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DIAGNOSI DEL PAISATGE DEL 
LLUÇANÈS. GENER 2015 

1. Introducció 
 

El present document és un document de treball i diagnosi que ha de permetre avançar en 
l’elaboració i signatura de la Carta del paisatge del Lluçanès.  

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. Es 
concreten mitjançant la signatura pública d'un document on s'estableixen els 
compromisos que adopten les parts signants en favor del paisatge i el calendari per assolir 
els objectius. Pel seu caràcter voluntari, la carta del paisatge es caracteritza per la 
importància de la participació en el seu procés d’elaboració. 

El Consorci del Lluçanès, com a promotor inicial de la carta del paisatge del Lluçanès, ha 
elaborat el present document de diagnosi; en aquest sentit, i tal i com ja apunta el 
document de protocol elaborat per la Generalitat de Catalunya: “Sense un bon coneixement 
del territori i del paisatge, de les tendències que experimenta i de les dinàmiques que els 
afecten, no es pot escometre amb garanties la redacció d’una Carta del Paisatge. La diagnosi 
de les tendències s’orienta a detectar les dinàmiques del paisatge objecte de la carta i a 
discriminar les variables i agents associats a aquestes dinàmiques, determinant els riscs que 
comprometen el manteniment de la qualitat paisatgística” 

2. Descripció general 
 

Elements naturals que constitueixen el paisatge (basat en el  text provisional del 

Catàleg de paisatge de la Catalunya Central; Unitat de paisatge Lluçanès, 

proporcionat per l’Observatori del Paisatge) 

El Lluçanès és un territori ubicat entre el Prepirineu i la Depressió Central Catalana, on 
una sèrie de serres ajuden a configurar unes terres retallades per rius i rieres que han 
acabat de modelar el relleu de la contrada. La unitat, d’uns 400 km2, és constituïda per una 
subcomarca de la Depressió Central Catalana, entre les conques del Llobregat i del Ter, que 
forma el sector nord-occidental de la comarca d’Osona, en el límit amb el Berguedà (NW) i 
el Pla de Bages (SW) que tradicionalment ha estat presentada com país de transició entre 
la Plana de Vic i el Berguedà, com a graó entre el Moianès i el Prepirineu. 
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El Lluçanès en el context de Catalunya 

 

Morfològicament és una plataforma terciària estructural inclinada seguint el mateix sentit 
de les capes de cabussament, dels 900 als 1.000 m al NNE, marge clarament delimitat amb 
l’Osona per cingleres que cauen en picat sobre la Plana (Serra del Grau), fins els 450-550 
m al SSW, en contacte amb el Bages, on sols es poden destacar el pla d’Oliva a Avinyó i el 
Puig (637m) a Sant Feliu Sasserra. Els relleus més accidentats i elevats es presenten als 
extrems septentrional, on les capes sedimentàries es redrecen i enllacen amb els primers 
plecs Prepirinencs, i meridional, on la potència erosiva de la xarxa fluvial ha obert 
profundes conques, donant al territori una complicada orografia. A la part central les 
capçaleres dels rierols en gran part divisòria entre Ter i Llobregat, no s’han encaixonat 
gaire en l’altiplà i les valls son amples amb vessants força suaus, separades per lloms 
planers que corresponen als nivells de la plataforma estructural i de capes igualment 
resistents a l’erosió, però més baixes, quan han estat erosionades les capes superiors. Al 
sector meridional, la xarxa és més densa i torna a encaixar-se a la plataforma, mostrant 
valls entallades i un relleu més encaixat. El desnivell de la xarxa hídrica és de 600 metres 
dins de la mateixa unitat del Lluçanès. 
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Mapa de relleu de la comarca del Lluçanès 

 

Els materials són bàsicament oligocènics; argiles vermellenques alternant amb bandes 
primes de gresos, donant lloc a formacions tabulars, més abundants al baix Lluçanès però 
de menor entitat que a l’alt Lluçanès, causa de la major incidència de la xarxa fluvial, 
encapçalada per les rieres de Merlès (perifèrica a la unitat, que marca un tret del límit W 
del Lluçanès), de Lluçanès i Gavarresa, de trajecte llarg i sinuós donada la inclinació del 
terreny, tributàries del Llobregat i, les de Sora, Cussons, Sorreig (Gorg Negre) i Sant Boi, 
tributàries del Ter, amb recorregut molt curt, accidentat i de molt desnivell. A l’extrem 
septentrional apareix una elevació de materials eocènics degut a l’enllaç amb els primers 
plecs subpirinencs. El límit de llevant de la unitat, amb la plana de Vic és estratigràfic, el 
contacte entre els materials oligocènics i eocènics descoberts de la plana, contacte 
subratllat pels relleus en cuesta.  
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Conques hidrogràfiques del Lluçanès. Extret de l’estudi: Criteris d’ordenació del territori i del paisatge del 
Lluçanès 

 

El clima presenta característiques de muntanya mitjana mediterrània amb tendència 
continental i manca d’influència mediterrània, modificat per l’altitud, especialment pel que 
fa a la moderació dels calors estivals: la temperatura mitjana es situa al voltant dels 10-12 
ºC (10 ºC a Lluçà, 11 ºC a Prats de Lluçanès, 10,5 ºC a Sant Boi de Lluçanès), si bé al gener 
no es superen els 3 ºC, amb mínimes absolutes properes als -5 ºC i uns 50 dies anuals de 
glaçada. La pluviositat, elevada, es situa entre els 600 i 900 mm anuals (900 mm a Lluçà, 
880 mm a Prats de Lluçanès repartits en més de 90 dies, alguns en forma de neu, 600 mm 
a Oristà), amb tendència a augmentar en direcció S-N per influència del relleu i disminuir 
cap el Berguedà i Pla del Bages causa de la menor altitud, presenten un màxim de maig i 
juny i al començament de l’estiu (estació que rep la màxima precipitació anual). Encara 
que poc habitual, pot presentar-se la lluçanesa, boira força persistent i espessa. 

Aquesta diferenciació climàtica es reflecteix en el paisatge, de sud a nord en la qual la 
vegetació canvia de mediterrani a prepirinenc, del pi blanc al pi roig, de l’alzina al roure 
amb claps de blada, de vinya de pastures o al conreu de la melca o el sorgo. 



 
 

 

 
C/ Vell, 3 

08515 Santa Creu de Jutglar 

 
www.consorci.llucanes.cat 

 

 
Tel. 93 888 00 50 

Fax 93 888 04 56 

 

 

5 

L’abandó de camps de conreu en els darrers 60 anys i l’abandó en molts casos de la gestió 
forestal del Lluçanès és un fet que propicia un pes innegable de les comunitats arbrades 
respecte les arbustives i herbàcies. Des d’un punt de vista potencial, la unitat pertany a dos 
grans dominis vegetals: l’alzinar i la roureda; el primer abasta la banda més meridional del 
país, mentre que el segon correspon al sector septentrional.  

La comunitat més àmpliament distribuïda al Lluçanès és l’alzinar muntanyenc (Asplenio 
onopteridis-Quercetum ilicis), que apareix ara i adés per tot l’altiplà, especialment d’Olost 
cap al sud, i pels vessants que marquen el límit amb la Plana de Vic, des de la serra de 
Bescanó fins a la riera de Sant Joan de Galí. A banda de l’alzina (Quercus ilex), també 
apareixen peus de roure martinenc (Quercus humilis) i d’auró blanc (Acer campestris), així 
com alguns individus isolats de teix (Taxus baccata), de poc abast superficial però gran 
interès ambiental. En el sector sud de la unitat, vers el serrat de Sant Martí, les condicions 
ambientals són un xic més tèrmiques, i apareixen espècies pròpies de l’alzinar 
mediterrani, tot i que en una distribució i densitat força irregular. La major part d’aquest 
sector, tanmateix, no es troba ocupat per alzines, sinó per pinedes secundàries de pi blanc 
(Pinus halepensis) i pinassa (Pinus nigra), que han estat molt afavorides pel seu 
aprofitament econòmic. D’aquesta manera, les pinedes ocupen la pràctica totalitat de la 
superfície corresponent a l’alzinar, i releguen l’alzina a localitats ben puntuals i a relleus 
poc accessibles. Cal advertir, tanmateix, que sota les pinedes és habitual trobar un 
sotabosc format per alzines de diversa alçada i densitat, que creixen favorablement sota 
l’ombra dels aciculifolis. 

A la banda nord de la unitat la comunitat vegetal potencial és la roureda de roure 
martinenc amb boix (Buxo-Quercetum pubescentis). Les espècies pròpies d’aquest bosc són 
el roure martinenc (Quercus humilis), el boix (Buxus sempervirens), i tot un seguit 
d’arbustos d’apetències montanes, com l’arç blanc (Crataegus monogyna) o el corner 
(Amelanchier ovalis). També és fàcil trobar peus de servera (Sorbus domestica) i auró blanc 
(Acer campestris), tot i que en distribucions força esparses. La major part del territori, no 
obstant això, no es troba conformat per rouredes homogènies, sinó per una barreja de 
roures i diferents classes de pins. El pi més difós és el pi roig (Pinus sylvestris), que forma 
masses ben compactes cap a Santa Eulàlia de Puig-Oriol, vers Sant Agustí de Lluçanès i per 
tota la rodalia de Sobremunt. En general es tracta de pinedes ben ufanoses, que creixen 
còmodament en l’espai que, de manera natural, correspondria a la roureda. El roure i les 
altres espècies pròpies de la comunitat, apareixen de manera evident, tot formant petits 
claps, peus aïllats o estrats arbustius poc o molt compactes. De la mateixa manera, cap a la 
banda sud, la pinassa (Pinus nigra) guanya presència, i comparteix espai amb el pi roig. Cal 
advertir, però, que la pinassa acostuma a localitzar-se en indrets assolellats i eixuts, 
mentre que el pi roig té tendència a desenvolupar-se en els obacs i les fondalades. 
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Cartografia de les principals tipologies de bosc del Lluçanès segons l’espècie dominant. Extret del Pla Estratègic 
d’aprofitament de biomassa forestal per ús energètic al Lluçanès (2007) 

 

En els fons de vall i prop dels cursos d’aigua les comunitats vegetals més habituals són les 
de ribera. Entre les espècies més habituals es troba el pollancre (Populus nigra), l’àlber 
(Populus alba), l’om (Ulmus minor) i el salze (Salix alba). També es poden trobar arbusts 
propis de contrades montanes, com ara l’evònim (Evonimus europaeus), així com 
plantacions forestals de pollancres i plàtans (Platanus x hispanica). El millor exemple de 
bosc de ribera, tot i comptar amb la presència abundant de pi roig, es troba a la riera de 
Merlès. La degradació dels boscos dóna lloc a bardisses i matollars. En aquest sentit 
destaquen les boixedes, que apareixen en els costers pedregosos i de força pendent.  

Respecte la fauna cal esmentar l’abundància de l’avifauna d’ambients rurals, que troba 
refugi i aliment en el mosaic agroforestal del Lluçanès, on boscos, camps de conreu i prats 
s’alternen de manera harmoniosa. Alguns ocells significatius són el pinsà (Fringilla coeleb), 
la mallerenga blava (Parus caeruleus), el verdum (Carduelis chloris) i la cadernera 
(Carduelis carduelis). Entre els rapinyaires diürns es troben el xoriguer (Falco 
tinnunculus), el falcó peregrí (Falco peregrinus) i l’aligot (Buteo buteo), mentre que entre 
els nocturns cal esmentar l’òliba (Tyto alba) i el duc (Bubo bubo). Al Lluçanès també s’han 
realitzat introduccions cinegètiques de faisà (Phasianus colchicus). A la riera de Merlès 
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destaca la presència de la truita (Salmo trutta), que és la base tròfica de la llúdriga (Lutra 
lutra). 

Evolució històrica del paisatge (basat en el  text provisional del Catàleg de paisatge 

de la Catalunya Central; Unitat de paisatge Lluçanès, proporcionat per l’Observatori 

del Paisatge) 

El jaciment més antic del qual es té noticia avui dia al Lluçanès pertany a les cultures 
megalítiques; peces d’un collaret a prop de Sant Feliu Sasserra, al Calcolític (2200/1800 
aC) pertany la Font Guillera (Lluçà). La pressió antròpica sobre el paisatge serà inexistent 
al Paleolític i quasi nul·la al Neolític, els boscos i els espais naturals caracteritzaven 
íntegrament els paisatges, dominats absolutament per l’energia natural.  

De l’època del Bronze i del Ferro, moment en que apareix la cultura iber, es tenen algunes 
manifestacions més. El poblat de Generes (650/50 aC) a Lluçà, l’abric de la Bauma de les 
Eures (o Heures) (1200/650 aC) a Perafita, la Costa de la Cavalleria (650/50 aC) a Santa 
Maria de Merlès, Sant Martí de Sobremunt (650 aC/476) i l’ermita de Sant Sebastià i 
Puigciutat, a Oristà, topònim que segons alguns estudiosos té origen ibèric. Es pot deduir 
que la pressió sobre el territori seguí essent molt baixa, els boscos eren els grans 
dominadors del paisatge, amb unes incipients clapes de conreus entorn dels jaciments, 
més importants al poblat de Generes. 

Els romans tampoc es prodigaran gaire sobre el Lluçanès, s’hi trobem tant sols restes 
d’habitació continuada al poblet de Genera, Sant Martí de Sobremunt, a l’Ermita de Sant 
Sebastià i a Puigciutat d’Oristà. Més que una expansió sobre el territori, l’ocupació romana 
es limita a aculturar els ibers de la contrada. Es pot resseguir en l’historia de certs 
municipis (Lluçà) el repartiment de primitives viles o vilars rurals, que més tard foren 
repartits en molts masos, que possiblement tinguin un origen romà. S’ha parlat també del 
Conventus Lucencis a Lluçà, no localitzat. La pressió sobre el territori es mantindria 
estable, potser amb algun augment de la superfície dels conreus entorn a on ja estaven 
establerts.  

 

 

 

Poques noticies es tenen de l’ocupació goda desprès de la caiguda de l’Imperi Romà. 
D’abans de la invasió sarraïna es pot citar el mas Oriol, la primitiva església de Santa Maria 
de Lluçà (Lluçà), una tomba a Sant Bartomeu del Grau i una altre església primitiva a Sant 
Boi de Lluçanès. Únicament es tenen referències d’aquestes dues esglésies per suposar un 
cert poblament al entorn de Lluçà i Sant Boi de Lluçanès. 
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Al segle X els documents escrits permetran ubicar la població de la zona. Oristà fou un dels 
grans termes en la reorganització del territori a la fi del segle IX, data en la qual té el seu 
origen Lluçà, i del Lluçanès partiren part dels pobladors que ocuparien les terres 
guanyades als sarraïns.  

De fet, el Lluçanès rebé el nom del castell de Lluçà (documentat el 905) que agruparia els 
municipis de Lluçà, Santa Eulàlia de Puig-oriol, Prats de Lluçanès, Sant Martí d’Albars, 
Perafita, Sant Agustí de Lluçanès i part de Sant Boi de Lluçanès. El 909 es menciona el 
castell d’Oristà i a principis del segle X ja apareixen documentats els actuals nuclis de 
població i les esglésies de Sant Pere del Grau (X) i Santa Eulàlia de Puig-oriol (X). No serà 
però fins el segle XV quan gran part de la població es concentrarà al voltant dels nuclis 
urbans, que en aquesta època formaven conjunts importants de cases de pagès. La 
població disseminada serà, fins la actualitat, un dels trets distintius del Lluçanès. 

Seguint l’evolució del romànic es pot fer valoració de l’ocupació del territori. Cal citar 
entre les principals construccions del segle XI Sant Jaume de Fenollet, Sant Bartomeu (Sant 
Bartomeu del Grau), el castell de Tornamira (Oristà), el castell de sa Cirera (Sant Feliu 
Sasserra).. Del segle XII el castell de Lluçà, Sant Salvador de Bellver (Sant Boi de Lluçanès), 
el castell del Quer (Prats de Lluçanès). Al segle XIII Sant Andreu d’Oristà. 

Una primera aproximació indica la forta dispersió sobre la contrada del romànic, tot i el 
buit de la part central a l’entorn de Sant Martí d’Albars, Olost i el nord d’Oristà. També és 
significatiu d’un increment continuat de població, el fet que moltes esglésies són refetes o 
ampliades. El segle XIII pot interpretar-se com un segle de consolidació, més centrat en 
refer equipaments que no construir-ne de nous on el territori ja estava ocupat.  

Durant l’època medieval el paisatge del Lluçanès sofrirà canvis sense precedents, la 
població augmentà força (conseqüència de la despoblació de zones properes) com ho 
demostren els castells i el romànic. Sembla ser una ocupació del territori força 
disseminada (potser seguint el model romà de les viles). És de suposar que molts boscos 
foren talats, especialment als indrets plans i amb bones terres, instal·lant-hi els conreus, 
molts presents avui. El tipus de població dispers no permeté la creació de grans nuclis ni la 
consolidació d’un d’ells com a capital clara de la unitat, essent itinerant (Lluçà, Oristà, Sant 
Feliu Sasserra i Prats successivament). Es creà un paisatge rural de baixa intensitat, 
perfectament adaptat a les possibilitats del medi. 

 

  

 

A partir del segle XVI es compta amb censos de població, donant el de l’any 1553 un total 
de 873 habitants a la unitat, repartits en 194 focs, xifra que no pot ser superior als 
moments àlgids del l’època medieval (alguns autors eleven la xifra a 1.250 habitants per al 
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Lluçanès històric). La Pesta Negra de 1348 deixà la major part de les masies abandonades, 
i amb una població bàsicament dispersa, el repoblament d’un territori tant isolat com 
aquest degué ser molt lent. Tot i això, tant el segle XVI com el segle XVII marquen un 
període de creixement demogràfic, ajudat per una important immigració francesa. El segle 
XVII Prats de Lluçanès pren definitivament forma de poble.  

La disminució de la pressió antròpica sobre el territori a partir de mitjans del segle XIV es 
traduí en la recuperació dels espais boscats en detriment de l’agricultura, al menys fins 
ben entrat el segle XVI, a partir del qual de nou la tala d’arbres obrí clarianes i claps als 
sectors més aptes pels conreus. Cal però matisar l’extensió que ocuparen els conreus, el 
cens de 1718 encara no dona 5.000 habitants, i no tots llauraven la terra. 

Al segle XVIII continuà l’evolució positiva de la població amb un creixement espectacular a 
remolc de l’agricultura, la ramaderia i una incipient industria. El segle s’iniciarà amb la 
Guerra de Successió (1702-1714), fet que motivà l’incendi en dues ocasions de Prats de 
Lluçanès i de Sant Feliu Sasserra, amb dures represàlies econòmiques que significaren un 
descens generalitzat del creixement a tota la contrada. Encara que dominaren els paisatges 
de caire rural, el 1720 es constitueix el gremi de paraires de Prats. L’ofici de paraire es 
trobarà present a quasi totes les poblacions del Lluçanès, molt lligada al bestiar 
transhumant i al bestiar extensiu de la zona (oví i boví), en base de la llana filada a les 
masies, però també prengueren força altres oficis menestrals. La població es duplicarà en 
aquesta centúria, augmentant de nou la pressió sobre el territori, especialment davant la 
necessitat de noves pastures per al bestiar que abasteix de llana la incipient industria. 

La màxima població del Lluçanès s’aconseguí a mitjans del segle XIX, amb uns 13.000 
habitants. La contrada seguirà essent eminentment agrària, però a inicis de la dècada dels 
30 s’introduí el cotó a Prats, el 1861 s’instal·là la primera fàbrica tèxtil de Lluçà, el 1877 
Perafita compta 12 telers i a Avinyò el 1845 on ja es treballava la llana i el cànem s’instal·la 
una empresa de filatura. A partir de 1860 però, s’inicia una davallada, motivada per la 
industrialització de les veïnes comarques del Ter i del Llobregat, que ja no tindrà aturador, 
en la que també col·laboren els enfrontaments de l’última carlinada.  

El primer terç del segle XX mostrarà una revifada fins l’inici de la Guerra Civil. Es donen 
intents d’industrialització, Santa Maria d’Oló instal·là la primera fàbrica (1902) i una altra 
el 1928, Avinyò compta el 1910 amb tres fàbriques de teixit i quatre molins fariners, a Sant 
Boi, l’antic gremi de paraires ha estat succeït per tres fàbriques tèxtils, Sobremunt compta 
8 molins fariners. El 1962 s’instal·la a Sant Bartomeu del Grau la empresa tèxtil Puigneró, 
que ocupava a més de mig miler de persones (tancada el 2003) i a finals de 1991 s’inicien 
les obres de la zona industrial de Prats de Lluçanès. Amb tot, s’ha aconseguit estabilitzar la 
població, a partir de 1975 cada vegada més avesada al turisme i a les segones residències, 
que han permès recuperar i restaurar gran part de les antigues masies abandonades. 

Eminentment rural, el Lluçanès compta amb petis nuclis on els sectors secundari i terciari 
prenen part del protagonisme al primari. Prats de Lluçanès partí el 1900 del nombre més 
baix d’habitant per tot el segle per anar remuntant fins l’actualitat amb l’industria tèxtil, 
alimentària, de la fusta i la construcció a més dels serveis. La vila fou fortificada a partir de 
1835, fet que no ha deixat gaire rastre en el paisatge urbà com ho varen fer el creixement 
urbanístic dels darrers decennis del segle XX al voltant de les quatre carreteres que 
aglutinen el casc antic. L’edificació compacte es cenyeix a aquest nucli antic mentre que la 
resta urbana presenta un model de casa-jardí o casa i hortet, tant a l’est com a l’oest. Més 
recentment ha fet la seva aparició el petit polígon industrial de les Saleres.  

Olost mostrà un creixement demogràfic fins a mitjans del segle XX per tornar a recuperar-
se els darrers decennis. El sector primari domina l’activitat d’un poble que presenta 



 
 

 

 
C/ Vell, 3 

08515 Santa Creu de Jutglar 

 
www.consorci.llucanes.cat 

 

 
Tel. 93 888 00 50 

Fax 93 888 04 56 

 

 

10 

l’agrupament entre mitgeres reduït a tres carrers mentre la resta urbana es formada per 
cases aïllades, concentrant l’industria al sector nord.  

Sant Bartomeu del Grau veié declinar la població fins a finals dels 70 quan s’estabilitzà 
amb l’estiueig i alguna segona residència, tot i que l’industria (tèxtil i alimentària) és el 
primer sector econòmic. Sant Bartomeu presenta un aclaparador paisatge industrial 
marcat per la històrica fàbrica «Hilados y Tejidos Puigneró» amb una simbiosi absoluta, un 
costat del carrer forma el nucli urbà, l’altre les instal·lacions fabrils, tot i que les darreres 
actuacions urbanístiques s’han allunyat relativament cap el SE del conjunt industrial, 
alhora que han triat teula gris negrosa substituint la clàssica de color terròs. 

Sant Feliu Sasserra mostra una morfologia lineal al nucli vell herència de l’antic traçat de 
la carretera de Manresa a Prats, sobre la que nasqué la vila, on es mostren finestrals gòtics 
i llindes especialment del segle XVIII en un conjunt dominat pel campanar de l’església, on 
s’alternen les façanes de pedra, tant de maçoneria o picades posteriorment, com les 
enlluïdes i pintades amb clors clars. El traçat de la variant ha significat un nou pol de 
creixement, i tot seguint els orígens del poble, la urbanització s’estableix de nou al seu peu. 
La minsa indústria no arriba a conformar un paisatge industrial alhora que l’aviram i el 
porcí han instal·lat granges escampades per la contrada complementant les necessitats 
d’un entorn rural. 

Sant Boi de Lluçanès, amb una població estabilitzada que es concentra al sector secundari 
(tèxtil) i terciari, és dominada pel volum de l’aturonada església de Sant Baldiri. De 
morfologia no gaire compacte, presenta una dispersió de masos, granges i indústries al seu 
voltant donant lloc a un paisatge força híbrid. 

Tot i dominar a tots els nuclis els teulats marró vermellosos, a les noves actuacions es té 
tendència a incorporar colors grisencs o negrosos, en unes poblacions caracteritzades per 
la manca d’edificis en altura, fet que els hi confereix un skyline solament trencat per 
esglésies i campanars i en ocasions per les instal·lacions industrials. La reduïda activitat 
industrial, tret de Sant Bartomeu del Grau, ha permès deslliurar-se dels polígons 
industrials, tot i que això ha comportant en ocasions la coexistència d’espais industrials i 
residencials. 
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Paisatge actual i les seves dinàmiques (basat en el  text provisional del Catàleg de 

paisatge de la Catalunya Central; Unitat de paisatge Lluçanès, proporcionat per 

l’Observatori del Paisatge) 

La unitat de paisatge del Lluçanès s’estructura en un altiplà orientat cap al sud-oest amb 
alçades entre els 1000 m i els 450m. Presenta un paisatge rural muntanyós caracteritzat 
per serres solcades per rius i rieres que les modelen, una distribució força equilibrada dels 
nuclis de població i un mosaic de camps de cultiu, pastures i boscos que es succeeixen des 
de l’oest més elevat i boscós a l’est més planer, sense transicions brusques, excepte en els 
cingles de la part nord que s’orienten sobre la plana de Vic. 

 

 

 

Aquest és un paisatge agroforestal on hi dominen els elements naturals, roques nues, 
rieres, rierols, torrents, boscos, prats i alguns matollars. Tradicionalment antropitzat amb 
presència de cases aïllades, camps de conreu i 20 nuclis de població, de poca densitat, 
distribuïts pel territori, enllaçats per sinuoses carreteres que van endinsant-se en aquesta 
plataforma solcada pels cursos fluvials. Els boscos de pins són els més abundants i 
suposen més d’un 42% de la superfície de la unitat. Els caducifolis no arriben al 4% i els 
matollars sobrepassen el 14%. El Lluçanès presenta uns impactes i riscos limitats. D’una 
banda, l’abundància de boscos suposa un cert perill d’incendis, que s’accentua a l’estiu. En 
aquest sentit, la banda nord, més humida i amb presència de rouredes no es troba tan 
afectada com la banda sud, molt més eixuta. El relleu accidentat i la naturalesa boscosa fa 
que sigui encara un refugi per a la fauna. 

El Lluçanès es una comarca natural de transició entre els replans del Berguedà de tradició 
industrial i la rica Plana de Vic. Així, la unitat ha patit algunes transformacions per influx 
d’altres contrades veïnes. La gran majoria d’aquestes modificacions es canalitzen a través 
de l’Eix Transversal, i resulten més acusades en aquells indrets més propers al Bages i al 
Berguedà. Val a dir, però, que si bé l’Eix Transversal ha facilitat les comunicacions a través 
de la comarca, no ha actuat igual amb les comunicacions internes i les sinergies que se li 
associen no han acabat d’arrelar totalment. 

En els darrers anys, la construcció de l’eix del Lluçanès (C-62) que travessa la comarca de 
SE a NW i des de l’Eix Transversal proper Vic fins a la C-16 a l’alçada de Gironella, ha creat 
un flux de cotxes que utilitzen aquesta infraestructura com a variant N de Eix transversal 
cap a les zones pirinenques a través del túnel del Cadí, posteriorment, com cap a zones de 
costa seguint, ja a la Plana Vic, els túnels de Bracons. Tot i això, malgrat l’obertura 
d’aquesta nova infraestructura amb tendència a l’alça en nombre d’usuaris, travessar 
aquestes muntanyes ha suposat certes dificultats d’infraestructures i sempre s’ha optat 
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per utilitzar els passos naturals que obren els rius a les unitats veïnes. En canvi sí que ha 
estat zona de pas del ramats del pla a la muntanya, principalment dels monestirs de Santes 
Creus i Poblet cap als de Sant Martí del Canigó o Sant Miquel de Cuixà per les carrerades 
d’origen medieval. Per les seves característiques naturals el Lluçanès pot oferir a la 
primavera quan puja el bestiar, i a la tardor quan baixa, pastures intermèdies i abeuradors. 
Algunes de les poblacions de la unitat com Santa Eulàlia de Puig-oriol o Santa Creu del 
Jutglar varen néixer al peu dels camins de transhumància i d’altres poblacions tenen 
carrers lligats directament al pas organitzat del bestiar per aquestes contrades com el 
carrer de la Beulaigua a Sant Martí d’Albars. Actualment aquests camins ramaders estan 
veient la transició del pas dels ramats per el de grups de turistes al utilitzar-se com a rutes 
verdes aptes per a diferents activitats de lleure. Aquest camins de transhumància 
constitueixen avui dia un ric patrimoni històric i cultural de la unitat.  

L’estructura del relleu trencada i ben compartimentada per la xarxa hídrica ha condicionat 
fortament la xarxa de comunicacions i la forma i distribució dels nuclis de poblament. La 
riera de Merlès, Lluçanès i Gavarresa drenen cap al Llobregat tot i que d’altres menys 
importants també drenen cap al Ter. Aquesta estructura ha dificultat les comunicacions 
respecte les planes veïnes, particularment en el sector de la plana de Vic, delimitada per 
cingleres i també respecte l’interior de la unitat. En temps recents s’ha pogut modificar 
aquesta realitat, amb actuacions com ara l’arranjament d’algunes carreteres o amb el 
traçat de l’Eix Transversal (C-25), que travessa la unitat de banda a banda per l’extrem 
sud. 

Les activitats agràries són les més esteses dins l’economia de la unitat, tot i que el medi 
físic no les propicia de manera particular. La major part dels conreus que ocupen més del 
35% de la superfície de la unitat són de vocació cerealística. Com a tret anecdòtic cal dir 
que els conreus típicament mediterranis com els ametllers i la vinya només apareixen a 
Sant Feliu Sasserra. 

 

  

 

Les activitats industrials són poc representatives, i se centren en l’àmbit dels farratges, de 
la construcció i del sector agroalimentari. El sector tèxtil, força important en el passat, es 
troba pràcticament desaparegut, especialment des del tancament de les fàbriques del grup 
Puigneró l’any 2003. 

El Lluçanès presenta força característiques de caire rural, i és precisament aquest tarannà 
el que marca la dinàmica de la unitat. Tot plegat facilita el manteniment de les activitats 
agràries i ramaderes. Els nuclis de població són menuts i de poca entitat, les principals 
poblacions estan ubicades a la banda oest; entre elles destaca el nucli històric de Prats de 
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Lluçanès, on es troben els principals serveis primaris de la contrada; altres poblacions 
importants són Olost, Sant Bartomeu del Grau i Sant Boi de Lluçanès. L’existència d’espais 
edificats és proporcionalment escassa, i es fa majoritàriament en forma de poblament 
compacte, fet que pot entendre’s com una prova de la pervivència de la dinàmica 
tradicional. Igualment cal entendre l’escàs creixement urbanístic extensiu que tant ha 
afectat a altres contrades del país, i que aquí només significa el 0.13% de la unitat. 

 

  

 

La resta de municipis no arriben als 1.000 habitants, amb un poblament disseminat per la 
unitat, configurant un paisatge força antropitzat. Molts municipis, com Sant Agustí de 
Lluçanès al nord, o Santa Maria de Merlès, a l’oest, posseeixen uns valors de poblament 
dispers força importants, com és habitual a la Catalunya Vella així com un perill 
d’envelliment excessiu de la població i posterior despoblament del territori. 

Aquest binomi de naturalitat i antropització tradicional agrària és molt buscat per les 
noves generacions que viuen als grans nuclis de població i per això el Lluçanès després 
d’una breu etapa d’industrialització tèxtil important s’està orientant cap el turisme. Per 
aquest motiu moltes masies que durant l’època de la industrialització es varen abandonar 
actualment s’estan recuperant per a primeres o segones residències. També cases antigues 
dels nuclis es restauren procurant mantenir l’estètica tradicional de cada població amb 
materials (fusta i pedra) propis de la zona.  

Aquesta unitat de paisatge en la que dominen les energies naturals s’ha vist solcada per la 
petjada humana però sempre amb moderació. Petites esglésies romàniques, castells i 
algunes grans masies fortificades en són testimoni d’aquesta evolució. Existeixen però 
alguns impactes que comencen a percebre’s com una afectació important a la visió de la 
ruralitat i tranquil·litat del Lluçanès..  

L’aspecte rural i tradicional del Lluçanès ha d’entendre’s com un dels aspectes més 
interessants a promocionar per part dels actors del territori. La creixent demanda d’espais 
equilibrats i harmònics, on la natura i l’ambient rural contraposat a l’urbà són dominants, 
es consoliden com a focus d’atracció turística interior, allunyats del turisme de platja 
massificat. En aquest sentit, el turisme rural, de muntanya, de senderisme i de caps de 
setmana, semblen un important recurs econòmic de present i futur per aquest territori. 
Juntament cal afegir l’interessant i ampli patrimoni arquitectònic de la zona, especialment 
el que es refereix a masies tradicionals, moltes d’elles prou ben conservades i 
condicionades al nous temps, així com a determinats espais d’interès natural, com la riera 
de Merlès. 
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3. El paisatge del Lluçanès 

a. Determinació de les dinàmiques que incideixen en 

l’evolució del paisatge 

Dinàmiques territorials amb incidència en el paisatge 

L’evolució del paisatge del Lluçanès ve marcada, sobretot per l’activitat agrícola i 
ramadera dels seus habitants. Aquesta tradició agrària queda ben palesa en diverses 
manifestacions culturals, arquitectòniques, socials, històriques i físiques d’aquesta 
comarca. I en particular una d’aquestes activitats ha marcat en bona part la història i 
tarannà del Lluçanès: l’activitat transhumant. Podríem dir, doncs, que bona part de 
l’estructura paisatgística del Lluçanès, no s’entén sense el pas de camins de transhumància 
de gran importància en aquesta zona. 

 

 

 

En l’actualitat, l’activitat agrícola i ramadera és el principal factor de creació i evolució del 
paisatge: un territori rural en mosaic, amb zones àmplies de conreu, extensions 
considerables de masses forestals, habitatges disseminats, nuclis petits i compactes, 
avingudes arbrades, pastures, tancats i filats del bestiar (sobretot boví i oví) en règim 
extensiu al llarg de tot l’any, gestió forestal i la recent proliferació de granges de grans 
dimensions per a la cria porcina amb un elevat impacte visual i ambiental en el territori. 

 

  

 



 
 

 

 
C/ Vell, 3 

08515 Santa Creu de Jutglar 

 
www.consorci.llucanes.cat 

 

 
Tel. 93 888 00 50 

Fax 93 888 04 56 

 

 

15 

Tot i així, en l’actualitat, a més de l’activitat agrària, les principals dinàmiques amb 
incidència en el paisatge del Lluçanès són, per una banda, la creació de noves vies de 
comunicació que han obert noves perspectives de la comarca, però que també s’observa 
com modifiquen el paisatge proper al seu pas, i el turisme que amb concentracions en 
alguns punts del Lluçanès, provoquen afectacions directes al paisatge i a la seva qualitat. 

 

b. Processos generadors de canvis en el paisatge 
 

Els principals processos que afecten a l’evolució del paisatge es basen en l’activitat 
humana en l’àmbit rural que amb la seva activitat agrícola i ramadera genera al llarg de 
l’any diversos canvis que es poden percebre clarament en el paisatge. Alguns d’aquests 
canvis com és la rotació de conreus, el moviment de bestiar, etc. Es perceben com a canvis 
periòdics al llarg de l’any que configuren, en definitiva, un paisatge més ric i variat. D’altres 
processos, com ara rompudes, gestió forestal sostenibles, nova creació de granges o 
concentració de zones de conreu, són veritables canvis en el paisatge que cal tenir en 
compte. 

Per altra banda, la creació de noves infraestructures i l’arranjament i ampliació de 
carreteres són processos que provoquen grans impactes en el paisatge creant fractures en 
la continuïtat d’aquesta comarca tot i que, per contra esdevenen vertebradors del territori 
i permeten un accés més fàcil a l’interior del Lluçanès. 

Finalment, remarcar el canvi d’usos que algunes finques comencen a patir amb el 
conseqüent canvi de paisatge “tradicional” del Lluçanès. Es tracta de finques de grans 
dimensions sovint comprades per empreses que utilitzen la finca per a la cria de cavalls, o 
per a la creació de granges de porcí de grans dimensions. Val a dir que en aquestes finques, 
es veu modificada la seva estructura original o “tradicional” amb aquestes noves activitats 
fins ara inexistents o quasi imperceptibles en el territori. 

També cal tenir en compte, finalment, l’evolució natural del paisatge que actuen en 
moments puntuals com ara riuades, caigudes de pedres, incendis o l’evolució natural de 
boscos en règim d’abandonament. 

 

c. Tendències evolutives dominants i tendències incipients 

en l’evolució del paisatge 
 

Així doncs, l’evolució del paisatge del Lluçanès encara depèn en gran mesura, del sector 
agrari del Lluçanès que, en diversos graus d‘encert, ha sabut preservar en gran part la 
ruralitat i el paisatge típic d’aquesta zona de la Catalunya central; un paisatge que és ben 
viu en la memòria de moltes persones però que cada cop esdevé més escàs en el context 
català. Tot i això, sense cap tipus d’actuació, el paisatge del Lluçanès pot evolucionar cap a 
un paisatge fraccionat amb la desaparició de petites explotacions familiars i el creixement 
exponencial de grans infraestructures de ramaderia intensiva, l’abandó de prats, pastures i 
de la gestió forestal, rompudes i concentració de conreus i industrialització del sector 
agrari, disminuint el nombre de petites explotacions ramaderes d’alt valor per al paisatge i 
afavorint la creació de llocs de treball de forma concentrada i per tant amb un escàs valor 
paisatgístic i amb una activitat agroindustrial poc vinculada del territori. 

També s’observen però, noves tendències al territori que cal seguir atentament la seva 
evolució. Per una banda, la incipient gestió forestal sostenible que, a través de l’Associació 
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de Propietaris Forestals del Lluçanès, treballa en la millora de la productivitat, la millora 
del paisatge, i la minimització del risc d’incendis forestals al Lluçanès. Cal afegir també, 
que aquestes activitats generen una activitat econòmica professionalitzada al voltant del 
món forestal, una activitat pròpia del territori. Per altra banda, les activitats forestals 
venen cada cop més, recolzades per l’ús de ramaderia en règim extensiu en prats i 
pastures i també en zones boscoses per tal de mantenir un paisatge forestal més ordenat, 
minimitzant el risc de grans incendis forestals i treballant per a la millora de la 
productivitat dels boscos del Lluçanès. 

La dinamització i associació de petits productors agroalimentaris del Lluçanès, també es 
pot considerar un procés incipient en l’evolució del paisatge. En aquest sentit, l’activitat 
econòmica d’aquestes petites empreses són de gran incidència en el territori ja que sovint 
són generadors de xarxes econòmiques entre productors agrícoles, i ramaders i 
elaboradors dels productes agroalimentaris del Lluçanès. Val a dir que aquesta activitat 
econòmica de petita escala veu la seva traducció en el paisatge gràcies als canvis que el 
sector agrari introdueix en les seves tasques com ara, reintroducció de llavors autòctones 
de varietats antigues, maneig del bestiar en règim extensiu, rotació de cultius, conversió 
de finques en ecològic, creació de noves activitats econòmiques agroalimentàries i 
artesanes, etc. 

Per altra banda, el sector turístic del Lluçanès, conscient que el seu principal valor afegit és 
el paisatge del Lluçanès, comença a apostar en la creació de productes turístics lligats al 
gaudi del paisatge conjuntament amb la seva conservació.  

A nivell social cal remarmar la tasca de l’escola rural al Lluçanès amb la sensibilització per 
la cura de l’entorn i el paisatge que es fa des de les seves escoles. Activitats com 
l’apadrinament i seguiment de trams de riu, visites al centre de fauna de Camadoca (Santa 
Maria de Merlès), o propostes educatives lligades al coneixement del territori (ruta del pa 
del Lluçanès, agendes escolars) són activitats habituals en aquestes escoles.  

Finalment, la mobilització ciutadana, fins fa pocs mesos inexistent, ha començat a fer-se 
evident en un territori marcat per la manca d’associacionisme vinculat directament a la 
protecció del paisatge i del medi ambient. Aquesta activitat de la societat civil es tradueix 
en la creació ara fa poc més de tres mesos de la Plataforma Lluçanès Viu, la qual afirma en 
el seu manifest de constitució “La preocupació per la proliferació de noves grans 
granges de porcs que  sovint són impulsades per grans grups industrials. 
Rebutgem el model industrial de carn barata i volem un model ramader vinculat a 
l’agricultura local. L’excés de purins acumulats en els camps del Lluçanès és una mala 
herència per a les futures generacions. La preocupació per la mala gestió i planificació 
de l’abastament d’aigua. Volem un canvi de model on la gestió de l’aigua, el 
desenvolupament econòmic i social,  estiguin basats en els recursos propis del territori. 
Uns recursos a protegir i potenciar. La preocupació per altres activitats industrials i/o  
lúdico-esportives no vinculades a la comarca, que en comptes d’ajudar a millorar la 
qualitat de vida hi van en contra, com per exemple la planta de Compostatge de Fumanya, 
o d’altres iniciatives que poden portar molèsties i contaminació de tots tipus a les 
persones que vivim al Lluçanès.” 
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d. Estatus jurídic: normatives i figures de protecció amb 

possible incidència en el paisatge 
 

La superfície d’àmbit fluvial amb un major grau de protecció legal és la Reserva Natural 
Parcial de Merlès-Lluçanès (69,74 ha) –que coincideix amb la delimitació de l’Espai 
d’Interès Natural-, que està inclosa (limitada lateralment) dins del Domini Públic 
Hidràulic, inundable per definició. A banda d’això, les rieres de Merlès (també tot el sector 
sud, a Santa Maria de Merlès, incloses les pinedes de pinassa) i de Sorreigs formen part de 
la Xarxa Natura 2000. 

Els principals espais naturals, són:  

 PEIN del Sorreigs 

 PEIN de Merlès 

 Xarxa Natura 2000 que inclou el PEIN del Sorreigs, PEIN de Merlès i una ampliació 
de la riera de Merlès.  

 

Existeixen també diversos tipologies de planejaments urbanístics en cada un dels 
municipis del Lluçanès que poden afectar el paisatge: 

 

Municipi Tipus de document 

Alpens Normes subsidiàries de planejament de tipus a 
i tipus b (1996) 

Lluçà Normes subsidiàries de planejament de tipus a 
i tipus b (2001) 

Olost Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (2011) 

Oristà Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (2010) 

Perafita Normes subsidiàries de planejament de tipus a 
i tipus b (1991) 

Prats de Lluçanès Normes subsidiàries de planejament de tipus a 
i tipus b (1992) (en elaboració del nou POUM) 

Sant Agustí de Lluçanès Normes subsidiàries de planejament de tipus a 
i tipus b (2010) 

Sant Bartomeu del Grau Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (2011) 

Sant Boi de Lluçanès Normes subsidiàries de planejament de tipus a 
i tipus b (1993) 

Sant Feliu Sasserra Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (2011) 

Sant Martí d’Albars Normes de Planejament Urbanístic (2010) 

Santa Maria de Merlès Normes de Planejament Urbanístic (2010) 

Sobremunt Normes de Planejament Urbanístic (2010) 
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4. Discriminació dels valors paisatgístics 

a. Principals valors paisatgístics: patrimonials, 

mediambientals, productius, socials, etc 
 

Valors naturals 

D’entre els valors naturals del paisatge cal destacar la riquesa i biodiversitat existent en 
aquesta comarca. Així ho corroboren les zones PEIN protegides, les qual fan incidència en 
els cursos fluvials. Per altra banda, existeixen alguns arbres monumentals, alguns dels qual 
catalogats, d’un alt valor natural, paisatgístic i simbòlic, aixi com nombrosos trams 
d’avingudes arbrades al llarg d’algunes vies de comunicació del Lluçanès que presenten un 
conjunt d’arbres de gran vigor i presència paisatgística en el Lluçanès. 

 

  

 

Per altra banda, cal destacar com a valor natural del Lluçanès, les seves fonts, les quals, 
malauradament pateixen la contamincaió de les seves aigües per la presènica de nitrats en 
quantitats molt elevades. 

La informació detallada queda ben recollida en el Pla de gestió del Espais Naturals del 
Lluçanès.  
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Valors històrics i arquitectònics 

Dins del territori del Lluçanès, existeixen multitud d’elements de diverses èpoques i 
tipologia, la qual cosa dota al paisatge del Lluçanès d’una entitat i identitat pròpia: 
jaciments arqueològics (com Puigciutat), la presència d’ermites romàniques disseminades, 
el Monestir de Santa Maria de Lluçà, viles rurals, masos i masies, llindes de cases amb la 
presència d’oficis artesans, molins al costat de les principals rieres, etc. 

 

  

 

Per altra banda, no cal oblidar el ric patrimoni històric que suposa els camins de 
transhumància del Lluçanès. Uns camins ben estudiats pel Grup de Transhumància del 
SOLC i que van ser recuperats a finals dels anys 90 pel Consorci del Lluçanès. Els camins 
de transhumància suposen uns elemens d’un alt valor històric que expliquen en bona 
mesura, l’evolució del paisatge i social d’aquesta comarca. 

Tot aquest ric patrimoni històric i arquitectònic queda ben recollit en els Inventaris de 
Patrimoni Cultural promoguts per la Diputació de Barcelona i elaborats pels voltants del 
2010. 
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Valors socials 

Els principals valors socials del Lluçanès rauen en les festes i tradicions comarcals, algunes 
d’elles molt vinculades al pas de ramats transhumants pel Lluçanès: les fires de cada poble 
(equivalents sovint a les festes majors d’hivern), la Fira de l’Hostal del Vilar com a fira 
agroramadera de gran rellevància al Lluçanès, etc. 

 

  

 

Altra tipologia de festes són de les marcat contingut històric en les quals es commemora 
un fet històric del municipi (Santa Àgata de Prats de Lluçanès o la Fira de les bruixes de 
Sant Feliu Sasserra). La consevació de tradicions i d’oficis també és motiu de 
manifestacions socials com ara Els Elois a Prats de Lluçanès o la Trobada de forjadors 
d’Alpens. 

Finalment, cal destacar diverses iniciatives per a la valorització del paisatge i d’aquests 
valors socials com ara l’Espai Perot Rocaguinarda o el Centre d’interpretació de la 
Bruixeria de Sant Feliu Sasserra; i també l’exitència de petits museus de menor entitat que 
neixen amb l’objectiu de conservar les tradicions i costums del Lluçanès. 
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Valors productius 

La presència de diversos molins d’aigua al costat dels principals cursos fluvials del 
Lluçanès, donen una idea de la importància del cereal en aquesta comarca. Aquests molins, 
sovint en estat precari, són elements d’un alt valor productiu ja que expliquen part de la 
història productiva del Lluçanès. De la mateixa manera, els camins de transhumància 
també poden ser considerats elements amb valor productiu ja que històricament van 
esdevenir una via de creació d’activitat econòmica molt important, ja sigui pels ramats que 
hi transitaven com per la gent del Lluçanès per on passaven. 

 

 

 

 

Per altra banda, la presència abundant de productes agroalimentaris de qualitat i de la 
diversitat dels productes, també esdevé un valor productiu força important, ja que esdevé 
un motor d’activitat econòmica del Lluçanès i de creació i manteniment del paisatge. Així 
com la ramaderia extensiva, la qual modela i forma part del paisatge, i que requereix de la 
seva viabilitat econòmica per a la seva preservació. 
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Valors simbòlics 

El Lluçanès també posseeix una elevat nombre de valors simbòlics que es poden agrupar, 
per una banda, en el conjunt d’ermites romàniques existents al municipi de Sant Bartomeu 
del Grau, el Monestir i el Castell de Lluçà, d’alt valor simbòlic dels seus veïns i població del 
Lluçanès en general, així com les nombroses llegendes lligades a camins ramaders, 
bruixeria o bandolerisme, o bé les avingudes arbrades situades principalment al Lluçanès 
nord que humanitzen i caracteritzen aquestes vies de comunicació i amb una presència 
important. Per altra banda cal destacar algns elements singulars amb alt valor simbòlic 
com la Pedra Dreta, i la Rocadepena, o d’altres indrets de valor simbòlic per la bruixeria 
(goles d’algunes rieres, Serrat de les Forques a Sant Feliu Sasserra, etc.) o pels 
bandolerisme (Mas Rocaguinarda, esgrafiats, etc.) 
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Valors estètics 

Els principals valors estètics d’aquesta comarca rauen en aquest paisatge rural tradicional 
amb un binomi de naturalitat i antropització força equilibrat. La suavitat aparent del relleu 
que permet oferir àmplies vistes des del territori tant del propi territori com de fites 
paisatgístiques allunyades (Pirineu, Pedraforca, Berguedà, Montserrat, Montseny...) i la 
seva visualització s’associa a un estat de tranquil·litat difícil d’assolir en d’altres 
comarques. Per altra banda, les poblacions petites i compactes i masies disseminades que 
configuren un territori harmoniosament humanitzat també formen part d’aquest conjunt 
de valors estètics del Lluçanès. Finalment destacar la presència en nombrosos trams de les 
carreteres locals del Lluçanès nord, d’avingudes arbrades amb plataners que dota a 
aquestes vies de comunicació d’harmonia i humanització de tot el territori. 
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b. Miradors i principals corredors visuals de la unitat 
 

Existeixen diversos miradors al Lluçanès ja que la seva ubicació, el seu relleu i la seva 
altitud permeten observar des de diversos punts del Lluçanès grans visuals tant cap a 
l’interior del propi Lluçanès com en territoris del voltant i grans fites paisatgístiques de 
Catalunya. 

- Punts estratègics de visualització del Lluçanès: Lurdes (Prats de Lluçanès), 
ermita de Sant Adjutori (Olost), Crtra C-62 a l’alçada de la Muntada (Olost), Castell de 
Lluçà (Lluçà), Serrat de les Bruixes (Sant Feliu Sasserra), Serrat Martorell (Lluçà) 
 
- Miradors de territoris del voltant del Lluçanès: Santa Llúcia de Sobremunt 
(Sobremunt), Sant Salvador de Bellver (Sant Boi de Lluçanès), Urbanització del Grau (Sant 
Bartomeu del Grau), Santuari dels Munts (sant Boi de Lluçanès).  
 
- Carreteres amb visualització del paisatge: C-62 en el primer tram fins a Santa 
Creu de Jutglar; BV-4342 de Santa Creu de Jutglar a Santa Eulàlia de Puig-oriol; BV-4404 
entre la Torre d’Oristà i Oristà; el primer tram de la B-433 entre la C-62 i Oristà. 
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c. Potencialitats del paisatge 
 

L’aspecte rural i tradicional del Lluçanès ha d’entendre’s com un dels aspectes més 
interessants a promocionar per part dels actors del territori. La creixent demanda d’espais 
equilibrats i harmònics, on la natura i l’ambient rural contraposat a l’urbà són dominants, 
es consoliden com a focus d’atracció turística interior, allunyats del turisme de platja 
massificat. En aquest sentit, el turisme rural, de muntanya, de senderisme i de caps de 
setmana, semblen un important recurs econòmic de present i futur per aquest territori. 
Juntament cal afegir l’interessant i ampli patrimoni arquitectònic de la zona, especialment 
el que es refereix a masies tradicionals, moltes d’elles prou ben conservades i 
condicionades al nous temps, així com a determinats espais d’interès natural, com la riera 
de Merlès. 

5. Detecció de l’impacte i riscs paisatgístics 

a. Principals tipus d’impactes detectats 
 

Els principals impactes detectats són per una banda, la proliferació incipient de granges de 
gran magnitud i impacte sobre el territori causades per la implantació al territori de grans 
empreses agroindustrials poc lligades al territori.  

També la sobrepastura constitueix en algunes zones un impacte negatiu en el paisatge ja 
que la presència d’una elevada càrrea ramadera suposa la compactació erosió del sól així 
com la pèrdua de la qualitat de les pastures per on transiten. 

Per altra banda, l’actuació urbanística en alguns municipis també ha provocat en alguns 
casos un impacte i afectació directa en el paisatge urbà del Lluçanès. Un clar exemple 
podria ser la Fàbrica de Puigneró que en el seu moment va construir al bell mig del poble 
del Sant Bartomeu del Grau i que actualment (9 anys després del seu tancament) encara 
suposa un impacte considerable en aquest nucli urbà. 

Existeixen també altres impactes com ara la Planta de Compostatge de Fumanya ubicada al 
municipi de Sant Martí d’Albars però amb una afectació directa al nucli de Santa Creu de 
Jutglar (municipi d’Olost) que ha provocat un fort rebuig i diverses mobilitzacions, estudis, 
mesures correctores i inspeccions des dels anys 2000. 

Finalment cal destacar la presència d’un turisme massiu i poc respectuós amb el paisatge i 
el medi ambient situat a la riera de Merlès i concentrat en els mesos d’estiu. Així doncs, la 
presència massiva de banyistes a la riera de Merlès en els principals mesos de calor (juliol 
i agost) provoca un gran impacte paisatgístic que posa en risc l’alt valor natural de l’espai i 
provoca un gran rebuig per part de la població local dels voltants de la riera de Merlès que 
pateix les conseqüències. 
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b. Punts crítics del paisatge 
 
Els principals punts crítics del paisatge del Lluçanès estan lligats a la millora i arranjament 
de les vies de comunicació. Sovint aquestes vies creen grans espais amb una elevada 
visibilitat que apropa algunes parts del territori que abans no eren visibles. Aquestes 
zones d’elevada exposició visual des de les carreteres principals del Lluçanès 
constitueixen un seguit de punts vulnerables del paisatge. 

Per altra banda, a causa de la fragilitat dels hàbitats, la xarxa fluvial del Lluçanès es pot 
considerar un punt crític del paisatge ja que configura i vertebra el territori i esdevé en 
alguns casos un punt de concentració turística amb un gran impacte. 

 

c. Amenaces sobre els valors del paisatge 

 

Valors naturals 

La principal amenaça sobre els valors naturals del paisatge és la pèrdua de biodiversitat 
provocada per una banda, per l’abandonament de les activitats agrícoles i ramaderes 
tradicionals, la concentració de camps de conreus amb la conseqüent pèrdua de marges 
entre camps d’alta biodiversitat, la sobrepastura d’algunes zones provocat per l’altra 
càrrega ramadera d’algunes finques, l’evolució cap a models ramaders intensius i 
deslligats del territori (com les granges intensives i de grans dimensions en porcí) i, en 
conseqüència, la pèrdua del patrimoni agrari i ramader del Lluçanès.  

Per altra banda, i de forma localitzada, cal tenir en compte la sobreexplotació dels espais 
protegits per part de turistes, boletaries i visitants així com el pas de motos i bicicletes per 
senders de muntanya no habilitats per a tal efecte. 

 

Valors històrics i arquitectònics 

L’abandonament d’aquest patrimoni arquitèctonic, ja sigui perquè no se’n fa el 
manteniment i restauració o perquè ja no és habitat, constitueix una de les principals 
amenaces dels valors històrics i arquitectònics del Lluçanès. Per altra banda, la pèrdua de 
valors històrics com els camins ramaders està provocada per la falta de manteniment i de 
les pobres polítiques de conservació promogudes per les administracions públiques 
competents. Aquesta pèrdua, suposa no tan sols la pèrdua d’una oportunitat de 
dinamització territorial sinó també una pèrdua identitària i en definitiva d’autenticitat 
d’aquest territori. 

 

Valors socials 

Els valors socials del paisatge del Lluçanès estan íntimament lligats a festes i tradicions de 
diversos orígens. Malgrat tot, l’enquistament en aquest tipus de manifestacions socials 
sovint provoca una pèrdua en la riquesa de la seva celebració i, en definitiva una pèrdua 
del potencial turístic i econòmic que pot esdevenir. Una altra causa del seu deteriorament 
és la baixa promoció i difusió que se’n fa en el seu conjunt, optant sovint, per campanyes 
de comunicació molt locals. 
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Valors productius 

El valors productius del Lluçanès, estan intímament lligats a l’aprofitament dels recursos 
naturals (molins) o al seu domini i maneig (sector agrari). La pèrdua o deteriorament 
d’aquests valors, doncs, van molt lligats a les amenaces que s’oberven amb els valors 
naturals: la pèrdua de biodiversitat cultivada, el deteriorament de molts molins d’aigua, o 
la intensificació de la ramaderia porcina en detriment dels productors locals amb 
empreses de caire familiar i artesà, constitueixen algunes de les amenaces detectades en 
aquests valors. Per altra banda, la manca de terres de pastura posa en perill la ramaderia 
extensiva pròpia d’un territori amb les característiques del Lluçanès. Per altra banda, la 
pèrdua de població continuada del Lluçanès, també és la causa d’una pèrdua de capital 
humà per a les activitats econòmiques del territori. 

 

Valors simbòlics 

Els valors simbòlics d’un territori li confereixen el seu caràcter únic i irrepetible. Així 
doncs, és de vital importància la preservació d’aquests valors que confereixen al paisatge 
el qualificatiu de paisatge autèntic. Tot i això, sovint els valors simbòlics es perden a causa 
de l’envelliment de la població, de la manca en el traspàs de la informació entre 
generacions i de la mala gestió i preservació d’aquests valors. 
 

Valors estètics 

El valors estètics, finalment, són la cara més visible del territori i segurament són els 
valors més vulnerables ja que qualsevol alteració o degradació afecta directament aquests 
valors. Així doncs, la pèrdua d’aquest equilibri que actualment existeix al Lluçanès però 
que es troba en risc, és la principal amenaça per als valors estètics del Lluçanès. Cal no 
oblidar el paisatge urbà de cada un dels nuclis de població del Lluçanès que, poc a poc, i 
amb ànims de modernitzar el nucli, sovint provoquen una pèrdua en el seu valor estètic. 

6. Oportunitats i reptes a assolir 

a. Principals tipus d’oportunitats 
 

La seva elevada qualitat paisatgística i l’important nombre de valors que acull la unitat pot 
ser conduït cap a un increment del valor afegit dels productes que ofereix el Lluçanès. 
Aquesta oferta pot ser entesa en clau de mercat turístic però també, i molt particularment, 
com a eina per millorar les condicions de qualitat de vida dels habitants de la contrada. 

Per altra banda, la presència d’un sector agrari actiu permetrà mantenir i reconduir el 
paisatge ja sigui des del punt de vista dels valors naturals, del valors històrics o dels valors 
productius i sempre des de la viabilitat de les seves activitats econòmiques. 

També cal tenir en compte l’elevada sensibilitat envers la qualitat del paisatge del 
Lluçanès que hi ha. La percepció generalitzada de la presència d’un paisatge d’alt valor ha 
provocat que la població s’hagi mobilitzat en diverses ocasions davant d’impactes o 
agressions en el territori. Aquest fet dóna molt valor a l’elaboració i execució de la carta 
del paisatge del Lluçanès promoguda per una entitat local però participada i executada per 
diversos agents del territori. 

Finalment, la presència d’una entitat supramunicipal (Consorci del Lluçanès) que aglutina 
totes les administracions locals del Lluçanès és una oportunitat per a dur a terme 
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iniciatives per a la preservació del paisatge del Lluçanès. Per altra banda, destacar que 
aquesta entitat ja està duent a terme alguns projectes innovadors en matèria de 
desenvolupament Rural i sovint lligats a la preservació del paisatge. 

 

b. Entitats i iniciatives existents d’interès envers el paisatge 
 
A continuació llistem les principals entitats amb interès directe sobre el paisatge:  
 

- Plataforma Lluçanès Viu 
- ADEFFA (associació per a la Defensa de la Fuan i flora autòctona) 
- Centres Excursionistes 
- SOLC. Música i Tradició al Lluçanès 
- Consorci del Lluçanès 
- Espai Perot Rocaguinarda 
- Centre d’interpretació de la bruixeria 
- Associació de productors artesans del Lluçanès 
- Associació de propietaris Forestals del Lluçanès 
- Associació de Defensa Forestal (ADF) 
- Consorci del Lluçanès 
- Amics de les fonts del Lluçanès 
- Unió de Pagesos 

 
Existeixen, però, altres agents que sense incidir directament en el paisatge, són 

configuradors dels valors intangibles del paisatge. 

 

c. Principals reptes paisatgístics 
 

A tall de conclusió, resumim els principals reptes paisatgístic del Lluçanès: 

1) El manteniment d’una elevada qualitat paisatgística del Lluçanès. 
2) La conservació i enfortiment dels principals actors configuradors del paisatge: el 

sector agrícola i ramader. 
3) L’eliminació o eradicació dels principals impactes del paisatge o la seva 

minimització, si s’escau. 
4) La sensibilització i valorització per part de la població del conjunt dels valors 

paisatgístics del territori 
5) La mobilització de la població local a favor del manteniment d’aquest paisatge 
6) La innovació en matèria de desenvolupament rural per esdevenir un paisatge 

divers, autèntic i econòmicament viable. 
7) La concertació entre agents públics per a una coordinació entre municipis en 

matèria de criteris urbanístics, els quals tradicionalment han estat tractats de 
forma individualitzada per a cada municipi sense treballar en cap cas (tal com 
recomanava el document de Criteris d’Ordenació del Territori i del Paisatge del 
Lluçanès i el projecte Territoris Serens) l’ordenació del territori i el paisatge des 
del punt de vista territorial. 
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