La Fembra Morta
El Bruc
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Anoia
Sud-oest del terme municipal, al límit amb el municipi de Piera
Al peu del cim de la Fembra Morta
766

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.57841
1.7374
394746
4603739

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Protecció:
Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:

08025-120
Patrimoni natural
Zona d'interès
Paleozoic
Regular
Legal

Xarxa natura 2000
Natura 2000
Àrea especial de conservació
Observacions protecció:

PEIN-Decret Generalitat 328/1992. Xarxa Natura 2000 (codi
ES5110012)
dt., 05/09/2006 - 12:00
Difícil
Altres
Pública

Data aprovació:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Fitxes associades:
Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
Autor de la fitxa:
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Roques Blanques

Gemma Estrada i Planell i Jordi Serra i Massansalvador

Data de registre de la fitxa:

dg., 08/07/2012 - 02:00

Descripció
Massís dominat pel cim de la Fembra Morta, d'uns 3 km2. Zona eminentment forestal
(boscos i bosquines) sobre sòl de pissarres, amb poca presència de conreus i d'urbanisme i
amb una gran diversitat de flora i fauna. En la vegetació destaquen les pinedes, els alzinars
i les brolles de romaní i bruc d'hivern. Entre les espècies d'interès comunitari prioritari hi ha
fenassars, llistonars, prats d'albellatge i pinedes de pinassa. Hi destaquen ls 70 espècies
d'ocells identificades, com ara l'àliga cuabarrada, el falcó pelegrí, el duc, l'astor, la
mallarenga, etc. Com al massís de Montserrat, hi abunden el porc senglar, la guineu, la
geneta, l'esquirol i altres mamífers.
Observacions:
La zona de la Fembra Morta inclosa dins el terme municipal del Bruc forma part d'un espai
natural molt més ampli, conegut com el massís de Mollons-Fembra Morta, que ocupa 58
km2 i que s'estén al voltant de l'àrea estricta al peu del cim de la Fembra Morta, fins al coll
del Bruc pel nord, el poble de Castellolí per l'oest, la ZEPA Roques Blanques per l'est i
Vallbona d'Anoia (carretera Capellades-Piera) pel sud. La part oriental de l'espai de la
Fembra Morta forma part de l'espai protegit (ZEPA) Montserrat-Roques Blanques-Llobregat;
la part occidental, fins al límit del terme municipal, n'està exclosa. La protecció legal de
l'espai, doncs, és parcial.
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