironins interessats 
a debatre, treballar i aplicar polítiques ambientals amb d’altres municipis de similars característiques 
socioecològiques i amb interessos comuns. 
Fòrums: Els fòrums tenen la finalitat de fer partícips els sectors industrial/productiu, el món empresarial, 
l’agrari-ramader-pesquer, les associacions professionals, els sindicats, les organitzacions de defensa del 
medi ambient i la ciutadania en general, per tal d’afavorir la seva sensibilització i educació ambiental. 
Servei Tècnic: Compost per una Xarxa Tècnica, formada pels tècnics en medi ambient dels consells 
comarcals, i la Secretaria Tècnic que s’encarrega de facilitar i coordinar els espais de trobada, actuar 
com a canal de comunicació interna –entre els òrgans– i externa mitjançant la difusió de les activitats i 
serveis. 
 
5.7.3.2 Coordinació administrativa entre àrees de l’Ajuntament de Sant Joan de les 

Abadesses 
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses presenta diversos òrgans per a la coordinació entre les 
diferents àrees: 

- Junta de Govern: la seva competència bàsica és la prestació d’assistència a l’alcalde en l’exercici de 
les seves atribucions, i es pot encarregar a més d’aquelles altres atribucions que l’alcalde o el Ple li 
deleguin, o aquelles que li atribueixi específicament la llei. La Junta de Govern es reuneix 
setmanalment, i està configurada amb els membres que a continuació es relacionen amb la 
determinació i ordre de substitució dels Tinents d’Alcalde. 

- Comissió Informativa: la comissió informativa es reuneix mensualment, una setmana abans de cada 
Ple, per tal de debatre els diferents temes que es tractaran en el Ple. 

- Ple: el Ple de l’Ajuntament es reuneix una vegada al mes per tal de tractar aquells temes que 
afecten al conjunt del municipi. 

 
5.7.4. Gestió ambiental dels serveis municipals 
 
L’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses no treballa amb empreses que tinguin certificat ambiental. 
El Plec de clàusules de contractació d’empreses fa esment a la preferència de les empreses que utilitzin 
energies alternatives, però en cap concurs se n’ha presentat cap que complís aquesta característica. 
 
El municipi gaudeix d’una certificació ambiental forestal dels boscos de titularitat pública.  
 
Pel que fa al treball intern de l’ajuntament una empresa els recull cartutxos de tinta d’impressores i tòners 
per reciclar. Aquesta empresa és una associació de discapacitats. També, i segons fonts del propi 
Ajuntament, començaran a utilitzar paper reciclat. 
 
 
5.8. Animals domèstics 
 
En la següent taula es mostra els animals domèstics censats al municipi de Sant Joan de les Abadesses 
durant el període 2001-2005.  

Taula 96: Cens d’animals domèstics. Sant Joan de les 
Abadesses 

Any Animals 
domèstics 

Taxa animals 
domèstics 

2001 118 84.000 ptes 



 
Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 

 
199 

 

 

2002 117 496,65 € 

2003 115 472,65 € 

2004 109 436,45 € 

2005 105 424,41 € 

Font: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
 
5.9. Telecomunicacions (telefonia mòbil i banda ampla) 
 
La majoria dels municipis de la comarca del Ripollès disposen de banda ampla de tal manera que tant el 
propi Ajuntament del municipi com els particulars que tinguin internet a la seva llar poden disposar d’una 
connexió segura i ràpida. No es té confirmació que a Sant Joan de les Abadesses gaudeixin d’aquest 
sistema. 
 
Pel que fa a la telefonia mòbil, amb consulta a la població, es té coneixement que existeixen espais del 
municipi on no arriba la cobertura de telefonia mòbil. I també hi ha problemes per veure la televisió en 
alguns punts del municipi. 
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B. Diagnosi estratègica 
 
5.10. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 TENDÈNCIA A LA PÈRDUA DE POBLACIÓ 
 
El municipi de Sant Joan de les Abadesses té una població de 3.621 habitants. Si observem l’evolució 
des de l’any 1900  destaca el fort creixement de principi de segle, i el màxim de població de l’any 1979 
(4.269 habitants). A partir d’aquest moment el municipi perd població de manera més o menys constants 
fins a l’actualitat.  
Tot i això, en l’últim any (2004-05) la població ha augmentat en 24 habitants (augment del 6,67%). 
S’haurà de confirmar si és una pujada puntual o l’inici d’una tendència a la recuperació de la població. 
 

 TENDÈNCIA A L’ABANDONAMENT D’ALGUNS DELS NUCLIS DEL MUNICIPI 
 
Tot i que no s’han trobat dades de diferents anys per avaluar l’evolució dels diferents nuclis de població, 
el fet que alguns mostrin un població molt baixa (Can Martí Toralles 1 habitant i Jordana 7 habitants), fa 
pensar que el municipi de Sant Joan de les Abadesses es dona el mateix procés que a molts llocs de 
Catalunya, on els nuclis de població més gran guanyen població en detriment dels nuclis més petits. 
 

  ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ FORÇA ENVELLIDA 
 
En l’últim quart de segle el municipi ha deixat de tenir una població relativament jove. (0-14 anys: 19,8% i 
>65 anys: 15%, any 1981) i pren forma de població força envellida (0 a 14 anys: 10,4% de anys i >65 
anys: 25,4%, any 2004). L’índex d’envelliment de la població (població gran/població jove) ha passat del 
0,76 de l’any 1981 al 2,45 del 2004. La relació entre la població en edat d’incorporar-se al mon laboral a 
mig-curt termini (de 10 a 19 anys) i de jubilar-se (de 50 a 64 anys) és de 0,71. 
 
 
Aquest fet es dona majoritàriament per la pèrdua de població jove que ha experimentat el municipi. 
Donat el procés migratori que s’ha donat en aquesta franja de població cap a municipis i ciutats més 
grans com Ripoll i Olot, en busca d’habitatge i treball. 
 

 CREIXEMENT NATURAL I SALDO MIGRATORI NEGATIUS 
 
La pèrdua de població és deu tant al creixement natural negatiu, com a un saldo migratori, també, 
negatiu. Així, en el període estudiat, el creixement total ha estat negatiu, incrementant encara més 
aquesta tendència en l’últim quinquenni. 
 
En cas de seguir aquesta tendència, la dinàmica poblacional del municipi de Sant Joan de les 
Abadesses es pot veure immers en una difícil situació. Per tant, un dels objectius primordials del 
consistori municipal ha de estar dirigit a invertir aquesta tendència tan negativa. 
 
 
 BAIXA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES I AUGMENT DELS EDIFICIS UNIFAMILIARS  

 
La construcció d’habitatges va ser força baixa al municipi fins l’any 2001, tot i que en el període 1981-
1991 el ritme de construcció va ser força elevat (un augment de 244 habitatges). Des del 1.991 fins al 
2001 el nombre d’habitatges disminueix en 72 habitatges. Això no vol dir que en els últims anys no s’hagi 
construït gens en el municipi, possiblement aquest descens estigui relacionat amb la disminució d’edificis 
amb 2 o més habitatges, mentre que els edificis unifamiliars han seguit augmentant. Malgrat això, les 
últimes dades disponibles són de l’any 2001, període en el qual el sector immobiliari va començar a 
experimentar un fort creixement a Catalunya, que també es pot haver seguit al municipi de Sant Joan de 
les Abadesses. 
 
El tipus d’habitatge unifamiliar és un gran consumidor de territori, tot i que encara representa un 
percentatge força moderat respecte al total d’habitatges principals (el 23,19%, l’any 2001) se’n veu una 
clara la tendència a l’alça. El creixement urbanístic que segueix aquest model presenta habitatges d’alta 
qualitat per als habitants, però amb un elevat cost ambiental. 
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 ACCESSIBILITAT D’HABITATGE A UN COST MODERAT 
 
El règim de propietat és el majoritari amb un 68,8%, tot i que el lloguer suposa un 25%, percentatge 
superior al de la resta del país. El preu de l’habitatge al municipi es troba per sota el preu mitjà de 
Catalunya sense l’àrea metropolitana, dada molt positiva, que pot ajudar a fixar la població jove al 
municipi. 
 

 PREDOMINI DE L’HABITATGE PRINCIPAL 
 
A Sant Joan de les Abadesses l’habitatge principal representa el 69,8% del total, mentre que la segona 
residència només suposa un 16,5% (a la resta del Ripollès representa un 25,15%). 
El predomini de l’habitatge principal facilita les gestions bàsiques de serveis, com pot ser la recollida de 
residus, ja que la població al llarg de l’any i als caps de setmana no fluctua substancialment.  
 
 

 OFERTA SANITÀRIA PRIMÀRIA PRÒPIA INSUFICIENT, PERÒ DISPONIBILITAT DE RECURSOS 
PROPERS 

 
Al municipi de Sant Joan de les Abadesses hi ha un Consultori Local i un Centre d’Assistència Primària,  
adscrit al CAP de Ripoll, que disposa d’un equip de 3 metges de capçalera, 1 pediatra i 1 llevadora, els 
quals compaginen els seus horaris per tal de disposar d’atenció continuada de 8.00h del matí a 20.00h 
del vespre de dilluns a divendres i un servei de guàrdia pels matins del dissabte. La resta de serveis 
mèdics i les especialitats es deriven al CAP de Ripoll, a uns 10 quilòmetres de distància. En quant a 
l’atenció hospitalària es troba a l’Hospital Comarcal a Campdevànol, a una distància d’uns 15 
quilometres. 
Malgrat de no disposar de tots els serveis sanitaris en el mateix municipi es considera que l’assistència 
sanitària es troba prou coberta ja que la distància entre el municipi de Sant Joan de les Abadesses i els 
centres assistencials més propers no és molt gran. Així i tot, des de les diferents administracions s’hauria 
de procurar garantir l’accessibilitat ràpida a aquests centres. 
 

 PROBLEMÀTICA SOCIAL D’ESCÀS RELLEU 
 
Les principals problemàtiques socials serien aquelles que provenen de situacions originades per una 
població envellida, com són la dependència, l’aïllament i les malalties orgàniques i les necessitats 
assistencials que aquestes requereixen. 
Per tant, el municipi de Sant Joan de las Abadesses no presenta problemàtiques socials molt rellevants 
en quant a nombre i tipus d’incidència.  
 

 BONS NIVELLS GENERALS D’INSTRUCCIÓ DE LA POBLACIÓ 
 
Els nivells d’instrucció de la població han millorat i, especialment, s’ha reduït la proporció de persones 
sense titulació i incrementat aquelles que han seguit els estudis un cop finalitzat l’ensenyament obligatori. 
Ens trobem amb nivells molt semblants als de la resta de la Comarca i de Catalunya. És positiu que 
continuï aquesta línia de millora dels nivells d’instrucció de la població del municipi. 
 

 AUGMENT DE L’OFERTA EDUCATIVA FORMAL 
 
L’oferta en l’educació infantil és insuficient, ja que hi ha menys places que la població escolar en 
aquestes edats. En canvi hi ha una bona oferta d’educació primària que ofereix més places que la 
població escolar del municipi. Per tant, es pot deduir que absorbeix part de la demanda que prové de 
municipis veïns. El trasllat de l’escola educació infantil a un edifici de nova construcció pot millorar la 
qualitat de l’oferta educativa. 
L’augment de l’oferta educativa formal en l’educació secundaria obligatòria, que es podrà impartir al 
municipi en els propers anys, és un factor molt positiu. Això farà que els joves de 12 a 16 no tinguin que 
desplaçar-se a altres municipis per seguir els seus estudis. 
 

 ÀMPLIA OFERTA EN EDUCACIÓ NO FORMAL 
 
El Centre Cívic de Sant Joan de les Abadesses s’ha erigit com un important punt des d’on es realitzat 
multitud d’activitats relacionades amb la formació no formal. Així, es poden realitzar des de diferents 
cursos, des de música i alfabetització a classes de ioga, fins a actuacions incloses en la formació 
ocupacional, àmbit en el qual s’han desenvolupat diverses actuacions: Plans d’Ocupació, Nous Filons 
d’Ocupació i Tallers d’Ocupació. 
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Aquest ampli ventall d’activitats incloses en l’educació no formal són molt importants a l’hora dinamitzar i 
impulsat el desenvolupament social, cultural, esportiu i lúdic de la població, promoure la vida associativa i 
la participació dels ciutadans del municipi.  
 

 BONA OFERTA D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
Dins l’oferta d’equipaments culturals hi trobem un centre cívic, un casal per la gent gran i un pavelló 
municipal. A més s’ha de tenir en compte que hi ha diferents equipaments projectats com un camp de 
futbol, una piscina i un telecentre. 
Això fa que, en el municipi de Sant Joan de les Abadesses, hi hagi una bona oferta d’equipaments 
municipals, amb un equilibri entre els equipaments de caire més cultural i els equipaments esportius. 
 

 VARIADA OFERTA ACTIVITATS CULTURALS 
 
EL municipi té una bona oferta d’activitats, a més de la Festa Major, el mercat de Nadal i la Fira de Santa 
Llúcia, es troben activitats tan variades com les visites nocturnes escenificades, el cicle de 
representacions del mite del compte Arnau, el Pessebre Vivent, dos aplecs...  
A part, els diferents espais d’interès cultural que es troben al municipi són un bon complement de l’oferta 
cultural. 
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5.11. Punts fort i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts Forts 

- Accessibilitat d’habitatge a un cost moderat 

- Predomini de l’habitatge principal 

- Habitatges en bon estat de conservació 

- Problemàtiques socials d’escàs relleu 

- Bons nivells generals d’instrucció de la població 

- Augment de l’oferta educativa formal 

- Amplia oferta en educació no formal 

- Bona oferta d’equipaments culturals 

- Variada oferta d’activitats culturals 
 

Punts Febles 

- Tendència a la pèrdua de població 

- Tendència a l’abandonament d’alguns dels nuclis del municipi 

- Estructura de la població força envellida 

- Creixement natural i saldo migratori negatius 

- Oferta sanitària pròpia insuficient 

- Augment de l’habitatge unifamiliar 

- Existència de punts del territori municipal sense cobertura de telefonia mòbil. 
 

Oportunitats 
- La projecció d’habitatges de protecció oficial pot ajudar a fixar la població jove al 

municipi 
- Disponibilitat de recursos sanitaris propers 

- Augment de l’oferta educativa formal 
 
 

Amenaces 

- La tendència a la pèrdua de població pot fer perdre serveis al municipi 
- Una estructura envellida de la població pot incrementar el cost dels serveis socials i 

sanitaris 
- Augment de l’habitatge unifamiliar aïllat o aparellat que requereix un alt consum de 

territori 
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RENFE 

Servei de Producció Ramadera 

Servei Territorial de Carreteres de Girona 

Servei Territorial de trànsit de Girona 

Vall de Núria 

 




