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1. SISTEMES NATURALS I AGRARIS

1.1. LES UNITATS DEL PAISATGE
Com ja s’ha comentat, la comarca del Moianès, avui sense entitat política pròpia reconeguda,
apareix repartida entre les comarques administratives del Bages, Osona i el Vallès Oriental.
Geològicament, el Moianès té un caràcter molt unitari, especialment pel que fa referència a la
seva geografia física: és un extens altiplà, situat en plena Depressió Central Catalana.
Els municipis del Moianès del Nord formen part de l’altiplà del Moianès, situat al Nord-est de la
Depressió Central Catalana. Abasten un conjunt de relleus calcaris i margosos, que assoleixen
una altitud màxima propera als 1000 metres, característics de l’altiplà ondulat del Moianès.
Aquesta zona natural limita a l’oest amb el Pla de Bages, al nord amb l’altiplà del Lluçanès, a
l’est amb els Cingles de Puigsagordi i Centelles, al sud amb el Moianès sud i la Plana del
Vallès.
Diversos estudis i especialment les figures del planejament supramunicipal consideren que els
termes municipals de Santa Maria d’Oló, Moià, L’Estany i Collsuspina pertanyen a una única
unitat de paisatge que rep el nom del Moianès. El Pla Territorial de les Comarques Centrals
defineix aquesta unitat com a un mosaic agroforestal, caracteritzat pels boscos d’aciculifolis,
caducifolis, esclerofil·les, bosquines, prats i conreus herbacis de secà.
A l’apartat de Generalitats es descriuen els principals condicionants naturals del paisatge com
ara el clima, la litologia, els processos geomorfològics, el relleu i la hidrologia. També s’han
enunciant i delimitant les àrees d’interès especial respecte aquets aspectes. En aquest apartat
es presenten a continuació els elements que s’han desenvolupat sobre aquest substrat
(formacions vegetals i hàbitats, sistema agrari i el patrimoni històric i cultural), tots ells
necessaris per categoritzar el paisatge.

1.1.1. LA VEGETACIÓ
La vegetació del Moianès es troba inclosa dins la regió Eurosiberiana, concretament la
província submediterrània, que per la divisió fitogeogràfica dels Països Catalans es correspon
amb l’anomenada muntanya mitjana.
En aquestes zones submediterrànies és normal de trobar, en les vessants nord i zones més
humides i ombrívoles boscos formats principalment per caducifolis; on el bosc clímax seria la
roureda de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis). A les vessants sud i zones més
solelles i seques domina l’alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum).
A altituds més modestes (cap el sector de la Vall de Marfà i al sector que limita amb Calders) hi
són presents les rouredes seques de roure de fulla petita (Viola-Quercetum fagineae) i alguna
taca de carrascar (Quercetum rotundifoliae).
A la zona fronterera entre Moià i Collsuspina, entre Puigantic i el Pla de l’Espina hi ha una
fageda relictual (Fagion sylvaticae) que està al límit meridional de la seva distribució.
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El Moianès és una zona de transició entre la vegetació mediterrània i l’eurosiberiana; fet que
provoca que existeixi una gran diversitat d’espècies vegetals en totes les zones estudiades.

 ELS BOSCOS I LES BOSQUINES
La roureda de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis buxo-cytisetosum sessifoliae) i la
pineda secundària de pi roig són les formacions forestals més corrents a les zones obagues de
l’àrea d’estudi.
En els dominis dels carrascars (Quercetum rotundifoliae), aquesta comunitat es troba
substituïda per pinedes de pi blanc i pinassa.
En els indrets més humits i ombrívols i especialment prop de les obagues de rieres i torrents,
barrejats amb roures i pi roig hi ha una sèrie d’arbres caducifolis Submediterranis i
Eurosiberians: la moixera (Sorbus aria), la moixera de pastor (Sorbus torminalis), l’avellaner
(Corylus avellana), l’auró blanc (Acer campestre), l’auró negre (Acer monspessulanum), i la
blada (Acer opalus).
En un replec ombrívol, enmig de les rouredes, en el vessant nord del torrent de l’Espina hi ha
una fageda (Fagion sylvaticae). En el sotabosc d’aquesta fageda s’hi troben zones amb boix,
formant la comunitat Buxo-fagetum i zones amb el.lèbor verd, formant la comunitat HelleboroFagetum. En aquesta fageda que es troba en condicions extremes, no s’hi troben la majoria de
plantes herbàcies típiques de fagedes ben constituïdes.
Les boixedes i les joncedes ocupen l’espai amb clarianes de bosc, al domini de les rouredes;
mentre que al domini del carrascar ho fan les brolles de romaní i també algunes joncedes.
La boixeda humida típica (Buxo-Quercetum pubescentis buxetosum) i la jonceda amb plantatge
mitjà (Plantagini-Aphyllanthetum) substitueix les rouredes de roure martinenc alterades; mentre
que a les zones de domini del roure de fulla petita o el carrascar es presenta la subassociació
(Onobrychido-brachypodietosum retusi). A les àrees més erosionades i amb abundància de
xaragalls margosos es troba la junceda amn lluqueta (Thymo-Globularietum cordifoliae).
A les fondalades és freqüent trobar la bardissa amb roldor (Rubio-Coriarietum).
A bona part dels llocs solells, substituïnt els antics alzinars, també abunda la garriga
(Quercetum cocciferae).

 ELS PRATS
A la zona del Moianès, aquests tipus de formacions són més aviat escasses.
Bàsicament es troba en forma dispersa el fenassar típic (Brachypodietum phoenicoides) i els
prats de jonça (Aphyllanthyon) a les zones amb domini de la roureda.
A la Vall de Marfà i a les zones amb domini del carrascar és més freqüent el llistonar
(Phlomido-Brachypodietum retusi).
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A les àrees denudades, amb ambients pedregosos, apareixen uns singulars pradells anuals de
nebulosa (Brachypodio-Stipetum mediterraneae), importants per la presència d’algunes rareses
florístiques.
A les parts culminats i als costers assolellats de la muntanya del Pol i al Grony de l’Oller es
localitzen pasturatges, matollars secs i altres comunitats herbàcies seques (Aphyllanthion,
Thero-Brachypodion,...). Hi ha una flora associada interessant com és Genista cinerea
ssp.ausetana (que fa matollars densos, rars a nivell català), Bufonia tuberculata (endemisme
del NE peninsular), Stachys heraclea, Astragalus alopecuroides (la localitat més oriental dels
PPCC i també de la península), Aster willkommii ssp. catalaunicus (endemisme del NE català),
Centaurea montana ssp. semidecurrens, Polygala monspeliaca (molt rara a nivell català),
Erysimum incanum ssp. aurigeranum (molt rara a Catalunya), Avenula pubescens (posició
meridional molt extrema a Catalunya), Scorzonera hirsuta (espècie força rara), entre d’altres..
Alguns d’aquests prats (codi 34.5131) corresponen a l’Hàbitat d’Interès Comunitari i Prioritari
amb codi 6220 (Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)), i a les
parts baixes i altes dels Gronys es troben força ben representats.

 LA VEGETACIÓ AIGUALOSA I DE RIBERA
La vegetació de ribera, ha estat sovint substituïda per plantacions de pollancres. Però als
voltants de la riera d’Oló (sobretot a la capçalera), a la riera de Passarell (entre Passarell i el
Riu) i a determinats trams de la Vall de Marfà i la Riera de Malrubí apareixen salzedes amb
sarga (Saponario-Salicetum purpureae), trams d’albareda amb vinca (Vinco-Populetum albae).
A la resta de torrents i rieres apareixen bàsicament salzedes amb sarga (Saponario-Salicetum
purpureae) i algun petit tram amb presència d’omeda amb heura (Hedero-Ulmetum minoris).
Pel que fa a la vegetació més herbàcia, en els torrents i rieres s’hi troben: crèixems (Roripanasturtium aquaticum), poblaments de llenties d’aigua (Lemna sp) i algunes jonqueres (MolinioHoloschoenion).

 LA VEGETACIÓ ARVENSE I RUDERAL
En els marges dels camins i a les vores dels camps i masies abunden les comunitats de
ravenissa blanca (Diplotaxietum erucoides diplotaxietosum).
Als marges agrícoles també hi ha fenassars (Brachypodietum-phoenicoides).
El gruix de la vegetació ruderal el constitueixen els bleterars ruderals (Chenopodion muralis) i
els herbassars i cardassars de vorada de camí (Hordeion leporini i Sylibo-Urticion).

 LA FLORA
Tal i com s’ha anat exposant en els apartats anteriors, la flora d’aquesta zona és especialment
interessant perquè presenta espècies típicament mediterrànies com poden ser: alzines
(Quercus ilex), marfull (Viburnum timus), llentiscle (Pistacia lentiscus), arboç (Arbutus unedo)... i
espècies de distribució molt més eurosiberiana: lloreret (Daphne laureola), tortellatge
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(Viburnum lantana), xuclamel (Lonicera xylosteum), boix (Buxus sempervirens), blada (Acer
opalus), moixera (Sorbus aria)...
Però potser l’aspecte més interessant és el fet que la flora d’aquests indrets conserva alguns
elements submediterranis força rars a la resta del territori català, i amb distribucions que les fan
especialment vulnerables. Aquest seria el cas de les següents espècies:
















Epipactis palustris: a la riera d’Oló, a l’alçada de Rocafort
Ophrys catalaunica
Spiranthes spiralis
Campanula glomerata
Lathyrus filiformis
El·lebor verd (Helleborus viridis)
Asphodelus cerasiferus
Acer platanoides
Sorbus torminalis
Alisma plantago-aquatica
Polystichum aculeatum
Digitalis lutea
Gentianella ciliata
Narcisus poeticus

A la zona de la capçalera de la Riera d’Oló (prop de la finca de Rocafort) s’han localitzat alguns
peus de marcòlic vermell (Lilium martagon).
A la zona límit entre Collsuspina i Moià (al sector obac del Torrent de l’Espina) cal destacar la
presència del faig (Fagus sylvatica), espècie Eurosiberiana característica d’aquest espai i que
es troba en el límit meridional de la seva distribució.
A la riera del Gai (entre la Torre Casanova i la Serra del Parany), en un indret molt ombrívol
s’ha localitzat una petita població de lliri de neu (Galanthus nivalis).
També cal destacar la presència en zones obagues de diferents caducifolis Eurosiberians i
Submediterranis com: la blada (Acer opalus), la moixera (Sorbus aria), la moixera de pastor
(Sorbus torminalis), la servera (Sorbus domestica), l’auró blanc (Acer campestre) l’auró negre
(Acer monspessulanum). També hi ha bastants exemplars de boix grèvol (Ilex aquilfolium) i
diferents espècies d’orquídies: Ophrys fusca, Ophrys lutea, Orchis maculata, Orchis ustulata.

1.1.2. LA FAUNA
 ESPÈCIES DE VERTEBRATS I DESCRIPCIÓ PER TIPUS D’HÀBITATS
Per tal de descriure la població de vertebrats del Moianès es fa a continuació una petita
descripció del poblament per hàbitats i a la taula adjunta s’hi pot trobar una relació de les
espècies observades fins el moment actual a més dels indicadors sobre quins animals són
vulnerables i quins estan protegits.
En classificar els animals en diferents hàbitats cal tenir en compte que la majoria en freqüenten
més d’un per tal de desenvolupar les seves activitats; així, animals que aquí només consten en
un hàbitat també és possible trobar-los en alguns altres.
ALS BOSCOS
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Es tracten aquí com una sola unitat, però cal tenir en compte que en trobem de diferents tipus:
rouredes, alzinars, pinedes i fagedes.
Als boscos del Moianès hi ha ocells com l’àliga marcenca (Circaetus gallicus), l’astor (Accipiter
gentilis), l’esparver (Accipiter nisus), el mussol banyut (Asio otus), el gamarús (Strix aluco), el
picot garser gros (Dendrocopus major), la becada (Scolopax rusticola), i també molts moixons
com: el pit roig (Erithacus rubecula), el cargolet (Troglodytes troglodytes), els mosquiters
(Phylloscopus sp), les mallerengues (Parus sp), i els tallarols (Sylvia sp).
Una menció especial es mereix la presència i nidificació de picot negre (Dryocopus martius) a
la Vall de Marfà.
En quant als mamífers cal destacar el senglar (Sus Scrofa), diversos carnívors com la geneta
(Genetta genetta), el gorja blanc (Martes foina) i el toixó (Meles meles); i alguns
micromamífers com el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), la rata cellarda (Eliomys
quercinus),... Els darrers anys s’han anat detectant cada vegada més visons americans
(Mustela vison).
Pel que fa referència als rèptils s’hi troben les dues espècies d’escurçó (Vipera aspis i Vipera
latasti), el vidriol (Anguis fragilis), la serp verda (Malpolon monspesulanus),...
Els amfibis que hi viuen són el tòtil (Alytes obstetricans), la salamandra (Salamandra
salamandra) i el tritó jaspiat (Triturus marmoratus).
A LES GARRIGUES
Són formacions de matolls, principalment de brucs o de garrics. Hi són presents diverses
espècies d’aus com: la tallareta cuallarga (Sylvia undata), el papamosques gris (Muscicapa
striata), el mastegatatxes (Ficedula hipoleuca), la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), el còlit
ros (Oenanthe hispanica). La sargantana cuallarga (Psamodromus algirus) és el rèptil que té
més preferència per aquests espais.
AL MEDI AQUÀTIC
S’inclouen dins aquest hàbitat els torrents i rieres, les basses i les fonts: així com també la
vegetació de l’entorn aqüàtic. Aquí s’hi poden trobar aus com són l’ànec coll-verd (Anas
platyrhynchos), la polla d’aigua (Gallinula chloropus), el bernat pescaire (Ardea cinerea), el
blauet (Alcedo athis), la cuereta blanca (Motacilla alba), la cuereta torrentera (Motacilla
cinerea), el rossinyol bord (Cettia cetti), l’oriol (Oriolus oriolus)...
Tots els amfibis troben en aquest hàbitat el lloc idoni per la seva reproducció, essent de gran
importància les basses de les masies i les fonts. En quant als rèptils cal destacar la presència
de les dues espècies de serp d’aigua, encara que la Natrix maura és molt més abundant que la
Natrix natrix. A les rieres més netes hi viuen dos peixos característics com són: el barb cua-roig
(Barbus haasi) i la bagra (Leuciscus cephalus). A la Vall de Marfà, zona amb aigües més
eutrofitzades, hi viu principalment la carpa (Ciprinus carpio).
AL ROCAM I TALUSSOS DEL RIU
Les cingleres i els talussos són de gran importància per la cria de determinades espècies
d’ocells com són: el duc (Bubo bubo), el ballester (Apus melba), l’abellarol (Merops apiaster) i el
roquerol (Hirundo rupestris).
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AL MEDI ANTROPOGEN
Es consideren aquí les cases de pagès, camps de conreu i també les zones obertes com els
camins. Molts animals estan íntimament lligats a la presència de l’home i sobretot dels seus
camps per alimentar-se.
Entre els ocells cal destacar: l’aligot (Buteo buteo), l’esparver cendrós (Circus pygargus) en
migració, el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el xoriguer (Falco tinnunculus), el tudó (Columba
palumbus), l’òliba (Tyto alba), el xot (Otus scops), el picot verd (Picus viridis), els alàudids, les
orenetes, la titella (Anthus pratensis), el botxí (Lanius excubitor), el capsigrany (Lanius senator),
l’escorxador (Lanius collurio) i tota una llarga llista d’emberícids i fringílids.
Pel que fa als rèptils cal esmentar la presència del dragó comú (Tarentola mauritanica), la
calcida (Chalcides chalcides), la sargantana de paret (Podarcis hispanica), el llangardaix comú
(Lacerta lepida), la serp llisa meridional (Coronella girondica) i la serp blanca (Elaphe scalaris).
Els mamífers més freqüents solen ser els micromamífers com: les mussaranyes, els talpons i
els ratolins. També hi ha alguns grans mamífers que viuen al bosc i que utilitzen els camps com
a font d’aliment: el senglar (Sus scrofa) i el toixó (Meles meles). D’altres viuen més lligats al
conreu: la llebre (Lepus europaeus) i el conill (Oryctolagus cuniculus).
Els amfibis més antropòfils són la salamandra (Salamandra salamandra) i el gripau corredor
(Bufo calamita). El gripauet (Pelodytes punctatus) sovint es localitza prop dels conreus.
A l’annex es presenta amb el número XXX una relació dels vertebrats presents a la zona i per
cada espècie s’indica el nom en català, el nom científic, “E” fa referència a si l’espècie és: h=
hivernant, s= sedentari, e= estival i m= migrant habitual; “D” significa animal present a l’annex I
de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació d’aus silvestres o bé a l’annex IV de la
Directiva 92/43/CEE (per els altres grups de vertebrats) i “P” inclou els animals protegits per la
Llei 3/1988 de protecció d’animals de la Generalitat de Catalunya.

 ESPÈCIES D’INVERTEBRATS DESTACABLES
Tot i ser un grup d’animals poc estudiat, a la comarca hi viuen algunes espècies de prou
interès. Així hi trobem espècies d’heteròpters rares a la península ibèrica: Plachochilus
seladonicus, Plagiotylus maculatus, Criocoris piceicornis, Tinicephalus varensis i Laseiacantha
capucina.
Dels lepidòpters cal destacar la presència de la papallona Graellsia isabelae a les pinedes de pi
roig. En la majoria de boscos ben conservats també hi són presents altres espècies poc
freqüents al nostre país: Meliageria daphnis, Zerynthia rumina, Iolana iolas i Libythea ceutis.
Dins l’ordre dels coleòpters s’ha localitzat un escarbat que només havia estat citat 2 vegades a
Catalunya: Aetophorus imperialis. També cal destacar la presència de cérvol volant o
escanyapolls (Lucanus cervus), espècie indicadora del bon estat de les rouredes.
Dins el món dels crustacis cal destacar les poblacions de cranc de riu (Austropotamobius
pallipes luscitanicus) a les rieres que encara estan netes; malgrat que les poblacions d’aquesta
espècie s’han vist molt reduïdes des dels anys 90.
Dins la classe dels Aràcnids cal esmentar la presència de taràntules (Lycosa sp) a varis llocs
del Moianès.
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De mol·luscs cal remarcar la presència d’un cargol cavernícola d’aigua dolça protegit pel PEIN:
Moitessiera olleri; però que es troba localitzat a la cova del Toll de Moià que no està inclosa al
PEIN. També fora del PEIN (a la Riera de Sagalés) trobem una localització de nàiade (Unio
sp), un musclo d’aigua dolça.

1.1.3. ÀREES D’ATENCIÓ ESPECIAL PER LA VEGETACIÓ I PER LA FAUNA
 VEGETACIÓ










Zones amb hàbitats d’interès comunitari: boscos de ribera amb àlbers,etc.
Fageda entre Collsuspina i Moià
Vall de Marfà
Zones amb important presència d’orquídies
Zones amb vegetació de ribera ben conservada
Zones amb presència de prats secs de caràcter mediterrani muntanyenc, molt rars al
Moianès, als costers i les parts culminals de la Muntanya del Pol i el Grony de l’Oller.
Zones amb boscos humits de fondalada i fragments de roureda de roure martinenc amb
abundància d’espècies caducifòlies de les més ben conservades del Moianès
Zona amb lliri de neu (Galanthus nivalis)

 FAUNA









Hàbitats del picot negre (Dryocopus martius): Vall de Marfà
Cingleres amb presència de rapinyaires: duc, falcó... (Vall de Marfà, talussos i cingleres
de les principals rieres i torrents)
Riera de Segalers (amb presència de musclo de riu: Unio sp)
Zona lacustre de l’antic llac de l’Estany
Rieres amb les darreres poblacions de cranc de riu autòcton: Riera de Passarell, riera
d’Oló, riera del Gai, riera de Malrubí
Bassa de la Grossa (Moià) per la presència de diversitat d’amfibis i 2 espècies de tritons
Hàbitats amb pinedes de pi roig amb presència de Graellsia isabelae
Zona de connexió entre els Parcs del Montseny i de Sant Llorenç

A l’annex es presenta amb el número XXX el mapa sobre vegetació i les àrees d’atenció
especial, i amb el número XXX, el mapa específic sobre la localització i preservació de les
àrees d’interès de les orquídies. El mapa XXX recull les àrees d’atenció especial respecte la
fauna.
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1.1.4. EL SISTEMA AGRARI I FORESTAL
Al Moianès Nord s’hi localitzen nombroses activitats agràries i forestals que ocupen, segons el
cens agrari de 1999, 10.399 ha d’aquest territori (taula 1).
Els principals aprofitaments són per l’ús forestal, seguides per les terres llaurades i en molt
menor grau les pastures i els altres aprofitaments.
D’aquesta taula ja es desprèn la important vocació forestal del Moianès Nord, encapçalada pels
municipis de Santa Maria d’Oló i Moià.

Municips

Sup. (ha)

Santa Maria d'Oló
L'Estany
Moià
Collsuspina
Moianès Nord
Taula 1.

6.620,0
1.030,0
7.530,0
1.510,0
16.690,0

SAU, 1999 (ha)
Terres llaurades Pastures
818,0
289,0
133,0
11,0
1.737,0
198,0
363,0
69,0
3.051,0
567,0

Forestal
2.932,0
247,0
3.152,0
450,0
6.781,0

Altres
130,0
22,0
380,0
41,0
573,0

Superfícies agràries al Moianès Nord, 1999. Font: IDESCAT, Cens Agrari

Si es compara amb el referents comarcals i catalans, s’observa com al Moianès Nord hi ha
proporcionalment més terrenys forestals que al Bages i Catalunya. Veure la gràfica 1.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Moianès Nord
Terres llaurades

Gràfica 1.

Bages
Pastures permanents

Catalunya
Terreny forestal

Altres

Comparació de la superfície agrària entre el Moianès Nord, el Bages i Catalunya, 1999.
Font: IDESCAT, Generalitat de Catalunya

Dades més recents facilitades pel DAR mostren la distribució de les terres al Moianès Nord.
Segons aquesta font, el 75% de la superfície es destina al terreny forestal, mentre que el 16%
correspon als conreus herbacis. Un 6% són altres superfícies com ara erms, sòls improductius i
sòls no agrícoles. En menors proporcions es troben superfícies destinades a les pastures (2%),
el guaret (1%), els prats i els conreus llenyosos (menys d’un 1% cadascun d’ells). Veure la
gràfica 2.
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Moianès nord, distribució de les terres al 2006
Conreus llenyosos
0%

Regadiu
0%
Guaret
1%

Altres superfícies
6%

Conreus herbacis
16%
Prats
0% Pastures
2%

Forestal
75%

Gràfica 2.

Distribució de les terres al Moianès Nord, 2006. Font: DAR, Generalitat de Catalunya

100%

80%
Altres superfícies
Regadiu
Guaret

60%

Conreus llenyosos
Conreus herbacis
40%

Pastures
Prats
Forestal

20%

0%
Collsuspina

Gràfica 3.

L'Estany

Moià

Santa Maria d'Oló

Distribució de les terres al Moianès Nord, per municipis, 2006. Font: DAR, Generalitat de
Catalunya

La gràfica 3 mostra la distribució de les terres al 2006, municipi per municipi.
En aquesta gràfica es constata com proporcionalment els terrenys forestals són més importants
a Santa Maria d’Oló (83%), L’Estany (80%) i Moià (73%) i en menor grau, Collsuspina (amb el
44%).
Pel que fa els conreus herbacis Collsuspina és qui mostra major percentatge respecte el total
de les terres (amb el 41%), seguit de Moià (16%) i els municipis amb menys vocació pels
conreus són Santa Maria d’Oló i L’Estany (10% de la superfície respecte cadascun d’ells).
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El terreny forestal del Moianès Nord a l’any 2006 i amb dades del DAR és de 12.425 ha en
total, repartits entre tots els municipis, però especialment important a Santa Maria d’Oló i a
Moià.
S’observa en els darrers anys, una lleu tendència a incrementar el terreny de bosc tant per tot
el Moianès Nord, com gairebé en tots els municipis, excepte Collsuspina que baixa
lleugerament i Santa Maria d’Oló, que es manté (vegeu taula 2).

Municipis
Collsuspina
L'Estany
Moià
Santa Maria d'Oló
Moianès Nord

2000
706
694
4.932
5.383
11.715

2001
701
694
4.932
5.369
11.696

2002
699
658
4.853
5.396
11.606

2003
692
658
4.853
5.396
11.599

2004
668
658
4.853
5.396
11.575

2005
774
793
5.225
5.478
12.270

2006
685
793
5.470
5.477
12.425

Taula 2.
Evolució del terreny forestal al Moianès Nord, 2000-2006, superfície en ha. Font DAR,
Generalitat de Catalunya

La gràfica 4 mostra l’aprofitament forestal municipi per municipi.
La primera constatació és que al Moianès Nord el bosc s’aprofita sobretot per a la producció de
la fusta i molt menys, per a fer llenya.
Com a bosc obert s’entén el bosc esclarissat o bosc “menut”, originat per degradació de les
formacions primàries, generalment per tales o incendis forestals que donen pas a una lenta
regeneració, habitualment pel rebrot de les soques. Inclou també formacions boscoses en
situacions culminals o d’altres formacions que ocupen esporàdicament zones com els
afloraments calcaris o forts pendents, i que en tots els casos presenten baixes densitats de
superfície arbrada.
100%
90%
80%
70%
60%

Bosc per a llenya

50%

Bosc obert
Bosc per a fusta

40%
30%
20%
10%
0%
Collsuspina

Gràfica 4.

L'Estany

Moià

Santa Maria d'Oló

Terreny forestal als municipis del Moianès del Nord. Font: DAR, Generalitat de
Catalunya
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Pel que fa les superfícies dels conreus agrícoles estudiant el període 2000-2006, les dades
mostren una tendència al retrocés del sector, tant pel conjunt del Moianès Nord, com per
gairebé tots els municipis. Veure la taula 3.

Municipis
Collsuspina
L'Estany
Moià
Santa Maria d'Oló
Moianès Nord
Taula 3.

2000
595
197
1.882
783
3.457

2001
600
202
1.867
790
3.459

2002
602
179
1.955
755
3.491

2003
603
180
1.955
755
3.493

2004
623
190
1.916
776
3.505

2005
523
161
1.749
766
3.199

2006
615
106
1.263
683
2.667

Evolució dels conreus agrícoles 2000-2006. Font: DAR, Generalitat de Catalunya

L’anàlisi per tipologies de conreus indica que els conreus de secà són els predominants i
s’observa a les gràfiques 5 i 6, com la recessió afecta en general, tant els conreus de secà com
els de regadiu.
2000
1800
1600
1400

ha

1200
1000
800
600
400
200
0
2000

2001

2002
Collsuspina

Gràfica 5.

2003
L'Estany

2004
Moià

2005

2006

Santa Maria d'Oló

Evolució de la superfície de conreus agrícoles de secà al Moianès Nord, 2000-2006.
Font: DAR, Generalitat de Catalunya.
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Gràfica 6.

2003
L'Estany

2004
Moià

2005

2006

Santa Maria d'Oló

Evolució de la superfície de conreus agrícoles de regadiu al Moianès Nord, 2000-2006.
Font: DAR, Generalitat de Catalunya

La gràfica 7 mostra la distribució dels conreus herbacis municipi per municipi. El tipus de
conreu que predomina més a L’Estany, Moià i Santa Maria d’Oló és el del cereal en gra, i en
segon lloc, li segueixen els conreus farratgers. En canvi a Collsuspina, la superfície destinada
als farratges és lleugerament superior a la que es destina als cereals.
.
100%
90%
80%
70%

Hortalisses

60%

Conreus ferratgers
Conreus industrials

50%

Tubercles

40%

Lleguminoses

30%

Cereals

20%
10%
0%
Collsuspina

Gràfica 7.

L'Estany

Moià

Santa Maria d'Oló

Conreus herbacis al Moianès del Nord, municipi per municipi, 2006. Font: DAR,
Generalitat de Catalunya
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Les superfícies per altres tipologies de conreus, com ara les lleguminoses, els conreus
industrials, els tubercles o les hortalisses són minoritàries
La Nova Llei del Paisatge diu que cal protegir els paisatges que alberguin valors culturals i
socials, els que són una herència directa de les formes d’ocupació del territori preindustrial i els
que mantenen l’activitat agrícola.
Pràcticament tot el territori no urbanitzable de la zona d’estudi tindria alguna d’aquestes
característiques. Però, a la vegada, cal tenir en compte que el manteniment de l’activitat agrària
és indispensable per continuar mantenint viu el paisatge actual.
Aquest fet s’haurà de tenir present en les fases posteriors de l’auditoria per tal d’elaborar
propostes de gestió del sòl no urbanitzable.
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1.1.5.

ELEMENTS I SUBUNITATS DEL PAISATGE

Ja s’ha comentat anteriorment que el Moianès presenta el típic paisatge en mosaic agroforestal
que es va repetint en els diferents municipis de la zona d’estudi: taques de boscos més denses,
boscos més esclarissats, camps de conreu, vegetació de ribera.
Tot i que en sí mateix el Moianès ja constitueix una unitat, es pot fer una abstracció sobre la
distribució de la vegetació en el seu territori, on s’hi trobarien els següents elements del
paisatge:


a la part superior i amb orientació nord, és molt present el bosc mixt de roures i pi roig
que en algun indret molt determinat, estaria substituït per faig



a les parts esclarissades d’aquest bosc s’hi localitzen prats de jonça i/o boixos



a les vessants més solelles hi són presents els alzinars i/o les brolles de garric o de
brucs



al voltant de les masies i en els indrets més planers, abunden els camps de conreu



proper als camps de conreu i en les clarianes d’aquest bosc més solell s’hi troben
garrics i fenassars



entre els boscos i els camps de conreu hi poden passar rius o torrents amb vegetació
aigualosa i de ribera (amb pollancres, àlbers i salzes)



seguint la línia de vegetació de ribera també s’hi trobarien les bardisses

Pel que fa a la coberta vegetal es podria distingir tres subunitats de paisatge: el paisatge de
bosc tancat, el paisatge rural mixt i el paisatge rural agrari:
 PAISATGE DE BOSC TANCAT
Es tractaria de les masses boscoses més contínues i extenses. Són les zones amb més
pendents, amb més dificultats d’accés i amb menys masies i camps de conreu. Trobem aquest
tipus de bosc a la zona de la Vall de Marfà, Serra del Soler, obaga de Bussanya, Postius i Vall
de Passarell i Puig Rodó.
 PAISATGE RURAL MIXT
Enmig de grans extensions de boscos apareixen taques considerables de camps de conreu i
masies. Aquest tipus de paisatge es dona en el sector més oriental del terme, entre els
Gronys, Moià i Collsuspina.
 PAISATGE RURAL AGRARI
En aquest cas el paisatge dominant és un mosaic amb extensions grans de camps de conreu,
masies i taques de bosc entre ells. Són zones més fàcilment accessibles i planeres Aquest
tipus de paisatge es correspon al sector entre Moià, Collsuspina i Calders on hi ha més masies
i camps de conreu.
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1.1.6. PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL
El Moianès Nord presenta un ric patrimoni històric i cultural. Nombroses restes arqueològiques
demostren el pas de les diferents societats des de fa milers d’anys.
Coves amb restes paleolítiques i neolítiques, dòlmens, poblats ibèrics, castells, capelles
romàniques, i restes històriques d’arquitectura preindustrial (molins hidràulics, poues de gel,
forns de calç i de guix, barraques de vinyes, etc.) donen fe d’un passat del qual es conserva la
seva petja en el territori.
Els recursos patrimonials s’han inventariat en un estudi encarregat per iniciativa de l’Ecomoseu
i del Consorci del Moianès, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
En l’estudi s’hi cataloguen 334 recursos i que al voltant de 100 poden ser visitats. Els més
destacables són:


A Santa Maria d’Oló: el forn dels Rojals i el forn de la Riera, els dos molins del Pla, la
colònia Hemalosa i també els retaules barrocs de Santa Maria i Sant Joan d’Oló.



A L’Estany: la Mina i les restes de l’arquitectura hidràulica de l’Estany, el Molí del Grau
i de l’Estany, la Font del mig del Prat, i el Monestir de l’Estany amb el seu claustre
romànic.



A Collsuspina: el carrer Major i el cas antic, amb la casa de notables Cal Roma i als
afores, la capella romànica de Sant Cugat de Gavadons, el Molí de l’Espina i Can
Xarina, el forn de la Guixera i la barraca del Carol.



A Moià: les coves paleolítiques i neolítiques del Toll i les Toixoneres, els dolmens de la
Grossa, Puig Rodó, Pla del Cuspinar i Santa Magdalena. Però també els molins de vent
de la Moratona i Vilarjoan, el Castell de Clarà i l’ermita de Sant Andreu, els molins de
Castellnou, Pujol i el molí vell de Passarell, les poues de glaç, els forns de calç. També
l’església parroquial barroca amb el seu campanar i la primera escola dels Escolapis de
tot Catalunya.

També cal citar com a valor patrimonial i paisatgístic els camins ramaders, el camí Ral i el GR
177 que és el camí de la Ronda del Moianès, amb més de 115 km.
Prenen especial valor paisatgístic els punts més elevats de la comarca i els miradors com ara
el de la Muntanya de la Creu i el Puig Rodó a Moià, Sant Cugat de Gavadons a Collsuspina, el
Puig de la Caritat i la Serreta a l’Estany.
A la comarca s’estan creant punts d’atracció turística, anomenats radials o museus tematitzats,
que són iniciativa del Consorci del Moianès amb el suport de la Diputació de Barcelona i que
vénen a ser la descentralització en el territori de l’Ecomuseu del Moianès
A Santa Maria d’Oló, s’explica el pas de la manufactura tèxtil tradicional a la moderna indústria
tèxtil; a l’Estany, la força de l’aigua i de la terra; a Collsuspina els antics sistemes de transport i
l’evolució de les comunicacions i finalment a Moià, els molins hidràulics.
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Figura 1.

Localització del patrimoni històric i cultural al Moianès. Font elaboració pròpia a partir
d’un díptic de l’Ecomuseu del Moianès.

Els punts d’interès del Moianès Nord que s’han localitzat a la figura 1 són:


Poues de glaç: vella (1) i nova (2) de la Franquesa, de les Umbertes (3), de les
Basses (10) i nova de la Franquesa (8).



Molins hidràulics: de Castellnou (5), d’en Pujol (6), de la Crespiera (7), del Grau (10),
del Castell (11), de l’Espina (14), de la Fàbrega (17), del Pla (20) i del Pla II (29)



Forns d’obra: dels Rojals (14)



Forns de guix: La Guixera (1)



Forns de calç: de la Riera (2), Serramitja (3) i Passarell (4)



Dòlmens: del Cuspinar (2)



Molins de vent: de la Moratona (1) i de Vilarjoan (2)



Construccions industrials: colònia Hemalosa (2), mines de carbó (4), mina de l’Estany
(5)



Barraques de vinya: del Carol (3) i de Moratones (4)
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1.2. FIGURES DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
1.2.1. EL PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL (PEIN)
El Pla d’Espais d’Interès Natural va ésser aprovat l’any 1992 i estableix la xarxa d’espais
naturals protegits a Catalunya, amb l’objectiu de conservar el patrimoni geològic, els hàbitats i
els ecosistemes més representatius i més ben conservats del país.
En l’àmbit de l’Auditoria del Moianès Nord s’hi va definir un únic espai, que es denomina el
Moianès, actualment conformat per 2.050,83 ha repartides entre la comarca del Bages
(1.630,41 ha) i el Vallès Oriental (420,42 ha).
L’espai abasta un conjunt de relleus calcaris i margosos, que assoleixen una altitud màxima
propera als 1.000 metres, característics de l’altiplà ondulat del Moianès. Conté una mostra
representativa de les formacions forestals, en gran part transformades o substituïdes per
conreus.
Està constituït per un conjunt de quatre unitats: La Serra del Soler, Puig Rodó, Bussanya i
Marfà.

Figura 2.

Mapa de localització de les 4 unitats de l’Espai Natural del Moianès

La primera unitat del Moianès està definida per les obagues de la serra del Soler entre aigües
avall del Molí del Parer i el torrent del Gomis i les de la Riera d’Oló per sota de Cal Sant Miquel
i el Castell.
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La segona unitat comprèn tot l’aiguavés de la solana del puig Rodó corresponent al torrent i la
riera del Molí Pujol.
La tercera unitat està definida per l’obaga de la Riera de Malrubí entre la carretera de Moià i els
termes d’Avinyó i Moià.
La quarta unitat està estructurada per les obagues i les solanes del Torrent de la Fàbrega,
entre el Molí de Marfà i les proximitats de la casa de la Fàbrega.

ESPAI NATURAL EL MOIANÈS
(PEIN)
Vallès Oriental
Castellterçol
Castellcir
Bages

Avinyó
L’Estany
Moià
Santa Maria d'Oló

Superficie Espai Natural El Moianès

Superfície al municipi (ha)

Superfície a la comarca (ha)

275,02

420,42

145,40
9,18

1.630,41

155,73
1.129,10
336,40
2.050,83

Taula 4.
Superfície de l’espai natural El Moianès als municipis i a les comarques. Font: DAR,
Generalitat de Catalunya.

Totes quatre unitats estan incloses en l’àmbit de l’auditoria, però s’ha d’excloure les 9,18 ha
d’Avinyó i les 420,42 ha dels municipis del Vallès Oriental, per la qual cosa, la superfície
d’aquest espai natural dins del territori auditat és només de 1.621,23 ha.
Si es te en compte que la suma de la superfície dels quatre municipis és de 16.690 ha, es pot
dir que al Moianès Nord, el PEIN, protegeix un 9,71% del territori.

1.2.2. LA XARXA NATURA 2000
La Directiva hàbitats crea la xarxa ecològica europea coherent de zones especials de
conservació anomenada Xarxa Natura 2000.
Aquesta xarxa garanteix el manteniment (o el restabliment) d’un estat de conservació favorable
dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori
de la UE. S’aplica per a cada regió biogeogràfica i, dins de cada una d’aquestes, per a tots els
hàbitats i les espècies que hi són presents.
Dins de l’àmbit de l’Auditoria del Moianès Nord, no hi ha cap espai que formi part de la Xarxa
Natura 2000.
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1.2.3. EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES CENTRALS
El 30 d’agost de 2007 es va fer pública l’aprovació inicial del Pla territorial parcial de les
comarques centrals i al cap d’un any, el 16 de setembre del 2008 el Govern l’aprova
definitivament.
El Pla parcial de les Comarques Centrals preveu, com un dels elements més destacats la
gradació que s’estableix en el sòl no urbanitzable, segons la seva importància ecològica i la
seva funció en el territori.
En el cas del Moianès nord, delimita nombroses zones com a sòl de protecció especial. A més
la totalitat d’aquest sòl de protecció especial s’inclou i es cataloga dins la Xarxa d'Espais
Naturals pels seus valors intrínsecs i pel seu gran valor de connector.
Aquestes zones catalogades per el Pla Territorial, com d’especial protecció, es poden veure
amb detall en el mapa adjunt.

Figura 3.
Zones de protecció local, preventiva, valor agrícola i ampliació dels espais protegits que
preveu el Pla Territorial de les Comarques Centrals. Font: PTOP, Generalitat de Catalunya.

Sistemes naturals i agraris

22

S’ha calculat de forma gràfica1 a partir de la cartografia de referència les superfícies dels espais
protegits que preveu al Pla Territorial de les Comarques Centrals als municipis del Moianès del
Nord i són:

Municipi

Santa Maria
d’Oló
L’Estany
Moià
Collsuspina
Moianès del
Nord

Sòl de valor
natural i de
connexió

Sòl d’alt
valor
agrícola

4.378,48
713,06
4.419,25
1.238,59
10.749,40

695,53
93,70
789,24

Sòl d’alt
valor
agrícola i
connector

Sòl de
protecció
preventiva

TOTAL

Espais
protegits
sobre el total
del terme

7,89

2.183,57

6.569,94

99,24%

186,16
59,58
253,63

273,02
1.944,29
83,49
4.484,38

986,08
5.300,95
1.475,36
14.332,33

95,74%
70,40%
97,71%
85,87%

Taula 5.
Superfície dels sòls de protecció que preveu el Pla Territorial de les Comarques Centrals
als municipis del Moianès del Nord. Font elaboració pròpia a partir de la cartografia de referència

Dins de la categoria de sòl de valor natural i de connexió el Pla Territorial inclou els PEIN i els
espais de la Xarxa Natura 2000 actuals.
Com es pot observar a la taula 5, els municipis amb més protecció són els de Santa Maria
d’Oló, Collsuspina i l’Estany, amb més del 95% del seu terme, seguits per Moià, amb més del
70% del terme municipal on el Pla Territorial hi preveu algun tipus de protecció.
A l’annex es presenta amb el número XXX el mapa que relaciona les superfícies del PEIN i els
espais protegits del PTGC.

1.2.4. ELS CATÀLEGS I LES CARTES DEL PAISATGE
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea el
Catàleg de paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el
planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials, i d’aquesta manera
adopta els principis i estratègies d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge
promogut pel Consell d’Europa.
Els catàlegs de paisatge es conceben normativament com a unes eines útils per a l’ordenació i
la gestió del paisatge des de la perspectiva del planejament territorial. És per aquest motiu que
el seu abast territorial es correspon amb el de cadascun dels àmbits d’aplicació dels plans
territorials parcials, que coincideix amb les set regions en què s’organitza l’estructura territorial
de Catalunya.

1

La font que s’ha utilitzat per fer els càlculs sobre les diferents categories de protecció, és la informació cartogràfica
del Pla Territorial de les Comarques Centrals que correspon a l’aprovació inicial. La informació cartogràfica de
l’aprovació definitiva, no està disponible en el moment de realitzar aquesta memòria, però se sap que al Moianès del
Nord, s’augmentaran les superfícies amb màxima protecció.
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Catàlegs presentats a l’'Observatori del Paisatge, 2008 (DTOP)

En canvi, les Cartes del paisatge són instruments de concertació d’acords entre agents d’un
territori per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge.
El Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge, estableix quins han de ser els continguts de les
cartes del paisatge:


La diagnosi de les dinàmiques del paisatge.



La definició d’objectius de qualitat paisatgística a assolir dins l’àmbit territorial



Elaboració d’un programa de gestió en el que es concretin les accions específiques que
han d’emprendre els diversos agents, i en el qual ha de quedar garantida la participació
ciutadana.

Naturalment, les cartes del paisatge s’han d’adequar als objectius que defineixi el catàleg del
Paisatge de cada àmbit de planificació territorial. Com es mostra a la Figura 2, només s’han
lliurat al DTOP els Catàlegs del Paisatge del Camp de Tarragona i de les Terres de Lleida, però
no el de les Comarques Centrals, ni els de la resta dels àmbits territorials, dels quals encara no
s’han elaborat les primeres fases.
Pel que fa a les Cartes del Paisatge, se n’han iniciat sis en tot Catalunya: Alt Penedès (2002),
Priorat (2004), Berguedà (2005), Vall de Camprodon (2006), Conca de la Riera d’Argentona
(2006), i Vall de Tenes (2008) i per tant, cap d’elles està relacionada directament amb els
municipis del Moianès del Nord.
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1.2.5. PLA DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I EL PAISATGE DEL BAGES
El Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Bages (PPMNB) va néixer l’any 1997 per
acord de tots els municipis del Bages amb el Consell Comarcal. La informació obtinguda amb
aquest estudi va estar lliurada a la Secretaria per a la Planificació Territorial de la Generalitat de
Catalunya per tal que es tingués en compte en l’elaboració dels Plans Territorials que afecten a
la comarca del Bages. El Pla no és normatiu, però donada les seva valuosa aportació, es té en
compte els seus resultats a la memòria descriptiva.
En aquest estudi es defineixen un seguit d’espais naturals d’interès comarcal i una sèrie de
connectors biològics. Veure la figura 5, on s’assenyala l’àmbit del Pla que correspon al Moianès
del Nord. A l’annex, es presenta el mapa XXX en format DIN A3, i el mapa XXX on es
cartografia el PPMNPB en relació el PEIN.

14

15

Figura 5.

Xarxa d’espais naturals del Pla de Protecció del medi natural i del paisatge del Bages,
2003. Font: Consell Comarcal
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Tal i com es mostra a la taula 6, el PPMNPB defineix a la zona del Moianès nord, total o
parcialment, 5 espais d’interès nuclear, 2 espais d’interès singular i 5 connectors. Aquests
espais d’interès natural, generalment depassen l’àmbit municipal i algun d’ells, amb una gran
extensió sobresurten de l’àmbit del Moianès del Nord, entrant a d’altres municipis, com és el
cas de Calders, Monistrol de Calders, Artés i Avinyó.
En base la cartografia de referència del Consell Comarcal del Bages, s’ha calculat de forma
gràfica les superfícies de la xarxa d’espais naturals que preveu el PPMNPB als municipis del
Moianès del Nord, que queden recollides en hectàrees a la taula 72.

Espais d’interès natural nuclears
EINN 6

Riera de l'Om

EINN 7

Serrat de Riqueus

EINN 8
EINN 9
EINN 10
EINN 11

TOTAL

Sup. Moianès Nord

1.670,36

708,69

473,15

439,82

Torrent del Gomar
Baga de la Crespiera
Riera d’Oló
Riu d'Ases

1.111,39
1.600,15
3.898,25
681,18

978,08
1.467,43
2.997,24
240,65

Total EINN

9.434,48

6.831,90

Sup. Total
105,95

Sup. Moianès Nord
10,81

101,92
207,87
Sup. Total
174,70
242,90

91,82
102,63
Sup. Moianès Nord
174,70
242,90

25,32
287,18
129,24
859,34
10.501,69

25,32
287,18
129,24
859,34
7.793,87

Espais d’interès natural singulars
EINS 14
Pla de Santa Maria de
l'Estany
EINS 15
Torrent de les Graus
Total EINS
Connectors
34 Serrat de Vilaclara
35 Pla dels Pins
36
37
38

Sup. Total

Santa Eugènia del Gomar
Riera de l’Estany
El Ciuró
Total Connectors

Taula 6.
Espais d’interès natural nuclear, singular i connectors que preveu el Pla de protecció del
medi natural i del paisatge del Bages al Moianès Nord. Font: Consell Comarcal del Bages

2

S’han trobat discrepàncies entre els resultats numèrics publicats al PPMNPB i els càlculs gràfics a partir de la
cartografia, el més destacable es refereix al Pla de l’Estany: de forma numèrica el PPMNPB el delimita en 105,95 ha
i gràficament es comprova com es cartografien només 10,81 ha.
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Municipi

Santa Maria d’Oló
L’Estany
Moià
Moianès del Nord

Espais
d’interès
nuclears

3.070,06
63,35
3.698,48
6.831,90

Espai
d’interès
singulars

10,81
91,82
102,63

Connectors

251,40
223,29
384,65
859,34

TOTAL
PPMNPB

3.321,46
297,46
4.174,95
7.793,87

% Superfície
protegida pel
PPMNPB
respecte la sup.
total municipal
50,17%
28,88%
55,44%

Taula 7.
Espais protegits segons el PPMNPB als municipis del Moianès del Nord. Font: elaboració
pròpia a partir de la cartografia de referència.

Com s’observa a la taula 7, és a Moià, on percentualment el PPMNPB fa més protecció sobre
el conjunt de la superfície municipal amb un 55% de la superfície protegida. A continuació li
segueix Santa Maria d’Oló, amb un 50% i L’Estany, amb gairebé un 30%.
Òbviament no es tenen dades de Collsuspina perquè aquest municipi no forma part de la
comarca del Bages i no correspon l’àmbit territorial d’aquest Pla.

 ESPAIS D’INTERÈS NATURAL NUCLEAR
Els Espais d’interès natural nuclear (EINN) són àrees d’elevat interès natural amb presència o
bé d’hàbitats d’interès comunitari o bé amb presència d’hàbitats rars a nivell comarcal. Per tota
la comarca n’hi ha 24, majoritàriament amb una distribució perifèrica. Al Moianès del Nord se’n
localitzen 5, que són:
La Riera de l’Om (EINN 6) està ubicada a l’est del poble de Calders i combina boscos de
pinassa amb pinedes mediterrànies de pi blanc, boscos de pi roig i boscos mixtes de coníferes.
Al sud hi ha costers rocosos calcaris i al centre i nord apareixen clapes de conreus extensius.
Al nord es presenten algunes àrees de badlands i prop de Moià, apareixen prats de dall. Dins
d’aquest espai nuclear el Consell Comarcal del Bages ha seleccionat la pràctica totalitat de la
subunitat de Bussanya de l’espai PEIN de El Moianès.
El Serrat de Riqueus (EINN 7) està situat al sud i a l’oest de la gran superfície de conreus de
Moià, limita al sud amb el límit comarcal i a l’oest amb els conreus de l’àrea de Montbrú. És un
espai nuclear petit, amb només 473 hectàrees. Els hàbitats més importants d’aquest espai són
els boscos mixts de coníferes i pinedes mediterrànies, acompanyats dels boscos de pi roig i
alguna zona d’alzinars i rouredes submediterrànies. La part de la subunitat de la Vall de Marfà
de l’espai PEIN de El Moianès que queda dins de la comarca del Bages ha estat inclosa en la
seva totalitat en aquest espai nuclear.
Al nord i a l’oest del Torrent del Gomar (EINN 8) s’hi localitza el gran conjunt d’àrees
conreades que envolten el poble de Moià. Al Torrent es troben presents una gran varietat de
singularitats que li confereixen valor com a espai nuclear. Per una banda hi consten dos
hàbitats d’interès comunitari i preferents: al sud de l’espai es troba la única zona amb boixedes
xerotermòfiles permanents de la comarca del Bages i més a l’oest es troba una àrea de boscos
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de ribera mediterranis. Per altra banda, també hi són presents altres elements pocs freqüents
com ara bosquines i matollars termòfils mediterranis, rouredes submediterrànies, boscos de pi
roig i aigües dolces estagnants.
La Baga de la Crespiera (EINN 9) està a l’est dels camps de conreus de Moià i l’Estany. És
una àrea amb diversos hàbitats rars i algun hàbitat d’interès comunitari preferent com és el
bosc de pinassa. La presència de rouredes submediterrànies en aquest espai conformen més
de la meitat d’aquest àmbit, al que li segueixen les boscos de pi roig i les bosquines i matollars
termòfils mediterranis, aquests darrers situats al sud-oest d’aquest espai. Aquest espai recull
en gairebé la seva totalitat la subunitat del Puig Rodó de l’espai PEIN de El Moianès.
La Riera d’Oló (EINN 10) té una major presència d’hàbitats d’interès comunitari que els citats
anteriorment. Està formada per pinedes de pinassa, alzinars, prats de dall i és l’hàbitat de les
alberedes i altres boscos de ribera. A la zona també hi ha badlands i zones de camp de
conreus que encara afegeixen més diversitat a tot l’àmbit. El centre i sud d’aquest espai és part
de la subunitat de la Baga del Soler de l’espai PEIN de El Moianès, seleccionat en gairebé la
seva totalitat dins l’espai nuclear de la Riera d’Oló que promou el Consell Comarcal del Bages.

 ESPAIS D’INTERÈS NATURAL SINGULAR
En el PPMNPB, la distribució territorial perifèrica dels EINN ha fet necessari l’existència d’un
altre tipus d’espais, de mida més reduïda, que mantinguin la connectivitat dins del territori.
Juntament amb els connectors els espais d’interès natural singular (EINS) possibiliten també
l’intercanvi d’espècies entre els espais naturals. Per tota la comarca del Bages se’n defineixen
20. Per l’àmbit del Moianès del Nord se’n localitzen dos:
El Pla de Santa Maria de l’Estany (EINS 14) representa una de les poques zones humides de
l’interior de Catalunya, localitzada en el terme municipal de l’Estany. És un indret important com
a zona de pas d’aus migradores. S’hi localitzen més de 10 espècies protegides, d’amfibis la
major part, que indica la gran importància que té l’espai per la cria d’aquestes espècies. Tot i
que l’antic estany d’origen endorreic ha estat dessecat i s’aprofita l’espai com a camps de
conreu, es considera que és una àrea susceptible de ser inundada.
El Torrent de les Graus (EINS 15) està situat al municipi de Moià i el seu interès són els
boscos de ribera, aparentment en bon estat, que poden tenir una important funció connectora.
Les espècies que hi són presents són les alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.

 CONNECTORS
El Pla jerarquitza els connectors en funció de la seva tipologia i de la seva prioritat en funció de
la importància dels espais que uneixen. Els connectors es divideixen en lineals o cursos d’aigua
i els connectors zonals, que corresponen a les extensions que hi ha entre els espais naturals.
Les prioritats van de la “a” a la “c”, segons la seva importància. Per tota la comarca es
defineixen: 25 connectors fluvials prioritaris (1a), 12 connectors fluvials importants (1b), 7
connectors complementaris (1c), 3 connectors zonals de grans dimensions (2a) i 8 connectors
zonals de petites dimensions (2b).
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A l’àmbit del Moianès del Nord es localitzen segons aquest Pla, 5 connectors que són:


La Riera de l’Estany és un connector fluvial important, del tipus 1b.



Santa Eugènia del Gomar, és un connector fluvial complementari, del tipus 1c.



El Serrat de Vilaclara, El Ciuró, i el Pla dels Pins són connectors zonals de petites
dimensions del tipus 2b.

A l’annex consten amb els números XXX les fitxes dels espais d’interès natural nuclear i
singular, i amb el número XXX la composició dels espais d’interès natural, tant nuclear com
singular, segons les categories d’hàbitats.

1.2.6. PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL
La Llei 6/1988, forestal de Catalunya, crea i promou la figura del Pla tècnic de gestió i millora
forestal (PTGMF), document d’ordenació forestal, aplicable als boscos privats, que permet
programar la realització de treballs de gestió i millora forestal per un termini màxim de 30 anys.
El PTGMF el proposa el propietari al Centre de la Propietat Forestal, el qual, vist l’informe
tècnic dels serveis del CPF, pot aprovar-lo, retornar-lo amb observacions o denegar-ne
l’aprovació.
Segons el CPF, al novembre del 2004 per tot el territori català s’hi comptabilitzaven
2.604 Instruments d'Ordenació Forestals (IOF) aprovats, que permeten ordenar 373.882 ha de
superfície forestal privada i significa el 24,7% dels boscos privats de Catalunya i l’11,6%
respecte el total de la superfície catalana.
Com s’observa a la Figura 6, la localització de finques amb aquests instruments de gestió no és
uniforme, sinó que te una distribució central i al quadrant nord-est del país.

Figura 6.

Finques amb PTGM, 2003. Font: CREAF
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Al Moianès Nord són vigents 51 Plans Tècnics de Millora i Gestió Forestal (PTGM) que ocupen
més del 32% de la superfície de l’àmbit i si ho referim només a la superfície agrària, arriben al
49,25%.
Sovint les finques es localitzen a més d’un municipi, però la totalitat de la seva extensió ha
estat assignada on el propietari fa la declaració de l’activitat. Aquest aspecte s’ha de tenir en
compte quan es fa la lectura de la taula 8, municipi per municipi.

Municipis

Superfície (ha)

Santa Maria d'Oló
L'Estany
Moià
Collsuspina
Moianès Nord

6.620,0
1.030,0
7.530,0
1.510,0
16.690,0

Núm. PTGMF

28
1
20
2
51

Superfície
PTGMF
(ha)
2.755,73
146,41
2.257,57
243,54
5.403,25

% PTGM
sobre
superfície
41,63%
14,21%
29,98%
16,13%
32,37%

% PTGM
sobre SAU
66,10%
35,45%
41,29%
26,39%
49,25%

Taula 8.
Nombre i superfície de les finques que tenen Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal al
Moianès Nord. Font: Centre de la Propietat Forestal

A la Figura 7 es mostra la localització de les finques amb PTGMF al Moianès, vigents al 2008.

Figura 7.

Finques amb PTGM localitzades al Moianès, 2008. Font: Centre de la Propietat Forestal
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1.2.7. LA GESTIÓ CINEGÈTICA
La Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la flora i la fauna
silvestre estableix com a requeriment obligatori el Pla Tècnic (plans cinegètics) per a poder
realitzar qualsevol aprofitament cinegètic en els terrenys delimitats. També determina que els
continguts i l‘aprovació dels Plans cinegètics s’ajustaran a les normes i els requeriments que
estableixi cada Comunitat Autònoma.
La majoria dels terrenys del Moianès, aptes per l’ús cinegètic, són de propietat privada i la
gestió recau en les societats de caçadors. Als municipis de L’Estany, Santa Maria d’Oló i Moià
hi ha societats de caçadors.

1.3. CONNECTIVITAT BIOLÒGICA
1.3.1. CONNEXIÓ PRINCIPAL ENTRE EL MONTSENY I SANT LLORENÇ
L’any 1999 l’associació EL FANAL-Grup Ecologista del Moianès va col·laborar amb un equip
d’experts del CREAF, entre per tal de definir les zones del Moianès que calia preservar o bé
per el seu interès natural o bé per el seu interès com a elements connectors entre els espais
naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt.
Aquest estudi de connectors entre els dos Parcs Naturals, formava part d’un encàrrec que
havia realitzat l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona al CREAF.
Durant l’any 2000 es va presentar l’estudi acabat.
Una de les principals conclusions de l’estudi és que la única zona per la qual es poden
connectar actualment els Parcs de Sant Llorenç i el Montseny és per les àrees naturals del
Moianès, i més concretament per les del Moianès Sud (al sud dels termes municipals de
Castellterçol i Castellcir).
Malgrat que en el mapa que es presenta a al figura 6 o en una foto aèria actual sembla que
existeixi una àmplia franja de connector; la realitat és que Sant Quirze Safaja i Sant Feliu de
Codines ja tenen aprovades definitivament vàries unitats d’actuació per tal de començar noves
zones urbanitzades. Entre aquestes noves zones i el continu d’urbanitzacions existents es crea
una barrera infranquejable. Això fa que no existeixi connexió directe entre els dos Parcs per la
zona sud.
La única zona possible per on seria viable la connexió passa pel Moianès, concretament pels
termes municipals de Castellterçol, Castellcir i Sant Quirze Safaja, tal i com es mostra a la
figura 7 i al mapa XXX que consta a l’annex.
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El Moianès del Nord respecte la connectivitat biològica de les Comarques Centrals. Font:
Pla Territorial de les Comarques Centrals, Generalitat de Catalunya.
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1.3.2. CONNEXIONS ENTRE ESPAIS DEL PEIN
Com es pot veure en el mapa de connexions ecològiques que es presenta a la Figura 8, els
espais naturals del Moianès també són importants per garantir la connectivitat entre els
diferents espais del PEIN i les seves subunitats.
Així, a través de la zona d’estudi passarien les zones de connexió entre:






Figura 9.

Moianès (subunitat Vall de Marfà) i Sauva Negra
Moianès (subunitat Puig Rodó) i Sauva Negra
PEIN Moianès i Parc de Sant Llorenç
Moianès i Turons de la Plana Ausetana

La connectivitat biològica regional i local al Moianès del Nord. Font: elaboració pròpia
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1.4. ANÀLISI DELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ DELS SISTEMES NATURALS INCLOSOS
EN EL PLANEJAMENT SUPRAMUNICIPAL

Com ja s’ha descrit anteriorment, el Moianès és una comarca natural d’uns 335 km2, repartida
administrativament entre les comarques del Bages, Vallès Oriental i Osona.
Aquesta zona compta encara amb un ric patrimoni natural, desconegut fins no fa gaires anys;
doncs no va ser fins a finals dels anys 80 i començaments dels anys 90 que es realitzen els
primers estudis sobre elements botànics o faunístic de la zona.
Aquest fet va provocar que en la primera declaració dels espais del PEIN del Moianès
quedessin fora molts elements i moltes zones d’elevat interès natural. I així es va detectar quan
es van realitzar els “estudis de base del PEIN del Moianès”3.
Estudis realitzats amb posterioritat per naturalistes del Grup Ecologista EL FANAL, la Institució
Catalana d’Història Natural, el Consell Comarcal del Bages i el CREAF, han demostrat que es
detecten molts elements i àrees d’interès natural a zones situades fora dels límits dels espais
PEIN del Moianès.
Tanmateix, les zones incloses al PEIN del Moianès no formen un conjunt homogeni; sinó que
es tracta de petites taques aïllades sense garantia de connexió entre elles ni entre els espais
naturals més propers. Amb el conseqüent risc de que, en un futur no gaire llunyà, siguin
autentiques illes naturals enmig d’un territori urbanitzat, tal com ha anat passant amb la Plana
del Vallès.
Per altra banda, el Moianès es troba situat entre els Parcs Naturals del Montseny i de Sant
Llorenç del Munt. La seva conservació garanteix també la connexió entre aquests dos parcs
naturals en el context de la consolidació definitiva de l’anomenat “cinturó verd” a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
La protecció supramunicipal dels espais naturals de referència obligada és la que es defineix al
PEIN del Moianès, doncs és la que està aprovada, tot i que se sap que la Generalitat està
presentant als alcaldes de la zona, una proposta d’ampliació que gairebé triplicaria la superfície
actual, augmentant la connectivitat de les quatre subunitats.
A la memòria també es té en compte la protecció que preveu el Pla de Protecció del Medi
Natural i del Paisatge del Bages, tot i que aquest Pla no sigui normatiu.
Finalment es considera també la protecció del sistema d’espais oberts que defineix el Pla
territorial Parcial de les Comarques Centrals, que ja està aprovat de forma definitiva, però no es
disposa de la cartografia final, emprant per aquesta memòria la de l’aprovació inicial.

3

Estudis realitzats per l’empresa GAIA per encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya
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La taula 9 compara les superfícies municipals protegides per aquestes tres figures d’ordenació
supramunicipal . De la seva anàlisi s’observa com el Pla Territorial de les Comarques Centrals
és la figura que preveu la protecció d’unes extensions de sòl més àmplies: més del que consta
el PEIN actual i superiors també al que proposa el Pla de protecció del medi natural i del
paisatge del Bages.

Municipi

PEIN

PTCC

PPMNPB

Santa Maria d’Oló
L’Estany
Moià
Collsuspina

336,40
155,73
1.129,10

6.569,94
986,08
5.300,95
1.475,36

3.321,46
297,46
4.174,95

Moianès del Nord

1.621,23

14.332,33

7.793,87

Taula 9.
Comparació de les superfícies protegides segons el PEIN, PTCC i el PPMNPB als
municipis del Moianès del Nord. Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia de referència.

La taula 10 mostra la mateixa informació però referida als percentatges de sòls protegits que fa
cada figura de planejament en relació la seva superfície municipal.

Municipi
Santa Maria d’Oló
L’Estany
Moià
Collsuspina
Moianès del Nord

PEIN

PTCC

PPMNPB

5,08%
15,12%
14,99%

99,24%
95,74%
70,40%
97,71%
85,87%

50,17%
28,88%
55,44%

9,71%

46,70%

Taula 10.
Percentatges de les superfícies protegides segons el PEIN, PTCC i el PPMNPB respecte
les superfícies totals municipals al Moianès del Nord. Font: elaboració pròpia
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1.5. RISCOS NATURALS ASSOCIATS
1.5.1. ZONES INUNDABLES
La zona d’estudi, tal com ja s’ha esmentat en altres apartats està travessada per varies rieres i
torrents que formen part de la conca del Llobregat i del Besòs.
El juny de l’any 2001, l’Agència Catalana de l’Aigua va publicar un estudi de “Delimitació de
Zones Inundables per a la Redacció de l’INUNCAT4”. El grau de precisió en què es va elaborar
l’estudi a nivell de cartografia es troba a escala 1:50.000 i es preveu l’elaboració del Pla
d’Espais Fluvials (PEF) a escala 1:1.000. La zona del Moianès actualment encara no està en
aquest nivell de detall.
Segons les dades de l’estudi, el Moianès nord té vàries zones potencialment inundables:
- a la Riera de Malrubí
- a la Riera de Marfà
- a la Riera Segalers
- a la Riera de Passarell
- al Torrent Mal
Com a punts crítics amb perill alt consten dos punts al Moianès del Nord:


Riera d’Oló (Santa Maria d’Oló) amb possibles afectacions a polígons industrials i al
nucli de la població.



Torrent de Castellnou Llobregat (Moià) amb afeccions a polígons industrials.

El detall de la delimitació geomorfològica de zones potencialment inundables i de la delimitació
de zones inundables per modelització hidràulica es poden veure al mapa d’innundabilitat que
es presenta a l’annex, amb el número XXX

1.5.2. ZONES URBANITZADES AMB RISC D’INCENDIS FORESTALS
La Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural va elaborar al 2002 el “Mapa de
perill basic d’incendis forestals” .
Aquest mapa és el resultat de l’agrupació dels conceptes de perill d’ignició –facilitat que s’iniciï
un incendi- i de perill de propagació –facilitat en què es pot expandir-. És un mapa estàtic, en el
sentit que defineix un estat del territori estimatiu de la freqüència i la intensitat en què s’hi pot
produir el perill d’incendi i, en conseqüència els factors dinàmics de perill es consideren a partir
de les mitjanes de les seves sèries i no conforme a situacions temporals o momentànies, que
són objecte del mapa dinàmic de perill.
El resultat és un mapa quantitatiu, on cada punt del territori té assignat un valor de risc numèric
que va del 0 al 10, com a resultat de la combinació analítica de les capes que representen els
diferents factors que determinen el risc d’incendi, que es poden agrupar en les categories
següents: històrics, vegetació, orogràfics i climàtics. S’ha representat només els punts que
tenen un risc molt alt d’incendi, corresponent a l’interval de valor de 7 a 10.

4

Inuncat: Pla Especial d’emergències per inundacions a Catalunya
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La situació del Moianès respecte el perill d’incendi forestal es pot veure amb detall a la figura 9.
A gran part de la zona d’estudi el risc és alt (coincidint amb el terreny forestal), a les zones de
conreu és baix i hi ha alguns punts on és molt alt o moderat.

Figura 10.

Risc bàsic d’incendi forestal als municipis del Moianès del Nord

Les zones urbanitzades amb risc d’incendis forestals són:
- urbanització Rubís (Santa Maria d’Oló)
- urbanització la Montjoia (Moià)
- urbanització Montví (Moià)

1.5.3. ZONES URBANITZADES AMB RISCOS D’ESLLAVISSADES
Les àrees amb més riscos d’esllavissades es corresponen amb les zones amb cingleres i
talussos fluvials. Al Moianès nord, la majoria d’aquestes zones es troben en sols no
urbanitzables.
Hi ha una zona a la urbanització il·legal de Rubís que es troba propera a talussos fluvials i que
es pot considerar amb risc d’esllavissades.
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1.6. PUNTS DE VALOR NATURAL I AGRARI A NIVELL LOCAL

Com s’ha comentat amb anterioritat, els espais amb valor natural dels municipis del Moianès
del Nord es presenten en varis mapes a l’annex. Un primer mapa, que consta a l’annex amb el
número XXX, fa referència a la geomorfologia (cursos d’aigua, talussos i marges i altres
singularitats), el segon, amb el número XXX a la vegetació (remarcant-ne les àrees d’atenció
especial), el tercer és el mapa XXX: es tracta d’ un mapa específic per delimitar les àrees on es
troben les orquídies i el darrer, amb el número XXX senyala les àrees d’atenció especial
respecte la fauna.
Seguidament es presenta a tall de síntesi els valors naturals i agraris, municipi per municipi, del
Moianès del Nord.

1.6.1. COLLSUSPINA
El municipi de Collsuspina es caracteritza per l’alternança d’un paisatge agrari i un paisatge
rural mixte que cal conservar.
Les àrees d’atenció especial com a cursos d’aigua són el Torrent de Terradelles i el Torrent
Font de la Collada. La riera de Fonstcalents tot i que te un tram amb un bon estat de vegetació
de ribera, pateix contaminació per l’abocament de les aigües residuals del nucli de la població.
Es localitzen boscos de roure amb abundància d’espècies caducifòlies i rics en espècies
eurosiberianes a l’àrea dels Gronys i al Serrat de la Caseta.
A la part culminal del grony de l’Oller es localitzen prats secs
Com a àrea d’interès especial en quan a vegetació, destaca una zona de fageda relictual entre
Collsuspina i Moià entre el Pla de l’Espina i Puigantic.
A l’àrea del Pla de Querol hi prosperen bosquetons caducifolis (Carpinion) sovint presidits per
l’avellaner, rics en espècies mesòfiles pròpies d’ambients nemorals.
Dins de les àrees més humides del paisatge (obagues, fons de vall, etc.), la destrucció del
bosc, sobretot pel pasturatge, condueix a la formació de fragments de prats de tendència
humida dels Bromion (Euphrasio-Plantaginetum), amb algunes espècies pròpies del prats
montans dels Pirineus.
Degut a la presència de cingles i de rocam calcari, no és estranya la presència de comunitats
rupícoles prou interessants, amb espècies característiques d’aquests ambients especials.
Al Pla de l’Alzina s’hi localitza una zona amb orquídies. A diversos punts del municipi es troben
fòssils.
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1.6.2. L’ESTANY
Bona part del terme municipal està format per boscos de roure i caducifolis propis del Moianès i
al Serrat de Postius es converteix en un paisatge de bosc tancat que cal preservar.
Com a àmbit singular destaca l’antic estany, que dona nom a tot el terme municipal, d’origen
endorreic, amb la seva vegetació i fauna lacustre, així com tot el seu pla, que té un valor
paisatgístic important ja que està rodejat de camps de conreus.
Els cursos d’aigua que són àrees d’atenció especial són: la riera de Postius, la riera d’Oló i el
Torrent d’Alou.
A la riera d’Oló hi ha trams on es conserva un bon desenvolupament del bosc de ribera, amb
presència de cranc autòcton de riu, mentre que a la zona propera al punt d’abocament de les
aigües residuals del municipi, tant la riera d’Oló com el Torrent d’Alou, pateixen un
deteriorament important de la seva qualitat ecològica i paisatgística.
A la Serra del Soler es localitza una àrea d’alt interès botànic amb presència d’espècies pròpies
d’ambients més freds i humits (Narcisus poeticus, diversitat d’orquídies...) i hi nidifica l’àliga
marcenca.
Al Serrat de Postius es localitza una àrea de nidificació del duc.

1.6.3. MOIÀ
El terme municipal té una gran varietat paisatgística perquè consta d’un paisatge agrari ben
harmonitzat a les zones que envolten la població, d’un paisatge rural mixt a la zona dels
Gronys, entre Moià i Collsuspina i de bosc tancat, format per les rouredes i els caducifolis al
Puig Rodó o la Baga Bussanya.
S’hi localitzen fenòmens càrstics els més rellevants dels quals són l’avenc del Bassot, la bauma
del Gai i les coves del Toll i les Teixoneres. En aquestes coves s’han trobat restes paleolítiques
molt importants.
A la Vall de Marfà es localitzen afloraments calcaris i fòssils.
Les àrees d’atenció especial en relació als cursos d’aigua són: la riera de la Fàbrega, la riera
Golarda o de Marfà, la riera de Malrubí, la riera de Passarell, la riera del Gai i el Torrent del
Mal.
Els salts d’aigua més destacats es localitzen a la riera del Gai i a la riera Golarda o de Marfà.
En aquesta última hi ha una zona important de meandres.
La riera de Castellnou i la riera de la Golarda o de Marfà pateixen contaminació de les aigües
residuals que provenen del nucli i del polígon industrial de Moià.
Es troben talussos i marges fluvials a l’Obaga Bussanya, a la part occidental del Puig Rodó, a
la riera de Malrubí i a la riera de Passarell
Com a àrea d’atenció especial respecte la vegetació i la fauna destaca la vall de Marfà.
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Les zones amb hàbitats d’interès comunitari i amb la vegetació de ribera més ben conservada
es troben a la riera de Marfà, riera de Passarell, riera del Gai, riera de Malrubí i riera de l’Om.
Per altra banda, a l’entorn de Moià es troben tres rieres amb hàbitats d’interès comunitari que
cal preservar per la seva proximitat amb al nucli de població i els valors naturals, paisatgístics,
ecològics i de connexió que contenen: Riera de Castellnou, Riera de Passarell-Molí Pujol i
Riera de l’Ocella.
Els boscos de roure i caducifolis es troben a la Baga Crespiera (amb Narcisus poeticus), les
Bagues del Perer i el Serrat de Vilaclara, els Gronys entre Moià i Collsuspina, a l’Obaga
Bussanya i al Puig Rodó.
Hi ha una zona de la vall de Marfà on es localitzen rouredes seques de fulla petita.
A la part culminal de la muntanya del Pol es localitzen prats secs.
Al Torrent del Gai (a la zona del grony de la Torre) es localitzen abundants espècies
caducifòlies i lliri de neu.
Les millors zones d’orquídies estan ubicades a Boladeres i a la riera del Gai, a l’entorn del
castell de Clarà, a Montbrú, al Torrent Mal i també a la Vall de Marfà.
Pel que fa a la fauna es troba una important zona de nidificació de l’àliga marcena a les Bagues
del Soler i del Perer. El duc nidifica a la zona del Torrent de l’Esqueix i el blauet nidifica a la
riera de la Fàbrega i a la de Marfà. La riera de Castellnou és una zona de distribució del bernat
pescaire i de nou, la riera de Marfà és una zona on es troba el picot negre.
A la Bassa la Grossa encara s’hi troben amfibis i tritons. Els crancs de riu autòctons són
presents a la riera de Malrubí, Riera de Passarell i Riera del Gai.

1.6.4. SANTA MARIA D’OLÓ
Una part important del terme municipal, molt accidentat, és ocupada pel bosc, i en zones com
ara a la Serra del Soler, el paisatge és de bosc tancat.
Des del punt de vista de la geomorfologia destaca l’anticlinal de Santa Maria, que es localitza al
nord de la riera d’Oló. D’aquesta riera també es destaquen els seus salts d’aigua i el risc de
pèrdua de la seva qualitat ecològica i paisatgística arran l’abocament de les aigües residuals
del nucli de Santa Maria.
A la serra del Soler hi són presents els talussos i els marges fluvials.
Com a àrea d’interès especial en relació als cursos d’aigua s’ha de citar la riera de Segalers i
Riera d’Oló, que cal preservar.
A la carena de Segalers, riera d’Oló i baga del Soler és on es localitzen els principals boscos de
roure i els caducifolis més ben conservats.
En quan a vegetació, a la riera d’Oló s’hi pot trobar marcòlic vermell. Les orquídies es localitzen
a Vilarasau i al Torrent del Duc.
Pel que fa la fauna, a la riera d’Oló hi ha una zona de nidificació del duc i a la riera Segalers, es
troba musclo de riu.
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1.7. AFECTACIONS DELS PROBLEMES AMBIENTALS AL MEDI NATURAL
Així com en l’apartat anterior es destacaven els principals punts de valor natural i agrari a nivell
local, a continuació es descriuen com els problemes ambientals d’aquests municipis afecten al
medi natural.
1.7.1. AFECTACIONS AL MEDI GEOLÒGIC
S’han detectat degradacions del medi geològic arran la construcció de grans obres viàries, com
és el cas de l’eix transversal al seu pas per Santa Maria d’Oló.
El medi geològic també ha estat alterat per les activitats extractives, sobretot per l’ampliació de
l’extracció d’argil·les al Grony de la Torre i les activitats extractives a Puig-Sobirà.
També s’evidencien alteracions de la dinàmica fluvial a causa de la circulació de motos de trial i
vehicles 4X4, com per exemple a la Riera del Molí del Paré.
1.7.2. AFECTACIONS SOBRE LES AIGÜES CONTINENTALS5
L’estacionalitat i la limitació dels recursos hídrics disponibles són una de les principals
afectacions sobre les aigües continentals. En alguns casos i en èpoques de sequera,
s’assequen pous i captacions, fent-se necessari el proveïment extern d’aigua.
L’altre afectació important és la contaminació produïda arran dels dèficits en el sistema de
sanejament actual, amb els abocaments residuals municipals directament a llera, la saturació
de l’EDAR de Moià, els abocadors incontrolats i els abocaments industrials que provoquen
contaminació de rius i rieres i malmeten els aqüífers.
Es constata també la contaminació de fonts per excés de nitrats (s’ha detectat a Collsuspina,
l’Estany i Moià).
1.7.3. AFECTACIONS SOBRE ELS SÒLS
 DEGRADACIÓ DEL SÒL
Es constata la degradació biològica amb l’ús de plaguicides que maten bacteris i microfauna
que viu al sòl i que són importants pel seu funcionament.
També degradació física, amb l’augment de la compactació per l’ús de maquinària pesada i la
degradació química amb la pèrdua de fertilitat degut als incendis forestals, les desforestacions,
l’agricultura i les urbanitzacions.
 DESTRUCCIÓ I PÈRDUES DE SÒL
Es constata com s’ha ocupat el sòl agronòmicament més fèrtil per la urbanització i la
industrialització (Pla Romaní, La Bòvila...), la construcció d’embassaments (Molí Nou), etc.
Erosió a causa de circulació motoritzada fora de camins.

5

Per més detall veure el capítol sobre l’aigua i el de residus
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1.7.4. AFECTACIONS SOBRE LA VEGETACIÓ
 DESTRUCCIÓ DE LA VEGETACIÓ PER OCUPACIÓ FÍSICA
Es constata la destrucció de la coberta vegetal per l’ocupació agrícola, l’ocupació urbana i
l’ocupació per segones residències. També per la instal·lació de camps solars.


ALTERACIÓ DE LA VEGETACIÓ

S’altera la vegetació per l’explotació forestal i per l’explotació ramadera (pastura de vaques i
cabres).
També es veu alterada en cas d’incendi forestal i per les accions antròpiques com ara la
pressió periurbana, la pressió recreativa i la contaminació de les aigües (alteracions en les
comunitats vegetals aquàtiques)

1.7.5. AFECTACIONS SOBRE LA FAUNA
Al Moianès del Nord es practica la caça furtiva d’espècies protegides i l’ús de llaços i verins per
caçar "alimanyes".
S’introdueixen espècies foranies, que desplacen les autòctones (crancs de riu americans i
tortugues de florida...)
Arran de l’ús antròpic del territori es provoca la destrucció dels hàbitats naturals (l’ús de
plaguicides o la contaminació de les aigües)
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2. FOTOGRAFIES

Riera Golarda i Vall de Marfà

Zona de fòssils a la Vall de Marfà

Torrent de Malrubí (Santa Maria d’Oló)

Anticlinal de Santa Maria (Oló)

L’antic Estany al nucli de l’Estany

Vista dels Gronys des de Moià
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Plans del Gai (Moià)

Montbrú (Moià)

Paisatge agroforestal al Collet de la Caseta Alta
(Moià)

Bassa del Grau (L’Estany)

Roureda de Collsuspina

Epipactis palustris
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Senglar (Erethizon dorsatum)

Picot (Dryocoupus martius)

Àguila marcenca (Circaetus gallicus)

Gripau comú (Bufo bufo)

Musclo de riu (Unio sp)

Graellsia isabelae
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3. ANNEXOS
3.1. LLISTAT DE VERTEBRATS
3.2. MAPA DEL PEIN I DELS ESPAIS PROTEGITS DEL PTCC
3.3. MAPA DEL PEIN I DEL PLA DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE
DEL BAGES
3.3.1. FITXES DELS ESPAIS NATURALS NUCLEARS
3.3.2. FITXES DELS ESPAIS NATURALS SINGULARS
3.3.3. COMPOSICIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL NUCLEARS PER CATEGORIES
D’HÀBITATS
3.3.4. COMPOSICIÓ DELS ESPAIS
CATEGORIES D’HÀBITATS

D’INTERÈS

NATURAL

3.4. MAPES D’INUNDABILITAT
3.5. MAPES SOBRE ELS VALORS NATURALS I AGRARIS
3.5.1. GEOMORFOLÒGIC
3.5.2. VEGETACIÓ
3.5.3. ORQUÍDIES
3.5.4. FAUNA

SINGULARS
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LLISTAT DE VERTEBRATS

OCELLS
Nom català

Nom científic

E

D

P

Bernat pescaire

Ardea cinerea

h

Ànec collverd

Anas platyrhynchos

s

x

Àliga marcenca

Circaetus gallicus

e

Esparver

Accipiter nisus

s

x

Astor

Accipiter gentilis

s

x

Aligot

Buteo buteo

s

Aligot vesper

Pernis apivorus

m

x

x

Esparver cendrós

Circus pigargus

m

x

x

Arpella

Circus aeruginosus

m

x

x

Milà negre

Milvus migrans

m

x

x

Falcó pelegrí

Falco peregrinus

s

x

x

Falcó mustatxut

Falco subbuteo

e

x

Xoriguer

Falco tinnunculus

s

x

Perdiu

Alectoris rufa

s

Guatlla

Coturnix coturnix

e

Polla d’aigua

Gallinula chloropus

s

Becada

Scolopax rusticola

h

Tudó

Columba palumbus

s

Tòrtora

Streptopelia turtur

e

Cucut

Cuculus canorus

e

Enganyapastors

Caprimulgus europaeus

e

Òliba

Tyto alba

s

Duc

Bubo bubo

s

Xot

Otus scops

e

x

Mussol

Athene noctua

s

x

Gamarús

Strix aluco

s

x

Falciot

Apus apus

e

x

Ballester

Apus melba

e

x

Abellarol

Merops apiaster

e

x

Blauet

Alcedo athis

m

Puput

Upupa epops

e

x

Picot verd

Picus viridis

s

x

Picot garcer gros

Picoides major

s

Picot negre

Dryocopus martius

s

Colltort

Jynx torquilla

E

Cotoliu

Lullula arborea

S

Alosa

Alauda arvensis

S

Cogullada

Galerida cristata

S

x

Oreneta vulgar

Hirundo rustica

E

x

Roquerol

Hirundo rupestris

S

x

Oreneta cuablanca

Delichon urbica

E

x

Piula dels arbres

Anthus trivialis

E

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
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OCELLS

Nom català

Nom científic

E

D

P

Titella

Anthus pratensis

H

x

Grasset de muntanya

Anthus spinoletta

H

x

Cuereta blanca

Motacilla alba

S

x

Cuereta torrentera

Motacilla cinerea

S

x

Botxí

Lanius excubitor

S

x

Capsigrany

Lanius senator

E

x

Escorxador

Lanius collurio

E

Pardal de bardissa

Prunella modularis

H

x

Rossinyol bord

Cettia cetti

S

x

Trist

Cisticola juncidis

e

x

Bosqueta vulgar

Hippolais polyglotta

E

x

Tallareta vulgar

Sylvia communis

E

x

Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

S

x

Tallarol capnegre

Sylvia melanocephala

S

Tallareta cuallarga

Sylvia undata

S

Tallarol de garriga

Sylvia cantillans

E

x

Mosquiter comú

Phylloscopus collybita

S

x

Mosquiter pàl.lid

Phylloscopus bonelli

E

x

Reietó

Regulus regulus

H

x

Bruel

Regulus ignicapillus

S

x

Papamosques gris

Muscicapa striata

E

x

Mastegatatxes

Ficedula hypoleuca

E

x

Bitxac

Saxicola torquata

S

x

Còlit ros

Oenanthe hispanica

E

x

Cotxa fumada

Phoenicurus ochruros

S

x

Pit-roig

Erithacus rubecula

S

x

Rossinyol

Luscinia megarhynchos

E

x

Merla

Turdus merula

S

Tord

Turdus philomelos

H

Griva

Turdus viscivorus

S

Mallerenga cuallarga

Aegithalos caudatus

S

x

Mallerenga petita

Parus ater

S

x

Mallerenga carbonera

Parus major

S

x

Mallerenga blava

Parus caeruleus

S

x

Mallerenga emplomallada

Parus crisatus

S

x

Raspinell

Certhia brachydactyla

S

x

Cargolet

Troglodytes troglodytes

S

x

Cruixidell

Emberiza calandra

S

Sit negre

Emberiza cia

S

x

Gratapalles

Emberiza cirlus

S

x

Pinsà

Fringilla coelebs

S

x

Cadernera

Carduelis carduelis

S

Lluer

Carduelis spinus

H

Verdum

Carduelis chloris

S

Pinsà borroner

Pyrrhula pyrrhula

H

x

Durbec

Coccothraustes coccothraustes

H

x

Passarell

Acanthis cannabina

S

x

x

x
x

x

x

Sistemes naturals i agraris

48
OCELLS
Nom català

Nom científic

E

Gafarró

Serinus serinus

S

Trencapinyes

Loxia curvirostra

h

Pardal xàrrec

Passer montanus

S

Pardal comú

Passer domesticus

S

Estornell comú

Sturnus vulgaris

S

Oriol

Oriolus oriolus

E

Gaig

Garrulus glandarius

S

Garsa

Pica pica

S

Corb

Corvus corax

S

Cornella

Corvus corone

S

Gralla

Corvus monedula

S

D

P
x

x

MAMÍFERS
Nom català

Nom científic

E

Conill

Oryctolagus cuniculus

S

Llebre

Lepus europaeus

S

Porc senglar

Sus scrofa

S

Guineu

Vulpes vulpes

S

Mostela

Mustela nivalis

S

Gorja blanc

Martes foina

S

Toixó

Meles meles

S

Geneta

Genetta genetta

S

Eriçó comú

Erinaceus europaeus

S

Mussaranya comú

Crocidura russula

S

Mussaranya nana

Suncus etruscus

S

Esquirol

Sciurus vulgaris

S

Rata cellarda

Eliomys quercinus

S

Ratolí de bosc

Apodemus sylvaticus

S

Ratolí domèstic

Mus musculus

S

Ratolí mediterrani

Mus spretus

S

Rata de camp

Rattus rattus

S

Rata comuna

Rattus norvegicus

S

Talpó comú

Microtus duodecimcostatus

S

Talpó muntanyenc

Microtus agrestis

S

D

P

x

AMFIBIS
Nom català

Nom científic

E

D

P

Granota verda

Rana perezi

S

Reineta

Hyla meridionalis

S

x

x

Gripau corredor

Bufo calamita

S

x

x

Gripau comú

Bufo bufo

S

Gripauet

Pelodites punctatus

S

Tòtil

Alytes obstetricans

S

Salamandra

Salamandra salamandra

S

x

Tritó jaspiat

Triturus marmoratus

S

x

x
x
x

x
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RÈPTILS
Nom català

Nom científic

E

D

P

Dragó comú

Tarentola mauritanica

S

x

Calcida

Chalcides chalcides

S

x

Vidriol

Anguis fragilis

S

x

Llangardaix comú

Lacerta lepida

S

x

Sargantana de paret

Podarcis hispanica

S

x

Sargantana cuallarga

Psamodromus algirus

S

x

Serp llisa meridional

Coronella girondica

S

x

Serp blanca

Elaphe scalaris

S

x

Serp verda

Malpolon monspesulanus

S

x

Serp d’aigua

Natrix maura

S

x

Serp d’aigua

Natrix natrix

S

x

Escurçó ibèric

Vipera latasti

S

Escurçó

Vipera aspis

S

PEIXOS
Nom català

Nom científic

E

Barb cua-roig

Barbus haasi

S

Bagra

Leuciscus cephalus

S

Carpa

Ciprinus carpio

S

D

P

Per cada espècie s’indica:


el nom en català



el nom científic



“E” fa referència a si l’espècie és: h= hivernant, s= sedentari, e= estival i m= migrant
habitual



“D” significa animal present a l’annex I de la Directiva 79/409/CEE relativa a la
conservació d’aus silvestres o bé a l’annex IV de la Directiva 92/43/CEE (per els
altres grups de vertebrats)



“P” inclou els animals protegits per la Llei 3/1988 de protecció d’animals de la
Generalitat de Catalunya.

