
 

Localització 

Denominació  Entorn del gorg de Malatosca 

Localització  Vessant sud-est de la carretera d’Ogassa 

Coordenades  UTM: X=441336 Y=4676765 

 

Dades cadastrals  Referència Sup. Sup.Con. N. Pl Titularitat 

  17177A011000570000EG 384.2657 m² 1.114 m² 2 Josep Argelagues Charles 
  17177A011000980000EM 13.976 m² 202 m² 2 Josep Argelagues Charles 

  17177A011001180000EY 3.495 m² - - Maria Teresa Pujol 

Cambras 

  17177A011001450000EU 661 m²  - - Francesc Xavier  

Xalabarder Miramanda 

/Maria Fontcuberta Griño 

  17177A011001460000EH 8.009 m² 402 m² 1 Francesc Xavier  

Xalabarder Miramanda 

/Maria Fontcuberta Griño 

Dades Registrals  Finca     Municipi 

  2111     Sant Joan de les Abadesses 

  3560     Sant Joan de les Abadesses 

  202     Sant Joan de les Abadesses 

 

Fotografia element Emplaçament (es marca el punt de presa de coordenades 

UTM) 

 
 
 
 

 

 

Dades urbanístiques 

Pla Vigent  POUM de Sant Joan de les Abadesses 

Classificació  SNU (Sòl no urbanitzable) 

Qualificació  CP. espai de conreu i pastura / br. espai de bosc de ribera i frondoses 
   

Descripció del bé   

Context  L’àmbit de protecció s’estén al Sud del Molí de Malatosca que l’hi dona nom i a l’est de la 

carretera d’Ogassa. L’entorn presenta una topografia molt irregular marcada per la riera de 

Malatosca on les característiques geològiques han afavorit la formació de salts d’aigües. Una 

pista asfaltada dona accés rodat i un seguit de camins permeten arribar a la llera del propi 

gorg i el seu entorn. L’antic Molí de Malatosca es troba enmig de l’entorn Natural, al costat 

de la Riera i immediatament al costat d’aquest apareix el Pont de Malatosca. 

Ús actual  L’àmbit natural del gorg té ús municipal i privat, ja que hi ha alguns habitatges aïllats. 

Ús original  El Mas Malatosca va tenir ús d’habitatge associat al Molí de Malatosca que va ésser un molí 

fariner i posteriorment un molí per proporcionar energia elèctrica. 
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Estat de 

conservació 

 Bo; Sotmès a manteniment periòdic per part dels serveis municipals.  

Situació de risc  - L’entorn forma part del recorregut hidrogràfic de la riera de Mlatosca, així que és 

susceptible de patir inundacions en cas d’avingudes importants que a més podrien causar 

esllavissades als marges de la llera.  

- La frondositat del bosc de Ribera genera el perill d’incendis forestals. 

- Al ser un Gorg molt proper al nucli es poden donar aglomeracions de gent que malmetin 

l’entorn natural. Cal donar-hi solució. 
 

Àmbit de protecció i objecte 
Raons catalogació  L’entorn del Gorg de Malatosca ja es troba protegit com elements i comunitats vegetals 

d’interès pel paisatge. 

El molí de Malatosca ja està protegit com a BCIL. (Bé catalogat d’interès Cultural).  

El Pont de Malatosca ja està protegit dins del Catàleg de Bens Protegits de Sant Joan de les 

Abadesses. 

Elements/conjunts  Es troben protegits pel Catàleg de Bens protegits de Sant Joan de les Abadesses el gorg, salt 

d’aigua, bosc de ribera (Verneda i ma humit), torrent de Malatosca fins a la seva 

desembocadura al riu Ter i el Molí i Pont de Malatosca. 
 

Informació complementària 
Informació 

històrica 

 - 

Actuacions finca  - 

Observacions  El gorg de Malatosca i el seu entorn l’entorn formen part del catàleg de béns Protegits de 

Sant Joan de les Abadesses i està Protegit coma a Element i comunitats vegetals d’interès pel 

paisatge.  

-  Element número: ECP 09 

El Molí de Malatosca forma part del catàleg de béns Protegits de Sant Joan de les Abadesses 

i està Protegit coma BCIL amb nivell de protecció A. 

-  Element número: E 4.04 

El Pont de Malatosca forma part del catàleg de béns Protegits de Sant Joan de les Abadesses 

i està Protegit amb nivell de protecció A. 

-  Element número: OC 2.13 

Bibliografia  - 
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Fotografies Ortofoto 
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