Conca hidrogràfica de Gavarrós
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
A la vall de Gavarrós
A les valls de Gavarrós, La Coma i Pardinella
787-2200

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

42.26167
1.9257
411394
4679388

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08099-227
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal
Llei 3/1988 del Decret 148/1992, llei 4/1989
Fàcil
Altres
Pública
Ajuntament de Guardiola Plaça de l'Ajuntament, 3. 08694
(Guardiola de Berguedà)
Pere Cascante i Torrella
dt., 12/12/2017 - 01:00

Descripció
Conca alimentada pel torrent de Coll de Pal que, neix als plans de Coma floriu al T.M. de
Bagà i les seves aigües provinents de les neu a acumulades en els períodes hivernals
descendeixen pel vessant sud del Puigllançada pel torrent homònim i que separa les
muntanyes i els Rocs de Canells amb el cim del Puigllançada (TM. De Bagà). Un altre
torrent que alimenta la mateixa conca és el torrent de "la balma roja" que neix a les
"fontetes de Pardinella" sota mateix del cim del Puigllançada i que rep el seu nom perquè
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passa pel costat de la roca roja. Ambdós afluents i dos més que provenen del Clot del Forn
de l'anomenada "font del Pastor" i del torrent de la Boixeda que neix sota els prats de
canells formen aquest riu. Tots junts conformen el riu de Gavarrós molt a prop del nucli de
l'església. El riu va descendint i a l'alçada de la casa de l'Estret rep les aigües del torrent de
Pardinella que s'alimenta del torrent de l'home mort que neix sota el "Les roques de Rus", el
de "Pardinella" i finalment el de l'obaga fosca i també del torrent de la "Coma " que neix a
sota la collada grossa de Sant Marc. Tots junts formen el "Riu Tort" caracteritzat per les
aigües "tortes" i que desemboca al Llobregat a l'alçada de la casa de l'Espelt. Aquesta
conca esta caracteritzada per un seguit de valls que accedeixen a les zones de pastura
d'alta muntanya i que foren utilitzades per a l'hàbitat en època medieval
Observacions:
Conques alpines d'aigües que procedeixen de les neus acumulades en els períodes
hivernals i que conformen valls en estatge subalpí i montà. Amb boscos de pi rajolet, faig,
roure, pastures i prats alpins a les zones altes i planells que faciliten el conreu del cereal. La
seva humitat i la seva condició orogràfica provocava que quedés arrecerat dels rigorosos
freds i nevades de l'Hivern afavorint un clima idoni per al cultiu del cereal i la vinya en les
parts baixes. Les aigües del Gavarrós foren aprofitades per a la molta d'alguns molins i
també per a l'ús de la seva aigua
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