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2. Pròleg  

 

Catalunya és un país amb un patrimoni natural i una biodiversitat 

excepcionals. L’interès per aquest patrimoni s’ha incrementat en els últims anys, ja 

sigui des de diferents col·lectius com poden ser associacions, agrupacions o simples 

grups d’excursionistes. Així, cada vegada és més gran el percentatge de gent que, 

procedent sobretot de les ciutats, han trobat en aquest ric patrimoni natural un 

espai de gaudi, coneixença i aprenentatge. 

 

En una època tant fortament industrialitzada com la nostra, aquest patrimoni 

ha pogut ser preservat gràcies al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), el qual des 

de l’any 1992, va definir un sistema d’espais naturals amb l’objectiu de donar una 

protecció bàsica a una mostra representativa de la diversitat biològica i natural de 

tot Catalunya, aprovat a l’any per la llei..., adaptant-se també a la vinguda, i 

donant l’oportunitat de visitar a tots els habitants, tant del propi territori com 

vinguts  de fora, d’aquests espais.  

 

En concret, una de les activitats més realitzades en aquests espais són 

activitats esportives relacionades amb l’aire lliure i entre aquestes destacaria el 

senderisme. 

 

L’Espai Natural de Guilleries-Savassona, creat a l’any 1998 i gestionat pel 

Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona i administrat des de la 

Diputació de Barcelona i varis ajuntaments de la zona, no representa una excepció 

en aquest sentit, comptant amb un bon nombre de paratges d’interès tant natural 

com cultural que una xarxa ja preexistent per a realitzar senderisme vertebra.  

 

L’objectiu del Projecte present, es basa doncs en el desig d’ampliar i millorar 

aquesta xarxa amb seguit d’itineraris que ajudin a facilitar aquesta tasca tant 

divulgativa com lúdica dels espais naturals. 

 

Per a tal efecte s’ha partit de la base del Pla d’Itineraris ja existent a l’Espai 

Natural de les Guilleries-Savassona, compost per vint-i-cinc itineraris suggerits per 

la direcció de l’espai natural. D’aquesta llista se n’han escollit quatre de concrets 

seguint un criteri de preferència marcat pel Consorci i que s’ha mirat d’agrupar dins 

d’una mateixa temàtica: les Cingleres. Així mateix, en cada itinerari s’hi ha aplicat 

una mateixa metodologia per a crear uns índexs que marquin els punts d’interès i 
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els punts deficitaris o necessitats d’una actuació capaç de ser aplicada en el futur a 

la resta d’itineraris de la llista ja existent. 
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3. Introducció 

 

3.1. Antecedents 

Les següents lleis i les seves posteriors modificacions, condicionen 

l’elaboració del Projecte, entre altres. Inclou tant regulacions autonòmiques, com 

estatals com comunitàries. S’han llistat les principals.   

Llei 12/1985 Llei d'espais naturals de Catalunya 28/06/1985 

Llei 6/1988 Llei forestal de Catalunya 15/04/1988 

Reial Decret 

439/1990 
Catàleg Nacional d’espècies amenaçades 05/04/1990 

Decret 148/1992 
Regulació d’activitats fotogràfiques, científiques i 

esportives 
13/07/1992 

Decret 328/1992 Pla d'Espais d’Interès Natural 01/03/1993 

Llei 9/1995 Regulació de l’accés motoritzat al medi natural 02/08/1995 

Llei 13/2002 Llei de turisme de Catalunya 03/07/2002 

Llei 22/2003 Llei de protecció dels animals 
                               

08/08/2003 

Edicte 

08/03/2004 

Aprovació del Pla Especial de protecció i millora del 

Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
08/03/2004 

Llei 12/2006 
Modificació de les lleis 3/1988, 22/2003, 12/1985,09/1995 

i 04/2004 
03/08/2006 

Comissió 

2006/613/CE 
Llista de llocs d’importància comunitària (LIC) 29/09/2006 

Llei 42/2007 Patrimoni Natural i de la Biodiversitat 14/12/2007 

Decret 172/2008 Creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya 28/08/2008 

Llei 6/2009 Avaluació ambiental de plans i programes 07/05/2009 

 

  

Taula 1: Antecedents legislatius. 

Font: Plà Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural de Gullieries - Savassona, 2004. 
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Altres documents el·laborats prèviament sobre la zona d’estudi, han estat: 

• El Plà Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural de Guilleries - 

Savassona, 2004. Així com la modificació creada el 2009. 

• Aportació al coneixement florístic de l'Espai Natural de les Guilleries 

inclòs dins l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. 

• Caracterització de la ramaderia extensiva a l'Espai Natural de les 

Guilleries-Savassona. 

• Medi natural i activitats agràries a l'Espai Natural de les Guilleries-

Savassona. 

• Memòries anuals de Gestió, la darrera publicada del 2008. 
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3.2. Objectius 

 

Objectius generals: 

• Recopilar informació tant cultural i històrica com ecològica i natural 

de la zona de treball. 

• Realitzar treball de camp en cada un dels itineraris escollits. 

• Analitzar i estudiar fins a quatre itineraris mitjançant la informació 

completa recollida de cada un d’ells a través del treball de camp i conformar 

la seva topografia gràcies a la utilització de tecnologia GIS.  

• Situar concretament els itineraris en els mapes mitjançant la 

utilització d’aparells de localització específica de GPS. 

 

Objectius concrets: 

• Corregir i/o remarcar tots aquells punts dels itineraris que resultin 

confusos o no ajudin en la seva funció de guia.  

• Senyalitzar, a través d’aquest procés, tots els punts d’interès que, o 

bé ho estiguin de manera deficitària o, directament, no ho estiguin, així com 

adequar miradors en les zones més idònies per a fer-ho.  

• Fer una proposta de tematització i ús turístic dels quatre itineraris per 

a la seva possible publicació en les guies i documents del parc.  

• Proposar la restauració dels itineraris que ho necessitin. 

 

3.3. Justificació 

 

De la necessitat de promoure un turisme més responsable, neix una idea 

d’aprofitament en l’Espai d’Interès Natural Guilleries-Savassona, encaminat cap al 

coneixement del medi ambient, així donar a conèixer el mode de viure d’anys 

enrere on la societat vivia més de cara a la natura, com saber aprofitar els recursos 

cinegètics i viure en harmonia sense malmetre l’entorn. 
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Amb els itineraris resultants d’aquest projecte es pretén fomentar aquest 

tipus de turisme, dins les poblacions pròximes a l’emplaçament de l’ENP i per la 

població catalana en general. 

 

Aquesta nova oferta s’entén que serà ben acollida, així com per la gent 

pròpia dels municipis, com per part dels restauradors i hostalers de la zona, ja que 

veuran una oportunitat d’ampliació en la seva oferta. Com a instrument de 

revitalització de l’economia local, i reafirmador de la identitat dels seus espais en 

conjunt. 

 

Aprofitar aquest gran espai natural, de tan diversa riquesa ja siga en els 

seus boscos caducifolis de roures martinencs, alternant-se amb alzines, pins i 

alguns boscos de teixos, en les seues planes agrícoles, ambients de ribera i altres 

lligats a l’aigua, ecosistemes rupícoles; que donen refugi a una gran multitud 

d’espècies com podrien ser el picot garser gros, el duc, el falcó, l’aufrany, la fagina, 

el tritó pirinenc o el senglar entre altres.  

 

També és d’esmentar l’àmbit històric que envolta la regió, amb esglésies 

romàniques com Sant Feliuet o Sant Pere de Savassona entre altres ressons 

medievals i alguns monuments neolítics d’interès. 

 

Disposar d’uns itineraris ben informats i referenciats en cartografia digital, 

per tal de facilitar al excursionista el itinerari que estigui duent a terme. Donant a 

conèixer els valors més representatius de l’enclau esmentat. 

 

Atendre la necessitat de crear uns itineraris per part del Consorci que 

s’ocupa de l’EN Gilleries-Savassona, per tal de complir en part amb l’objectiu 

assenyalat en el programa d’actuacions, referent a l’execució d’itineraris. 
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4. Introducció a la zona d’estudi 

 

4.1. Situació 

 

Les Guilleries son un territori que va de l’extrem nord de la Serralada Pre-

litoral Catalana fins entrar en contacte amb la Serralada Tranversal Catalana. 

L’Espai Natural de les Guilleries-Savassona engloba part dels municipis de 

Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles, Vilanova de Sau i Sant Sadurní 

d’Osormort, els quals es troben a la part oriental de la comarca d'Osona, a la 

província de Barcelona.  

 

Tot seguit un mapa de la situació de l’ENP dins el Principat. 
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Municipis i àrees dels municipis inclosos a L’EN Guilleries- Savassona 

 

Terme municipal Àrea (ha) 

Vilanova de Sau 5.843,1 

Sant Sadurní d’Osormort  3.086 

Tavèrnoles  1.872,8 

Sant Julià de Vilatorta  1.660,6 

Folgueroles  1.048,0 

Total 13.510,5 

 

Aquest espai és limitat al nord pels cingles del Collsacabra; per llevant s’obre 

a la plana del Gironès i de la Selva; al sud s’alça el massís del Montseny; finalment, 

per ponent llinda amb la plana de Vic. La part oriental del seu territori pertany a la 

comarca de la Selva, mentre que l’occidental, més reduïda, correspon a Osona. Els 

cims més alts són Sant Gregori (1088 m) i Sant Benet (1144 m) i Sant Miquel de 

Solterra (1204 m).  

 

A la següent plana es presenta un mapa de la delimitació de L’ENP de 

Guilleries – Savassona, segons el seu Pla Especial del 2004, amb els itineraris 

realitzats marcats. 

 

 

Taula 2:Municipis i les seves respectives àrees. 

Font: Memòria Anual de les Guilleries - Savassona, 2008. 
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4.2. Medi Físic 

 

És un massís paleozoic que resta emergit des de l’era primària, compacte, 

de perfil arrodonit i amb nombrosos turons, sense cims gaire destacats. Els 

materials geològics més comuns són el granits, diorites, esquists i gneis, aquests 

últims únics en tota la Serralada Pre-litoral. 

 

A continuació, el mapa geològic de la zona amb la seva respectiva llegenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1: Retall del mapa geològic (1:250.000) de Catalunya. 

Font: Institut Geològic de Catalunya (IGC) 
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 De les roques ígnees que trobem a les Guilleries cal destacar dos tipus, les 

roques plutòniques i roques hipobissals. Les roques plutòniques formen part del 

stock granític de les Guilleries, on al mateix temps s’ha diferenciat dues fàcies 

granítiques: granit biotític i leucogranit de gra gruixut. El granit biotític apareix al 

Montseny i a la part Sud de les Guilleries, amb un tamany de gra de mig a gruixut. 

En general, i tot i que el grau d’alteració és gran, aquest granit es presenta en 

masses irregulars de tons grisos, degut fonamentalment a la presència de biotita, 

també és observable l’existència de nòduls i dics d’aplites. Els com ponents 

fonamentals són el quars, les plagiòclasis i el feldespat potàssic. 

 

Les unitats estratigràfiques més representatives són les que s’expliquen a 

continuació: 

 

• Lutites, arenes i comglomerats vermells (Formació Mediona). Aquesta 

formació la trobem en una franja amb orientació NE-SO, limitant amb les 

roques ígnees de les Guilleries. Està constituida predominantment per 

materials lutítics (generalment il·lita i ocasionalment caolinita), amb 

intercalacions carbonatades abundants localment, i trams arenosos i lutítico-

arenosos i encara conglomeràtiques amb representació i importància 

unitària variable segons les àrees i localitats considerades. 

 

• Arenes i conglomerats vermells (Formació Vilanova de Sau ). Aquesta 

formació, igual que les formacions de Mediona i Romagats, la trobem en una 

franja NE-SO, paral·lela a la formació de Mediona pel seu costat oest i més 

ampla. Correspon a un conjunt de materials detrítics vermells amb una 

potència bastant constant (uns 260-270 m), i que aflora des de les 

immediacions de Sant Feliu de Codines (Barcelona) fins a prop d’Amer 

(Girona). Els còdols provenen de les roques adjacents de la Serralada 

Prelitoral (materials paleozoics, roques metamòrfiques i granodiorites). 

 

• Conglomerats i arenes vermelles (Formació Romagats). En una franja 

NE-SO, igual que les formacions de Mediona i Vilanova de Sau. Es tracta 

d’una formació predominantment de conglomerats amb algunes sorres i 

lutites, aquest conglomerat té característiques semblants a les de la 

formació Vilanova de Sau. 

 

• Calcàries arenoses (Formació Tavertet). A l’àmbit d’estudi les trobem 

al voltant del Pantà de Sau. Constitueix el nivell carbonatat de color gris que 



Pla de Gestió dels Senders Ecoturístics en l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona                    Memòria 

 

 18 

corona el penya-segat dels cingles de Tavertet. Aquesta formació en el tram 

de la zona d’estudi és caracteritzat per calcàries nummulítiques, com a 

prova del seu passat marí. 

 

• Margues blaves i arenes (Formació Coll de Malla). Aquesta formació 

té una forma molt irregular seguint la franja NE-SO. És freqüent torbar 

canals de conglomerats amb còdols quarscítics i amb petits nivells 

carbonatats amb fauna d’Alveolina i trams de  lutites laminades i arenes. 

Cap el Sud, el conjunt és molt més detrític, no reconeixent-se les fàcies 

margoses típiques d’aquest formació, que són substituïdes gradualment, al 

sector de Sant Julià de Vilatorta, per un conjunt heterogeni de nivells 

detrítics amb paleògens. Aquests aqüífers consolidats tenen una 

permeabilitat per fissuració i/o carstificació. 

 

 Tota aquesta riquesa geològica en aquest indret, ha estat motiu de 

rebre la catalogació de Zona d’Interès Geològic. En el següent mapa es pot 

diferencia les zones escollides en l’àmbit de les Guilleries i Collsacabra. 

 
Imatge 2: Mapa de la zona, amb les zones d’interès geològic marcades amb marró clar 

Font: Institut Geològic de Catalunya (IGC) 
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4.3. Hidrogeologia 

 

La totalitat de la superfície pertany a la conca hidrogràfica del Ter, que 

travessa la regió provinent de la plana de Vic. La xarxa hidrològica constitueix, sens 

dubte, un element essencial del paisatge de l’Espai Natural de Guilleries-Savassona. 

Aprofitant el desnivell geogràfic que presenta el riu Ter en creuar les Guilleries s’hi 

van construir als anys 60 dos grans embassaments, el de Sau i el de Susqueda. 

D’aquests, només el pantà de Sau resta inclòs a l’àmbit gestionat pel Consorci de 

Guilleries- Savassona. L’extensa riquesa fluvial i la mateixa presència de 

l’embassament de Sau ressalten aquest fet. La xarxa hidrològica pertany 

bàsicament a la conca del Ter, Al llarg del curs del Ter conflueixen diverses rieres 

que solquen els relleus del massís o que bé han abandonat el Collsacabra abocant-

se als cingles amb espectaculars salts d’aigua. Dintre de l’Espai d’Interés Natural, la 

Riera Major, és la segona conca fluvial més gran. Altres rieres a destacar serien la 

riera d’Arbúcies i la riera d’Osor. Algunes d’aquestes rieres i els seus afluents tenen 

un gran interés piscícola. 

 

Característiques generals del riu Ter 

Longitud 208 km. 

Altitud de naixement 2.300 m. 

Cabal mitjà 25 m3/seg. 

Area de la conca 3.010,5 km2 

Indret naixement Ulldeter (Setcases) 

Desembocadura Estartit (Mar Mediterrani) 

Comarques que creua Ripollès, Osona, La Selva, Gironès i Baix Empordà 

 

 A continuació es mostra un mapa del riu Ter i els seus aluents, delimats 

dintre de la comarca d’Osona, també es marca l’EN Guillieries Savassona. 

 

 

 

Taula 3.Característiques del riu Ter. 

Font: gencat.cat 
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4.4. Flora i comunitats vegetals 

 

Es tracta d’un espai de transició entre la regió mediterrània, que penetra des 

de la Depressió de la Selva i per la vall del Ter, i la regió eurosiberiana que apareix 

en els punts més enlairats, entre els 1000 i els 1200 m. d’altitud. Aquest fet, a més 

de complexa orografia i la secular activitat silvícola, permeten l’existència d’una 

gran varietat d’ambients forestals. 

 

El paisatge de les Guilleries és el d’un immens mosaic de boscos, repartits 

per l’espai a partir de tres factors ambientals. 

 

Les muntanyes amb altituds variades i orientacions diferents, donen un 

clima molt variable. En segon lloc figura el substrat geològic, format per materials 

silicis i, per tant, amb sòls àcids. L'explotació forestal constitueix un recurs 

econòmic important a l'àrea. La silvicultura ha suposat una important substitució 

d'espècies forestals, configurant així un remarcable mosaic de boscos, des de 

castanyars fins a arbredes de coníferes variades. 

Imatge 3: Mapa de la xarxa hidrogràfica 

Font: CAMI S.L. 2011 
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Gairebé tres quartes parts del conjunt dels quatre municipis està cobert de bosc on 

el recobriment per capçades és major o igual al 20% i, del terreny restant, més de 

la meitat està ocupat per conreus.  

   

El principal condicionament de la vegetació és el clima. S’hi observen tres tipus 

diferents de climes, els quals tenen una gran influència sobre el seu paisatge: 

 

• Un clima submediterrani continental que afecta a la part més propera 

a la Plana de Vic (a la vessant oest de Savassona). En principi, ni la latitud 

ni l'altitud (entre 400 i 500 m) no són les pròpies d'un clima submediterrani 

continental; però a la Plana i els seus voltants  es poden enregistrar elevats 

nivells d'humitat i temperatures extremes a l'hivern. Amb una mitjana de 

entre 650 i 700 mm de pluja a l’any i una humitat de l’aire del 67 % ha  

permès la persistència de la vegetació atlàntica a les zones altes i 

ombrívoles. 

 

• Un clima mediterrani humit que domina la part baixa de les Guilleries. 

Comprén la part baixa de les muntayes fins a altituds d’uns 700-800 m. La 

elevada pluviositat ( d’uns 900 a 1000 mm l’any) a l’hivern i estius bastants 

secs. No s'enregistren temperatures tan extremes 

 

• A les estades més altes, per sobre de 800 m, s’imposa el clima 

temperat amb característiques de la regió atlàntica. Són condicions dures  

amb una molta pluja durant tot l’any i temperatures molt baixes a l’hivern. 

 

Seguidament es mostra un mapa de la classificació climàtica de Catalunya 

segons Thornthwaite. 



Pla de Gestió dels Senders Ecoturístics en l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona                    Memòria 

 

 22 

420000

420000

430000

430000

440000

440000

450000

450000

4
6

2
0

0
0
0

4
6

2
0

0
0
0

4
6

3
0

0
0
0

4
6

3
0

0
0
0

4
6

4
0

0
0
0

4
6

4
0

0
0
0

4
6

5
0

0
0
0

4
6

5
0

0
0
0

4
6

6
0

0
0

0

4
6

6
0

0
0

0

4
6

7
0

0
0
0

4
6

7
0

0
0
0

Llegenda

Tipus de clima segons

l'index d'humitat (Lm)

Classificació climàtica
de Thornthwaite

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Metres

1:300.000

CAMI S.L.

Espai Natural 
Guilleries - Savassona

Mapa 3. Tipologia dels climes
a la comarca d'Osona

-20 a 0 Sec subhumit (C1)

0 a 20 Subhumit (C2)

20 a 40 Humit (B1)

40 a 60 Humit II (B2)

60 a 80 Humit III (B3)

80 a 100 Humit IV (B4)

³
 

 

El tipus de substrat geològic, format majoritàriament per materials silicis 

també condiciona el tipus de vegetació, al tractar-se de sòls àcids. 

 

 

L’aprofitament silvícola és el tercer factor que ha modificat en gran mesura 

el paisatge al llarg dels segles. L’explotació forestal varia de explotacions petites 

fins a mitjanes i grans. Històricament ha estat la indústria predominant a les 

Guilleries, després va passar a ser la torneria amb els roders en el camp, i en el 

últims anys el sector predominant ha passat a ser l’embotellament d’aigua mineral. 

Aquest progressiu abandó de les explotacions i l’expansió del bosc ha aforit 

una major afectació per plagues (per ex. la tinta, Phytophthora spp. o el xancre, 

Cryphonectria parasitica, que han tingut impactes important els últims anys en el 

aprofitaments de castanyers). Les principals explotacions són de: 

 

- Alzinars : eren intensament explotats per a obtenir carbó o llenya, i moltes feixes 

estaven conreades. S'explota, amb una producció baixa. Avui en dia, l’abandó del 

carbó vegetal com a combustible habitual, el desús d’eines que contenien part 

d’aquesta fusta i el despoblament rural han permès una represa del bosc, que ha 

recobert la major part de l’espai.  
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- Castanyers: El seu règim d'explotació és de bosc baix regular, on cada 20 anys es 

produeix la tallada a mata-rasa. L’aprofitament és intensiu, amb un cicle curt de les 

seves tallades, cosa que permet una gran producció.  

 

- Coníferes: trobem una gran varietat d'espècies foranies, principalment avet 

douglas (Pseudotsuga menziesii) encara que també hi són presents cedres (Cedrus 

atlantica), làrixs (Larix decidua), pícees (Picea abies) i diverses espècies d'avets 

(Abies). Aquests arbres són molt productius i la seva fusta s'utilitza per fer pasta de 

paper, per mobles,... 

 

- Faigs: Es troba principalment a les Guilleries, com a restes de la vasta distribució 

que al Quaternari devia tenir el faig al llarg del Montseny i el Collsacabra. Ocupa 

una superfície molt petita, quedant com zones relictuals a l’extrem de llevant de 

l’espai. No té un paper preponderant per l’explotació forestal en aquesta zona. La 

seva utilització primordial consisteix en la fabricació del mobiliari. 

  

- També s’exploten diverses espècies de caducifolis com el roure i els cirerers. 

Aquesta fusta de bona qualitat s'utilitza  per fer llàmines o per ebenisteria. 

 

- Per últim, cal destacar que també és fa un aprofitament silvícola de les espècies 

típiques dels boscos de ribera, com poden ser les pollancredes, les vernedes o lesl 

freixenedes. S’utilitza com a fusta o per fer làmines. 

 

4.4.1. Comunitats vegetals 

A la part de les Guilleries, els sòls són de naturalesa silícica, en canvi, a la de 

Savassona i Collsacabra, sota el domini de les cingleres, els sòls són 

majoritàriament de caràcter calcari. Aquesta dualitat és en sí una font de riquesa 

florística. 

La major riquesa florística es concentra en els dos ambients ecològics típics: 

les codines i cingleres i les riberes i obagues humides. En aquest sentit, les 

Guilleries forma part d’aquest pont biogeogràfic que uneix el Pirineu amb la 

serralada Pre-litoral i que té en el Montseny-Montnegre un dels seus límits 

meridionals. La singularitat del relleu orogràfic del massís de les Guilleries ha 

facilitat la pervivència d’algunes espècies florístiques que altrament haurien 

desaparegut. 
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Les diverses comunitats forestals rarament es troben ben diferenciades. 

Habitualment s'observa una àmplia franja de barreja que les separa, on s'hi 

defineixen les característiques de les comunitats enllaçades.  

L'alzinar s'estén des dels 500-600 m d'alçada fins a cotes properes als 1000 

m. Entre 500 i 800m creix l’alzinar típic (Quercetum ilicis galloprovinciale). L’arbre 

que domina aquesta comunitat és l’alzina (Quercus ilex), el sotabosc que presenta 

és força atapeït i hi abunden espècies típicament mediterrànies com són l’arboç 

(Arbutus unedo), les estepes (Cistus sp.), els brucs (Erica sp.) i el boix (Buxus 

sempervirens). 

 A les parts més altes, fins als 1000 m aproximadament, trobem l’alzinar 

muntanyenc (Quercetum mediterraneomontanum), un bosc on continua dominant 

l’alzina, però, a diferència de l’anterior, al sotabosc es produeix un enriquiment en 

plantes típiques de les rouredes submediterrànies. A nivell arbori, s’incorporen 

espècies de tendència més continental com el roure martinenc (Quercus humilis), 

moixera (Sorbus aria) o la blada (Acer opalus). En general, l’alzinar cobreix una 

part important del territori de l’espai natural tot i que en molts indrets és una peça 

d’un mosaic vegetal més complex en el qual s’hi barregen rodals de roures, 

arbredes d’explotació (castanyedes, coníferes diverses, etc.) amb fons de vall i 

clapes de arbredes d’explotació (castanyedes, coníferes diverses, etc.) amb fons de 

vall i clapes de freixenedes, o tremoledes.  

L’alzinar domina més enllà de la línia de carena dels cingles de Savassona i 

Vilanova que no rep cap influència de la inversió tèrmica de la plana vigatana. En 

canvi, els boscos de Tavèrnoles i Sant Julià de Vilatorta, en els quals hi arriba la 

humitat de la plana domina la roureda o el bosc de pi roig que en resulta de 

degradar la roureda.  

La surera (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum) es localitza allà on 

predominen els substrats granítics o saulonosos, però en l’àrea de les Guilleries s’ha 

de considerar relictual. 

 

Les rouredes de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis buxetosum), 

boscos de transició dels forests medioeuropeus cap als mediterranis, es localitzen a 

les parts més baixes (fins els 500-600 m) a la Plana i a la vall de Vilanova, a causa 

del fenomen de la inversió tèrmica, i reapareixen pel voltant dels 900 m, per sobre 

l’estatge de l'alzinar. El roure martinenc és l'espècie arbòria majoritària, encara que 

comparteix l’espai amb d’altres com la balda (Acer opalus), l’auró blanc (Acer 
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campestre), l’auró negre (Acer monspessulanus), la moixera de pastor (Sorbus 

torminalis), el roure cerrioide (Q. cerrioides), sobretot en zones més seques; el 

roure de fulla gran (Q. petraea) i el llorer-cirerer de portugal (Prunus lusitanica) es 

localitza de forma puntual en zones més elevades i humides. És en aquesta mena 

de boscos on es troba l’excepcional planta, el melampir (Melampyrum nemorosum 

ssp catalaunicum).  A la zona de la Plana, apareixen alguns rodals excepcionals de 

roure pènol (Q. robur). Dins aquesta comunitat ja hi predominen més les plantes de 

caire europeu. La pressió humana sobre la roureda ha afavorit el creixement del pi 

roig (Pinus silvestris ) que conserva essencialment el substrat arbustiu i herbaci de 

la roureda però una mica més empobrit en espècies. El paisatge és format, avui, 

per pinedes de pi roig amb rodals de roure i d’alzinar.  

 

Més amunt dels 900 m, en zones obagues, hi trobem les fagedes acidòfiles 

(Luzulo niveae-Fagetum). La fageda és una formació boscosa ombrívola i humida, 

un bosc centroeuropeu amb una espècie dominant, el faig (Fagus sylvatica) i 

caracteritzada per un sotabosc pobre en composició florística, a causa dels sòls 

àcids. Entre les espècies a destacar esmentem el marxívol verd (Helleborus viridis), 

l’herba fetgera (Hepatica triloba) o el buixol (Anemone nemorosa). En general, 

ocupen i es barregen amb les rouredes de roure martinenc i alterna amb les landes 

i prats d’afinitat atlàntica. En el marc de les Guilleries constitueixen bosquets 

relativament excepcionals.  

 

Dins dels estatges de vegetació ja descrits hi trobem una forta substitució 

d'espècies arbòries originals del país per altres espècies interessants per a 

l'explotació de la seva fusta. Els boscos de substitució més importants de la zona 

són les pinedes i les perxades (plantacions d'arbres prims i espessos) de castanyer 

(Castanea sativa). El pi més estès és el pi roig (Pinus sylvestris ) i a les àrees més 

assolellades i eixutes hi trobem pi pinyer (Pinus pinea) i algunes illes de pi blanc 

(Pinus halepensis).  

 

Els castanyers s'ubiquen a les obagues de les Guilleries, sobre els sòls 

silícics. Per la pressió silvícola trobem barreges de coníferes  exòtiques, com ara el 

pi insigne (Pinus radiata), la pícea (Picea abies), l’avet de Douglas (Pseudotsuga 

menziesii), el cedre blau (Cedrus atlantica var. Glauca), etc. L’ombra i l’acidesa que 

generen en el sòl fa que el sotabosc d’aquests rodals sigui essencialment format 

per la falguera reial (Pteridium aquilinum). 
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La castanyeda és un biòtop caracteritzat per la manca d’un sotabosc propi i 

la monoespecificitat d’aquests cultius. Es troba a les Guilleries, formant mitjanes 

extensions distribuïdes de manera esparsa pel territori. En tot l’espai només es 

coneix un indret amb peus centenaris que són explotats pel seu fruit. Cal remarcar 

l’excepcionalitat d’aquests peus centenaris que es conserven a la Castanyeda de 

Fogueres (Vilanova de Sau). 

 

Prop de torrents i rieres, la vegetació de ribera es representa mitjançant 

vernedes, freixenedes, gatelledes i en ocasions, avellanedes. Al voltant dels 

torrents que travessen zones urbanitzades o amb propietats forestals importants 

apareixen les plantacions de pollancres (Populus nigra), plàtans (Platanus x 

hispanica) i robínies (Robinia pseudacacia), les quals presenten sotaboscos molt 

pobres. Són interessants les comunitats aquàtiques i de ribera de la Riera Major i 

els seus afluents, especialment la Riera de Castanyadell, així com el sector de Sant 

Andreu de Bancells, a la seva conca oriental pels seus paisatges feréstecs. 

 

Cal destacar que els fondals de rierols i torrents que no han estat explotats 

silvícolament des de fa més de cinquanta anys hi trobem els típics boscos de galeria 

que mantenen la humitat i la frescor típica d’aquests ambients.  

 

El sotabosc d’aquests boscos no és especialment divers, tanmateix, hi 

destaquem algunes plantes de caire centreuropeu com la canabassa (Eupatorium 

cannabinum), la Salicària (Lythrum salicaria) o la Gatassa (Ranunculus ficaria). La 

diversitat d’espècies arbòries que hom pot trobar en alguns torrents és força 

sorprenent. 

  

Destaquem així el teix (Taxus baccatta), l’auró negre (Acer 

monspessulanum), el freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior) i el freixe de fulla 

petita (F.angustifolia), el grèvol (Ilex aquifolium), Evonymus europaeus, Tilia 

platiphyllos, Salix caprea, Populus tremula, etc. 

 

Finalment, cal destacar la flora rupícola que s’arrapa a les parets de les 

cingleres. Es tracta de plantes molt especialitzades. En general, per la seva 

inaccessibilitat es conserven força bé. Hi trobem alguns elements florístics 

destacables com ara l’herba de Sant Segimón (Saxifraga vayredana), la saxifraga 

blanca (Saxifraga granulata), el matafoc comú (Sempervivum tectorum), la fabària  

(Sedum telephyium),l’orella d’òs (Ramonda myconi), la savina (Juniperus 

phoenicea), etc. 
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A les parts més altes creixen les rouredes acidòfiles de roure martinenc i la 

de roure de fulla gran, que, com diu el seu nom, són pròpies dels sòls àcids. El 

roure de fulla gran és un arbre centreeuropeu poc freqüent a Catalunya i que al sud 

de les Guilleries i del Montseny-Montnegre reapareix molt rarament. 

 

Les Guilleries tenen una elevada singularitat florística, propiciada pel seu 

relleu accidentat. Un exemple n’és la petita falguera africana (Pellaea calomelanos), 

autèntic fòssil vivent que a Europa només s’ha trobat en unes roques assolellades 

de Susqueda i en una localitat de l’Alt Empordà.  

 

Els aprofitaments silvícoles han afavorit la implantació de diferents 

formacions forestals. Amb el pas del temps, unes han estat més esteses que altres 

segons el seu valor comercial en cada moment. El cas més rellevant és la 

castanyeda. El castanyer és un arbre d’origen oriental que, hom diu, fou introduït ja 

pels romans i que només creix sobre terrenys silícics. Un altre cas és la sureda, 

estesa a principis del segle pasta durant la puixança econòmica del suro, aprofitant 

també el terreny àcid del massís, apte per a la surera. Avui en dia els pins ocupen 

però bona part de l’espai, sobretot el pi roig en els llocs més frescals, i la pinassa i 

el pi pinyer en els més secs. Fa uns pocs decennis es van començar a introduir 

espècies exòtiques com el pi insigne i l’avet de Douglas (procedents d’Amèrica) i 

l’eucaliptus (originari d’Austràlia), davant la demanda creixent de pasta per a fer 

paper. En els últims anys han proliferat les plantacions d’arbres ornamentals, com 

la pícea o avet roig, criats en vivers i comercialitzats com a arbres de Nadal. 

 

La fauna de les Guilleries és forestal en la seva major part. La tranquil·litat 

de moles indrets ha beneficiat el manteniment d’una bona comunitat faunística. No 

hi manquen diversos carnívors com el gat mesquer, la fagina o gorjablanc, el teixó i 

la guineu o guilla, d’on es diu que prové el topònim del massís. El gat salvatge 

també hi és present, encara que sembla rar i en bona part hibridat amb gats 

assilvestrats. El senglar hi és molt abundant, però tot i això, hom continua 

introduint exemplars mesclats amb potes domèstics. Fins fa pocs anys la llúdriga 

poblava les rieres, però avui ha desaparegut per l’excessiva pressió humana. El seu 

ambient l’ha ocupat un carnívor introduït accidentalment, el visó americà, que es va 

escapar d’unes granges on es criava per aprofitar-ne la pell. 

 

Cada tipus de bosc comporta una fauna associada pròpia. En els boscos 

caducifolis i pastures humides es troben, per exemple, el liró gris (Glis glis), l’aligot 

vesper, la piula dels arbres, el llangardaix verd i la serp d’Esculapi. En els boscos 
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mediterranis, amb un sotabosc ben nodrit, crien petits ocells de les formacions 

arbustives, com el tallarol de garriga, el tallarol capnegre, entre moles altres, i la 

rata cellarda (Eliomys quercinus). En algunes pastures s’ha citat el talpó roig 

(Clethriononys glareolus), un rosegador força escàs a les terres mediterrànies. En 

les fagedes i en algunes pinedes cria el reietó, moixó més propi del Pirineu i que 

més al sud només es retroba al Montseny. Algun any de bona producció de pinyons 

ha nidificat el trencapinyes, que s’alimenta de les llavors dels pins. També ha criat 

el mastegatatxes, ocell del qual es coneixen escasses dades de reproducció a 

Catalunya. Cal remarcar que la varietat d’ocells és diferent en cada mena de bosc. 

Les pinedes són les formacions forestals ornitològicament més riques, seguides de 

la roureda i de l’alzinar, la fageda i, finalment, la castanyeda. 

 

Diverses espècies d’ocells de roca troben un recer en les espectaculars 

cingleres de les Guilleries i del Collsacabra. Per exemple, pot observar-s’hi el falcó 

pelegrí i la merla blava durant tot l’any, i el pela-roques a l’hivern. D’altra banda, 

els embasaments de Sau i Susqueda representen un punt important per la migració 

i la hivernada d’ocells aquàtics. Els corbs marins grossos, els bernats pescaires i els 

ànecs coll-verds són els més abundants, encara que mai en grans quantitats. En 

canvi, centenars de gavians argentats dormen als pantans durant tot l’any. Durant 

les èpoques de pas migratori apareix l’àguila pescadora, que soviet s’entreté a 

pescar als embassaments, com també alguns cabussons, ànecs i variades espècies 

de limícols. 

 

Els cursos d’aigua i les basses disposen d’una fauna molt rica. En destaca la 

merla d’aigua o alguns representants de l’alta muntanya, com la granota roja i el 

tritó pirinenc. També hi viuen d’altres amfibis proa interessants, com el tritó palmat 

i el tritó jaspiat, habitants de les basses. El poblament de peixos és particularment 

ric, gràcies a les aigües oxigenades i els llits de sorra de les rieres. Entre ells 

destaca la truita comuna, que tot i les introduccions sempre ha presentat un nucli 

de població autòcton, allunyat de les poblacions pirinenques. El barb de muntanya, 

la bagra comuna i, a la riera d’Arbúcies, l’anguila, són els altres peixos autòctons. 

La resta d’espècies, com per exemple el barb roig, són exòtiques. Als 

embassaments s’han alliberat diferents espècies de peixos que assoleixen 

considerables dimensions, com el luci, el peix gat i la perca americana. 

 

Finalment, cal esmentar alguns artròpodes força particulars, entre els quals 

es compten coleòpters, lepidòpters, heteròpters i cladòcers de les rieres. Aquests 

darrers actuen com a organismes indicadors o característics d’aigües molt netes. 
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4.5. Marc Històric i Cultural 

 

Els primers habitants de la zona que avui coneixem com a Guilleries 

començà com el resultat de la confluència entre primitius pobles de caçadors i 

nòmades que devien trobar aixopluc en els nombrosos abrigalls naturals de la 

regió. Les excavacions a les balmes i abrigalls de la vall de Sau com ara el Cingle 

Vermell i les balmes de Bolà han aportat dades sobre aquesta presència humana 

almenys des de el paleolític. El territori continuà habitat ininterrumpadament en el 

següent període, el neolític, tal com proven els megàlits i tombes com els de 

Puigseslloses a Folgueroles. La cultura del bronze penetrà amb forçà durant el 

primer mil·lenni abans de Crist, començant a convertir-se en part del paisatge els 

poblats fortificats que proliferaren en aquesta época, essent-ne un exemple 

significatiu les excavacions dutes a termes al Castellet de Folgueroles. El sepulcre 

de mas Palou és també una evidència de la prosperitat del poblament, en part 

gràcies a l’agricultura.  

 

En època històrica, la cultura reinant serà l’ibèrica, essent la tribu dels 

ausetans la dominant en la zona. L’hegemonia d’aquesta tribu fou finalment 

amenaçada per la sobtada irrupció dels cartaginesos primer i pels romans després, 

acabant essent assimilats per aquests entre el 183 i el 110 a.C, els quals els 

empenyeren a traslladar-se a les planes. La majoria de les restes que s’han 

preservat del poble ausetà són poblats fortificats, situats en punts estratègics del 

territori.  

 

El procès de romanització de la zona fou total, afavorida gràcies a la 

construcció d’una via romana que baixava des de coll d'Ares pel Collsacabra fins a 

Vic. El Casol de Puigcastellet de Folgueroles són altres punts importants entorn a la 

presència del poble ausetà.  

 

El cristianisme no s’introduï a la zona fins avançat el segle IV i tot el llarg del 

segle V, essent el principal dinamitzador de ciutats com Vic, d’on sorgí tota una ona 

d'influència d’aquesta creença que arribà a influenciar tota la comarca. D’aquest 

periode neixen pàrroquies suburbanes com la de Tavèrnoles i moltes altres que 

hagueren d’esser restaurades després de la represa cristiana del 879, acabada la 

reconquesta contra els sarraïns. D’aquesta mateixa época són així mateix la 

repoblació i reorganització social, així com l'organització definitiva de la comarca de 

Vic per interès personal del Comte Guifré el Pilósió, qui promogué al seu torn la 

creació de les primeres entitats municipals com ara Sant Julià de Vilatorta (885), 
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Savassona (890) o Folgueroles (915). Fou d’aquesta manera com la creació del 

comtat d'Osona quedà vinculat al comtat de Barcelona tot, malgrat l’existència d’ 

alguns comtes propis com Ermengol I d'Osona (939-943). El vescomtat, per la seva 

banda, si tingué una certa importància dins el patrimoni a Casserres i Savassona.  

 

A partir de l’any 1000 es començà a fer sentir l’influència de monestirs com 

el de Sant Pere de Casserres i els alous de Folgueroles. Llogarrets com el de 

Guilleries-Savassona i esglèsies romàniques com les de Sant Romà de Sau, 

Tavèrnoles, Vilalleons, etc... mostren així mateix la consolidació del feudalisme. 

Aquesta estructura social es carcteritzà pel fraccionament de la terra en múltiples 

petites explotacions on els pagesos no eren propietaris de la terra que conreaven i 

on els nous masos que neixeren es crearen en la majoria de casos rompent terres 

noves o doblant els masos antics. La prosperitat de la zona és igualment prou 

important com per propiciar aquest model medieval que es tradueix en la 

construcció de més esglesioles aïllades com la de Sant Andreu de Bancells i altres. 

Només l’arribada de la pesta negra frenà aquesta puixança, iniciant-se la plaga cap 

el 1348 i repetint-se amb més o menys virulència al llarg de tot el segle XIV. El 

neixament de les grans cases pairals té els seu origen en part d’aquells masos 

rònecs que sobrevisqueren a la pesta i el despoblament. Én aquesta mateixa época 

la zona pertanyia a la vegueria d'Osona i al bisbat de Vic, excepte Cladells, Sant 

Feliu de Buixalleu i Arbúcies (menys Joanet), que eren de Girona. La creació del 

comtat d'Osona (1356-72) féu passar quasi tot el territori de les Guilleries a la 

vegueria de Girona, però fou un fet transitori. 

 

Cal destacar que durant els anys 1427-1429, es van produïr una sèrie de 

terratrèmols que feren malbé moltes de les esglèsies romàniques. 

En anys següents, en concret entre el període comprès entre els anys 1460 i 

1486, tingué lloc la Guerra del Remences, que caracteritzà l’última etapa de l’època 

baixmedieval, essent també el germen d'un dels flagells que més va afectar la 

comarca: el bandolerisme, el qual s'inicià oficialment pels voltants de l’any 1525. 

Dintre d’aquest context, en la comarca, destaquen personatges gairebé llegendaris 

com Perot Rocaguinarda, que actuà entre el 1602 i el 1611. Un altre bandoler molt 

conegut va ser en Joan Sala i Ferrer, nascut l’any 1594 a Viladrau, conegut després 

de casar-se amb Margarida Serrallonga de la parròquia de Sant Martí de Querós, 

com Joan Serrallonga el bandoler més conegut del barroc català. Un altre fenomen 

peculiar d’aquest periode és la caça de bruixes que succeí entre el 1618 i el 1622, 

on es processaren fins a 50 dones veïnes de diversos pobles com Vilalleons.  
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El Collsacabra fou l’escenari, en els anys que seguiren, de les posteriors 

guerres contra el francesos. La resistència a la Plana de Vic contra Felip V provocà 

al seu torn que els seguidors de l'arxiduc Carles d'Àustria fossin anomenats arreu 

pel nom de "vigatans". No fou després de la guerra de Successió i l’implantació de 

la dinastia borbònica a l’any 1714, un altre cop imposada la pau, que el creixement 

demogràfic i industrial, com les petites i primitives indústries com la dels 

terrissaires de Sant Julià de Vilatorta, tornaren a prosperar.  

 

No és tampoc fins a partir de mitjans del segle XVIII que la contrada 

comença a ser coneguda com “les Guilleries” (abans, la Guilleria), ja que 

primitivament se l’anomenava “la muntanya d’Osona (Monte Osonense, de l’any 

929). És també llavors quan es restauren la majoria d'esglèsies amb retaules 

artístics com els de Vilalleons i altres.  

 

L’ocupació francesa a l’inici del segle XIX hi produí una forta recessió 

econòmica. La creació de les províncies a l’any 1833 repartí el massís entre les de 

Barcelona i Girona, convertint-se al llarg del segle en refugí i domini dels carlins en 

el transcurs de les guerres que protagonitzaren. En canvi, la vall del Ter es preparà 

per a un important desenvolupament industrial tèxtil que marcà l’inici del declivi del 

tipus de vida rural, assolint el seu punt àlgid a mitjans del segle XX.  

 

La demanda d'energia elèctrica en anys posteriors a la postguerra faria 

iniciar les obres del pantà de Sau el 1958, configurant i canviant per sempre el 

paisatge de la regió. La singularitat de la mateixa propicià que a l’any 1963 la 

Diputació de Barcelona l'inclogués en el seu catàleg d'Espais Naturals Protegits tot i 

que la seva protecció legal definitiva no es formalitzà fins a finals del segle XX.  

 

 



Pla de Gestió dels Senders Ecoturístics en l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona                    Memòria 

 

 32 

5. Diagnosi de l’Espai Natural. 

 

  DAFO ecoturística de l’ENP 

Per començar a elaborar qualsevol pla de gestió de senders, és necessari fer 

una valoració de la situació de la zona. Per això s’ha de identificar de la manera 

més precisa i neutre tots els punts que poden tenir a veure amb la gestió i 

ordenació dels itineraris, que formen part del territori. 

Fer una diagnosi de l’estat del lloc tenent en comte tan el punts favorables 

com els conflictius. En aquest diagnosi hi entren les debilitats, amenaces, fortaleses 

i oportunitats de la zona on s’ha de portar a terme el projecte. 

 

• Debilitats 

- El grau de protecció legal del que disposa l’ENP és molt precari per garantir 

la conservació total de la zona. 

- La majoria del territori es troba en mans privades, el que dificulta la gestió i 

la ordenació, fent imprescindible una sèrie d’acords, de convenis. Només el 

0,05 % és de titularitat del Consorci, un 0,27 % dels ajuntaments, mentres 

que un 99,69 % es troba en mans privades 

- Deficiència en la senyalització, així com en la qualitat del contingut de les 

mateixes. 

- Grau de coneixement de l’ENP per part de la demanda turística es molt baix. 

Poca difusió realitzada, on és insuficient la informació ofreïda als turistes. 

- Presència de la línia d’alta tensió (MAT), que provoca un fort rebuig visual, 

contaminació paisatgística. 

- Pocs vestigis etnològics amb gran capacitat d’atracció. 

- Insuficiència de recursos humans i materials per fer front a les necessitats 

de l’ENP. 

- Presència  d’activitats extractives dins l’àmbit de l’ENP, a Folgueroles 

s’ubiquen tres: Ampliació Font de Glaç explotat per Pedres Naturals Noguer, 

S.L. (Gresos), Pla de Santa Maria per Carlos Codina Pujol (Marbres), i La 

Sala per Evaristo Dodas Noguer (Gresos); a Vilanova de Sau s’hi troba Santa 

Clara explotada per MINBARITA, S.A. (Baritina). 
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• Amenaces 

- Referent a la lentitud en que les administracions prenen les decisions, o 

actuacions que tenen a veure dins el marc mediambiental.  

- Es tracte d’una zona molt apreciada per passar les vacances, sobretot part 

de la població acomodada de Barcelona. El que fa que s’incrementi el 

nombre de segones residències a la zona, intervenint en el paisatge d’un 

forma negativa.  

- L’augment de gent que va al camp, on sol predomina la manca de 

coneixement i respecte pel medi natural, on participen en l’aparició de 

residus. També en els darrers anys s’està posant de moda unes pràctiques 

molt agressives a l’entorn, com anar amb quads o motos de cross o trial, ja 

sigui per pistes forestals o fora d’elles, on produeixen una gran contaminació 

acústica estorbant la tranquil·litat de la fauna local, així com per els 

mateixos vianants que van a gaudir d’unes jornades al camp, també fan 

malbé els camins afavorint l’erosió d’aquests i aixecant gran quantitats de 

pols i terra que es diposita al damunt les fulles de les plantes dificultant la 

respiració de les plantes, i per tant influent en el seu creixement. 

- Degut a l’abandonament que han sofert els boscos, al món de la pagesia, on 

ja no s’exploten igual que abans, com per exemple la desaparició dels roders 

en les castanyedes, fan que l’estat dels boscos estiguin en una situació 

encara més precària enfront dels incendis, ja que es veu incrementada la 

combustibilitat dels mateixos boscos. 

 

• Fortaleses 

- La catalogació del territori com a sòl no urbanitzable, afavoreix la 

conservació dels diferents ecosistemes de l’ENP. 

- La creació del Consorci a l’any 1998 garanteix l’aplicació d’una gestió i 

protecció en lo possible, segons els recursos disponibles. 

- El museu dedicat a Jacint Verdaguer, així com les actuacions que aquesta 

entitat promou, amb una sèrie de rutes literàries. 

- El museu del coure, forma part també d’un atractiu de la zona per saber 

més sobre els pobles ibers de la zona, els ausetans. 

- Aparició d’associacions o grups en defensa de la natura, que duen a terme 

activitats per conscienciar al públic, o per afavorir la conservació dels indrets 

més rellevants.  Com ara el Grup de Naturalistes d’Osona. 
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- Les Guilleries són molt apreciades per la gent de la zona. Tan per la seves 

històries de fades, bruixes, bandolers, o per les característiques geològiques 

que presenta, que donen una imatge ben peculiar a la zona, molt valorats 

els cingles. 

- La proximitat a les ciutats de Barcelona, Girona o Vic, fa que sigui junt amb 

el massís del Montseny unes zones descongestionadores. 

- Aquesta proximitat a les ciutats, fa que també siguin més aptes per la 

pràctica de senderisme, així com la possibilitat de poder fer escapades els 

caps de setmanes o en les diferents festivitats del nostre calendari, a 

establiments de turisme rural als mateixos municipis de l’ENP. 

- Nombre abundant d’establiments rurals per allotjar-se. 

- Una gastronomia típica de la zona, com ara els embotits tan apreciats, on la 

Unió Europea la va inscriure en el Registre Comunitari de Denominacions 

d’Origen Protegides (IGP), etiqueta que certifica la seva qualitat. 

- Revistes o diaris de la comarca d’Osona, com ara naciodigital.cat, elter.net, 

mesosona.cat, revistama.blogspot.com, senderisme.com (informació per 

comarques). 

- Competència mínima en la gestió, ordenació del territori, només cinc 

municipis formen part de l’ENP, el que possibilita acords amb els plans 

d’actuació. 

 

• Oportunitats 

- Aparició de noves zones amb protecció legal, com la inclusió del municipi de 

Sant Sadurní d’Osormort. 

- Es dona continuïtat als convenis amb La Caixa, en el “Pla de Restauració de 

Basses i Zones Humides”, i en la protecció i millora del patrimoni històric 

cultural de l’ENP. 

- Desenvolupament de Convenis amb associacions relacionades amb cases de 

colònies i de turisme.  

- Viabilitat en els processos de custòdia del territori, esta ben vist pels 

propietaris. 

- L’augment de la demanda d’un turisme de natura, en cerca de tranquil·litat i 

activitats a l’aire lliure. 

 



Pla de Gestió dels Senders Ecoturístics en l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona                    Memòria 

 

 35 

6. Metodologia 

 

  Per veure de manera més esquemàtica el procés dut a terme, s’adjunta el 

present esquema: 

         
 - Antecedents   

     1. TREBALL PREVI I ANÀLISI  
         INICIAL                          - Justificació / Objectius 

  
 

 
 

 - Històrica                                                                 
                     - Cultural /Social 
      - Recerca informació         - Natural  
      2. RECERCA D’INFORMACIÓ                   - Ambiental 
                       

- Recopilació  
 
       

    - Elecció d’itineraris 
          
         3. ANÀLISI            

                                  - Recorregut i anàlisi inicial 
   - Treball de camp   - Presa de dades in situ. NNNNNNNNN                      

Georeferenciació GPS           
                                  - Remarcar punts destacables i                                                    
b                                  valoració dels índex 

 
        - Tria dels punts d’interès i actuacions  
         
       4. DIAGNOSI      - Propostes d’actuació 
 
                             - Elaboració dels mapes dels itineraris 
               

-  Tematització / ús turístic / promoció 
 

        
 
 
                                                                   
                                                                                     - Revisió 
        5. REDACCIÓ FINAL DEL DOCUMENT       - Format paper / digital                                            
                                                                                     - Presentació 
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6.1 Metodologia en el treball de camp 

 

6.1.1. Metodologia de recollida dels tracks 

 

  Per poder veure clarament i d’una manera més gràfica, el recorregut dels 

itineraris; s’ha fet valer d’un GPS per saber la posició  exacte cada cert temps  en el 

mapa.  

 

  L’aparell GPS és de la casa Garmin, model eTrex Venture. S’ha de tenir en 

comte que aquests aparells funcionen gràcies a les senyals rebudes pels satèl·lits, i 

per tant en certs indrets pot haver problemes de cobertura, que es traslladarien en 

una lectura més o menys errònia de la situació. Posteriorment, quan es veuen els 

punts marcats al ortofotomapa, es rectifiquen els punts que no es vegin clars. 

 

 

6.1.2. Metodologia en la captura de imatges 

 

  Per la el·laboració d’un registre gràfic, s’ha fet servir unes càmeres 

fotogràfiques digitals, que ha permès capturar les vistes més espectaculars de l’ENP 

i altres punts d’interés, així com altres llocs conflictius, on dur a terme actuacions 

de millora del camí, ja sigui per facilitar el pas dels vianants com per incrementar la 

seva seguretat. 

 

  Totes les fotografies aparegudes en aquesta memòria, han estat realitzades 

per CAMI S.L. Les càmeres fotogràfiques utilitzades en els itineraris, són de la casa 

Kodak de 4 i 10 Mpx de resolució cadascuna. 

 

 

6.1.3. Metodologia dels índexs assignats 

 

  Per tal de poder classificar els itineraris realitzats, dins uns rangs que 

permetin veure quin graus d’atracció poden tenir aquests recorreguts pels vianants, 

des de molts punts de vista. 

 

  L’Index de Potencial Interpretatiu (IPI), utilitzat en el llocs que per la seva 

singularitat, raresa, tenen un grau d’atracció. I per tant, són un atraient pels 

visitants de l’ENP. 
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S’ha utilitzat l’índex de potencial interpretatiu de Morales i Varela, 1986. A la 

taula següent es mostren i es descriuen els paràmetres valorats i s’indica quin rang 

de puntuació se’ls hi ha atorgat:   

 

 IPI = S + A + RP + AVP + E + AAP + FE + PC + Se + A 

 

Paràmetre Explicació Puntuació 

Singularitat Reflexa el grau de raresa del recurs respecte a l’àrea. 1 a 5 

Atractiu 
Capacitat intrínseca per despertar curiositat o interès al 

visitant. 
1 a 5 

Resistència a la pressi Capacitat del recurs de resistir la pressió de visites. 1 a 5 

Accessibiltat, varietat 

de públic 
Nivell d’accessibilitat present del recurs. 1 a 5 

Estacionalitat 
Nivell de potencial que podria tenir pel que fa a la seva 

utilització al llarg de l’any. 
1 a 5 

Afluència de públic Ús que actualment es pot registrar 1 a 5 

Informació disponible 
Quantitat i qualitat d’informació fidedigne existent sobre el 

recurs a interpretar. 
1 a 5 

Facilitat 

interpretativa 

Oportunitat, adequació i facilitat del recurs a ser interpretat 

d’acord amb els valors de l’àrea.  
1 a 5 

Seguretat Nivell o grau de seguretat del recurs i del seu entorn. 1 a 5 

Adequació 
Possibilitats que alberga el lloc i el seu entorn immediat per 

ser condicionat al seu ús recreatiu i interpretatiu. 
1 a 5 

 

 

 

A cada un dels paràmetres se li ha atorgat un rang de puntuació del 1 al 5, 

segons les seves característiques. La puntuació del 5, correspon a la puntuació més 

ben valorada, mentres que l’1 seria la menys.  

 

S’ha d’esmentar que aquests criteris s’han adaptat a l’ENP de les Guilleries-

Savassona. 

 

La definició descrita per cada puntuació és mostra en la següent taula: 

 

 

 

Taula 4: Descripció dels paràmetres de l’ IPI. 

Font: Morales i Varela, 1986. 
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 1 2 3 4 5 

Singularitat 
Molt comú 

Mes de 100 

Comú  

Entre 50 i 100 

Poc comú 

Entre 50 i 25  

Element 

singular  

Entre 25 i 5 

Elements 

molt singular 

Menys de 5 

Atractiu 
No desperta 

Curiositat 

Desperta 

curiositat 

per la gent de 

la zona 

Desperta 

curiositat 

a les 

Guilleries 

Desperta 

curiositat a 

Catalunya 

Té curiositat 

per la gent 

estrangera 

Resistència a la 

pressió 

Alteració 

Total 

Poc resistent, 

alteració molt 

visible amb 

manteniment 

Poc resistent, 

alteració 

visible amb 

manteniment 

esporàdic 

Resistent, 

poca 

alteració 

sense 

mantenime

nt 

Molt 

resistent, 

no es veuria 

afectat 

Accessibiltat, Varietat 

de públic 

Pendent 

molt  forta 
Pendent forta 

Zones amb i 

sense 

pendent 

Pendent 

suau 

Sense 

pendent 

Estacionalitat 
No es pot 

visitar 

Visites 

puntuals 

durant tot 

l’any 

Es pot 

visitar, 

excepte els 

dies de pluja 

Es pot 

visitar, 

excepte els 

dies de 

molta pluja 

Es pot visitar 

tot l’any 

Afluència de públic 
No 

freqüentat 

Freqüentacions 

molt puntuals 

Freqüentació 

en èpoques 

festives 

Freqüentaci

ó durant els 

caps de 

setmana 

Freqüentació 

Diària 

 

Informació disponible 

 

No hi ha 

informació 

Poca 

informació i de 

mala qualitat 

Molta 

informació de 

poca qualitat 

Poca 

informació 

de bona 

qualitat  

Molta 

informació 

de bona 

qualitat 

Facilitat 

interpretativa 

Inadequat 

amb els 

valors de 

l’àrea 

Molt poca 

pertinença, 

altera 

molts valors 

de 

l’àrea 

Poca 

pertinència 

alterant 

alguns 

valors de 

l’àrea 

Pertinent en 

general, 

alterant  

alguns 

valors de 

l’àrea 

Pertinent 

amb 

els valors de 

l’àrea 

Seguretat 

(barrancs,caigudes, 

despreniments…) 

Insegur 

Molt poc 

segur, 

existeix algun 

perill 

Poc segur, 

s’ha 

d’anar amb 

precaució 

Segur, però 

s’ha 

d’anar amb 

precaució 

Molt segur 

No hi han 

Perills 

Adequació Inadequat 
Molt poca 

Adequació 

Poca 

adequació 

Bona 

adequació 

Molt bona 

adequació 

 

 
Taula 5: Descripció dels valors dels paràmetres de l’ IPI. 

Font: CAMI S.L, 2011. 
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D’aquesta manera, als punts amb possibilitat d’interpretació trobats al llarg 

del recorregut, ja siguin punts d’interès o conflictius dels senders se’ls hi ha aplicat 

aquest índex.  

 

Al final, el valor resultant s’ha emprat per a compara’ls amb la resta de 

senders, i així poder jerarquitzar els itineraris en funció de la seva atracció.  

 

La valoració de l’ Índex de Potencial Paisatgístic (IPP), s’ha aplicat en certs 

punts amb singularitat paisatgística, llocs d’interès, (vistes panoràmiques, paisatge 

mosaic, presència d’alguna esmena de recurs o procés, etc.). El que ens pot indicar 

l’IPP, quins recorreguts poden tenir més capacitat per atreure un interès, és a dir el 

potencial natural que ofereix els diferents paisatges de tot l’espai. Per saber la 

qualitat paisatgística de la zona, s’ha fet ús de l’Índex Potencial Paisatgístic de 

Bernáldez, 1981. 

 

A la taula següent es mostren i es descriuen els paràmetres valorats i 

s’indica quin rang de puntuació se’ls hi ha atorgat:   

 

 IPP = R + Pa + V + Ve + C + N 

 

Paràmetre Explicació Puntuació 

Relleu Des de pla a molt accidentat .  1 a 5 

Presència 

d’aigua 
De la inexistència a la presència d’aigua, estàtica o en moviment. 1 a 5 

Visibilitat De menor a major visibilitat. 1 a 5 

Vegetació 
Existència de vegetació típica del lloc en bon estat, amb o sense arbres. 

Paisatge mosaic. 
1 a 5 

Contrast de 

color 

Diferències de color, densitats de color, textures en paisatges degut a 

fenòmens naturals. 
1 a 5 

Naturalitat 

 

Estat de conservació dels boscos, tot el seu entorn. Tot tenint en comte 

que es tracta d’un paisatge molt humanitzat, degut a la presa.  
1 a 5 

 

 

  

En aquest cas, també s’ha optat en la puntuació dels paràmetres, un rang de 

valors de l’1 al 5. La definició de cada puntuació per aquest índex és la següent: 

Taula 6: Descripció dels paràmetres de l’ IPP.  

Font: Bernáldez, 1981. 
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 1 2 3 4 5 

Relleu Zona plana 
Zones plana 

amb poc relleu 

Zones amb 

relleu 

i zones planes 

Hi ha més 

relleu que 

zones planes 

Molt relleu 

Presència 

d’aigua 
Sense aigua 

Poca aigua 

sense moviment 

Molta aigua 

sense 

moviment 

Poca aigua 

amb 

moviment 

Molta aigua 

amb moviment 

Visibilitat Nul·la 

Poca visibilitat, 

molts 

d’obstacles 

Visibilitat 

mitja, 

presència 

d’algun 

obstacle 

Bona 

visibilitat 

Molt bona 

visibilitat, vistes 

panoràmiques 

Vegetació 

Molt abundant i 

molt densa. 

Denota abandó. 

Abundant i 

densa 

 

Abundant, 

amb 

poca densitat 

Abundant 

amb 

alternança de 

clarianes  

Paisatge mosaic 

Contrast de 

color 

No hi ha 

varietat 

de colors, 

paisatge 

homogeni 

Es distingeixen 

un parell de 

tonalitats 

Es distingeixen 

3 tonalitats 

Es 

distingeixen 

4 tonalitats 

 

Es distingeixen 

moltes 

tonalitats, 

paisatge 

heterogeni 

Naturalitat 

Paisatge 

totalment 

intervingut per 

activitats 

artificials no 

pertinents amb 

els valors del 

paisatge.  

Paisatge molt 

intervingut per 

activitats 

artificials no 

pertinents amb 

els valors del 

paisatge. 

Paisatge amb 

algunes 

activitats 

artificials 

no pertinents 

amb els valors 

del paisatge.  

Paisatge amb 

alguna 

activitat 

artificial no 

pertinent amb 

els valors del 

paisatge 

Paisatge sense 

cap 

activitat artificial 

no pertinent 

amb els valors 

del paisatge. 

 

 

 

 

Com amb l’altre índex, la metodologia s’ha fet de la mateixa manera. Així, 

es pot assenyalar amb més criteri aquells punts que presenten uns recursos més 

representatius per considerar-los com a enclaus paisatgístics de rellevància. 

 

La valoració de l’Estat de Conservació , té com a objectiu esbrinar el grau de 

preservació de l’entorn per on transcorren els itineraris, tenint en comte diferents 

variables d’impacte. S’ha tingut de referència l’índex d’estat de conservació emprat 

per la Farías Estela (2004) de Gómez Limón, 1996. 

Taula 7: Descripció dels valors dels paràmetres de l’ IPP. 

Font: CAMI S.L, 2011.   
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Per aquesta resolució, envers de basar-se en certs punts concrets, s’ha 

fonamentat en la valoració per trams, dels distints itineraris. 

 

Variables d’impacte Explicació Puntuació 

Vegetació 
Indica l’estat de deteriorament de la vegetació, sense fer 

referència a estats ecològics.  
0 a 3 

Erosió del sòl Mesura l’estat d’erosió del sòl. 0 a 3 

Residus Indica la quantitat mitjana de residus trobats. 0 a 3 

Amplitud Amplitud mitjana del sender. 0 a 3 

 

 

 

A cada variable d’impacte se li ha atorgat un rang de puntuació que va del 0 

al 3, en funció de les característiques observades. En aquest rang els valors més 

alts, tenen a veure amb un impacte més alt, més deteriorament o degradació del 

medi.  

 

A continuació, la definició de cada variable d’impacte amb el rang de valor 

que li correspon, és la següent: 

 

Variables 

d’impacte 
0 1 2 3 

Vegetació 

 

 

No hi ha 

deteriorament 

Entre 20% i 30% 

dels arbres 

deteriorats  

Entre 40% i 60% 

dels arbres 

deteriorats 

Més del 60% dels 

arbres deteriorats 

Erosió del sòl 
0-10 cm 

d’erosió 
10-20 cm d’erosió 20-30 cm d’erosió 

Més de 30 cm 

d’erosió 

Residus Inexistents Residus aïllats Residus dispersos 
Acumulació de 

residus 

Amplitud 0.5m – 1m 1m – 2m 2m – 3m Més de 3 m 

 

 

 

En la realització de les fitxes de cada itinerari, s’han tengut en consideració 

tots els punts que podien ser considerats com a conflictius ò de interès, 

georeferenciant-los, prenent el registre gràfic pertinent i notificant alguna 

observació que destacar. 

Taula 8: Descripció dels paràmetres de l’estat de conservació. 

Font: Gomez Limón, 1996 

Taula 9: Descripció dels valors dels paràmetres d’impacte per la valoració de l’estat de conservació. 

Font: CAMI, 2011. 
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A partir de tot el registre de punts en les fitxes, es seleccionen aquells punts 

de interès que semblen poder tenir un grau d’atracció, és a dir aquells punts que 

seran sotmesos als índexs assignats, esmentats anteriorment l’IPI, l’IPP. 

Per la selecció dels trams a ser valorats, s’ha dividit la ruta en trams o 

transsectes tenint en compte les diferents zonificacions per la qual transcorre el 

sender. Un cop diferenciats els diferents trams de cada itinerari, es procedeix a 

l’aplicació de l’índex d’Estat de Conservació 

Un cop valorats tots els transsectes i realitzat el sumatori dels indexs dels 

mateixos, es procedeix a comptabilitzar els punts conflictius de cada un d’ells, 

entenent que es tracten de punts ò trams que necessiten algun tipus d’actuació, 

com la reparació del sòl de certs trams, una correcte senyalització, desbrossament 

de les voreres.                                          

S’ha classificat els punts conflictius en dos tipologies. D’ una part es troba 

els punts conflictius referents a la millora de senyalització, com ara senyals 

obsoletes, absència de plafons interpretatius, etc., i de l’altra, els punts conflictius 

referents a la recuperació i manteniment, com ara el de infrastructures i 

equipaments en mal estat, plafons interpretatius sense manteniment, etc. Tots dos 

han estat inclosos als mapes d’actuacions per trams indicats amb una simbologia 

específica segons els dos tipus d’actuacions. 

La representació de l’Index Potencial Interpretatiu i de l’Index Potencial 

Paisatgístic, esmentats anteriorment, en els mapes resultants s’ha realitzat un cop 

fet la suma de totes les variables de l’index de tots els diferents punts, s’ha dividit 

la suma pel total màxim que es pot donar, llavors s’ha representat sobre 10.  

De diferent manera s’ha representat el mapa dels índex d’Estat de 

Conservació, on s’han sumat els valor dels diferents paràmetres per cada tram, 

després aquests valors s’han dividit pel total màxim assignable, els resultats s’han 

classificat segons quatre rangs de colors. El rang de 0 a 3 correspon a un estat de 

conservació molt bo, 4-6 a bo, de 7-9 a regular i de 10-12 a dolent. El verd 

representa a un estat de conservació molt bo, el groc correspon a un estat de 

conservació bo, el taronja a un estat de conservació regular i el vermell a un estat 

de conservació de dolent 

A efectes gràfics, per una millor visualització en els mapes, s’han fet servir 

diferents tonalitats del mateix color. 
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6.2. Metodologia en el tractament/analisis de dades 

 

6.2.1. Metodologia en el SIG 

 

Després de la recollida de dades en el camp, es fa necessari un tractament 

de les dades amb eïnes de Sistemes de Informació Geogràfica, per tal de poder 

editar les dades obteses i poder obtenir uns resultats gràfics, i concloents. 

 

 El programari d’ordenador utilitzat han estat: el Miramon del Centre de 

Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i l’ArcGis10 (ArcMap, ArcCatalog, 

ArcScene...) de ESRI. 

 

 El procediment seguit consisteix en les següents passes resumides: 

 

• Obtenció de dades X Y. 

• Creació d’una capa corresponent al itinerari (linia), amb els diferents 

punts X Y més destacats. 

• Superposició d’aquestes línies amb altres capes, com ortofotomapes a 

escala 1:5000 per obtenir un plànol general del recorregut i punts 

destacables.  

• Creació de mapes complementaris a partir d’altres capes amb 

informacions d’usos del sòl, límits adminstratius, ... 

• Edició de la simbolització i “layout” 

 

 

6.2.2. Metodologia en l’elaboració i constitució del projecte. 

 

En el procés per l’elaboració, com redactar, editar imatges, taules,... s’ha fet 

imprescindible altres programes d’ofimàtica, com el Microsoft Office (Word, Excel, 

Powerpoint); i altres d’edició de fotografia com el Irfanview. 
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7. Resultats 

 

 Tot seguit es presenten els resultats dels mètodes aplicats als diferents 

itineraris; una breu introducció amb un mapa de situació, una descripció més 

detallada del transcurs de la ruta, una fitxa esquemàtica amb tots els punt de 

interès i punts conflictius, els resultats dels índexs assignats als diferents punts que 

s’entenen com els més representatius i els que tenen algun potencial paisatgístic 

destacable, així com la valoració de l’estat de conservació o el grau de degradació 

sofert pel medi en els trams ja diferenciats de cada ruta, després els diferents 

punts de interès han estat comentats de manera breu i per separat. 

 

7.1. Itinerari I: La Riba – Tavertet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1. Situació general 

 

Itinerari situat al Nord del Pantà de Sau i al nord-est de l’Espai Natural.  

 

 

7.1.2. Medi Natural/Història i Cultura 

 

Al Nord del pantà de Sau topem amb les parets dels cingles de Tavertet, que 

formen part de la Serra de Collsacabra. Aquesta unitat queda definida per un 

conjunt acinglerat que culmina amb un extens altiplà amb altures mitjanes que 

oscil·len entre 900 i 1.000 m. 

Nom de la Ruta  Riba - Tavertet 

Municipi Vilanova de Sau 

Topografia 

general 

Desnivell aprox. 380 m.  

Ús del sender Poc freqüent 

Longitud 10.200 m. 

Dificultat Mitjana 

Durada aprox. 4 h., 30 min. 

Taula 10: Introducció a La Riba – Tavertet                              Imatge 4. Punt d’inici de l’itinerari 1 

Font: CAMI, 2011. 
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L'erosió fluvial produïda a la vall del Ter ha estat la gran formadora, al 

desplomar-se els blocs de calcària dura, d’aquests cingles, de quasi dos-cents 

metres d'alçada, junt als de Montorer. Geològicament parlant, Tavertet està situat 

sobre un massís de materials terciaris oceànics sedimentaris que formen una 

plataforma tabular elevada, amb unes cingleres de verticalitat superior als 200 m. 

Aquestes roques estructuren un estrat inferior de coloració vermellosa i un de 

superior de color gris, d’origen marí, molt carregat de fòssils. Aquesta part elevada 

és prou important com per ser coneguda mundialment entre els geòlegs com la 

“Formació Calcària de Tavertet”. Cingles, coves i balmes són complementats per 

corrents fluvials que sovint esdevenen salts d’aigua d’una bellesa extraordinària. 

Cal esmentar la Cova del Forat del Vent, de 3.216 m. de longitud, una de les més 

llargues del món oberta en material de gres. 

 

La vegetació és molt abundant, amb boscos compactes d’alzina (Quercus 

ilex), faig (Fagus sylvatica) i diferentes tipus de roures i pins. També es troben 

altres tipus d’arbres: el castanyer (Castanea sativa), l’avellaner (Corylus avellana), 

el lledoner (Celtis australis), el pollancre (Populus nigra), la savina (Juniperus 

phoenicea), l’ auró blanc (Acer campestre), el freixe (Fraxinus sp.), el saüquer 

(Sambucus nigra), el bedoll (Betula pendula)… complementats amb un bon nombre 

d’arbustos: l’esbarzer (Rubus sp.), l’arç (Crataegus monogyna), l’argelaga borda 

(Genista scorpius), el boix marí (Ruscus aculeatus), l’aranyoner o arç negre (Prunus 

spinosa), el bruc d’escombres (Erica scoparia),… Copioses plantes petites i herbes 

acaben de configurar una vegetació de més de 400 espècies de flors diferents. 

 

La fauna salvatge es manté prou ben conservada perquè sigui abundant i 

observable. Als voltants de la cinglera no és difícil així trobar mamífers com el porc 

senglar (Sus scrofa), l’esquirol vermell comú (Sciurus vulgaris), el teixó (Meles 

meles), la guineu (Vulpes vulpes), la geneta (Genetta genetta) o fins i tot veure les 

poblacions de cabres domèstiques que s’ensalvatgiren a partir del segle XVIII; 

ornitològicament parlant són destacables el pinçà (Fringilla coelebs), la cadernera 

(Carduelis carduelis), així com també és possible veure volar el voltor comú (Gyps 

fulvus) o l’esparver vulgar (Accipiter nisus). En dies d’humitat o pluja es poden 

observar així mateix salamandres (Salamandra salamandra) i gripaus (gènere Bufo) 

prop de les zones humides, i especialment en l’època d’aparellament. 
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Cal destacar també les restes arqueològiques que testimonien la presencia 

de poblacions humanes a la cinglera des de almenys mil anys a.C. com són les 

restes d’una muralla ibèrica defensiva a Tavertet. 

 

 

7.1.3. Descripció detallada de la ruta 

 

L’inici del recorregut es troba a l’hotel la Riba, s’hi arriba per la carretera N-

141d, després de agafar l’eix transversal (C-25) des de Girona i sortint a l’altura de 

St. Julià de Vilatorta. El recorregut total des de Girona és de 1,5 hores 

aproximadament.  

 

Sortint des de l’hotel es segueix la carretera seguint la senyalització 

existent. Després de 350 m, s’abandona la carretera per enfilar-se per un sender 

forestal. Continuant per aquest sender, després de 550 m, s’arriba a una cruïlla, 

que també es troba senyalitzada, on es bifurca el camí. Per una banda es puja al 

Pla del Castell i per l’altre s’arriba directament a Tavertet, resseguint el GR-2.2. 

Trenquem a l’esquerra per agafar la pujada al Pla del Castell. És un sender més 

estret, amb senyals d’erosió i necessitat de desbrossar en alguns punts. Transcorre 

per un alzinar muntanyenc, amb alguns exemplars de pi roig i altres coníferes. 

Després de uns 500 m, s’arriba a un aflorament de roca vermella, des d’on es 

poden observar unes magnífiques vistes del sector est del Pantà de Sau, les 

cingleres que l’envolten i la presa. També s’observa el punt d’inici del recorregut. Es 

continua pel sender amb un pendent no gaire alt fins arribar al canal del Castell, on 

el sender passa entremig de les roques que s’han erosionat per l’aigua i arriba a 

tocar a la paret de la cinglera. A partir d’aquí el sender té un pendent més 

pronunciat per enfilar-se a la cinglera i arribar a l’esplanada del Pla del Castell. Es 

continua uns 300 m fins arribar un altre cop a la paret de la cinglera, però aquest 

cop es pot observar una altra capa  de roques blanca. Des d’aquest punt es poden 

observar unes bones vistes del Pantà de Sau i les cingleres que l’envolten. Es 

comença l’últim tram de pujada,  amb més pendent. A meitat d’aquesta pujada es 

pot observar un cotxe despenyat, que sembla que hagin llançat des de dalt de la 

cinglera. Finalment, al arribar a dalt de la paret del cingle es poden observar unes 

fabuloses vistes de la part est de pantà.  

 

D’aquí es comença a fer la volta pel pla del Castell, seguint una pista de 

terra cap a l’esquerra. Es pot observar el munt del Castell, un magnífic turó 

testimoni de elevat interès geològic. Després de 300 m, es gaudeix d’unes 
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fabuloses i àmplies vistes del Pantà i les valls adjacents. Aquí hi ha instal·lat un 

plafó informatiu que dóna informació del cims que es poden visualitzar des d’aquell 

punt. Resseguint el camí de terra, al cap de 550 m s’arriba a un plafó direccional 

que indica una desviació per anar al Puig de la Força, es tracta de l’única senyal 

que hi ha per anar-hi i és un camí difícil de trobar per gent que no conegui la zona. 

Es continua per l’esplanada per fer la volta al munt del Castell, per una zona de 

prat de muntanya, amb algunes espècies florístiques d’interès. S’acaba la volta al 

munt aproximadament al punt on s’havia arribat a dalt de l’esplanada.  

 

Es continua pel camí de terra, amb el mateix paisatge, durant uns 3,3 km., 

fins arribar a la bifurcació on s’indica el camí que va cap la muralla ibèrica de 

Tavertet, de fa 3.000 anys, construïda pel Ausetans. D’aquí s’agafa el camí cap a la 

dreta, seguint un camí més estret que ens porta fins a la muralla, si es continua 

recte uns 200 m es torna a arribar a la pista forestal que s’anava resseguint. Tot 

seguit s’arriba a una explanada amb varis plafons informatius de l’Espai Natural i la 

indicació per anar al mirador del Salt del Molí Bernat. Es continua uns 400 m. en la 

direcció indicada per arribar al límit de la cinglera on s’observa l’espectacular Salt 

del Molí Bernat, on la riera provenint del Collsacabra, es precipita per la paret de la 

cinglera uns 60 m. cap avall. Es torna pel camí que s’havia vingut, trencant a mà 

esquerra després d’uns 180 m. i després de 400 m. s’arriba a l’esplanada de davant 

de Tavertet. Es pot menjar alguna cosa als restaurants del poble o gaudir de les 

magnífiques vistes que hi ha des del mirador on s’hi ha instal·lat una altra placa 

informativa topogràfica. La baixada per tornar a l’hotel La Riba s’agafa des de la 

mateixa explanada on havia la bifurcació cap al mirador, resseguint les senyales del 

GR-2. S’inicia la baixada per un sender estret, amb signes d’erosió i amb una 

pendent elevada. La vegetació torna a ser d’alzinar muntanyenc. Després de uns 

270 m. s’arriba a la part de sota de la cinglera. D’aquí es poden observar unes 

magnífiques vistes de la presa i s’intueix el pantà de Susqueda. També es tracta 

d’una zona de nidificació d’ocells rupícoles i no es recomanable fer aquest tram 

entre el mesos de Febrer i Juny per no molestar a la fauna. El camí continua 

baixant per l’alzinar amb una pendent considerable i amb algunes zones amb 

elevada erosió, fent que la estacionalitat per poder recórrer aquest tram sigui més 

marcada. Es passa per algun aflorament de roca, on, per la falta de vegetació es 

pot gaudir d’unes bones vistes. Després de resseguir el camí i travessar alguns 

camins forestals, s’arriba al sender forestal que es resseguia al principi. Aquí es pot 

observar un paisatge mosaic de camps de conreu, prats i boscos. Tot seguit s’arriba 

a la cruïlla on s’havia començat la pujada i es ressegueix  el camí d’anada per 

arribar a l’hotel La Riba.  
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S’han recorregut uns 9,4 km. (sense incloure el tram del mirador de 830 m.), i el 

temps total de la excursió ha estat aproximadament d’unes 4 h. i mitja. 

 

 

7.1.4. Fitxa general del itinerari: La Riba - Tavertet 

 

Punt 

Punt  

al 

mapa 

Coordenades 
Punt  

d’Interès 

Punt 

Conflictiu 
Observacions 

1 1 
451395/ 

4647384 

Hotel La 

Riba.  
 

Emplaçament hoteler. Inici del recorregut. 

Aparcament pel cotxe.  Mapa de la zona 

(Guilleries-Collsacabra) 

2  
451287/ 

4647582 
 Cruïlla  

Inici del itinerari pel camí forestal, es deixa 

l’asfalt. 

3  
451221/ 

4648042 
 Cruïlla 

Necessitat de desbrossar, aclariment del 

sender. 

4  
451232/ 

4648089 
 Sender 

Pujada al Pla del Castell. Aquest tram 

presenta punts molt erosionats. 

5 2 
450915/ 

4648133 
Mirador   

Emplaçament d’un mirador, s’observa els 

afloraments geològics, i el pantà. 

6  
450639/ 

4648217 
 

Camí-

Torrent  

El camí s’estreny, molt erosionat, rocallós. 

Evitar en situacions de molta pluja. 

7 3 

450536/ 

4648262 

 

Mirador 
Despreni-

ments  

Aquesta situació just a la paret de la 

cinglera, té cert perill. Vigilar amb els 

despreniments de roques. 

8  
450303/ 

4648347 
 Vehicle  

Retirada de vehicle (Citroën 2CV, blanc ) 

situat just en el sender. 

9 4 
450292/ 

4648386 
Mirador   

S’observa l’hotel punt d’inici, el pantà de 

Sau, es deixa entreveure el de Susqueda, i 

els cingles que envolten Sau. 

10  
450263/ 

4648381 
 

Cruïlla, 

retorn al 

camí  

Retorn al punt on es comença la volta del 

Pla del Castell 

11 5 
450293/ 

4648110 

Mirador 

Oficial  
 

Placa informativa dels cims apareguts en 

la panoràmica. 

12  
449764/ 

4648139 
 

Cruïlla cap 

al Puig de 

la Força 

Cruïlla indicat, més envant no hi ha 

indicacions. Cert perill de despenyament, i 

necessitat de desbrossar. 

13  
451160/ 

4648866 
 

Cruïlla, cap 

el poblat 

íber  

La pista es troba cimentada. A la cruïlla, 

seguint el sender a uns 300 m. es pot 

distinguir una murada de fa 3.000 anys, 

pertenyent als ausetans. 

14  
451636/ 

4649214 
 

Cruïlla, cap 

al mirador. 

Poc abans d’arribar a Tavertet. Es troba el 

mirador del Salt del Molí Bernat 

Punt 

Punt  

al 

mapa 

Coordenades 
Punt  

d’Interès 

Punt 

Conflictiu 
Observacions 
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Punt 

Punt  

al 

mapa 

Coordenades 
Punt  

d’Interès 

Punt 

Conflictiu 
Observacions 

15 6 
451305/ 

4649402 

Mirador 

Salt del 

Molí 

Bernat 

 
Vistes espectaculars del salt d’aigua, 

l’aigua prové de la riera de Molí Bernat. 

16  
451711/ 

4649417 

Esplanada 

a la 

arribada a 

Tavertet 

 Situació de plafons informatius. 

17  
451648/ 

4649372 
 Cruïlla 

Desviació a 740 m de Tavertet, tornada a 

La Riba. Adequació del sender, perill de 

despenyament. Desbrossar les voreres 

18 7 
451670/ 

4649227 
Mirador Cruïlla 

Situació amb bones vistes. Perill de 

desprendiments. Nidificació d’aus a les 

cingleres del mes de febrer a juny . 

19  
451675/ 

4648551 
 

Camí-

torrent 

Erosió considerable del sender per 

escorrenties d’aigua (fins a... ). Evitar en 

situacions de molta pluja 

20  
451665/ 

4648498 
 Cruïlla 

Travessar un camí forestal, poc 

senyalitzat.  

21 8 
451334/ 

4648059 

Paisatge 

mosaic  
Cruïlla 

Fins arribar als prats, on s’alternen amb 

pins i alzines 

22  
451220/ 

4648042 
 Cruïlla Arribada a la segona cruïlla inicial. 

Taula 11: Fitxa general de La Riba- Tavertet 

Font: CAMI, 2011. 
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7.1.5 Fitxa dels índexs assignats: La Riba - Tavertet 

 

Punts 
IPI 

1 5 7 9 11 15 18 21 

Singularitat 2 3 3 4 5 5 4 4 

Atractiu 2 4 3 4 4 4 4 3 

Resistència 4 3 2 4 3 3 4 4 

Accessibilitat 5 3 2 3 3 3 2 3 

Estacionalitat 5 4 4 4 4 4 4 4 

Afluència 5 4 4 4 4 4 4 4 

Informació 

Disponible 
4 2 2 2 2 2 2 2 

Pertinènça 3 4 4 4 4 5 4 4 

Seguretat 5 4 2 4 4 3 2 4 

Adequació 4 2 2 3 3 3 2 4 

TOTAL 39 30 28 36 36 39 32 33 

 

 

 

El  Salt del Molí Bernat ha resultat (39/50), com l’emplaçament que més 

capacitat d’atracció interpretativa posseeix dels llocs valorats. Es pot apreciar des 

del mirador un salt d’aigua d’una altitud d’uns 60 m.  

 

Punts 
IPP 

1 5 7 9 11 15 18 21 

Relleu 2 4 4 4 4 4 4 4 

Aigua 3 3 3 3 3 4 3 1 

Visibilitat 3 3 3 4 5 4 4 4 

Vegetació 5 2 2 5 5 4 2 4 

Contrast 4 4 4 4 5 5 4 4 

Naturalitat 3 4 4 4 4 4 4 4 

TOTAL 20 20 20 24 26 25 21 21 

 

 

 El punt on hi ha situada una escultura del cims i cingles, corresponent a les 

grans panoràmiques que deleita l’emplaçament, amb el pantà sota el mirador, és 

per això que li ha correspost el valor més alt en l’Index potencial paisatgístic 

(26/30). 

 

 

Taula 12: Resultat de l’IPI, La Riba - Tavertet 

Font: CAMI, 2011. 

Taula 13: Resultat de l’IPP, La Riba - Tavertet 

Font: CAMI, 2011. 
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Valoració de l’Estat de Conservació 

Tram Vegetació Residus Erosió Amplitud TOTAL 

Pàrking(hotel)-

Pista forestal 
1 2 0 3 6 

Pista forestal-

2onCruïlla 
0 1 0 2 3 

2onCruïlla-Dalt (Pla 

del Castell) 
0 1 3 0 4 

Pla del Castell-Pla 

de Tavertet 
1 1 0 3 5 

Pla de Tavertet 

(mirador Molí 

Bernat)-Tavertet 

poble 

1 2 0 1 4 

Tavertet poble-

2onCruïlla 
0 1 3 0 4 

 

 

 Tots els trams presenten uns valors molt semblants, i també mostren que no 

hi ha gaire diferències entre ells. La majoria es troba amb un estat bo (valors de: 4, 

5 i 6). 

  

 El tram que correspon al inici de la pista forestal fins a la segona cruïlla, 

segons l’aplicació d’aquest índex és el més ben conservat; més que res és degut a 

que en aquest tram es troba una plantació d’arbres i tots els arbres del costat així 

com l’estat del bosc estan ben cuidats, així com el camí que es troba en un bon 

estat ja que no presenta una erosió, com en altres trams on la pendent és major i 

l’aigua circula amb més força ajudant a erosionar més. 

 

 Aquí el mapa del recorregut exacte de l’itinerari, es destaquen els punts 

d’interès interpretatiu i paisatgístic i es diferencien els diferents trams segons 

l’estat de conservació. 

 

 

 

 

 

 

Taula 14: Resultat de l’ Estat de Conservació, La Riba - Tavertet 

Font: CAMI, 2011. 
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7.1.6. Comentari dels Punts d’Interès de l’itinerari de La Riba-

Tavertet. 

Punt Coordenades Comentari 

1. 451395/4647384 
Inici recorregut des de l’hotel La Riba, a 2 km de la 

presa del Pantà de Sau i a 23 km de Vic. 

 

 

 

Punt Coordenades Comentari 

5. 450915/4648133 

Zona oberta a mig camí d’ascens de la cinglera. 

Sorgiment d’un extens aflorament geològic de roca 

rogenca. Vistes panoràmiques del pantà de Sau. 
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Punt Coordenades Comentari 

7. 
450536/4648262 

 

Vistes panoràmiques del Pantà de Sau just als peus 

de la paret rocosa del cim de les cingleres. Enfront 

del Puig del Far, entre altres. Esmentar el perill de 

despreniments. 

 

 

 

Punt Coordenades Comentari 

9. 
450292/4648386 

 

Cim de la cinglera. Vistes panoràmiques del punt 

d’inici (hotel La Riba), el pantà de Sau, part del de 

Susqueda i els cingles que envolten Sau. 

 

 

 

 



Pla de Gestió dels Senders Ecoturístics en l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona                    Memòria 

 

 55 

Punt Coordenades Comentari 

11. 450293/4648110 
Vistes panoràmiques. Mirador amb placa escultural 

informativa dels cims visibles des del punt. 

 

   

                                                   

 

Punt Coordenades Comentari 

15. 451305/4649402 

Mirador del Salt del Molí Bernat. Vistes 

espectaculars del salt d’aigua, la qual prové de la 

riera de Molí Bernat. 
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Punt Coordenades Comentari 

18. 451670/4649227 

Peus de les cingleres  amb perill de despreniments 

de roques i zona de nidificació d’aus de febrer fins a 

juny. Situació amb bones vistes. 

 

 

 
Punt Coordenades Comentari 

21. 451334/4648059 
Paisatge mosaic, en arribar als prats on s’alternen 

amb pins i alzines. 

 

 



Pla de Gestió dels Senders Ecoturístics en l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona                    Memòria 

 

 57 

7.2. Itinerari II: Puig del Far 

 

³

0 250 500 750 1.000
Metres

 

 

 

7.2.1. Situació general 

 

El recorregut es troba situat just al centre mateix de l’Espai Natural, al Sud 

del Pantà de Sau i al Nord de Vilanova de Sau, i limitant per l’Est amb el Rec del 

Moran i pel Torrent dels Munts per l’Oest. 

 

7.2.2. Medi Natural/Història i Cultura 

 

Prop del terme de Vilanova de Sau trobem uns magnífics cingles vermells, 

destacats pel seu interès geològic, botànic i per la fauna rupícola. Es tracten dels 

cingles de Vilanova, una zona marcadament diferent a la dels grans cingles de 

Tavertet i Rupit per les seves més moderades dimensions, trobant-se envoltats 

d'alzinar, que puja pels canals i escletxes tant com pot, donant una aparença de 

cinglera discontínua, i oferint refugi a moltes espècies de vertebrats i de plantes 

que s'amaguen en aquests racons inexplorats.  

 

El punt de màxima elevació d’aquets Cingles de Vilanova el trobem en el 

Puig del Far, de aproximadament 836 metres, només darrera dels Munts (863 m). 

Nom de la 

Ruta  

Puig del Far 

Municipi Vilanova de Sau 

Topografia 

general 

Desnivell aprox. 

316,1 m. 

Ús del 

sender 

Poc freqüent 

Longitud 7069,61m. 

Dificultat Moderada 

Durada 

aprox. 

3 h., 30 min. 

Taula 15: Introducció al Puig del Far  Imatge 5. Situació de l’itinerari II 

Font: CAMI S.L., 2011. 
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El mateix Puig del Far, junt als Munts i el Pla de Brugueres, ofereixen vistes cap al 

Nord del Pantà de Sau i el Collsacabra i cap a l'Est de les Guilleries. 

 

Botànicament parlant, com ja hem comentat anteriorment, cal destacar-hi 

l’alzina (Quercus ilex) como a espècie preponderant en els boscos que ocupen els 

peus de les cingleres, amb zones ocupades per pinedes de pi pinyer (Pinus pinea). 

Però sobretot és la flora rupícola que s'arrapa a les parets d’aquestes cingleres el 

punt més interessant de les mateixes. Es tracta de plantes molt especialitzades, 

plantes pròpies d'ambients secs i pedregosos. En general, per la seva 

inaccessibilitat es conserven força bé. Hi trobem alguns elements florístics 

destacables com ara l’herba de Sant Segimon (Saxifraga vayredana), la saxífraga 

blanca (Saxifraga granulata), el matafoc comú (Sempervivum tectorum), el bàlsam 

(Sedum telephyium), l’orella d’ós (Ramonda mycon)i, i dos arbusts propis de les 

vores de la cinglera, el càdec (Juniperus oxycedrus) i la savina (Juniperus 

phoenicea). 

          En l’apartat de fauna, cal destacar vertebrats com el falcó peregrí (Falco 

peregrinus), el xoriguer (Falco tinnunculus), el pelaroques (Tichodroma muraria), el 

roquerol (Ptyonoprogne rupestris), la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) -un 

petit passeriforme que cria a la cinglera- i la rara merla blava (Monticola solitarius), 

tractant-se de les espècies d'ocells de cingle més típiques de la zona. Els rat-penats 

propis dels ambients de roca i cingle, com el rat-penat de cova (Miniopterus 

screibersi) i els del gènere Myotis es poden veure també en esquerdes i coves. La 

geneta (Genetta genetta) viu entre les roques, refugiant-se i criant a la cinglera, on 

s’alimenta d'ocells i petits rosegadors.  

          En aquests llocs s'hi troben al seu torn cabres domèstiques assilvestrades 

que, segons diverses fonts, varen estar alliberades o escapades abans del s.XVIII. 

Es poden veure amb facilitat els seus rastres, en forma d'excrements i petjades 

sota els cingles, en punts sorrencs. Solen ser fàcilment visibles a les primeres hores 

del matí i en les puntes de roca o punts tranquils de vora del cingle. 

           Els jaciments arqueològics del cingle vermell de Sau han proporcionat molta 

informació sobre el passat de la cinglera, des del punt de vista faunístic i també de 

la vida de l'home primitiu a Osona. De fet les dades dels primers pobladors de la 

comarca procedeixen d'una troballa al cingle vermell. I moltes de les dades de les 

espècies pre-històriques que poblaven la comarca abans de la última glaciació 

procedeixen d'aquest jaciment. 
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7.2.3. Descripció detallada de la ruta 

L’inici del recorregut es troba a les afores de Vilanova de Sau, a la zona de 

l’antiga benzinera. Aquí hi ha pàrking per deixar el cotxe. S’ha arribat per la 

carretera N-141d, sortint de l’eix transversal a la sortida de Sant Julià de Vilatorta. 

El temps per arribar de Girona és de 1 h i 15 min aproximadament. Es segueixen 

les senyals cap a la dreta, del GR-2. Es creua el poble de Vilanova de Sau, es pot 

observar la bonica església romànica del s.XI i repostar aliments o beguda. Després 

de travessar el poble es segueix un camí que creua el Torrent de Polleda i la 

carretera per arribar a un camí forestal que s’enfila per un paisatge mosaic de 

camps, prats i boscos. Després de resseguir aquest camí uns 250 m., s’arriba a una 

cruïlla amb indicacions, des d’on es segueixen les senyals de GR-2 cap a l’esquerra. 

El tram de pujada (1800 m. aprox.) és per un camí estret pujant per un bosc de 

alzines, roures i pins, amb pendent pronunciada, erosió del camí i senyalització 

pobre. Després d’una pujada curta però pronunciada, s’arriba a l’esplanada de dalt, 

els cingles de Vilanova. Aquí hi ha un camí forestal bastant ample, que es 

ressegueix cap a la dreta. Després d’un 500 m. s’arriba a un magnífic mirador, des 

d’on s’observa la vall de Vilanova.  

 

A uns 100 m. del mirador, un camí forestal trenca cap a l’esquerra, que es 

ressegueix uns 200 m. per arribar a una bassa agrícola, aquí es continua cap a la 

dreta, seguint un petit camí rocallós sense indicacions. Finalment, s’inicia una 

última pujada amb molta pendent per roca, per acabar a dalt del Puig del Far (832 

m.) on una bandera catalana dona la benvinguda als visitants i des d’on s’observen 

unes vistes molt àmplies, de la vall de Vilanova i el pantà. La baixada transcorre 

per on s’havia pujat fins tornar al camí forestal. D’aquí es continua cap a l’esquerra 

uns 200 m., fins trobar un petit sender que s’enfila pel costat de la cinglera. S’inicia 

la baixada per aquest sender forestal de poca amplada, seguint les marques 

grogues i blanques. La baixada es pronunciada amb trams erosionats per la pluja i 

algunes cruïlles que poden portar a confusió. Finalment s’arriba al Mas la Vileta 

Grossa, des d’on es segueix un camí asfaltat amb una bona amplada. El paisatge és 

un mosaic semblant al que s’havia observat a la pujada. Després de resseguir 

aquest camí uns 980 m, s’arriba a la carretera, des d’on es trenca a l’esquerra, per 

arribar al pàrking inicial després d’uns 300 m. S’han recorregut uns 6,3 km. i s’ha 

trigat unes 3 h. S’han de donar les gràcies a un pagès de la Vileta Grossa per les 

seves indicacions adients.  
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7.2.4. Fitxa general del itinerari: Puig del Far 

 

 

 

Punt 

Punt 

al  

mapa 

Coordenades 
Punt de 

Interès 

Punt 

Conflictiu 
Observacions 

1 1 
449327/ 

4644604 
Inici.   Pàrking, punt de informació i esbarjo 

2 2 
449302/ 

4644420 

Església de 

Vilanova de 

Sau 

 Església romànica, s. XI 

3  
448926/ 

4534644 
 

Desviació, 

sortida del 

poble 

Atravessar el torrent. Evitar els dies de 

molta pluja 

4  
448758/ 

4644423 
 Cruïlla 

Atravessar la carretera. Pas de cotxes, 

poc segur pels vianants  

5  
448677/ 

4644555 
 Cruïlla 

Situat a una plana de conreus, es deixa 

el camí forestal. Anar pel sender de 

l’esquerra 

6  
448485/ 

4644537 
 Cruïlla 

Desviar-se cap a la dreta, el sender 

s’endinsa en un bosc de ribera, on 

anem ascendent als cingles. Necessitat 

de senyalització 

7  
448609/  

4644674 
 Cruïlla 

Anar pel sender de l’esquerra. S’hauria 

de senyalitzar. Aclariment del sender, 

necessitat de desbrossar fins al final de 

la pujada als cingles 

8  
447920/ 

4645283 
  Cruïlla 

Quasi al final de la pujada, es troba un 

pal indicatiu amb mancances de 

manteniment. Desviant-se una mica, 

es poden veure unes bones vistes del 

poble de Vilanova de Sau 

9  
447806/ 

4645279 
 Cruïlla 

Just al arribar al cim, dirigir-se cap a la 

dreta, s’agafa un camí forestal 

10  
447835/ 

4645370 
 Cruïlla 

A dalt dels cingles, hi ha una primera 

clariana on s’ha d’anar seguint el camí 

forestal per la dreta, al costat de la 

cinglera 
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Punt 

Punt 

al 

mapa 

Coordenades 
Punt de 

Interès 

Punt 

Conflictiu 
Observacions 

11 3 
448172/ 

4645489 
Mirador Cruïlla 

Segona clariana, d’on es veu molt bé la 

cinglera del Puig del Far. També, 

apartant-se una mica del camí, hi ha 

unes bones vistes de Vilanova de Sau. 

Més envant, seguint el camí forestal, 

es troba el cruïlla per ascendir a dalt, 

on hi ha un tancat electrificat per el 

bestiar 

12  
448173/ 

4645489 
 Cruïlla 

Es deixa el camí forestal, passem la 

tanca, s’endinsa per una pineda 

13 4 
448147/ 

4645634 
Bassa  

Bassa d’aigua pel bestiar, el sender ens 

porta al cim del Puig del Far 

14 5 
448397/ 

4645681 
Mirador  

Al cim, es gaudeix de les millors 

panoràmiques de l’ENP 

15 

 
448173/ 

4645489 
 Cruïlla 

Tornada, creuant la tanca del bestiar, 

ara es pren cap a l’esquerra agafant el 

camí forestal 

16 

 
448255/ 

4645588 
 Cruïlla 

Es deixa el camí forestals 60 m. per 

seguir per un sender a mà dreta, per 

on es davalla 

17 
 448792/  

4645203 
 Clariana  

Necessitat de senyalitzar. Es veu amb 

claretat el cim realitzat 

18 

 
448945/  

4645036 
 Cruïlla 

Arribada a un mas. Ínfima senyalització 

de l’indret, porta confusió. 

Seguir cap avall la carretera asfaltada 

19 
 449514/                      

4644644 
 Cruïlla                                        

Arribada a un cruïlla, voltar a la dreta 

per agafar la carretera principal 

20 

 
449458/  

4644622 
 Cruïlla 

Es deixa la carretera asfaltada al cap 

de 60 m. Per anar per un sender a mà 

esquerra que porta al inici. 

21 
 449327/ 

4644604 
Inici  Pàrking                                                                                        

Taula 16: Fitxa general del Puig del Far 

Font: CAMI, 2011. 
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7.2.5. Fitxa de resultats dels índex assignats: Puig del Far 

 

 

Punts 
IPI 

1 2 11 13 14 

Singularitat 2 4 4 4 5 

Atractiu 2 4 3 3 5 

Resistència 3 3 3 3 4 

Accessibilitat 5 4 2 2 2 

Estacionalitat 5 5 4 4 4 

Afluència 4 4 4 4 4 

Informació 

Disponible 
4 4 1 1 2 

Pertinència 3 4 3 3 4 

Seguretat 5 5 4 3 3 

Adequació 5 5 3 2 2 

TOTAL 38 42 31 29 32 

 

 

 

El punt amb més potencial interpretatiu després de la valoració realitzada, 

resulta l’esglèssia romànica de Vilanova de Sau (42/50), com a element etnològic 

d’interès catalogat al Pla Especial d’Ordenació. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Punts 
IPP 

1 2 11 13 14 

Relleu 2 2 5 2 5 

Aigua 4 1 1 2 3 

Visibilitat 2 5 5 2 5 

Vegetació 3 4 4 4 5 

Contrast 3 4 4 3 5 

Naturalitat 3 3 3 3 3 

TOTAL 17 19 22 16 26 

Taula 17: Resultat de l’IPI, Puig del Far 

Font: CAMI, 2011. 

Taula 18: Resultat de l’IPP, Puig del Far 

Font: CAMI, 2011. 
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En aquest cas, les vistes que ofereix el cim del Puig del Far són les que 

reben el potencial paisatgístic més elevat, donant a veure la vall de Vilanova de 

Sau, el pantà de Sau, el Puig Pedraforca entre altres panoràmiques. 

 

Valoració de l’Estat de Conservació 

Tram Vegetació Residus Erosió Amplitud TOTAL 

Inici-Església 1 2 1 1 5 

Església-Desviació 

(sortida del poble) 
3 2 0 3 8 

Desviació-Cruïlla 

(carretera) 
2 2 3 0 7 

Cruïlla (carretera)-

Cruce (enmig de 

conreus) 

1 1 0 3 5 

Cruïlla (conreus)-

Cruce (bosc de 

ribera) 

1 1 0 2 4 

Cruïlla (bosc 

ribera)-Cruïlla 

(pista forestal) 

0 1 1 0 2 

Cruïlla (pista 

forestal)-Bassa 

d’aigua 

0 1 0 3 4 

Bassa-Cim-Bassa 0 1 1 0 2 

Bassa-Sender 

baixada (60m) 
0 1 0 3 4 

Sender-Carretera 

(masia) 
0 1 1 0 2 

Carretera-Sender 

inici (60m) 
1 2 0 3 6 

 

 

 

Es tracta d’un itinerari molt segmentat, on hi ha tres trams amb un estat de 

conservació molt bo (2), sis trams que els hi correspon un nivell de bo (4, 5 i 6), i 

dos trams més que posseeixen un estat regular (7 i 8). 

 

 

 

 

 

Taula 19: Resultat de l’Estat de Conservació, Puig del Far 

Font: CAMI, 2011. 
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7.2.6.Comentari dels Punts d’Interès de l’itinerari Puig del Far 

 

Punt Coordenades Comentari 

1. 449327/4644604 

Punt d’inici. Pàrking, punt de informació i esbarjo. 

Al costat de la carretera N-141d (Just al punt final 

d’aquesta carretera que es veu a la fotografia) 

 

 

 

Punt Coordenades Comentari 

2. 449302/4644420 
Església romànica del segle XI, junt amb el 

cementiri, a l’extrem nord-est de Vilanova de Sau. 
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Punt Coordenades Comentari 

11. 448172/4645489 

En aquesta cruïlla i clariana, ja es veu el Puig del 

Far, també desviant-se cap a la dreta es pot divisar 

la vall de Vilanova de Sau 

 

 

 

Punt Coordenades Comentari 

13. 448147/ 4645634 

Bassa d’aigua pel bestiar, molt eutrofitzada, enmig 

d’un pinar. Inici del sender d’ascens cap al cim del 

Puig del Far. 
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Punt Coordenades Comentari 

14. 448397/4645681 

Cim del Puig del Far. Vistes panoràmiques de tota 

la vall de Vilanova de Sau al sud-est i del Montseny 

al fons, del pantà de Sau i els Cingles de Tavertet 

al nord-est i dels Cingles de Vilanova al sud-oest, 

destacant-hi la Roca Falconera, el Puig de 

Casadavall i el Castell Bernat. En direcció oest, 

s’albira la Plana de Vic. També, els dies més clars 

es pot divisar el Pedraforca. 
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7.3. Itinerari III: Els Cingles dels Munts 

 

 

 

 

Nom de la 

Ruta  

Els Cingles 

dels Munts 

Municipi Tavèrnoles 

Topografia 

general 

Desnivell 

aprox. 

320 m.  

Ús del 

sender 

Poc 

freqüent 

Longitud 11.896 m. 

Dificultat Moderada 

Durada 

aprox. 

4 h. i 30 

min. 

 

 

7.3.1. Situació general 

 

La ubicació des Cingles dels Munts es situa al sud de Vilanova de Sau i a 

l’oest amb Sant Julià de Vilatorta, alçant-se com a parets que poden arribar fins a 

altituds de 200 metres. Al sud hi ha el monestir de Sant Llorenç dels Munts que 

conserva una església romànica amb tres absis, així com el mirador del Salt de la 

Minyona. 

 

7.3.2. Medi Natural/Història i Cultura 

 

Els elements geològics més destacats del paisatge, i amb certa representació 

al territori, són els ambients rocosos, localitzats a la pròpia àrea dels Munts, on 

destaca una franja de materials conglomeràtics i gresosos de l’Eocè. En aquesta 

franja les codines (aflorament de roca dura aïllats) i els cingles són l’element 

paisatgístic predominant. Al nivell més alt dels cingles dels Munts, per un altre 

cantó, hi afloren materials carbonatats, seient en aquest punt els Munts és el cim 

més enlairat d'aquesta serra amb 862,3 metres d'altitud. 

Taula 20: Introducció als Cingles dels Munts.                         Imatge 6. Punt d’inici de l’itinerari III.       

Font: CAMI, 2011. 
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Dins de la vegetació arbustiva, les landes de bruguerola (Calluna vulgaris) són 

l’element més notable pel que fa a extensió. Són freqüents al peu de mont dels 

Munts (Savassona), on predominen per ser indrets plans o més aviat poc inclinats. 

Altres matollars minoritaris són les brolles, especialment de brucs i estepes, les 

landes de gódua (Sarothamnus scoparius) i les bardisses, apareguent disperses 

aquí i allà en tot el territori.    

 

En algunes codines exposades al sud hi trobem, habitant els terraprims, 

formacions semirupícoles dominades per gramínies del grup de les andropogonees 

(Heteropogon contortus, Hyparrhenia hirta subsp. pubescens). Es tracta de 

formacions de caràcter termòfil, molt vinculades a territoris marítims i força rares al 

territori estudiat. Tan sols apareixen sobre gresos eocènics de l’àrea dels Munts.  

 

Les espècies anuals també hi són habituals, formant comunitats que trobem 

fent petites extensions sobre sòls poc desenvolupats a la franja de gresos i 

conglomerats eocènics del peu de mont. Probablement més extensos antigament, 

tan sols en resten illes enmig dels boscos (pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) 

principalment) i matollars (brolles o landes) dominants. Es tracta de veritables 

refugis de flora lligada a antigues pastures i altres ambients pratenses, i s’han de 

considerar, tant per la seva raresa com per la seva riquesa, com unes de les 

formacions vegetals més interessants del territori estudiat.  

 

Com s’ha indicat també anteriorment, al aflorar-hi el nivell més alt dels 

cingles carbonatats, aquests permeten l’existència de comunitats calcícoles, 

escasses en un entorn majoritàriament silici. Es tracta, en general, de petits retalls 

de prats rics en teròfits.  
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7.3.3. Fitxa general dels Cingles dels Munts. 

 

Punt 

Punt 

al 

mapa 

Coordenades 

Punt 

d’interès 

 

Punt 

Conflictiu 

 

Observacions 

1.  
444130/ 

4644926 
Inici   Tavèrnoles. Cartells  

2.  
444091/ 

4644868 
 Petit pont Creuar la riera de Tavèrnoles  

3.  
443999/ 

4644820 
 Cruïlla 

Sortida a camí forestal 

(3364-66) 

4. 1 
444176/ 

4644483 
Mas Rural   Turisme Rural Els Foquers  

5.  
444403/ 

4644362 
 

Torre 

elèctrica 
MAT  

6. 2 
444726/ 

4644113 
Mas Rural   “El Compòsit”  

7.  
444980/ 

4643975 
 Cruïlla Girar a la esquerra, senyals BTT11  

8.  
445633/ 

4644211 
 

Gran 

cruïlla 

Girar a la dreta, senyals BTT11 

(abandonant la pista forestal)  

9.  
445609/ 

4643922 
 Cruïlla Treballs forestals  

10.  
446292/ 

4643963 
 Cruïlla 

Fi dels treballs forestals 

 

11. 3 
446351/ 

4644022 
Mas Rural  “Mas Grau” 

12.  
446367/ 

4643813 
 Cruïlla  

13. 4 
446674/ 

4644038 

Embassame

nt 
Cruïlla Embassament/Riera/Mas Aguilar  

14.  
447877/ 

4643505 
 Cruïlla 

Cruïlla amb el GR2/”Plantació” de 

pins/Desviació mirador (dreta)-camí 

(esquerra)Bona senyalització 

15. 5 
447789/ 

4643439 
Mirador  

Vistes panoràmiques de la vall de 

Vilanova de Sau 

16. 6 
447945/ 

4643668 
Mirador  

Vistes panoràmiques de la vall de 

Vilanova de Sau 

17. 7 
447942/ 

4643798 
Vistes  Roca Falconera  

18. 8 
447891/ 

4643909 
Vistes  

Aflorament roca vermella i límit amb la 

capa blanca 

19. 9 
448379/ 

4645595 
Puig del Far  

Base del Puig del Far 

 



Pla de Gestió dels Senders Ecoturístics en l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona                    Memòria 

 

 71 

 

 

 

Punt 
Punt al 

mapa 
Coordenades 

Punt 

d’interès 

 

Punt 

Conflictiu 

 

Observacion

s 

20. 10 
448485/ 

4646507 
Vistes  

Vistes 

panoràmiques 

del pantà sota 

torre elèctrica 

Taula 21: Fitxa general dels Cingles dels Munts. 

Font: CAMI, 2011. 
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Fitxa dels índexs assignats: Cingles dels Munts. 

 

 

Punts 
IPI 

4 6 11 13 15 16 17 18 19 20 21 23 

Singularitat 2 2 2 3 3 4 4 4 3 5 5 3 

Atractiu 2 2 2 3 3 4 5 5 4 5 5 4 

Resistència 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Accessibilitat 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

Estacionalitat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Afluència 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Informació 

Disponible 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Pertinència 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Seguretat 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 

Adequació 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 

TOTAL 36 36 36 37 34 37 38 38 36 40 41 39 

 

 

 

 Amb unes vistes del pantà força impressionants, aquest punt (41/50) rep el 

valor més gran en l’índex potencial interpretatiu. 

 

 

Punts 
IPP 

4 6 11 13 15 16 17 18 19 20 21 23 

Relleu 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Aigua 2 2 2 3 1 1 3 3 1 3 3 3 

Visibilitat 2 2 2 2 4 4 5 4 3 5 4 3 

Vegetació 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 

Contrast 3 3 3 2 2 4 5 5 3 5 5 5 

Naturalitat 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 

TOTAL 14 14 14 14 17 19 24 24 19 24 23 20 

 

 

 

 En aquest índex, hi ha diferents punts amb els mateixos valors (24/30), 

degut a que les vistes ofreides a dalt del cingle són més o menys les mateixes en el 

recorregut, d’uns punt es divisa la vall de Vilanova, i més envant el pantà de Sau. 

 

 

Taula 22: Resultat de l’IPI, Cingles dels Munts. 

Font: CAMI, 2011. 

Taula 23: Resultat de l’IPP, Cingles dels Munts. 

Font: CAMI, 2011. 



Pla de Gestió dels Senders Ecoturístics en l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona                    Memòria 

 

 73 

Valoració de l’Estat de Conservació 

Tram Vegetació Residus Erosió Amplitud TOTAL 

Inici-2onaCruïlla 0 2 0 2 4 

2onaCruïlla-Gran cruïlla 0 1 0 2 3 

Gran cruïlla-6acruïlla 

(final bosc, després 

del Mas Grau) 

1 1 0 2 4 

6acruïlla-Bassa (Mas 

Aguilar) 
0 1 0 3 4 

Bassa (Mas Aguilar), 

mirador-Cruïlla GR-2 
0 1 0 2 3 

Cruïlla GR-2-Fí pista 

forestal 
0 1 0 2 3 

Fí pista forestal-

(sender) final ruta 
0 1 0 1 2 

 

 

 Aquest itinerari esta repartit en set trams, dels quals quatre tenen una 

consideració de molt bon estat de conservació (2 i 3), els altres tres l’índex d’estat 

de conservació resulten ser bons. (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 24: Resultat de l’Estat de Conservació,  Els Cingles dels Munts. 

Font: CAMI, 2011. 
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Comentari dels Punts d’Interès de l’itinerari dels Cingles dels Munts. 

Punt Coordenades Comentari 

4. 444176/4644483 

Masia “Els Foquers”, del segle XVII, destinada en 

l’actualitat al turisme rural i propera a Tavèrnoles i 

al torrent de Folgueroles. 

 

 

 

Punt Coordenades Comentari 

6. 444726/4644113 

Mas rural “El Compòsit”, situada a la dreta del 

torrent de Tavèrnoles i al costat mateix del camí 

dels Munts. S’inclou dins l’inventari del Patrimoni 

arquitectònic de l’Espai Natural de Guilleries-

Savassona. 
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Punt Coordenades Comentari 

11. 446351/4644022 

Mas Grau, del segle XV, es troba al nord del Pla de 

Mas Grau i proper al Torrent del Munts. L’alzina de 

Mas Grau, catalogada com a arbre monumental, 

creix dins els seus dominis. El mas s’inclou dins el 

Patrimoni arquitectònic de l’Espai Natural de 

Guilleries-Savassona. 

 

 

 

Punt Coordenades Comentari 

13. 4466674/4644038 

Cruïlla on el torrent dels Munts es troba frenat 

per un petit embassament. Al mateix punt 

destaca la desviació cap el Mas Aguilar, en 

direcció nord. 
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Punt Coordenades Comentari 

15. 447789/4643439 

Accés al mirador a la base dels Munts (862 m.), on 

s’aprecien unes vistes generals de la vall de 

Vilanova de Sau, amb el Salt de la Minyona i el Pla 

de Morgadès al davant. Els cingles de Vilanova 

s’estenen propers, en direcció nord. 

 

 

 

Punt Coordenades Comentari 

16. 447945/4643668 

Vistes panoràmiques de la Vall de Vilanova de Sau, 

així com del poble homònim  des de dalt dels els 

Cingles de Vilanova, a uns 800 m. d’altitud. 
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Punt Coordenades Comentari 

17. 447942/4643798 

Vistes del Castell Bernat (765,6 m.), des de els 

Cingles de Vilanova, amb la carretera N-141d als 

peus de la formació rocosa, el poble de Vilanova 

de Sau just al davant, en direcció est, i la Terma 

Llarga al darrera, en direcció oest. 

 

 

 

Punt Coordenades Comentari 

18. 447891/4643909 

Vistes panoràmiques de la vall de Vilanova de Sau 

sobre els Cingles de Vilanova, on és més apreciable 

els afloraments de conglomerats i gresos 

vermellosos i calcàries i gresos grisos, així com del 

límit que formen entre elles. 
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Punt Coordenades Comentari 

19. 448379/4645595 

Vista del Puig del Far (832 m.) des de la seva 

base, per el sender que ressegueix de sud a nord 

les cingleres de Vilanova. S’hi aprecia els 

materials calcaris de color grisenc-blanquinós dels 

quals es troba format. 

 

 

 

Punt Coordenades Comentari 

20. 448485/4646507 

Vistes panoràmiques del pantà de Sau des de la 

Costa de la Rovira, prop de la font de Santa 

Margarida i la Roca del Migdia (767 m.) en el punt 

sud-oest del pantà, i on s’aprecien al fons i a 

l’esquerra de la imatge els Cingles de Tavertet. 
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Punt Coordenades Comentari 

21. 448493/4646594 

Gran mirador del pantà de Sau des de la Costa del 

Vilar, en el punt sud-oest del mateix, prop del Turó 

de la Casanova (686 m.) i adjacent a un gran prat 

destinat a la ramaderia. 

 

 

 

Punt Coordenades Comentari 

23. 447214/4647431 

Tram final de l’itinerari per un sender atapeït de 

vegetació i que sol ser utilitzat per camí de pas per 

les vaques del prat anterior, així com per animals 

salvatges com els senglars. El punt final d’arribada 

es tracta d’un pàrking obert  i mirador des d’on 

s’aprecien unes vistes del pantà de Sau. 
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7.4. Itinerari IV: Cingles de Romagats. 

 

 

 

 

 

7.4.1. Situació general 

 

La zona és situada a la part més oriental de la comarca de l'Osona, 

flanquejada per les poblacions de Seva al sud, de Sant Julià de Vilatorta al nord, de 

Taradell a l’est i de Viladrau a l’oest. El límit oriental el conforma la Riera Major, eix 

hídric de primer ordre del Collsacabra. El punt més alt, el Turó de l'Enclusa 

(anomenat així per la seva peculiar morfologia), és un excel·lent mirador des d'on 

es pot observar una gran part de les contrades osonenques, com la Plana de Vic, el 

Matagalls, els cingles del Far i, fins i tot, els primers contraforts pirinencs. I als 

punts més baixos, al Pla Rosell, és on neix el riu Gurri, afluent del Ter que voreja la 

ciutat de Vic pel seu costat oriental i que s’uneix a aquest al poble de Roda de Ter. 

 

 

7.4.2. Medi Natural/Història i Cultura 

 

Geològicament parlant, aquesta zona comprèn, fonamentalment, la cinglera 

vermella que s’estén pertot a la vessant oriental del massís de Collsacabra, limitada 

al nord per l'Eix Transversal i al sud per els contraforts septentrionals del Montseny, 

d'on sobresurten el Puig Moltó, el Puig-L'agulla i el Turó de l'Enclusa. 

Nom de la 

Ruta  

Cingles de 

Romagats 

Municipi Sant Sadurní 

d’Osormort 

Topografia 

general 

Desnivell 

aprox. 123 m.  

Ús del 

sender 

Poc freqüent 

Longitud 4.171 m. 

Dificultat Baixa 

Durada 

aprox. 

1 h. i 30 min. 

Taula 25: Introducció als Cingles de Romagats.                                           Imatge 7. Punt d’inici de l’Itinerari IV. 

Font: CAMI, 2011. 
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La sedimentació ha estat un dels motors fonamentals per explicar les 

formacions actuals que podem observar-hi, la qual començà a ocórrer al Paleogen 

inferior. Posteriorment, al Paleogen mig i superior, l’ompliment de la conca fou 

preferentment de caràcter marí i deltaic. L’origen d’aquests materials és, en major 

part roques paleozoiques (pissarres, esquists i granits) d’edats que oscil·len entre el 

Cambro-Ordovicià i el Carbonífer. També afloren roques mesozoiques d’edat 

triàsica. Al sector situat entre Seva i Vilanova de Sau es pot trobar una bona 

mostra d’aquestes fàcies continentals de l'Eocè inferior, seient el coll de Romegats 

una de les tres formacions litostratigràfiques que més destaquen de la zona. 
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7.4.3. Fitxa general del itinerari: Els Cingles de Romagats. 

 

Punt 

Punt 

al 

mapa 

Coordenades 

Punt 

d’interès 

 

Punt 

conflictiu 

 

Observacions 

1. 1 
445518/ 

4639306 
Inici  

Vistes panoràmiques, pàrking 

ample. Accés difícil i mal indicat 

2.  
445506/ 

4639309 
 Cruïlla 

Girar a la dreta. No es troba 

senyalitzat, Amplada del sender 

d’1 m. Aprox. També gira un camí 

forestal a la dreta. Puja per 

torrent. 

3.  
445658/ 

4639370 
 Cruïlla  

Falta de senyalització Esplanada 

rocallosa, aflorament 

4. 2 
445658/ 

4639490 
Vistes  

Aflorament de roca, erosió pel 

vent i la pluja, vistes de la MAT i 

l’eix  

5.  
445518/ 

4639591 
 Cruïlla 

Alzinar,  camí explotació forestal. 

Girar a l’esquerra resseguint 

cinglera, vistes panoràmiques 

6. 3 
445688/ 

4639716 
Vistes  Vistes de la MAT i l’Eix 

7.  
445714/ 

4639758 
 Cruïlla Camí més practicable 

8. 4 
445732/ 

4639815 
Vistes  Vistes panoràmiques 

9. 5 
445783/ 

4639998 
Vistes  

Possible instal·lació mirador. 

Aflorament roca vermella i 

erosionada  

10.  
445886/ 

4640593 
 Cruïlla 

Cruïlla de baixada del torrent. 

Sense senyalització  

11.  
445929/ 

4640572 
 

Falta 

senyalització 

Esplanada de roques. Ruta difícil, 

pèrdua del rastre del camí  

12.  
446101/ 

4640339 
 Cruïlla Senyalització molt precària  

13. 6 
446217/ 

4639710 

Element 

etnològic 
 Masia Torrents del Prat  

14.  
445679/ 

4639715 

Vistes 

panoràmiqu

es 

 Col·locació d’un mirador  

 

 

 

 

Taula 26: Fitxa general dels Cingles de Romagats. 

Font: CAMI, 2011. 
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7.4.4. Fitxa dels índexs assignats: Els Cingles de Romagats. 

 

Punts 
IPI 

1 4 6 8 9 13 

Singularitat 2 2 4 3 3 3 

Atractiu 3 3 4 2 3 3 

Resistència 4 3 3 3 3 3 

Accessibilitat 5 3 3 3 3 3 

Estacionalitat 4 4 4 4 4 4 

Afluència 4 4 4 4 4 4 

Informació 

Disponible 
2 2 2 2 2 2 

Pertinença 2 2 4 2 2 4 

Seguretat 5 4 4 4 4 4 

Adequació 4 4 4 2 3 3 

TOTAL 35 31 36 29 31 33 

 

 

  

En el potencial interpretatiu ha estat al cim dels Cingles de Romagats 

(36/50), on s’ha obtés l’índex més alt per ser un bon mirador, a més d’oferir uns 

afloraments de roca vermella tan característica. 

 

Punts 
IPP 

1 4 6 8 9 13 

Relleu 3 3 3 4 3 4 

Aigua 1 1 1 1 1 1 

Visibilitat 4 2 5 4 5 2 

Vegetació 4 4 4 4 4 3 

Contrast 4 3 4 3 4 3 

Naturalitat 3 3 3 2 3 3 

TOTAL 19 16 20 18 20 16 

 

 

 Corresponen tant l’index potencial paisatgístic com el potencial interpretatiu 

en assenyalar aquests llocs (20/30), com els més valorats 

 

 

 

Taula 27: Resultat de l’IPI, Cingles de Romagats. 

Font: CAMI, 2011. 

Taula 28: Resultat de l’IPP,Els Cingles dels Romagats. 

Font: CAMI, 2011. 
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Valoració de l’Estat de Conservació 

Tram Vegetació Residus Erosió Amplitud TOTAL 

Inici-Coll de 

Palomeres 
0 1 0 1 2 

Coll de Palomeres-

cruïlla (inici pista 

forestal) 

1 1 0 0 2 

Cruïlla (inici pista 

forestal) –Inici 

(pàrking) 

1 1 0 2 4 

 

 

 

 En aquest itinerari degut a la seva poca variabilitat paisatgística i la seva 

curta durada, s’ha separat en tres trams, els dos primers trams estan classificades 

com a molt bons (2) i el tercer i darrer com a bo (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 29: Resultat de l’Estat de Conservació, Els Cingles de Romagats. 

Font: CAMI, 2011. 
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7.4.5. Comentari dels Punts d’Interès de l’itinerari Cingleres de 

Romagats 

 

 

 

 

Punt Coordenades Comentari 

4. 445562/4639490 

Aflorament de gresos rogencs erosionats pel vent i 

la pluja. Vistes en direcció est de dues grans 

construccions humanes: la MAT i l’Eix.   

 

 

Punt Coordenades Comentari 

1. 445518/4639306 

Punt d’inici pàrking ample, al nord de la Carena de 

les Bruixes i el Pla de les Caritats. En direcció sud 

queda el Puig Moltó. Accés difícil i mal indicat 
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Punt Coordenades Comentari 

6. 445688/4639716 

Vistes panoràmiques des de el punt més elevat dels 

Cingles de Romagats (a 783,9 m. d’altitud) del mas 

de Torrents del Prat, així com del Pla de les 

Caritats. Des d’aquest punt elevat també es divisen 

l’Eix i la MAT. 

 

 

 

 

Punt Coordenades Comentari 

8. 445732/4639815 

Vistes panoràmiques encara des de els mateixos 

Cingles de Romagats, un punt més endavant que 

l’anterior, on s’aprecia el Bosc del Prat i encara són 

visibles l’Eix i la MAT. 
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Punt Coordenades Comentari 

9. 445779/4639998 

En direcció est, des de Els Cingles de Romagats, 

s’aprecia els afloraments de gresos vermellosos 

característics de la zona erosionats i desgastats. 

 

 

 

Punt Coordenades Comentari 

13. 446173/4639698 

Masia Torrents del Prat, pertanyent al terme 

municipal de Sant Sadurní d'Osormort i situat just 

als peus del Cingles de Romagats. A la casa original 

se li han afegit diferents cossos fins a formar un 

pati interior. Al voltant de la casa també hi ha 

cossos i coberts amb diferents usos, però a l'altre 

banda del camí. 

 

 

 



Pla de Gestió dels Senders Ecoturístics en l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona                    Memòria 

 

 90 

Punt Coordenades Comentari 

14. 445679/4639715 
Vistes panoràmiques des d’un aflorament de gresos 

rogencs erosionats en una formació en terrasses. 
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8. Propostes d’actuacions. 

 
A continuació s’exposen les propostes d’actuacions suggerides, en format de 

mapes i de taules d’actuacions per cada un dels diferents itineraris. 

 

8.1. Actuacions a La Riba – Tavertet 

 

Tram Coordenades Actuacions per Prioritat Imatges 

Pàrking 

(hotel) -

Pista 

forestal 

451395/ 

4647384 

-Senyalització en el plafó, 

el recorregut de l’itinerari, 

així com els trets més 

característics de la 

geomorfologia de la zona, 

les espècies de flora i 

fauna que hi viuen i/o 

podríem veure, entre 

altres. 

 

 

 

Pista 

forestal-

2onCruïlla 

451221/ 

4648042 

- Plafó informatiu anterior. 

(segons conveniència) 

 

     

          

2onCruïlla-

Dalt (Pla 

del 

Castell) 

451232/ 

4648089 

- Desbrossar les voreres 

del sender. 

-Senyalització 

- Adequació del sender, 

degut a l’erosió causada 

per escorrenties d’aigües. 
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Pla del 

Castell-Pla 

de 

Tavertet 

  

 

 

Pla de 

Tavertet 

(mirador 

Molí 

Bernat)-

Tavertet 

poble 

451337/ 

4649388 

- Desbroçada, adequació 

de les voreres del sender 

que va des dels plafons 

informatius al Mirador de 

Molí Bernat. 

 

 

 

 

 

451648/ 

4649372 

- Adequació del sender, hi 

ha trams amb molta 

erosió degut al pendent, a 

més les desbrossades en 

aquest tram que també 

serien necessàries. 

 

 

 

 

 

451670/ 

4649227 

- Senyalitzar abans 

d’arribar al peu de la 

cinglera, sobre la 

necessitat d’anar amb 

esment per la possible 

caiguda de pedres de dalt, 

i per no pertorbar la 

nidificació d’aus que té lloc 

entre els mesos de febrer i 

juny. 

 

   

Tavertet 

poble-

2onCruïlla 

451675/ 

4648551 

- Senyalitzar el correcte 

sender a seguir, sobretot 

després de passar per 

avall dels cingles, ja que 
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 degut a les escorrenties 

d’aigua s’obrin diferents 

camins que donen 

confusió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 30: Fitxa d’Actuacions a La Riba - Tavertet. 

Font: CAMI, 2011. 
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8.2. Actuacions al Puig del Far 

 

 

Tram Coordenades 
Actuacions per 

Prioritat 
Imatge 

Inici-

Església 

449327/ 

4644604 

- Plafó informatiu, 

sobre les rutes que 

puguin iniciar-se des 

d’allà, a més de les 

característiques i de 

les espècies més 

representatives que es 

puguin trobar. 

 

 

 

Església-

Desviació 

(sortida del 

poble) 

 
- Cap actuació 

remarcable. 
 

448762/ 

4644380 

- Senyalització 

d’advertència per la 

presència d’un 

torrentet 

 

448762/ 

4644380 

- Adequació del 

sender, degut als 

xaragalls apareguts 

per l’erosió de l’aigua. 

 

Desviació-

Cruïlla 

(carretera) 

448758/ 

4644423 

- Senyalització 

d’advertència sobre el 

pas a nivell de cotxes. 

 

Cruïlla 

(carretera)-

Cruïlla 

(enmig de 

conreus) 

448677/ 

4644555 

- Senyalització, amb 

un petit plafó 

informatiu sobre les 

espècies que es poden 

trobar en aquests 

prats. 
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Cruïlla 

(conreus)-

Cruïlla 

(bosc de 

ribera) 

448493/ 

4644525 

- Senyalització, amb 

un petit plafó 

informatiu sobre les 

característiques dels 

boscos de ribera i la 

fauna que alberga. 

 

448609/ 

4644674 

- Passat l’ambient de 

ribera, entrem en un 

bosc on la vegetació 

és molt densa, on hi 

ha la necessitat 

gairebé de ajupir-se 

per poder passar, per 

tant seria convenient 

una esmotxada per les 

voreres. 

 

Cruïlla 

(bosc 

ribera)-

Cruïlla 

(pista 

forestal) 

448609/ 

4644674 

- En aquest punt, 

caldria senyalitzar o 

marcar la direcció 

adient per seguir, i 

arribar a la pista 

forestal. 

- Desbrossar, aclarir el 

sender de bardisses. 

 

Cruïlla 

(pista 

forestal)-

Bassa 

d’aigua 

 
- Cap actuació 

remarcable. 
 

Bassa-Cim-

Bassa 

448147/ 

4645634 

- Punt d’informació 

molt breu, mitjançant 

un petit plafó, just al 

pinar on hi ha la bassa 
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Bassa-

Sender 

baixada 

(60m) 

448255/ 

4645588 

- Adequar la 

senyalització. 

 

Sender-

Carretera 

(masia) 

448792/ 

4645203 

- Necessitat de 

clarificar quin sender 

és el correcte que 

porta fins a la masia, 

llavors assenyalar la 

direcció a seguir. 

 

 

 

 

 

Carretera-

Sender inici 

(60m) 

449514/ 

4644644 

- Informar sobre  

l’arribada a una cruïlla 

per on passen cotxes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 31: Fitxa d’Actuacions al Puig del Far. 

Font: CAMI, 2011. 
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8.3. Actuacions als Cingles del Munts 

 

Tram Coordenades 
Actuacions 

per Prioritat 
Imatges 

444130/ 

4644926 

-Senyalització, 

plafó 

informatiu 

sobre les 

espècies de 

flora i fauna 

més 

representative

s de la zona. 

 

Inici-

2onaCruïlla 

444980/ 

4643975 

- Millorar la 

senyalització 

per indicar la 

presència de la 

pista forestal. 

 

 

2onaCruïlla-

Gran cruïlla 

446674/ 

4644038 

- Millorar la 

senyalització, 

per evitar 

confusió amb 

les altres pistes 

forestals 

 

 

 

Gran cruïlla-

6acruïlla (final 

bosc, després 

del Mas Grau) 

 
- Cap actuació 

remarcable. 
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6acruïlla-

embassament 

(Mas Aguilar) 

 
- Cap actuació 

remarcable. 

 

 

Bassa (Mas 

Aguilar), 

mirador-

Cruïlla GR-2 

 
- Cap actuació 

remarcable. 

 

 

Cruïlla GR-2-

Final pista 

forestal 

447870/ 

4645351 

- Millorar la 

senyalització 

per evitar 

confusions amb 

la bifurcació de 

la pista forestal 

 

 

Fi pista 

forestal-

(sender) final 

ruta 

448475/ 

4646385 

- Desbrossar 

les voreres per 

facilitar el pas. 
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448493/ 

4646594 

-Necessitat de 

senyalitzar el 

correcte sender 

a seguir, hi ha 

diferents 

alternatives per 

arribar allà 

mateix, que 

aquestes 

ajuden a 

malmetre més 

l’entorn. 
 

 

 

 

Taula 32: Fitxa d’Actuacions als Cingles dels Munts. 

Font: CAMI, 2011. 
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Actuacions als Cingles de Romagats 

 

Tram Coordenades 
Actuacions per 

Prioritat 
Imatges 

445518/ 

4639306 

- Confusió del 

camí a prendre. 

Senyalització més 

adequada. 

 

     

445513/ 

4639584 

- Senyalització en 

la cruïlla. 

 

 

Inici–Coll de 

Palomeres 

445759/ 

4639959 

- Senyalització en 

la cruïlla. 
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445886/ 

4640593 

- Cruïlla de 

baixada del 

torrent. Sense 

senyalització. 

  

Coll de 

Palomeres-

cruïlla (inici 

pista forestal) 

445912/ 

4640580 

- Esplanada de 

roques. Ruta 

difícil, pèrdua del 

rastre del camí. 

Falta 

senyalització.  

 

 

Cruïlla (inici 

pista forestal) 

–Inici 

(pàrking) 

446101/ 

4640339 

- Senyalització 

més específica. 

- Desbrossar. 

 

 

 

 

 

 

Taula 33: Fitxa d’Actuacions als Cingles de Romagats. 

Font: CAMI, 2011. 
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9. Conclusions  

 

 

En vista dels resultats obtinguts a partir de la metodologia aplicada, es pot 

considerar que s’han complert els objectius que s’havien marcat a l’inici del procés 

d’elaboració del projecte.  

 

 S’ha conseguit recopilar informació de la zona d’estudi per fer-ne per fer-ne 

una descripció detallada tant del medi físic, el medi biòtic, així com del medi 

cultural i històric. Aquesta informació pot servir d’orientació per la informació 

turística, en forma de publicacions sobre els itineraris de l’Espai Natural de 

Guilleries – Savassona, com també per l’el·laboració dels plafons informatius que 

s’han especificat en l’apartat de actuacions. 

 

 

 El treball de camp s’ha pogut realitzar amb satisfacció, gràcies a  la 

disponibilitat dels medis necessaris, tal com puguin ser la disponibilitat de un medi 

de transport per arribar a la zona d’estudi,  poder disposar d’un magnífic aparell de 

GPS de la casa Garmin, cortesia del departament de Geografia de la UdG, per 

marcar amb exactitud els punts per on passen els recorreguts, i obtenir les 

coordenades d’aquells que puguin tenir un interès turístic general o que presentin 

problemes de senyalització o manteniment. Cal senyalar que no tot els punts 

obtinguts s’han pogut utilitzar, degut a problemes de cobertura del GPS o per 

possibles errors en la transcripció de les coordenades.  

 

 La obtenció de fotografies mitjançant càmeres digitals de la casa Kodak, s’ha 

pogut realitzar amb satisfacció per poder obtenir un registre fotogràfic complet de 

tot el recorregut de cada un dels itineraris. També s’ha pogut ressaltar la bellesa i 

singularitat dels punts destacats de cara a la promoció turística d’aquest espai 

natural. També han estat útils per ressaltar l’estat del sender en els llocs on sigui 

necessària alguna actuació. 

 

La selecció dels punts destacables, tant pel seu interès com per realitzar 

actuacions de millora, s’ha realitzar en base al reconeixement del terreny amb el 

treball de camp. Els punts que finalment s’han senyalat son el que, segons el criteri 

de CAMI S.L. són els més representatius, espectaculars o deficitaris de cada 

itinerari. El càlcul dels índex de Potencial Interpretatiu, Potencial Paisatgístic i Estat 
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de Conservació ha servit com a guia per dividir els recorreguts en trams segons el 

seu estat de conservació. També han servit per tenir una idea del grau d’atracció 

turística i singularitat que puguin tenir els punts de major interès de cada un dels 

recorreguts. Cal remarcar que es tracta de valors orientatius i estan sotmesos a un 

cert grau de subjectivitat a l’hora de valorar el paràmetres de cada un dels índex.  

 

 

L’anàlisi de les dades amb eines de Sistemes de Informació Geogràfica ha 

servit per obtenir uns resultats concrets, en forma de mapes detallats del 

recorregut de cada itinerari, amb el elements d’interès més rellevants destacats i 

posicionats exactament mitjançant les seves coordenades UTM. També s’han pogut 

realitzar mapes detallats de les actuacions que es consideren prioritàries per poder 

fer un ús turístic més ampli dels itineraris escollits, així com de punts conflictius per 

l’orientació del visitant, també posicionats exactament mitjançant les seves 

coordenades UTM.  

 

Finalment destacar que els itineraris que s’han escollit es poden englobar en 

una temàtica comú, les cingleres. Les cingleres són un element molt representatiu 

de la zona d’estudi, destaquen per la seva espectacularitat i posseeixen un alt grau 

d’atracció per als visitants. Històricament, les cingleres de les Guilleries sempre han 

fascinat als seus habitants, a artistes del país, com Jacint Verdaguer o viatgers 

famosos, com Artur Osona, que va publicar la primera guia excursionista de la 

zona, Itineraris d’excursions per Collsacabra y las Guillerias, a l’any 1882. S’ha 

considerat aquesta temàtica la més representativa dels itineraris escollits, de la 

zona d’estudi i la que representa un major atractiu per als visitants. La quantitat de 

diferents cingleres que es poden trobar a l’ENP fa que es puguin englobar en 

aquesta temàtica molts dels itineraris de l’espai natural. 

 

 

 

 



Pla de Gestió dels Senders Ecoturístics en l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona                    Memòria 

 

 108 

9. Bibliografia 

 

Llibres. 

 

● Àmbit Rural, S.L., Medi natural i activitats agràries a l'Espai Natural de les 

Guilleries-Savassona, 2001. 

 

• Almorox,J. 2003. Climatología aplicada al Medio Ambiente y Agricultura. UPM. 

E.T.S.I. Agrónomos. 

 
● Bosc,S., Tarrés J., Les Guilleries, (una terra regalada), March Editor, Barcelona,  

2002. 

 
●  Casals, P., Taüll, M., Garcia, V., Jurado, R. Medi natural i activitats agràries a 

l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Grup de Sistemes Silvopastorals, 

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, 2008. 

 

● Diputació de Barcelona. Xarxa de Parcs Naturals. Guies dels Parcs 7. Espai 

Natural de les Guilleries-Savassona, 1era edició: Setembre, 2008. 

 

● Diputació de Barcelona. Àrea d’Espais Naturals,  

- Pla especial de protecció i millora de l’Espai Natural de les Guilleries-

Savassona. Aprovació definitiva. Text refós, Espai Natural de les Guilleries-

Savassona, Aprovació definitiva 26 de juny de 2003. 

- Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Memòria 2008, Barcelona, 2010 

 

● Ferrer, X., Martínez i Vilalta, A., Montaner, J. et al. Ocells, vol. 12, Història 

Natural dels Països Catalans, Ed. Enciclòpedia Catalana, Barcelona, 1986. 

 

● Generalitat de Catalunya, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 

 - Guia d’establiments de turisme rural 2010 

 - Guia d’hotels, 2010 

 - Guia de Càmpings, 2009 

 

● Gosàlbez, J. (coordinador): Amfibis, Rèptils i Mamífers, vol. 13, Història Natural 

dels Països Catalans, Ed. Enciclòpedia Catalana, Barcelona, 1987. 

 



Pla de Gestió dels Senders Ecoturístics en l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona                    Memòria 

 

 109 

● Mercadé, A., Batriu, E., Blanco-Moreno, J.M., Pérez-Hasse. Aportació al 

coneixement florístic de l'Espai Natural de les Guilleries inclòs dins l'Espai Natural 

de les Guilleries-Savassona., Batriu i J.M. Blanco-Moreno,2009 

 

●  Rams Riera, E., Tarrés J. Les Guilleries, Diputació de Girona, Girona, 2001 

 

● Orta, J., et al: Espais Naturals, dins Història Natural dels Països Catalans, Ed. 

Enciclòpedia Catalana, Barcelona, 1992. 

 

 

 

Pàgines web: 

 

 

● http//:www.diba.es {Consultada el Desembre del 2010} 

 

● http//:www.uicnredlist.org {Consultada el Juny del 2011} 

 

● http//:www.sierradebaza.org {Consultada el Juliol del 2011} 

 

● http//:www.avibase.bsc-eoc.org {Consultada el Juliol del 2011} 

 

● http//:www.biodiversitat.cat {Consultada el Juliol del 2011} 

 

● http//:www.vertebradosibericos.org {Consultada el Juliol del 2011} 

 

● http//:www.florasilvestre.es {Consultada el Juliol del 2011} 

 

● http//:www.floracatalana.net {Consultada el Juliol del 2011} 

 

● http//:www.meteored.com {Consultada el Juliol del 2011} 

 

● http//:www.baumkunde.de {Consultada el Juliol del 2011} 

 

● http//:www.plants.usda.gov {Consultada el Juliol del 2011 

 

● http://dmah.nexusgeografis.com {Consultada al Juliol del 2011} 

 



Pla de Gestió dels Senders Ecoturístics en l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona                    Memòria 

 

 110 

● http://www.gencat.cat {Consultada al Juliol del 2011} 

 

● http://www.idescat.cat {Consultada al Juliol del 2011} 

 

● http://www.igc.cat {Consultada al Juliol del 2011} 

 

● http://www.icc.cat {Consultada al Juliol del 2011} 

 

● http://www.osonaturisme.cat {Consultada al Juliol del 2011} 

 

● http://www.paisatgesdelter.com {Consultada al Juliol del 2011} 

 

● http://www.feec.es {Consultada al Juliol del 2011} 

 

● http://www.meteo.cat {Consultada al Juliol del 2011} 

 

● http://www.atlesnacional.cat {Consultada al Juliol del 2011} 

 

● http://www.elscingles.org  {Consultada al Juliol del 2011} 

 

● http://www.rutadelter.cat  {Consultada al Juliol del 2011} 

 

● http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/ {Consultada al Juliol del 

2011} 

 

● http://www.termcat.cat {Consultada al Juliol del 2011} 

 

● http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/mapesiplanolsdecatalunya.htm {Consultada 

al Juliol del 2011} 

 

● http://www.cnig.es {Consultada al Juliol del 2011} 

 



Pla de Gestió dels Senders Ecoturístics en l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona                    Memòria 

 

 111 

Per l’el·laboració dels mapes s’han fet servir les següents capes geogràfiques: 
 
 
●   Mapa topogràfic de la comarca d’Osona   Escala 1:50000   Font: ICC 
 
●   Mapa de municipis de Catalunya    Font: Department de  Medi Ambient 
 
●   Mapa de comarques de Catalunya  Font: Department de  Medi Ambient 
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- Fulls 7325, 7326, 7425, 7426, 7525, 7526      

 
●   Ortofotomapes a escala 1:5000                    Font: ICC, Data de vol, 2009 
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Annex I.Fitxes de la Fauna més representativa de 
l’Eispai Natural Guilleries-Savassona 

 

       Mamífers 

 

Gat salvatge (Felis silvestris) 

Classe: Mamífers 
Ordre: Carnívors 
Família: Fèlids 
 
Alimentació: Rosegadors, petites aus, 
amfibis, rèptils i, fins i tot, insectes també, 
constituint un percentatge significatiu de la 
seva dieta. 
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Boscos 
d’alzines i coníferes. 
 

 

 

 

                           

De rara presència a l’Espai Natural de Guilleries-Savassona, el gat salvatge constitueix -junt 
amb la geneta, la  guineu i, ocasionalment, el porc senglar- un dels nombrosos depredadors 
que patrullen les zones més densament boscoses de l’espai, a la recerca de peites preses. 
L’espècie es troba catalogada com “d’Interès Especial” pel “Real Decreto 439/90”, apartat II 
del Catàleg d’Espècies d’Interès Especial. A la Directiva Hàbitats s’inclou en l’annex III 
(espècies estrictament protegides). També es troba inclosa a l’Apèndix II de la Convenció 
CITES (Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de la Fauna i la 
Flora Silvestre), sent el seu comerç totalment prohibit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guineu roja o comuna (Vulpes vulpes) 
Classe: Mamífers   
Ordre: Carnívors 
Família: Cànids 
 
Alimentació: Invertebrats, rosegadors, 
ocells, conills, fruita... 
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Bosc de 
planifolis i coníferes, prats i conreus. 
 

 

 
©2008 Jordi Baucells 
 

L’espècie més gran i abundant de guineu, i que, en el cas de les Guilleries, li dona el nom, ha 
disminuït en tot cas el seu nombre a la zona des de segles passats. Encara, però, és una 
presència molt important dins l’Espai Natural, on hi exerceix el paper d’un dels depredadors 
més representatius i actius. Com el porc senglar, en algunes zones es considera espècie 
d’interès cinegètic, per la qual cosa no es troba nien perill ni amenaçada.  
 
 
 

Geneta o gat mesquer (Genetta genetta) 
Classe: Mamífers 
Ordre: Carnívors 
Família: Vivèrrids 
 
Alimentació: Rosegadors, aus de petita 
grandària,  insectes, fruits... 
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Bosc de 
planifolis. 
 
 

 

 
© David Díez Frontón 
 

De cos allargat, potes curtes i llarga cua anellada, les genetes són habilíssims caçadores de 
ratolins que, en certes etapes de la història, han conviscut amb l’home com a substitut dels 
gats domèstics. A les Guilleries es mostra esquiva, tot i que es pot detectar la seva 
presència en forma d’excrements i altres rastres com pels, etc... en els boscos propers a la 
base de les cingleres. En la Conveni de Berna (Ratificat el 13-05-1986) s’inclou dintre de 
l’Annex III: Espècies de Fauna estrictament Protegida. L’espècie ibèrica no es troba 
amenaçada, encara que si protegida. A Catalunya, en 7 de les 41 comarques, es considerada 
una espècies cinegètica i, per tant es permesa la seva caça i mort, prèvia autorització 
administrativa (D. Camps y F. Llimona, 2004). 
 

 

 



Teixó (Meles meles) 
Classe: Mamífers 
Ordre: Carnívors 
Família: Mustèlids  
 
Alimentació: Són omnívors: mengen des 
de mamífers, invertebrats, rèptils... a 
fruits, plantes, cereals, mel, etc....  
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Prats, 
conreus, cursos fluvials i masies 
abandonades. 
 

 

 
 

Aquest petit mamífer d’hàbitats nocturns sol viure en comunitats d’entre dos i vint individus 
en caus sota terra coneguts com a teixoneres, i que solen construir prop dels cursos fluvials, 
ja que la vegetació d’arbustos i matolls d’aquestes zones els hi proporciona una protecció 
addicional contra els depredadors. No es troba en perill, ni amenaçada, però en el Conveni 
de Berna (Ratificat el 13-05-1986) s’inclou dins de l’annex III d’Espècies de Fauna 
Estrictament Protegida. 
 

 

      
                 

Talpó comú (Microtus duodecimcostatus) 
Classe: Mamífers 
Ordre: Rosegadors 
Família: Cricetidís 
 
Alimentació: Arrels, bulbs i tubercles. 
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Prats, 
conreus i masies abandonades. 
 
 

 

 
© Francisco José Íñiguez Yarza 

 
Espècie de rosegador endèmica de la Península Ibèrica i del sud de França, el cos del qual es 
troba perfectament adaptat a la vida subterrània. A diferencia dels seus altres parents de la 
zona de l’Espai Natural de Guilleries-Savassona, és un talpó que habita zones més obertes i 
que requereix de sòls humits per aconseguir excavar els seus caus. Es tracta d’una espècie 
no amenaçada, que no gaudeix d’una protecció específica.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Musaranya etrusca (Suncus etruscus) 
Classe: Mamífers 
Ordre: Soricomorfs 
Família: Sorícids 
 
Alimentació: Insectes, la majoria de les  
vegades més grossos que ella. 
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Bosc 
d’alzines, roures i suredes. 
 
 

 

 
© Banco de Imágenes del Ministerio 
de Educación y Ciencia 

 
El mamífer més petit, no només de Catalunya, sinó també de la resta del món, és també 
l’espècie més representativa de micromamífer, al costat de diverses espècies de rosegadors, 
que habita les zones més frondoses de l’Espai Natural de Guilleries-Savassona. L’estatus de 
l’espècie és el de no amenaçada. Tot i això, és objecte d’una especial protecció pel seu 
caràcter d’animal insectívor beneficiós per als camps i els turons. En el Conveni de Berna, 
rectificat per Espanya el 13 de Maig de 1986, s’inclou dintre de l’annex III d’animals la 
supervivència dels quals podria veure’s amenaçada si no s’adopten especials prevencions. 
 

 

 

Porc senglar (Sus scrofa) 
Classe: Mamífers 
Ordre: Artiodàctils 
Família: Suids 
 
Alimentació: Omnívora 
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Bosc de 
planifolis i coníferes, prats i conreus. 
 

 
 

 
© José Elías Rodríguez  

De cos massís, testa cònica de morro llarg, el parent salvatge del porc domèstic posseeix 
també un pelatge dens i una dieta omnívora que l’hi ha permès estendre’s per una amplia 
xarxa del territori. Així, a les Guilleries també és un dels animals més abundants que habita 
les zones boscoses de l’Espai Natural. Típica espècie d’interès cinegètic a tot el territori 
espanyol, és per aquesta raó per la qual no es troba ni en perill ni amenaçada. 
 

 

 
 
 

 



 

Aus 
 

Becada (Scolopax rusticola) 
Classe: Aus  
Ordre: Charadriiformes 
Família: Escolopàcids 
 
Alimentació: Tot tipus d’invertebrats: Cucs, 
insectes, aràcnids, miriàpodes, a més de 
llavors i els mol·luscs que troben en terrenys 
tous. 
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Bosc de 
fagedes i castanyedes. 

 

 

 
                     

©naturgucker.de   
                        

Espècie d’au significativament abundant a l’Espia Natural de Guilleries-Savassona, sobretot 
en els llindars dels boscos i a l’hivern, la becada surt cap el capvespre de les zones més 
frondoses a la recerca de les petites preses de les que s’alimenta enfonsat el bec en la 
fullaraca o en els terrenys tous on s’amaguen. Al estendre’s per tota la zona d’Euràsia no es 
considera en perill, tot i que la ràpida desforestació, com per a moltes altres espècies, 
representa una seriosa amenaça per al seu futur.   

 
 
 
 

Picot garser gros (Dendrocopos major) 
Classe: Aus  
Ordre: Piciformes 
Família: Pícids 
 
Alimentació: Menja insectes, les seves 
larves i diversa matèria vegetal (saba dels 
arbres, pinyons, etc...). Ocasionalment 
també pot depredar nius d’altres aus per 
devorar els seus polls. 
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Bosc de 
coníferes, fagedes i castanyedes. 

          

         
        ©  Eduardo Nogueras Ocaña 

 
Tractant-se d’una espècie sedentària, el picot garser gros es pot observar durant tot l’any a 
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Un dels tipus de picots més abundants, no 
només a la resta d’Espanya, sinó també d’Europa, en el “Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas” es classificat com a espècie “d’Interès Especial”.   
 



Pela-roques (Tichodroma muraria) 

Clase: Aus 
Ordre: Passeriformes 
Família: Sítids 
 
Alimentació: Insectes. 
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Cingleres. 
 

 

 

    ©gimar52 

El pela-roques és una petita au adaptada a la vida en zones rocoses verticals, on hi fa el niu 
i hi troba en els forats dins la pedra els insectes dels que s’alimenta. Espècie de distribució 
molt extensa per totes les àrees muntanyoses de Europa i Àsia, no es contempla cap 
preocupació per a la seva conservació.    
 

 

Trencapinyes (Loxia curvirostra) 
Classe: Aus  
Ordre: Passeriformes 
Família: Fringíl·lids 
 
Alimentació: Llavors de coníferes, baies i 
insectes.  
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Bosc de 
coníferes. 
 

 

         
        ©  Eduardo Nogueras 
 

Espècie típica de les zones més altes de l’Espai Natural de Guilleries-Savassona, al ser 
també sedentària, se la por trobar durant tot l’any, sent bfàcilment reconeixible per la seva 
coloració (que varia en funció de l’edat i el sexe de cada exemplar) i el seu bec entrecreuat, 
que li permet accedir a les pinyons dels que s’alimenta. Espècie catalogada “d’Interès 
Especial”. 
 

 

 

Gaig (Garrulus glandarius) 



Clase: Aus 
Ordre: Passeriformes 
Família: Còrvids  
 
Alimentació: Glans, ous i petits ocells, 
insectes i larves a la primavera i l'estiu, 
ocasionalment cucs, ratolins i llangardaixos. 
A la tardor agafen glans i les enterra per 
poder-ne menjar durant el mal temps. 
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Bosc de 
planifolis. 
 

       

        

      ©  Eduardo Nogueras Ocaña 

 
Espècie extremadament comú i abundant a tot el continent europeu, no es d’estranyar la 
seva presència a l’espia natural de les Guilleries-Savassona, on s’erigeix com el principal 
agent disseminador de les pesades llavors, ja que té l’hàbit d’emportar-se les llavors i 
guardar-les en diferents punts. En el “Catálogo Nacional de Especies Amenazadas” es troba 
classificada com a espècie “d’Interès Especial”. 
 

 

 

Bitxac comú (Saxicola torquata) 
Clase: Aus 
Ordre: Passeriformes 
Família: Muscicàpids 
 
Alimentació: Insectes, aranyes, cucs, 
erugues i, en menor mesura, llavors. 
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Matollars, 
prats i conreus. 
 

         

         
 

De la grandària aproximada d’un pardal, el bitxac sol poblar les zones més obertes de 
l’Espai Natural de Guilleries-Savassona, des d’on, posat sobre una branca o els cables de la 
línea elèctrica, aguaita el pas de les seves possibles preses. L’espècie es troba catalogada 
com “d’Interès Especial”. 

 



Voltor comú (Gyps fulvus) 

Classe: Aus 
Ordre: Accipitriformes 
Família: Accipítrids 
 
Alimentació: Cadàvers generalment de 
grans ungulats, com poden ser bòvids i 
èquids, no excloent-hi cap altre tipus de 
mamífer.  
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Cingleres. 
 
 

 

 

    ©Oliveira Pires 

L’au rapinyaire més gran que es pot albirar volant pels cels sobre l’Espai Natural de 
Guilleries-Savassona és el voltor comú, la silueta del qual és inconfundible per les seves 
amples ales de plomes primàries obertes. D’aquesta manera són ben visibles grups 
nombrosos de voltors sobrevolant els punts més alts de l’espai com són les Cingleres de 
Vilanova i de Tavertet.  
 

 

Esparver vulgar (Accipiter nisus) 

Classe: Aus 
Ordre: Falconiformes 
Família: Accipítrids 
 
Alimentació: Petits  ocells com pardals, 
estornells, etc..., així com també petits 
mamífers com ara talpons i ratolins, i petits 
insectes.  
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Bosc de 
planifolis. 
 

 

 

    photo ©Swamps 

L’esparver és una de les poques aus rapinyaires de l’Espai Natural de Guilleries-Savasona 
que fa el niu a les capçades de les alzines, on hi crien amb freqüència. Com  a espècie es 
troba catalogada com “d’Interès Especial” en el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades. 
 

 

 

Àguila Marcenca (Circaetus gallicus) 
Clase: Aus 
Ordre: Falconiformes 

 



Família: Accipítrids 
 
Alimentació: Fonamentalment menja serps 
(80% de la seva dieta) i altres tipus de 
rèptils com ara llangardaixos, a part 
d’amfibis com granotes, etc... De manera 
ocasional, també depreda petits mamífers de 
fins la grandària d'un conill. Molt rarament 
menja altres ocells o insectes de grandària 
considerable. 
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Bosc de 
planifolis. 
 
 

 
 ©Rajiv Lather 
 

Molts són els ocells forestals que nien als forats i a les escletxes dels alzinars, però hi solen 
trobar dificultats diverses, ja que la mateixa frondositat i la poca alçada de l’arbre dificulta 
l’establiment dels nius. Només algunes aus rapinyaires com l’àguila marcenca 
aconsegueixen fer el niu a les capçades de l’alzina sense problemes, criant-hi amb certa 
freqüència. Es considerada una espècies d’”Interès Especial”. 
 

 

 

Astor (Accipiter gentilis) 
Clase: Aus 
Ordre: Falconiformes 
Família: Accipítrids 
 
Alimentació: Ocells com ara gaigs, corbs, 
perdius, aviram, etc... i petits mamífers com 
conills, esquirols, talps, llebres, etc... 
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Bosc de 
coníferes. 
 
 

 

 
         © Eduardo Nogueras Ocaña 
 

L’astor és un au rapinyaire diürna típica de les zones boscoses, no només de l’Espai 
Natural de Guilleries-Savassona, sinó també de la resta del territori estatal. És en 
aquestes gran maces forestals on troba refugi i arbres on poder col·locar els nius, tot i 
que per alimentar-se prefereix visitar els límits dels boscos i les zones més obertes. Es 
troba catalogada como a espècie “d’Interès Especial”. 

 

 

 

 

 

 

Falcó peregrí (Falco peregrinus) 



Clase: Aus 
Ordre: Falconiformes 
Família: Falcònids 
 
Alimentació: Des de petits ocells i d’altres 
de mida més grossa, com ara coloms, i, fins 
i tot, ànecs. 
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Cingleres. 
 

 

 

 

   ©Mary Malec 

 
Una de les espècies més grosses de falcons de tot el món, que rep el nom per l’existència 
de certes poblacions migradores i que, fins i tot, s’ha adaptat a viure en medi urbà, troba 
en les espectaculars formacions de les cingles de l’espai natural una zona per fer-hi el niu 
i trobar-hi refugi. El seu estat de conservació és de risc mínim. 

 
 
 
 

Aligot vesper (Pernis apivorus) 
Clase: Aus 
Ordre: Falconiformes 
Família: Accipítrids 
 
Alimentació: Prefereix, més aviat, les 
vespes que no pas les abelles. Per això, 
posseeix unes escates protectores al voltant 
del bec i dels ulls, i, de fet, les picades 
d'aquests insectes no semblen afectar-lo 
gaire. A més dels himenòpters i les seves 
larves, també cerca altres insectes, erugues, 
cucs, granotes, rèptils, etc... 
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Bosc de 
fagedes i castanyedes. 
 
 

 

 
                                  
      ©naturgucker.de 
 

Es tracta d’una singular au rapinyaire tan per la seva inusual dieta -que consisteix en un 
90% dels nius de vespes i abelles silvestres, així com les seves larves i la mel, activitat per 
la qual compta amb plomes i escates especials entorn al bec, els ulls i les potes per a 
protegir-se de les picades-, com pel fet formar bandades per migrar a la recerca de zones 
on les seves potencials preses siguin actives, arribant a viatjar fins al centre i oest d’Àfrica. 
En ser una espècie relativament abundant, no si contempla una especial protecció.  
 

 

                                   
 

Duc (Bubo bubo) 
Clase: Aus 



Ordre: Estrigiformes  
Família: Estrígids  
 
Alimentació: Pot arribar a caçar preses més 
pròpies de l’àliga daurada, com són llebres, 
conills i fins i tot altres aus rapinyaires. Tot i 
això, sol alimentar-se més sovint de petits 
mamífers com esquirols i talps.   
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Cingleres. 
 

 
L’au nocturna més gran del nostre país és un impecable depredador amb molt bona oïda i 
vista per detectar les seves preses a grans distàncies. Com que sol preferir les zones 
obertes i allunyades de l’home, les formacions de les cingleres de l’Espai Natural de 
Guilleries-Savassona li ofereixen un bon amagatall on reposar i fer-hi el niu, tot i que aquest 
no sol ser gaire elaborat en buscar l’au més aviat un simple aixopluc contra la pluja. Es 
tracta d’una espècie fora de risc i catalogada com “d’Interès Especial”.     
 
 
 

 
Mussol banyut (Asio otus) 

Clase: Aus 
Ordre: Estrigiformes  
Família: Estrígids  
 
Alimentació: Principalment de petits 
mamífers i aus, destacant els rosegadors.   
 
Hàbitat dintre l’Espai Natural: Bosc de 
coníferes. 
 

 

            
 

Més petit que el seu parent, el Duc (Bubo bubo), l’hàbitat preferit d’aquesta au rapinyaire 
nocturna són els terrenys boscos amb certes zones obertes com ara límits de  boscos, 
dels quals prefereix els de coníferes. Es troba catalogada como a espècie “’d’Interès 
Especial”.  

 

 

                             
 

                                  
      Rèptils 
 

Llangardaix verd (Lacerta viridis) 
Clase: Rèptils 
Ordre: Squamata 
Família: Lacèrtids 
 
Alimentació: S’alimenten d’insectes 

 



variats, cucs de terra, aranyes, etc... 
 
Hàbitat dintre de l’Espai Natural: Bosc 
de planifolis. 

 

 
© Jordi Baucells , 2007 
 

La segona espècie més gran de llangardaix de Catalunya es sol camuflar en la fullaraca del 
sotabosc dels ambients més boscosos de l’Espai Natural de Guilleries-Savassona a la recerca 
de petits invertebrats, les seves habituals preses. Es troba catalogat a l’Apèndix III del 
Conveni de Berna i a l’annex IV de la Directiva Hàbitats de la Unió Europea, trobant-se 
present en un bon nombre d’altres àrees protegides europees, on es considerada una espècie 
vulnerable per la seva reduïda presència. 
 

 

Serp d’Esculapi (Elaphe longissima) 

Clase: Rèptils 
Ordre: Squamata 
Família: Colúbrids 
 
Alimentació: Llangardaixos, petits 
mamífers i ous. 
 
Hàbitat dintre de l’Espai Natural: Bosc de 
planifolis. 

 

 

 

  © M. Océn 

Aquesta serp, que pot arribar a mesurar fins als dos metres, és una espècie força abundant 
a Europa, trobant-se en una variada gama d’hàbitats com són boscos secs, oberts, els límits 
de les zones boscoses, matolls, penya-segats, afloraments rocosos i, fins i tot, construccions 
humanes abandonades. Tot i ser una espècie abundant, es troba catalogada a l’annex II del 
Conveni de Berna, i s’inclou així mateix a l’annex IV de la Directiva Hàbitats de la Unió 
Europea. Aquesta mateixa freqüència de la presencia de l’espècie fa que es tobi alhora 
present en un gran nombre d’àrees protegides. 

 

Amfibis  

 



Tritó pirinenc (Euproctus Asier) 

Clase: Amfibis 
Ordre: Urodels 
Família: Salamàndrids 
 
Alimentació: Insectes, tan terrestres com 
aquàtics. 
 
Hàbitat que ocupa dins l’Espai Natural: 
Basses. 

 

 

 

   © Jordi Baucells, 2007 

Petit amfibi que habita els corrents d’aigua tranquils, freds, a certa alçaria i, sobretot, 
d’aigües netes, el tritó pirinenc és quasi gairebé una espècies endèmica, la població del qual 
s’estén per tota la serralada dels Pirineus a totes dues vessants, arribant la seva presencia 
en el cas de Catalunya fins a les zones humides de l’Espai Natural de Guilleries-Savassona. 
El seu estatus és de espècie “Quasi Amenaçada”, a causa principalment a la pèrdua del seu 
hàbitat. 

 

 

Tritó verd (Triturus marmoratus) 

Clase: Amfibis 
Ordre: Urodels 
Família: Salamàndrids 
 
Alimentació: Insectes aquàtics. 
 
Hàbitat que ocupa dins l’Espai Natural: 
Basses. 

 

 

 

    © Jordi Baucells, 2006 

Tritó característic per la coloració verda que el distingeix d’altres especies de tritons del 
continent europeu (posseint les femelles una línea de color taronja que els hi recorre el llom 
del cap fins a la cua). Protegit segons legislació nacional en tots els seus rangs (Gasc et al., 
1997), es troba catalogat en l’annex IV de la Directiva Hàbitats de la Unió Europea i en 
l’annex III del Conveni de Berna. Es troba present, així mateix, en un gran nombre d’àrees 
protegides. A Portugal, per exemple, és present en el Parque Peneda-Gerês Naciona, on la 
població del Llac Carris ha estat castigada amb severitat per culpa d’una malaltia, les 
investigacions entorn a la qual són necessaris per a la seva total preservació. 
Reintroduccions i/o desplaçaments d’aquesta espècie s’han efectuat també amb èxit a l’àrea 
de Madrid. 



 

Salamandra comuna (Salamandra salamandra) 

Clase: Amfibis 
Ordre: Urodels 
Família: Salamàndrids 
 
Alimentació: Insectes, tan terrestres 
com aquàtics. 
 
Hàbitat que ocupa dins l’Espai 
Natural: Basses. 

 

 

 

Fàcilment reconeixible pels seus colors llampants que constitueixen un avís per a possibles 
depredadors del seu verí, les salamandres solen sortir de l’aigua normalment quan el temps 
és fred i humit. Presenten una capacitat de regeneració dels seus membres i òrgans molt 
particular dins la natura. La seva distribució per Europa és molt amplia, i per això se la 
considera fora de perill, tot i que localment pot arribar a desaparèixer i certes subespècies 
localses troben protegides en les seves regions d’origen. 

 

Granota roja (Rana temporaria) 

Clase: Amfibis 
Ordre: Anurs 
Família: Rànids 
 
Alimentació: Insectes, tan terrestres com 
aquàtics. 
 
Hàbitat que ocupa dins l’Espai Natural: 
Basses. 

 

 

 

 © Jordi Baucells 

Granota d’hàbits més aviat terrestres (doncs només torna a l’aigua en cas d’amenaça i 
durant l’època de reproducció), la granota roja –o pirinenca- es sol reproduir amb menys 
freqüència dins de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, a diferència de les altres 
espècies d’amfibis, com els salamàndrids. Es troba catalogada a l’Apèndix III del Conveni de 
Berna i a l’annex V de la Unió Europea sobre la Directiva Hàbitats. Ha estat registrada al seu 
torn en varis dels llibres i llistes vermelles sobre dades nacionals i subnacionals, trobant-se 
protegida segons la legislació nacional en un gran nombre de països. Així, se la pot trobr en 
moltes àrees protegides.  

 



Reineta (Hyla meridionalis) 

Clase: Amfibis 
Ordre: Anurs 
Família: Hílids 
 
Alimentació: Insectes i aranyes. 
 
Hàbitat que ocupa dins l’Espai Natural: 
Basses. 

 

 

 

    © Javier Fuentes Martín 

A l’ “Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España”, editat al 2002, se la cataloga 
dins la categoria “Quasi amenaçada” (NT) que recull totes aquelles espècies, que no 
trobant-se incloses en alguna de las tres categories d’amenaça (Vulnerable, VU, En perill, 
EN, o En perill crític, CR), corren el risc de fer-ho en un futur més o menys immediat, per 
culpa de diversos factors que afecten negativament a la supervivència de les seves 
poblacions silvestres. 

 

Tòtil (Alytes obstetricans) 

Clase: Amfibis 
Ordre: Anurs 
Família: Alítids 
 
Alimentació: Insectes, tan terrestres com 
aquàtics. 
 
Hàbitat que ocupa dins l’Espai Natural: 
Basses. 

 

 

 

©2008 Jordi Baucells 

Petita espècie d’amfibi d’hàbits nocturns que es caracteritza sobretot pel fet de que la seva 
posta d’ous sigui carretada en les seves potes del darrer pel mascle durant un mes sencer 
abans de deixar-los anar a l’aigua, on faran eclosió. Així a l’Espai Natural de Guilleries-
Savassona ho sol fer en torrents petits i poc cabalosos. Com espècie, es troba catalogada a 
l’Apèndix II del Conveni de Berna i a l’annex IV de la Directiva Hàbitats de la Unió Europea. 
Es troba catalogada així mateix en molts dels llibres i llistes rogues nacionals i subnacionals, 
sent protegida segons la legislació nacional de moles dels països on es troba. A l’Espanya 
central hi ha un programa de cria en captivitat i algunes reintroduccions han estat 



realitzades. En la “Llista Roja española” es considerada Quasi Amenaçada, i la subespècie 
pertinax es considerada Vulnerable. 

 

Gripau d’esperons (Pelobates cultripes) 

Clase: Amfibis 
Ordre: Anurs 
Família: Pelobàtids 
 
Alimentació: Insectes. 
 
Hàbitat que ocupa dins l’Espai Natural: 
Basses. 

 

 

 

 

Espècie quasi gairebé restringida a la Península Ibèrica sinó fos per la seva presència al Ssd 
de França, es caracteritza pels seus hàbits nocturns, el seu acusat dimorfisme sexual i per 
posseir, tal i com indica els seu nom, dos protuberàncies (o “esperons”) de color fosc a les 
plantes de les potes del darrera que l’ajuden a excavar els seus caus, on solen amagar-se. 
Es troba inclòs dins l’Apèndix II del Conveni de Berna i a l’annex IV de la Directiva Hàbitats 
de la Unió Europea. A tot Espanya també es troba protegit, trobant-se catalogat en molts 
dels Llibres Rojos nacionals i subnacionals. 

 

Gripau corredor (Bufo calamita) 

Clase: Amfibis 
Ordre: Anurs 
Família: Bufònids 
 
Alimentació: Insectes. 
 
Hàbitat que ocupa dins l’Espai Natural: 
Basses. 

 

 

 

 

© Eduardo Escoriza 

D’una grandària força considerable, això no impedeix a aquesta espècie de gripau desplaçar-
se a grans distàncies i a una gran velocitat, tal com suggereix el seu nom vulgar, ja sigui per 
a escapar de possibles amenaces, com en la seva època de cria, gràcies a la llargària de les 
seves potes, que li permet “caminar” a diferència d’altres espècies de gripaus, que es 
desplacen efectuat petits salts.  Es troba catalogat a l’Apèndix II del Conveni de Berna i a 
l’annex IV de la Directiva Hàbitats de la Unió Europea, estant protegint en les legislacions 



nacionals i subnacional de totes les regions on es troba. Es troba inclós al seu torn en totes 
les Llistes i Llibres Rojos a nivell regional, nacional i subnacionals per trobar-se present en 
moltes àrees protegides. 

 

 

 

      Invertebrats 

 

Cranc de riu ibèric (Austropotamobius pallipes lusitanicus) 

Clase: Crustacis 
Ordre: Decàpode 
Família: Astàcids 
 
Alimentació: Són omnívors, arribant a 
caçar altres petits crustacis i a menjar 
mol·luscs, amfibis i també plantes. 
 
Hàbitat que ocupa dins l’Espai 
Natural: Cursos fluvials. 

 

 

 

 

L’espècie de crustaci autòctona de, no només rius i estanys catalans i espanyols, sinó de part 
de l’Europa occidental, és un petit depredador nocturn que, en les últimes dècades, s’ha vist 
amenaçat i desplaçat per culpa de malalties i espècies invasores. L’amenaça més extensa 
així per a ell és la invasió del cranc vermell americà (Procambarus clarkii), un agressiu 
depredador que, no només ocupa l’hàbitat del cranc autòcton, sinó que arriba a caçar-lo com 
a part de la seva dieta. La malaltia d’origen fúngic Thelohania contejeani és també la segona 
gran amenaça, podent estar un 10 % d’una població afectada sense que cap senyal evident 
d’infecció sigui visible (Holdich 2003). Per tots aquest motius, l’espècie ha estat classificada 
com de VU (“Vulnerable”) en la classificació UICN de risc d’amenaça d’una espècie, estant 
catalogada així mateix conforme a la Directiva Hàbitats de la Unió Europea a l’annex II i V, 
fet que implica que requereix de la designació d’àrees especials de conservació per a la seva 
protecció. També ha estat catalogada a l’Apèndix III del Conveni de Berna i s’han dut a 
terme en diferents països plans de reintroducció. 

 

 

Annex II.Fitxes de la Flora més representativa de 
l’Eispai Natural Guilleries-Savassona 



                  

       Espècies protegides: 

 

 

Teix (Taxus baccatta) 

Clase: Pinòpsids 

Ordre: Pinals 

Familia: Taxàceas 

 

Ecologia: Zones boscoses. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: En 
fondals de rierols i torrents que no han 
estat explotats silvícolament des de fa més 
de cinquanta any. 

 

 

© José Ángel Rodríguez 

 

Espècie originària d'Europa occidental, central i meridional i del nordoest d'Àfrixa. És una 
conífera que pot créixer fins a 10 o 20 m, excepcionalment 28. Introduïda dins l’Espai 
Natural, actualment per la seva raresa es considera una espècie protegida per l’actual 
legislació estatal i autonòmica sobre protecció de plantes, on s’estipula que no pot ser 
objecte de comerç ni de destrucció. 

 

 

Grèvol (Ilex aquifolium) 

Clase: Magnoliòpsids                                

Ordre: Aquifolials 

Familia: Aquifoliàcies 

 

Ecologia: Boscos i matollars humits. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: 
Principalment es troba en fagedes, però 
també en rouredes muntanyenques i 

 



humides.  

 

 

        © José Quiles 

 

Arbust típic de la vegetació atlàntica europea i d'alguns indrets de la muntanya mitjana 
mediterrània. Creix en boscos o fileres de bardisses, fins a altituds de 1000 o 2000 metres. 
L’actual legislació estatal i autonòmica sobre protecció de plantes estipula que no pot ser 
objecte de comerç ni de destrucció al haver estat sobrexplotada durant anys com a planta 
d’ornament. 

 

 

Llorer-cirer de Portugal (Prunus lusitanica) 

Clase: Magnoliòpsids                                

Ordre: Rosals 

Familia: Rosàcies 

 

Ecologia: Boscos humits. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: 
Zones elevades i humides. 

 

 

© José Quiles 

 

Es tracta d’un arbre que, en nombroses ocasiones, es confós amb un arbust pel seu aspecte 
extern, tot i que pot arribar als 15 m. d’altura. A l’Espai Natural es troba associat a les 
rouredes de roure martinenc. És una planta escassa que requereix de molta humitat 
ambiental i d’un caràcter especialment edàfic, per la qual cosa viu habitualment prop de 



cursos d’aigua en àrees elevades. Localment, creix en sòls molt rocosos o, fins i tot pedreres. 
Tolera ambientes ombrívols, però creix i floreix amb major força en ambients ben il·luminats. 
Per a la normativa del Pla d’Espais Naturals Protegits (PEIN) es garanteix la seva protecció 
per ser un element florístic d’interès. 

 

 

Herba de Sant Segimón (Saxifraga vayredana) 

Clase: Magnoliòpsids                          

Ordre: Rosals 

Família: Saxifragàcies 

 

Ecologia: Espècie rupícola, especialment de 
penyals silícics. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: 
Parets de les cingleres. 

 

 

 

© José Quiles 

 

Com tota la flora rupícola, es tracta d’una planta molt especialitzada per l’ambient on creix i 
viu. En general, per la seva inaccessibilitat, les seves poblacions es conserven força bé. Per a 
la normativa del Pla d’Espais Naturals Protegits (PEIN) es garanteix la seva protecció per ser 
un element florístic d’interès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melampir (Melampyrum nemorosum ssp catalaunicum) 

Clase: Astèrides                                 



Ordre: Lamials 

Familia: Orobancàcies 

 

Ecologia: Zones boscoses. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: 
Sotabosc de rouredes de fulla gran, en zones 
elevades i humides. 

 

      © José Quiles 

 

Planta amb flor herbàcea que es troba distribuïda per tot a Europa. A l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona la trobem associada solament en les rouredes de roure martinenc. Per 
a la normativa del Pla d’Espais Naturals Protegits (PEIN) es garanteix la seva protecció per 
ser un element florístic d’interès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Espècies de les principals formacions forestals: 

 

 

Alzina (Quercus ilex) 

Clase: Magnoliòpsids                            

Ordre: Fagals 

Familia: Fagàcies 

 

Ecologia: Boscos perennifolis. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: Més 
enllà de la línia de carena dels cingles de 
Savassona i Vilanova, entre les cotes de 
500 a 800 m. d’altitud, sent dominant a 
quasi tota la part nord del riu Ter, gran 

 

 



part de les solanes de les Guilleries i 
també a zones de Savassona properes a la 
Plana de Vic. 

 

© Proyecto Sierra de Baza 

 

Més de dos terços de la superfície forestal de l’Espai Natural està recoberta per l'alzina, 
podent ser considerat l’arbre dominant a tot l’espai Guilleries-Savassona i el que forma 
comunitats més complexes, amb un ric sotabosc que es presenta força atapeït amb espècies 
típicament mediterrànies. Tot i això, en molts indrets és una peça d’un mosaic vegetal més 
complex en el qual s’hi barregen rodals de roures, arbredes d’explotació (castanyedes, 
coníferes diverses, etc.) amb fons de vall i clapes de freixenedes, o tremoledes. 
Tradicionalment ha estat explotada per a fer carbó, sobretot durant el segle XIX i part del 
segle XX, però a partir dels anys 50 altres fonts d’energia deixaren en segon terme el 
consum de la seva llenya. Part de la fusta era utilitzada també per a mànecs d’eines, raigs 
de rodes de carro, etc., desapareixent pel desús d’aquestes peces. S'explota, amb una 
producció baixa, fent tallades selectives sobre arbres de diàmetre màxim de 25 cm, 
disminuint la fracció de cabuda coberta fins el 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Roure martinenc (Quercus humilis) 

Clase: Magnoliòpsids                            

Ordre: Fagals 

Familia: Fagàcies 

 

Ecologia: Boscos de clima continental. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: A 
les parts més baixes (fins els 500-600 m.) 
de la Plana i la vall de Vilanova, 
reapareixent pel voltants dels 900 m., per 
sobre l’estatge de l'alzinar. 

 

 

© Vicent Martinez C. 

 

Es tracta del roure per excel·lència dels països submediterranis, sent, tot i això, una espècie 
de tendència més continental. Les rouredes que conforma (Buxo-Quercetum pubescentis 
buxetosum) solen ser boscos de transició dels ecosistemes forestals medioeuropeus cap als 
mediterranis, amb poc representació dins l’Espai Natural de Guillries-Savassona. 

 

Roure de fulla gran (Quercus petraea) 

Clase: Magnoliòpsids                            

Ordre: Fagals 

Família: Fagàcies 

 

Ecologia: Boscos caducifolis. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: 
Boscos elevats i humits a l’entorn de 
Tavèrnoles i Sant Julià de Vilatorta. 

 



 

      © José Quiles 

 

Una de les espècies de roure més grans que existeixen, es troba a la muntanya mitjana en 
zones humides tant en zones calcàries (bàsiques) com silícies (àcides). Com a moltes altres 
espècies d’arbre de l’Espai Natural fou explotat per la seva fusta, excepcional per la seva 
qualitat i que s'emprava per desenrotllar (per fer-ne làmines) o per ebenisteria. Per a la 
seva explotació es tracten com a bosc alt irregular. El diàmetre de tallada òptim se situa 
entre 40 i 50 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Alzina surera (Quercus suber) 

Clase: Magnoliòpsids                            

Ordre: Fagals 

Família: Fagàcies 

 

Ecologia: Boscos perennifolis silícics. 

 



 

Distribució dins de l’Espai Natural: A 
l’entorn de Folgueroles i allà on 
predominen els substrats granítics o 
saulonosos. 

 

© José Quiles 

 

Espècie coneguda per l’explotació de la seva escorça gruixuda i rugosa, a l’àrea de les 
Guilleries s’ha de considerar una espècie relictual. Amant dels tamanys silicis, en tot cas, la 
sureda forma comunitats molt semblants a les de l’alzinar amb marfull. Cal destacar el 
conjunt d’alzines sureres de Folgueroles, dins l’entorn urbà, com el més important de la 
Plana de Vic. 

 

 

 

Faig (Fagus sylvatica) 

Clase: Magnoliòpsids                     

Ordre: Fagals 

Familia: Fagàcies 

 

Ecologia: Boscos caducifolis de muntanya. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: A 
cotes elevades properes als 900 m. al sud-
est del límit del Consorci. 

 

 

 

© José Quiles 

 

Les comunitats que forma aquesta espècie, les fagedes, són una formació boscosa ombrívola 
i humida definida com a bosc centroeuropeu amb el propi faig com a espècie dominant, i que 
es caracteritza per posseir un sotabosc pobre en composició florística, a causa dels sòls 
àcids. En general, ocupen i es barregen amb les rouredes de roure martinenc i alterna amb 



les landes i prats d’afinitat atlàntica. En el marc de les Guilleries constitueixen bosquets 
relativament excepcionals, trobant-se principalment com a restes de la vasta distribució que 
al Quaternari devia tenir al llarg del Montseny i el Collsacabra. Així, ocupa una superfície 
molt petita, quedant com zones relictuals a l’extrem de llevant de l’espai. No té tampoc un 
paper preponderant per l’explotació forestal en aquesta zona, sent la seva utilització 
primordial la fabricació de mobiliari. De tota manera, l’explotació de la fageda és de bosc alt 
irregular, és a dir, en una mateixa unitat es deixen representades quatre classes d'edat. Així 
es produeix una protecció continuada del sòl i un impacte visual de la tallada gairebé 
imperceptible. El diàmetre òptim de tallada és de 50 cm. 

 

 

Arboç (Arbutus unedo) 

Clase: Magnoliòpsids                            

Ordre: Ericals 

Familia: Ericàcies  

 

Ecologia: Boscos i matollars. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: 
Sotabosc d’alzinars. 

 

 

© José Quiles 

 

L'arboç és un veritable arbre, encara que pel seu aspecte sembli més aviat un arbust, 
tractan-se específiccament d’una una planta amb flor de la família de les ericàcies. És famosa 
així mateix per les seves baies comestibles, utilitzades molt freqüentment en la gastronomia.  

 

 

 

 

 

Boix (Buxus sempervirens) 

Clase: Magnoliòpsids                             



Ordre: Buxals 

Familia: Buxàcies  

 

Ecologia: Matollars perennifolis i orles de  

bosc. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: 
Sotabosc d’alzinars. 

 

         © José Quiles 

 

Es tracta un arbust, o arbre monoic, de fusta molt dura. Creix en boscos i matollars damunt 
sòl eutròfic (ric en nutrients), sec amb calç o de vegades silicis i a la part submediterrània 
de l'estatge montà, però de vegades descendeix fins la terra baixa. Viu dels 100 als 1900 
metres d'altitud. És considerada una planta medicinal, tot i que pot resular també molt 
tòxica, així com també és utilitzada com a planta ornamental.  

 

 

 

 

 

Herba fetgera (Hepatica triloba) 

Clase: Magnoliòpsids                            

Ordre: Ranuncules 

Família: Ranunculàcies  

 

Ecologia: Orles de bosc. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: 
Fagedes. 

 

 

© José Quiles 



 

Planta perenne que es troba en boscs generalment caducifolis, principalment a l'estatge 
montà, però també al subalpí i a la part més plujosa de la regió mediterrània. És molt 
comuna en zones fresques, humides, muntanyoses i al sotabosc d'una gran varietat de 
boscos ombrívols, florint durant els mesos de març i abril. Es sol recol·lectar sense arrels per 
deixar-la assecar a la ombra per ser considerada una herba medicinal. A l’Espai Natural de 
les Guilleries-Savassona creix a l’ombra de fagedes acidòfiles, a altituds superiors als 900 m, 
en zones obagues.  

 

 

Falguera reial (Pteridium aquilinum) 

Clase: Pteridòpsids                            

Ordre: Pteridals 

Família: Hipolepidàcies   

 

Ecologia: Orles de bosc. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: Zones 
ombrívoles i de sòls àcids, destacant els 
rodals. 

 

 

© José Quiles 

 

Espècie subcosmopolita absent en les zones seques o calcàries no descarbonatades. A 
l’Espai Natural de Guilleries-Savassona l’ombra i l’acidesa que es troben en els boscos 
destinats principalment a la seva explotació causen que en el sotabosc d’aquests rodals hi 
sigui dominant, tot i que és una espècie que no té cap problema en estendre´s a la resta del 
territori. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Espècies de les explotacions forestals: 

 

Castanyer (Castanea sativa) 

Clase: Magnoliòpsids                            

Ordre: Fagals 

Familia: Fagàcies 

 

Ecologia: Zones boscoses. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: A les 
obagues de les Guilleries, sobre sòls silícics. 
A la Castanyeda de Fogueres (Vilanova de 
Sau) és l’única zona on es conserven 
exemplars centenaris. 

 

 

  © José Quiles 

 

La distribució total del castanyer no sobrepassa el 10% de l'àrea arbrada de l’Espai Natural 
de Guilleries-Savassona. No obstant, cal destacar que a quasi tota la superfície on es troba 
n'és l'espècie dominant. Això s’explica perquè és una espècie que s’explota silvícolament en 
forma de perxades. La castanyeda és un biòtop caracteritzat per la manca d’un sotabosc 
propi i la monoespecificitat d’aquests cultius, destinats principalment per a la seva fusta. A 
les Guilleries es troba formant mitjanes extensions distribuïdes de manera dispersa pel 
territori. En tot l’espai, tanmateix, només es coneix un indret amb peus centenaris que són 
explotats pel seu fruit. Cal remarcar l’excepcionalitat d’aquests peus que es conserven a la 
Castanyeda de Fogueres (Vilanova de Sau). El seu règim d'explotació és de bosc baix 
regular, amb una densitat de 1200-1500 peus/ha, on cada 20 anys es produeix la tallada a 
mata-rasa. L’aprofitament és intensiu, amb un cicle curt de les seves tallades, cosa que 
permet una gran producció. El castanyer té dos fases en la tallada molt remarcades: la 
primera, realitzant-se als 8-10 anys de vida, després de la qual l’arbre rebrota pel voltant 
de la circumferència que ha produït. Posteriorment segueixen dues esclarissades, la primera 
realitzant-se als 3 o 4 anys després d’aquesta primera tallada, obtenint la base dels rodells i 
bastons. La segona aclarida o retany es realitza als 8-12 anys, obtenint com a resultat els 
bastons i rodells, tot i que en menor quantitat, utilitzant-se per la fabricació de caixes i 
emparrats d’hortalisses. La segona fase de la tallada és la de les perxes, als 18-20 anys. El 
diàmetre de l’arbre ja és suficient per aplicacions més productives: mobles, conglomerats, 
botes, etc. No es tracta d’un arbre que permeti el sosteniment de l’economia forestal com 
ho és al sector de Viladrau i Sant Hilari de Sacalm. Un altre factor a tenir en compte és 
l’amenaça de diferents plagues com la tinta i el xancre, que disminueixen la productivitat de 
les perxades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollancre (Populus nigra) 

Clase: Magnoliòpsids 

Ordre: Malpighials 

Familia: Salicàcies  

 

Ecologia: Boscos de ribera. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: Al 
voltant dels torrents que travessen zones 
urbanitzades o amb propietats forestals 

importants. 

 

 

       © José Quiles 

 

Arbre que pot assolir entre els 20 i els 30 m. d’altura, com a moltes altres espècies, els 



pollancres foren afavorits i plantats a l’Espai Natural  de Guilleries-Savassona per a la seva 
futura explotació, estant explotats com a boscos regulars alts (diàmetre al voltant de 30 
cm) per obtenir fusta o per desenrotllar. 

 

Robínia (Robinia pseudacacia) 

Clase: Magnoliòpsids               

Ordre: Fabals 

Família: Fabàcies  

 

Ecologia: Terrenys erms. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: Al 
voltant dels torrents que travessen zones 
urbanitzades o amb propietats forestals 
importants. 

 

 

       © José Quiles 

 

Espècie forànea introduïda des d’Amèrica a Europa a partir del segle XVII, amb el pas del 
temps s’ha anat naturalitzant a moltes zones del continent europeu, on ha estat 
tradicionalment explotada per a l’ús de la seva fusta i, més modernament, com a arbre 
ornamental en molts pobles i ciutats. 

 

 

 

 

 

 

Plàtan (Platanus x hispanica) 

Clase: Magnoliòpsids 

Ordre: Proteals 

Familia: Platanàcies  

 



 

Ecologia: Boscos de ribera. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: Al 
voltant dels torrents que travessen zones 
urbanitzades o amb propietats forestals 
importants. 

 

© Baumkunde.de 

 

Arbre l’origen del qual es considera el resultat híbrid d’entrecreuar una espècie americana 
(Platanus occidentalis) i una d'oriental (Platanus orientalis), si bé per la seva semblança amb 
aquesta última hi ha experts que consideren que en pot ser una simple varietat. La fusta de 
plàtan és una fusta tova però molt apreciada, especialment al nordest de Catalunya, on 
encara és una espècie forestal explotada intensivament per aquesta mateixa fusta. Ha estat 
molt emprat també com a arbre ornamental, sobretot en l' “arbrat d'aliniació” (és a dir, al 
llarg de carrers i carreteres) i també en parcs i fonts. En alguns llocs es troba 
subespontàniament en boscos de ribera. 
 

 

Pi roig (Pinus sylvestris) 

Clase: Pinòpsids                            

Ordre: Pinals 

Familia: Pinàcies  

 

Ecologia: Boscos de muntanya. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: 
Cobreix quasi tota la serra de Savassona, la 
plana de Vilanova de Sau i una part de les 
Guilleries. Es sol trobar com a espècie 
dominant o en rouredes degradades de 
l’entorn de Tavèrnoles, Sant Julià de 
Vilatorta i a la zona de la Plana. 

 

 

        © José Quiles 

 

L'estesa de pi roig és molt àmplia (es troben peus d'aquesta espècie en gairebé la meitat de 
l'àrea forestal de l’Espai Natural de Guilleries-Savassona) i gairebé a tota la superfície que 
ocupa, es presenta com a espècie dominant, tractant-se també de l’espècie de pi més 



estesa a l’Espai Natural. La pressió humana sobre la roureda ha afavorit aquesta expansió, 
conservant essencialment el substrat arbustiu i herbaci de la roureda però una mica més 
empobrit en espècies. Més específicament, el bosc de pi roig es tracta d’un ambient de 
caràcter migeuropeu muntà, amb tendències submediterrànies, i es comporta com un bosc 
de transició entre l’element purament centreuropeu i el més mediterrani. L’estrat arbori és 
poc espès, amb un sotabosc pobre o molt divers depenent principalment del nivell de 
manteniment silvícola de la propietat. 

 

 

 

Pi pinyer (Pinus pinea) 

Clase: Pinòpsids                            

Ordre: Pinals 

Familia: Pinàcies  

 

Ecologia: Boscos perennifolis. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: A les 
àrees més assolellades i eixutes, sent 
dominant a causa d’explotacions silvícoles en 
alguns indrets de Savassona i de la part de 
ponent de la vall de Vilanova de Sau. 

 

 

        © Fototeca.cat 

 

Espècie bàsicament afavorida per a recollir-ne els pinyons. El seu règim d'explotació és igual 
al de la resta de coníferes. Actualment, però, cada vegada són més potenciades altres 
espècies forestals com l'alzina, els roures o les coníferes d'elevada producció en detriment 
d'aquest pi. 

 

Avet Douglas (Pseudotsuga menziesii) 

Clase: Pinòpsids                            

Ordre: Pinals 

Família: Pinàcies  

 

 



Ecologia: Boscos de coníferes. 

 

Distribució dins de l’Espai Natural: 
Ocupa zones antigament dominades pel 
castanyer, el qual, a causa de les plagues, 
ha anat cedint-li terreny progressivament. 

 

©Susan McDougall 

 

Espècie originaria dels boscos a l’Oest dels Estats Units d’Amèrica, fou introduïda per a la 
seva explotació de la fusta per tractar-se d’un dels arbres més productius en aquest sentit. 
La seva fusta s'utilitza d’aquesta manera per fer pasta de paper, per mobles, etc... 
L'explotació d'aquests es tracta pel sistema de bosc alt regular i per aclarides selectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



Annex III. Guia d’establiments turístics 

 

GUIA D’ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL ‘10 

 

 

• Folgueroles 
 

-Cal Masover de la Casica. 

Fatjó Espadamala, Ramon. 

CP: 08519 Mas la Casica, s/n 

T: 938 888 214; F: 938 852 401 

 
• Sant Jullià de Vilatorta 

 

-Mas el Puig. 

Cornellas Blanch, Joan. 

CP: 08504 Ctra. Vilalleons, s/n 

T: 938 887 050; F: 938 887 050 

 

• Tavèrnoles 
 

-Can Janot Vell - Can Janot Xic. 

Vilà Serrabon, Antoni. 

CP: 08519 Call, 1 

T: 938 887 937 

canjanot@gmail.com  www.toprural.com/canjanot 

 

-Sabaters. 

Viladecas Casas, Rosendo. 

CP: 08519 Casa Sabaters, s/n 

T: 938 122 188; F: 938 122 188 



 

• Tavertet 
 

-El Jufré. (Agroturisme) 

Roquer Jufré, Josep. 

CP: 08511 Bisbe Galzeran Sacosta, 1 

T: 938 565 167; F: 938 565 167 

eljufre@gmail.com 

 

-El Quintà de Baix - El Quintà de Dalt 

Verdaguer Caralt, Joan. 

CP: 8511 Baix, 22 

T: 676 821 671 

casarural@elquinta.com  www.elquinta.com 

 

-La Torre de la Vall. 

Gwenaèlle Gautier, Maïna. 

CP: 08511 Casa la Torre de la Vall, s/n 

info@torredelavall.com  www.torredelavall.com 

 

-L’Avenc (Pasteral) (Sau) (Susqueda) 

Parris Littler, Belinda Jane. 

CP: 08511 Mas l’Avenc, s/n 

T: 937 447 177; F: 938 816 158 

info@avenc.com  www.avenc.com 

 

• Vilanova de Sau 
 

-Can Vilar. 

Rovira Prats, Carolina. 



CP: 08519 Santa Maria, 14. 

T: 938 847 104; F: 938 847 104 

info@canvilar.com  www.canvilar.com 

 

-La Bufia. 

Serra Bayés, Josep. 

CP: 08519 Masia la Bufia, s/n 

T: 938 849 134 

www.maselsegales.com 

 

-Mas el Silenci. (Agroturisme) 

Altés Ferrer, Ferran. 

CP: 08519 Mas Silenci, s/n 

T: 937 430 249 

 

-Mas la Font. 

Casals Rierola, Cristina. 

CP: 08519 Mas la Font, s/n 

F: 938 833 577 

info@maslafont.com  www.maslafont.com 

 

 

 

GUIA D’ESTABLIMENTS HOTELERS ‘10 

 

• Roda de Ter 
 

-Urgell. 

CP: 08510 Bac de Roda, 44 

T: 938 500 082; F: 938 500 082 



 

-Hostal Sant Jordi 

CP: 08510 Ramon Martí, 9 

T: 938 540 520;  F: 936 540 520 

info@hsantjordi.com  www.hostalrestaurantsantjordi.com 

 

 

• Sant Jullià de Vilatorta 
 

-Mas Albareda. 

CP: 08504 Av. Sant Llorenç, 68 

T: 938 122 852; F: 938 122 853 

info@masalbareda.com  www.masalbareda.com 

 

-Torre Martí. 

CP: 08504 Ramon Llull, 11 

T: 938 888 372; F: 938 888 374 

hoteltorremarti@yahoo.es  www.hoteltorremarti.com 

 

 

• Tavèrnoles 
• Tavertet 
• Vilanova de Sau 

 

 

 

GUIA DE CAMPINGS ‘09 

 

 

• Sant Sadurní d’Osormort 
 

-Molí de Bojons. 



CP: 08504 Ctra Vic - Sant Hilari, km 13 

(C-25 sortida 195) 

T: 938 122 170; F: 988 122 170 

www.campingbojons.es 

 

• Vilanova de Sau 
 

-El Pont. 

CP: 08519 Pont de Malafogassa, s/n 

T: 937 430 100; F: 937 430 204 

campingelpont@campingsonline.com  www.campingelpont.com 

 

 

 



 
 

Pla de Gestió dels 
Senders Ecoturístics en 

l’Espai Natural de 
Guilleries-Savassona 
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Llicenciatura de Ciències Ambientals 
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