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Ha estat un hivern llarg, fred i nevat.  Un bon
hivern, seguit d’una primavera plujosa i freda.
Sis mesos plens de notícies reflectides en
aquest Picot Negre, moltes de bones, algunes no
tant. La no-aprovació de més de 750.000 € en
inversions previstes al Parc per al 2010 és pot-
ser la més decebedora. Però engresca l’aprova-
ció dels més de 350.000 € en ajuts a ajunta-
ments i propietaris; les actuacions realitzades
per la brigada de manteniment del Parc; l’inici
de les obres a Casa d’en Coll; la imminent apro-
vació inicial del Pla especial i la seva tramitació;
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l’exuberància de la muntanya per les pluges; les
pastures abundoses; les moltes activitats per a
visitants i locals organitzades i previstes als 17
municipis, moltes en col·laboració entre ajunta-
ments, entitats i Parc, generant activitats econò-
miques diverses, i tantes altres coses. 

Cal destacar l’elecció, el passat febrer, del nou
president de la Junta Rectora, en votació de tots
els membres, escollint-se el Sr. Joan Pous Porta,
que durant anys ha estat alcalde de Bellver i
president del Consell Comarcal de la Cerdanya,
a qui des d’aquí felicitem i amb qui ja ens hem
posat a treballar per millorar el Parc i apropar-lo
encara més al veïnat i visitants. 

També cal fer esment del premi que ens ha
estat concedit el passat juny, per la Federació
Europea de Parcs, EUROPARC Espanya, per rea-
litzar accions de conservació seguint estàndards
de qualitat, concretament pels treballs de millo-
ra d’hàbitats per a la perdiu xerra. 

Ara l’estiu avança, es fa més calorós i cal pren-
dre totes les precaucions possibles per evitar
focs a la muntanya: s’han revisat basses, s’han
adequat àrees recreatives, s’han repassat pistes
i s’han fet treballs silvícoles de prevenció. Amb
tot, un llamp ha encetat la temporada vora
Adraent, sortosament amb poques conseqüèn-
cies, gràcies a l’avís d’un veí i la ràpida actuació
dels bombers.

Així doncs, tenim un nou Picot Negre ple de
novetats i informació, al darrere de les quals hi
ha la feina i l’esforç de l’equip de gestió del Parc,
dels ajuntaments, dels propietaris i de volunta-
ris. Queden sis mesos fins al proper en el qual
tots seguirem treballant per a aquestes muntan-
yes i els seus veïns i segur que el proper Picot
serà igual de complet i engrescador. Bon estiu a
tothom i millor tardor.

Jordi Garcia Petit

Editorial

Jordi García Petit
director
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Les basses per a prevenció d’incendis s’imper-
meabilitzen amb una làmina de polietilè. Aquesta
làmina, en contacte amb l’aigua, rellisca tant que
fa impossible que els animals que cauen acci-
dentalment a la bassa en puguin sortir (fins i tot
els animals amb ungles esmolades). Per evitar
l’ofegament d’animals, o fins i tot de persones, a

la bassa que es va construir a coll de Pallers
(Estana), el Parc va instal·lar unes malles de
plàstic quadriculat sobre la làmina impermeable
per tot el perímetre de la bassa. Aquest sistema,
el qual ja s’ha utilitzat satisfactòriament en d’al-
tres basses, garanteix que si cauen animals a
dins la bassa en poden sortir sense dificultat. 

Malles antifoc a la bassa de coll de Pallers

Durant les obres de construcció del nou Centre
d’Interpretació de Flora de Tuixent es va malme-
tre part del jardí de plantes medicinals que hi ha
annex a la casa. Mitjançant la brigada del Parc, a
la zona del jardí afectada per les obres s’hi ha

construït un nou parterre combinant la
fusta tractada i la pedra de la zona. També s’ha
aprofitat la intervenció per  reparar el sistema de
reg.

Nou parterre al jardí de les plantes medicinals de Tuixent

A primers de maig es van iniciar les obres per
convertir l'antiga casa forestal de Casa en Coll, al
municipi d’Alàs i Cerc, a l’Alt Urgell, en un centre
d'estudis de muntanya. Mitjançant aquestes
obres es pretén habilitar una planta de l'immoble
perquè pugui acollir grups universitaris i investi-
gadors que realitzin projectes o estudis al Parc
Natural del Cadí-Moixeró, Parc Natural de l'Alt
Pirineu i en altres espais naturals propers. Així,
aquesta planta s'equiparà amb un petit laborato-
ri, un menjador-sala d'estar, una cuina, lliteres i

banys, i tindrà una capacitat total per a 18 per-
sones.

També està previst convertir la plan-
ta a nivell d'aparcament en un punt
d'atenció i informació del Parc, i
construir-hi una sala polivalent i
despatxos; tanmateix, aquesta
fase del projecte es preveu execu-
tar-la més endavant quan es dis-
posi del pressupost necessari.

Comencen les obres del
Centre d’Estudis de Muntanya de la Casa en Coll

Noticies

Fotografies:
Obres a Casa en Coll

Jardí de les plantes
medicinals de Tuixent

Bassa de coll de Pallers
Arxiu del Parc Natural
del Cadí-Moixeró

/
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El passat mes de febrer els membres de la
Junta Rectora van escollir el Sr. Joan Pous Porta
com a nou president. Feia sis anys que aquest
càrrec estava vacant, des que l’anterior presi-
dent, el Sr. Jacint Mora, el va posar a disposició
del nou Govern, i aquest va ser ocupat provisio-
nalment pel director general del Medi Natural. 

El Sr. Pous és una persona vinculada al territo-
ri, des dels seus anteriors càrrecs com a alcalde
de Bellver i president del Consell Comarcal de la
Cerdanya, com a empresari i historiador, bon
coneixedor del passat i present d’aquestes con-
trades, i de les gents que les habiten.

Enhorabona.

Nomenament del nou President de la Junta Rectora
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Com cada any, la brigada també destina part
del seu temps al manteniment de la xarxa de
camins del Parc. Durant aquests darrers mesos
s’ha desbrossat un tram del GR 4 a l’alçada del

Clot del Moro (Castellar de n’Hug), on la
vegetació pràcticament no permetia tran-

sitar-hi. També s’ha construït una peti-

ta passera de fusta tractada, per travessar el
torrent de Paller, al camí que porta a l’ermita de
Sant Pelegrí (Bagà), en substitució de l’antiga, ja
malmesa. Aquestes tasques s’han realitzat amb
la col·laboració de l’Associació Protectora de
Disminuïts Psíquics del Berguedà.

Treballs de millora de la xarxa de camins

Les darreres notícies sobre el llop
al Parc són que no en tenim notícia.
Durant aquest hivern, que ha estat
un dels més nevats dels darrers
anys, tot i la realització per part dels

agents rurals de nombrosos itineraris
programats per tal de localitzar rastres

de llop, no s’ha obtingut cap nova dada.

Així que en el que portem del 2010 encara no
s’ha produït cap atac a ramats domèstics ni cap
albirament reconegut, ni cap rastre o excrement
identificat com de llop. Pendents de si amb el
bon temps el o els llops es tornen a veure per les
nostres muntanyes, tota dada de possible pre-
sència en alguna zona concreta serà benvingu-
da.

Darreres notícies sobre el llop al Parc

El nou web dels Parcs del Departament de Medi
Ambient i Habitatge (DMAH) té la voluntat d’in-
formar, comunicar, educar i fer participar els
diferents públics que tenen interès per conèixer
i/o visitar el patrimoni natural protegit, i tenir una
informació actualitzada de les activitats de lleu-
re que s’hi organitzen, la gestió que s’hi desen-
volupa i com és la convivència en aquests
espais. Aquest web, estructurat amb el format de
portal, duplica i actualitza la informació d’a-
quests espais naturals de protecció especial: el
web consta de més de 3.000 pàgines i de més
de 1.000 imatges i vídeos distribuïts en diferents
galeries temàtiques.

El web www.gencat.cat/parcs és un portal
amb 14 webs: un per explicar la gestió conjunta
de la xarxa de parcs i un web per a cadascun
dels 13 parcs o paratges protegits que gestiona
el DMAH, on els visitants poden ser-ne protago-
nistes i participar-hi de manera activa mitjançant
l’enviament de comentaris, suggeriments, con-
tes, dibuixos i altres propostes concretes que
s’hi aniran incorporant. Us convidem a visitar els
apartats del Parc Natural del Cadí-Moixeró:
(www.gencat.cat/parcs/cadi) i del Paratge
Natural d’Interès Nacional del Massís del
Pedraforca: (www.gencat.cat/parcs/pedrafor-
ca).

El nou portal de Parcs Naturals
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Fotografies:
Abeurador de Moixeró

Construcció d’una passera de
fusta al torrent de Paller

Nou portal de Parcs Naturals
Arxiu del Parc Natural
del Cadí-Moixeró

Noticies
/

Durant aquest primer semestre de l’any s’han
dut a terme els treballs de manteniment de
diversos abeuradors, consistents en la recons-
trucció de les parets, tapament de les esquer-
des, neteja de l’interior i les conduccions, repa-
ració de les captacions d’aigua i altres millores.
Concretament, s’han arranjat els abeuradors del

Moixeró i la font Freda (Riu de Cerdanya), els
abeuradors de la font de la Ginebreda i la font del
Tudó (Gósol), i l’abeurador dels Orris i el del Clot
d’en Roca (Bagà). Queden pendents d’altres
actuacions al llarg d’aquest segon semestre per
continuar millorant les instal·lacions en la línia
de donar suport a la ramaderia extensiva. 

Manteniment dels abeuradors per al bestiar
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Aprofitant la Festa de l’Arbre amb les escoles
del Parc, el alumnes de l’escola Galceran de
Pinós, de Bagà van plantar, a Sant Joan de
l’Avellanet, una vintena d’arbres fruiters de
varietats antigues, amb la finalitat de conservar
el seu patrimoni genètic i el patrimoni etnològic
vinculat al seu conreu i promoure l’aprofitament
d’aquests fruiters històrics.

Es tracta d’arbres petits, que s’han
empeltat de les diferents varietats
antigues, de pomes i peres princi-
palment. D’aquesta manera estem
creant un viver amb fruiters antics
de nou port, que s’ha inventariat i
recuperat.

L’alumnat de l’escola de Bagà col·labora en la plantació de
varietats antigues de fruiters

Ja disposem del nou audiovisual del Parc
Natural: Cadí-Moixeró, tot un món. Aquest ens
presenta el Parc com un planeta en miniatura en
el qual, en un espai relativament reduït, hi
podem trobar una gran diversitat d’ambients que

van des dels típicament boreals fins a la medite-
rrània.

Es tracta d’un muntatge dinàmic i modern, amb
canvis de ritme, que capten l’atenció del visitant
des del primer moment.

Nou audiovisual del Parc

És a punt de sortir una nova llibreta del parc
natural, aquesta vegada dedicada a la vaca
bruna i al suport als ramaders de la zona, on
s’inclouen alguns consells sobre quina ha de ser
la nostra actitud quan ens trobem amb el bestiar
a la muntanya.

Quan passegem per la muntanya, quan anem
per un camí rural o, fins i tot, quan anem per una

carretera, ens podem trobar amb situacions
on no saber què fer. És molt important conèixer
quin és el comportament del bestiar i respectar
l’entorn on viu, perquè solament així sabrem
com hem d’actuar i podrem gaudir de l’observa-
ció d’aquests animals que habiten les nostres
muntanyes durant els mesos d’estiu i que
podem trobar tot l’any vora les poblacions.

Llibreta amb consells sobre la nostra actitud amb el bes-
tiar de muntanya

Noticies
/

Fotografies:
Una de les pantalles del joc
interactiu sobre el llop
La Factoria d’Imatges

Festa de l’arbre
Joan Bartés

Portada de la nova llibreta
Arxiu de Tritó

revista informativa
del PARC NATURAL
del CADÍ-MOIXERÓ

juny 2010
número 15

5
el picot negre

Com  a complement del material didàctic sobre
el llop “l’Udol”, que des del 2007 es treballa a les
escoles de l’àrea del Parc, s’ha editat un CD amb
jocs interactius en relació amb aquesta espècie,
per tal d’aprofundir en el coneixement del llop i
la seva importància dins l’ecosistema.

Es preveu que a l’inici del proper curs escolar
aquest joc interactiu estigui a disposició de
tothom en una adreça electrònica vinculada a la
pàgina web del Parc i de la qual oportunament
es farà difusió.

El joc està estructurat en diferents pantalles,
cada una dedicada a un tema relacionat amb la
biologia, i el comportament i les interaccions
amb els humans, en la qual es prioritzen els con-
tinguts didàctics, tenint, però, un magnífic suport
gràfic i una acurada escenificació dels paisatges
i els seus elements. Previst inicialment per a una
franja d’edat entre els 7 i 12 anys, estem segurs
que tothom que s’animi a jugar-hi podrà gaudir
d’una estona agradable, independentment de
l’edat.

Joc interactiu per a ordinador sobre el llop
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El dia 30 de maig, dins dels actes de la Festa
de les Trementinaires,  es va fer la presentació
del llibre infantil il·lustrat La trementinaire de
les nenes rosses, d’Isidre Domenjó i Carme
Invernón. L’acte va tenir lloc al nou Centre
d’Interpretació del Parc, a Tuixent. En la presen-
tació del llibre va intervenir-hi Josep Badia, pre-
sident del Consell d’Administració de RITSA
(Recursos i Iniciatives Tuixent, SA), qui va llegir
un escrit del director del Parc, Jordi Garcia,
excusant la seva absència a l’acte per motius
personals.

Tot seguit, els dos autors del llibre van expli-
car com havia sorgit la idea i quin havia

estat el procés creatiu. Isidre Domenjó
va recordar la seva estreta relació
amb el món de les trementinaires

des de fa quinze anys, quan es va començar a
gestar el projecte del museu, per la qual cosa va
decidir traslladar una història de trementinaires
a l’univers dels infants. Per la seva part, Carme
Invernón va comentar que també se sentia molt
atreta per les trementinaires i tot el que van
representar i va explicar la utilització de diverses
tècniques a l’hora de fer les il·lustracions del lli-
bre.

L’acte es va cloure amb la intervenció de dues
de les tremeninaires que apareixen com a perso-
natges del conte, Càndida Majoral i Emília
Llorens, filla i néta de la protagonista del libre,
Maria Majoral, “la trementinaire de les nenes
rosses”. Totes dues van explicar diverses anèc-
dotes de quan havien “anat pel món” acompa-
nyant la Maria.

Presentació del llibre: “La trementinaire de les nenes rosses”

Els dies 27 i 28 de maig es van celebrar
les Terceres Jornades de Parcs Naturals del

Departament de Medi Ambient i Habitatge,
emmarcades dins l’Any Internacional de la
Diversitat Biològica. El parc amfitrió ha estat el
Parc Natural del Cadí-Moixeró, i el lloc de troba-
da el Centre Cívic de Bellver de Cerdanya.

El primer dia es van presentar dues xerrades
sobre canvi climàtic: “Efectes del canvi climàtic
a Catalunya: cas d’estudi del delta de l’Ebre”, a
càrrec d’Iñaki Gili, secretari executiu de l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic i “El observatorio del
cambio climático de Sierra Nevada. La gestión
adaptativa”, d’Ignacio Henares, Conservador del
Parc Nacional i Natural de Sierra Nevada. A la

tarda, es van fer tres sortides guiades per donar
a conèixer el patrimoni natural i cultural de la
zona, a Prat de Cadí, Prat d’Aguiló i una visita al
nucli antic de Bellver, Talló i Pedra.

El segon dia va servir per a presentar experièn-
cies dels diversos parcs participants, dins les
àrees de conservació, manteniment d’infraes-
tructures i ecosistemes, centres de documenta-
ció, ús públic i educació ambiental,  i desenvolu-
pament socioeconòmic.

Cal destacar el nostre agraïment a l’Ajuntament
de Bellver de Cerdanya per la seva col·laboració
en la cessió del Centre Cívic.

S’han celebrat les Terceres Jornades de Parcs Naturals,
a Bellver de Cerdanya

Fotografies:
Portada del llibre “La trementi-
naire de les nenes roses”
Isidre Domenjó

Sortida a Prat d’Aguiló durant
les 3res Jornades de Parcs
Naturals.
Arxiu del Parc Natural
del Cadí-Moixeró
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El passat mes de maig, dins els actes de cele-
bració del Dia Europeu dels Parcs Naturals, l’Any
Internacional de la Diversitat Biològica i el
Programa Natura i Ciutadania de DEPANA, es va
realitzar aquesta jornada. Aquesta consistia en
actuar contra el seneci (Senecio inaequidens),
una planta originaria de Sud-àfrica, introduïda a
Europa amb les importacions de llana a mitjan
segle XX. S’estableix en zones amb vegetació,
però també a espais degradats, amb gran predi-
lecció pels vorals de carreteres i terrenys erms o
remoguts.

La seva  presència comporta una pèrdua de
comunitats i el desplaçament de plantes
autòctones i també provoca una pèrdua
econòmica de les pastures, atesa la
seva toxicitat per a les vaques,
cavalls i altres animals.

Organitzada conjuntament amb
DEPANA i el Grup de Defensa de la
Natura del  Berguedà, també hi
van col·laborar els Amics del
Massís del Pedraforca.

Jornada de voluntariat d’eradicació de seneci a Orriols

El 2010 ha estat reconegut com a l’Any
Internacional de la Biodiversitat pel Conveni de
Diversitat Biològica de les Nacions Unides.
Durant tot l’any se succeiran activitats de tota
mena per difondre la necessitat de conservar la
diversitat biològica i estimular l’adopció de
mesures per aconseguir-ho. És una oportunitat,
a escala mundial, per reconèixer la importància
de la biodiversitat per a la Terra.

La xarxa d’espais naturals protegits de
Catalunya contribueix decisivament en la con-
servació dels hàbitats i les espècies. Un 30% del
territori està protegit sota alguna forma jurídica-

ment reconeguda. S’hi ordenen i regulen les
activitats que s’hi practiquen i els usos que se’n
fan, amb vista a conservar la riquesa patrimonial
que allotgen i compatibilitzar-la amb l’activitat
humana.

Any Internacional de la Biodiversitat

Fotografies:
Sortida de camp durant el curs
introductori sobre el llop
Signatus, Grup Naturalista

Jornada d’eradicació de seneci
Arxiu del Parc Natural
del Cadí-Moixeró
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El passat mes de maig i durant 3 caps de set-
mana, es va realitzar un curs introductori sobre
el llop, en el qual es va oferir una visió general i
completa d’aquesta espècie. Es van treballar
aspectes de biologia, ecologia, evolució, com-
portament, seguiment, relats i creences, dibuix i

fotografia combinant classes teòriques amb sor-
tides al camp.

Organitzat conjuntament entre el Parc i
l’Associació Signatus Grup Naturalista, es van
cobrir les 20 places previstes.

Una aproximació al món del llop

picot15:ordenat  05/08/10  15:05  Página 7



Què són els hàbitats CORINE?
Els hàbitats són els diferents ambients que,

sotmesos a unes condicions determinades (de
clima, de substrat, de topografia,...), acullen
unes poblacions animals i vegetals particulars.
Més concretament, els hàbitats CORINE són els
hàbitats naturals, seminaturals o artificialitzats
classificats, segons els criteris del programa
CORINE de la Unió Europea. 

La classificació CORINE es basa sobretot en
l’estructura i la composició de les comunitats

d’éssers vius que contenen els hàbitats.
Com que en la majoria dels casos el

poblament vegetal és la part més visi-
ble, estàtica, fàcilment tipificable i
sovint representa el suport sobre el
qual viuen altres conjunts d’organis-
mes, a la pràctica la majoria dels
hàbitats són definits mitjançant la
vegetació que inclouen. D’aquí l’es-
treta relació entre hàbitats i comuni-

tats vegetals. D’ara en endavant,
doncs, parlarem indistintament de

mapes d’hàbitats i mapes de vegetació,
entenent que es tracta de productes molt

similars.

Què és un mapa de vegetació?
En un mapa de vegetació es representen uni-

tats de vegetació, és a dir, conjunts de plantes
que viuen sota unes mateixes condicions ecolò-
giques i que constitueixen comunitats vegetals,
ja sigui individualment o formant complexos (per
exemple matollars i prats que conviuen en un
mateix espai). 

Per a què serveix
un mapa de vegetació?

La cartografia de la vegetació (i dels hàbitats)
és un document molt interessant per al coneixe-
ment i per a la gestió del medi natural. Recollir

en un mapa temàtic la realitat interpretada d’un
territori aporta un coneixement filtrat de la reali-
tat, en el qual es ressalta el més important i
s’obvia el menys significatiu que, sovint, fa més
difícil d’entendre la resta. Això ja era així abans
de l’extraordinari desenvolupament dels
Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), però ara
amb aquesta nova eina informàtica aquella afir-
mació resulta molt més plena de sentit, ja que
permet relacionar la vegetació amb la topografia
i amb altres mapes temàtics.

Quina cartografia hi ha feta
al Parc Natural del Cadí-Moixeró?

Com que el parc natural queda inclòs majorità-
riament als fulls de l’Institut Geogràfic Nacional
(IGN) 254 –Gósol i 255- La Pobla de Lillet i en
una petita part als fulls  216 – Bellver i 217 –
Puigcerdà, la publicació d’aquests fulls del Mapa
de Vegetació de Catalunya a escala 1:50.000,
entre els anys 1994 i 2000 va representar la pri-
mera cartografia general a un cert detall de la
vegetació del Parc.

La cartografia dels hàbitats CORINE
al Parc Natural del Cadí-Moixerò

Flora

La cartografia dels hàbitats CORINE
al Parc Natural del Cadí-Moixeró
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Departament de Biologia
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Universitat de Barcelona

Fotografia:
Serra del Moixeró i La Tosa
Arxiu del Departament de
Biologia Vegetal i Institut de
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Posteriorment (2004-2007), la publicació per
part de l’Institut Cartogràfic de Catalunya de la
Cartografia dels Hàbitats de Catalunya a escala
1:50.000 (CHC50), promoguda pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge amb una llegenda
basada en el CORINE Biotopes Manual represen-
ta la segona aproximació cartogràfica a la matei-
xa escala sobre la realitat del Parc.

Els productes esmentats són especialment
indicats per a un ús de caràcter general a causa
de la seva escala, però no donen la precisió
necessària per dur a terme una gestió del terri-
tori més propera i de més detall com la que es
necessita en una zona protegida com és ara un
parc natural. Aquesta precisió afecta tant la deli-
neació del mapa com la definició de les unitats
de la llegenda que s’hi representen, és a dir, és
quantitativa i qualitativa. Per aquesta raó l’any
2007 la direcció del Parc es va proposar de fer
una nova cartografia a una escala més detallada
i prenent com a llegenda la llista completa dels
hàbitats CORINE (es tracta de l’adaptació a
Catalunya del CORINE Biotopes Manual, d’àmbit
europeu) i no pas les unitats de la CHC50 que
simplifiquen força aquella llegenda. Així es va
posar a punt un protocol de caràcter general per
elaborar aquest mapa que servís per definir-ne
les característiques i seguidament es va posar
en pràctica al Paratge Natural Interès Nacional

del Pedraforca (2007). Aquest protocol ha esde-
vingut pioner en el sentit que en anys posteriors
altres parcs naturals, tant gestionats per la
Generalitat de Catalunya com per la Diputació de
Barcelona, han posat en marxa programes de
cartografia seguint aquests mateixos criteris per
tal de poder tenir un producte que ajudi a gestio-
nar millor aquests territoris protegits.

Com es fa un mapa de vegetació
o d’hàbitats?

Per fer un mapa de vegetació, o qualsevol altra
cartografia temàtica, cal comptar amb un bon
fons topogràfic sobre el qual delinearem les
unitats de la llegenda i un sistema d’in-
formació geogràfica (SIG) que ens per-
metrà obtenir un mapa digital.

El primer que cal fer és fotointer-
pretar les ortoimatges del territori.
Una ortoimatge és una fotografia
aèria, feta des d’un avió, corregida
convenientment per treure-li les
distorsions pròpies de la fotografia i
transformada en una imatge geore-
ferenciada, perfectament superposa-
ble als fons topogràfics. L’anàlisi visual
d’aquestes imatges permet destriar clara-

ment els boscos, dels
matollars i dels prats. Les
grans cingleres, les tarte-
res de roca, les surgències
d’aigua, les poblacions
humanes... es poden reco-
nèixer perfectament en les
imatges i, per tant, la
fotointerpretació consis-
teix a fer una primera deli-
neació de polígons,
segons els grans tipus
d’unitats que es reconei-
xen directament en una
imatge. 

Flora

La cartografia dels hàbitats CORINE
al Parc Natural del Cadí-Moixeró
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Mapes:
Representació d’un fragment
del parc natural (solell del
Moixeró) amb la codificació dels
hàbitats Corine i la dels Hàbitats
d’Interès comunitari (HIC). Els
hàbitats de més de 2000 m2 es
delimiten mitjançant polígons;
els més petits s’assenyalen
amb un punt, sovint capturats
amb GPS, que en aquesta
representació s’han simbolitzat
amb  cercles de color carabas-
sa. 

Al costat mapa Corine de la
zona
Arxiu del Departament de
Biologia Vegetal i Institut de
Recerca de la Biodiversitat.
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Si aquesta fotointerpretació es fa sobre foto-
grafia aèria en color es poden distingir determi-
nades coses (boscos de planifolis i de coníferes,
pastures seques i humides,...). Si podem dispo-
sar de fotografia aèria en infraroig color se’n
poden distingir més. Per exemple, podrem dis-
tingir entre boscos caducifolis i boscos esclero-
fil·les perquè els primers tenen un to molt ver-
mellós mentre els segons apareixen amb un
color força més fosc. L’infraroig color detecta el
contingut hídric dels vegetals de manera que els
caducifolis, sobretot quan tenen la fulla tendra, o
els prats molt higròfils, donen uns colors molt
més vermells que les altres formacions relacio-
nades (boscos aciculifolis, prats xeròfils,...).

Fotointerpretar ortoimatges  també té
algun inconvenient. Algunes cingleres

perfectament verticals o abalmades
poden no veure’s a la imatge, perquè
en projecció és com si no existissin.
Llavors cal visualitzar la fotografia
aèria amb un aparell anomenat
estereoscopi que ens permet veure
la imatge en relleu i així no se’ns
escaparan aquests detalls en la

fotointerpretació.

Un cop fotointerpretat el territori es du
a terme el treball de camp que consisteix

a revisar la feina feta al laboratori i anar
posant etiquetes (codis) a cadascun dels polí-
gons i dels punts, segons la llegenda que fem
servir. En el treball de camp podem adonar-nos
que alguns polígons que ens semblaven dife-
rents a la interpretació en realitat són el mateix,
llavors refondrem els dos polígons en un i l’eti-
quetarem. O pot passar a l’inrevés; una taca que
semblava un sol tipus de bosc, en realitat és una
barreja de dues menes de boscos diferents.
Llavors cal delinear la separació i etiquetar-los. 

Un cop s’ha acabat el treball de camp cal inte-
grar en el Sistema d’Informació Geogràfica (SIG)
tots els elements del mapa, els geomètrics i els
descriptius. Des del SIG podem aplicar també

diferents eines que ens ajudin a buscar possibles
errors, tant de tipus geomètric com d’etiquetat-
ge.

Mentre fem el treball de camp es poden anar
marcant punts mitjançant un GPS sobre els hàbi-
tats que tinguin una superfície massa petita per
ser recollits com a polígons i que compleixin
amb alguna de les condicions que comentarem
més endavant. Un cop al laboratori es traspas-
sen automàticament des del GPS al mapa  i allà
es completa la seva base de dades.

Un cop
enllestits els
mapes (capa
de polígons i
capa de punts)
es redacta la
m e m ò r i a
corresponent,
la qual du una
ampliació de la
llegenda on es
recullen les
particularitats
observades en
cadascuna de
les unitats i els dóna una sèrie de dades numè-
riques que es calculen des del SIG (nombre de
polígons, àrea que ocupa, representativitat de la
unitat en el Parc,...).

Característiques de la cartografia
1:10.000 del Parc  

La cartografia dels parcs naturals es realitza de
forma digital i pot fer part d’un Sistema
d’Informació Geogràfica. Per tant, a part de ver-
sions que se’n puguin fer en paper, és especial-
ment útil la versió digital, la qual no és res més
que un conjunt d’elements geomètrics associats
a una sèrie de bases de dades amb la descripció
temàtica d’aquells elements. Cada mapa s’es-
tructura en dues capes; una de polígons i una
altra de punts. 
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La capa de polígons divideix el territori amb
tantes parts ecològicament homogènies en les
quals es pot reconèixer un hàbitat dominant.
L’àrea mínima dels polígons és de 0,2 ha, és a
dir, una dècima part que la de la CHC50. La
cobertura de polígons cobreix íntegrament el
territori, no hi deixa cap espai buit i cada polígon
comprèn un sol hàbitat. La capa de punts recull
la localització d’aquells hàbitats que ocupen
menys de 0,2 ha. Per tant, alguns hàbitats són
representats sempre mitjançant punts com ara
determinades jonqueres, les comunitats fonti-
nals,... però d’altres hàbitats poden tenir repre-
sentació a la capa de polígons i a la de punts.
Aquesta capa de punts no té àrea mínima i, per
tant, qualsevol hàbitat hi pot ser representat.
Això implica que no pot ser exhaustiva, és a dir,
que allà on hi ha un punt és segur que hi ha l’hà-
bitat indicat, però allà on no hi ha un punt no vol
dir que no hi hagi un hàbitat que ocupi menys de
0,2 ha. Per tant, els punts es posen a criteri de
l’autor i aquest criteri té en compte algunes
qüestions importants en temes de biodiversitat i
de conservació com ara:  

- hàbitats poc presents en el conjunt de
Catalunya (ni que siguin freqüents en el parc
natural en qüestió)
- ambients poc representats en un determinat
territori (elements humits en ambients secs,
hàbitats de llocs alts en indrets anormalment
baixos, hàbitats mediterranis en ambients
humits o muntanyencs, etc.)
- presència d’un nombre elevat d’hàbitats dife-
rents en una part petita del territori
- hàbitats que identifiquin la presència local
d’un determinat tipus de sòl (o de determina-
des condicions físiques) en un entorn on domi-
nin altres condicions 
- hàbitats que continguin alguna espècie espe-
cialment valuosa (raresa, endemisme,....)
- hàbitats que no es puguin representar mai
com a polígons, ni que no siguin especialment
rars ni interessants. 

Les bases de dades de les dues cobertures no
són exactament iguals. La de polígons a més
dels camps amb la superfície, el codi de l’Hàbitat
CORINE i l’enunciat complet d’aquest hàbitat du
també el camp HIC que indica si l’hàbitat en
qüestió és considerat d’interès comunitari, el
camp prioritari per indicar si l’HIC és o no priori-
tari i un darrer camp anomenat tipus en el qual
s’indiquen els polígons en els quals l’hàbitat que
l’ocupa se’n considera una bona representació,
segons criteris d’estructura, de composició flo-
rística i d’estat de conservació. A la capa de
punts, s’hi afegeixen dos camps més, un de
superfície (ja que els punts no en tenen) en el
qual es dóna una indicació del recobriment
d’hàbitat i un altre radi que indica la precisió
amb la qual es donen les coordenades del
punt. Si s’ha pres amb un GPS de
camp, la precisió pot ser de 10 m; si
es tracta d’algun recull bibliogràfic la
precisió pot ser més petita...

Quan tindrem
la cartografia 1:10.000
del Parc acabada? 

L’any 2010 és el quart any que es fa
aquesta cartografia al PN del Cadí-
Moixeró i en acabar l’any hi haurà cartogra-
fiades unes 21.000 ha que representen poc més
de la meitat del Parc. Aquest territori ja cartogra-
fiat comprèn tot el vessant sud des del Collell, a
la baga del Pedraforca, fins a Castellar de n’Hug,
incloent-hi les finques properes a aquesta darre-
ra població que s’han agregat darrerament al
Parc. 

Tenint en compte que aquest vessant solell és
molt més desforestat i molt més fragmentat pel
que fa a la continuïtat dels hàbitats que no pas
l’obaga considerem que si es manté el nivell
d’inversió d’aquests 4 primers anys, en tres o
quatre anualitats més es podran completar les
capes de tot el Parc.

Flora

La cartografia dels hàbitats CORINE
al Parc Natural del Cadí-Moixeró

Fotografia:
Serra del Moixeró i La Tosa
Arxiu del Departament de
Biologia Vegetal i Institut de
Recerca de la Biodiversitat.
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Descripció identificació
El mussol pirinenc (Aegolius funereus) és un

rapinyaire nocturn de mida discreta, rabassut i
una mica cap gros, els seus grans anells oculars
són trencats a la part superior per les celles pro-
minents que li donen un aire de sorpresa.
Mimèticament amb l’escorça dels arbres del seu
hàbitat pirinenc, aquest mussol presenta una
coloració entra bruna i grisa tacada amb espur-
nes blanques, fet que a Finlàndia li ha donat el
bonic nom de helmipöllö (mussol amb perles o

perlat). Les urpes esmolades i poderoses són
de color negre i el bec de color cru li queda

quasi completament amagat entre les
plomes de la cara. Poc més gran que
el xot (Otus scops) el mussol pirinenc
és juntament amb el mussol comú
(Athene noctua) un dels rapinyaires
nocturns més petits de casa nostra,
amb una longitud entre 22 i 28 cm.
L’envergadura de 40-50 cm i el pes

entre 120-220 g. Tanmateix, l’abun-
dància i l’espessor del seu plomatge

fa que aparentment estiguem davant
d’un rapinyaire nocturn de dimensions

superiors. Com la majoria de mussols
aquesta espècie presenta dimorfisme sexual

invers, les femelles són entre un 20 i un 30%
més grosses que els mascles.

Distribució, població i tendència
Les grans poblacions de mussol pirinenc s’es-

tenen sobretot per les serralades i boscos del
nord d’Euràsia i del continent d’Amèrica del
Nord. Al vell continent, però, el trobem també en
poblacions més o menys importants, a les serra-
lades d’Europa Central fins al límit meridional
dels Pirineus i els Balcans.

L’àrea de distribució per a aquesta espècie a
Catalunya es troba a les comarques pirinenques,

on ocupa els boscos subalpins de pi roig (Pinus
sylvestris), avets (Abies alba) i sobretot pi negre
(Pinus uncinata). El límit de la seva distribució és
al sud el Prepirineu del Berguedà i el Solsonès i
a l’est el trobem al Ripollès, malgrat que no
podem descartar la
seva presència en
punts de l’alta
Garrotxa.

Altitudinalment el
mussol pirinenc
ocupa a Catalunya
els esmentats bos-
cos de coníferes a
partir dels 1.700
msnm, fins al límit de l’arbrat; a les obagues,
però, pot baixar fins als 1.400 o 1.500 i al ves-
sant atlàntic, a la Val d’Aran, es troba fins i tot a
1.100 msnm.

Els Pirineus són el límit meridional de la distri-
bució europea d’aquesta espècie d’origen bore-
al, la població pirinenca, amenaçada i marginal
compte només amb uns 500 o 600 territoris,
dels quals estimem que poc més de 150 corres-
ponen a Catalunya. Cada territori correspon a un
mascle i aquest sembla clar que el manté durant
tot l’any; en canvi, les femelles són nòmades i
més escasses, la proporció de femelles es calcu-
la al voltant del 60% dels mascles. Tot plegat,
dóna una població d’individus adults propera a
un miler en la totalitat dels Pirineus.

Alimentació i tècnica de caça
Aquest rapinyaire nocturn, de mida discreta, és

un especialista en la caça de petits mamífers.
Acostuma fer esperes de caça a poca alçada.
Les branques baixes, soques, plançons i fins i tot
les roques o els petits turons ofereixen posaders
de caça des d’on detecta les seves preses
sobretot d’oïda i les atrapa amb les urpes primes
i esmolades.

Àngel Bonada
Lutra AM (Lutra Associació
Mediambiental)

Fotografia:
El seu origen boreal, fa que el
mussol pirinenc presenti adap-
tacions morfològiques al fred
extrem: l’emplomissada espes-
sa que li arriba fins als dits i les
ungles i més enllà de la base
del bec n’és un bon exemple.
Lutra AM
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La seva dieta, a casa nostra, la conformen prin-
cipalment els ratolins de bosc (Apodemus sp),
els talpons (Microtus sp) i en menys mesura les
rates cellardes (Eliomys quercinus) i les musa-
ranyes (Sorex sp), depenent en gran mesura de
l’abundància de les diferents espècies al seu
territori de caça. Els micromamífers pateixen
oscil·lacions demogràfiques importants, la qual
cosa fa que el mussol pirinenc a vegades hagi de
capturar i alimentar-se de grans insectes i petits
ocells forestals com els trencapinyes (Loxia cur-
virostra) i les mallerengues (Parus sp).

Si abans apuntàvem de la seva morfologia
algunes adaptacions al fred extrem, igualment
cal destacar en el seu comportament i biologia
tròfica, detalls i estratègies adaptades i desenvo-

lupades per la mateixa raó, ja que el
mussol pirinenc, durant una gran part
de l’any, sovint ha de descongelar les
preses del seu rebost “covant-les”
amb la calor del seu cos per poder-
se-les menjar o bé péixer-les als seus
pollets.

D’altra banda, el seu sentit de l’oïda,
extraordinàriament fi, i la seva capa-
citat per al vol silenciós, fan d’aques-
ta espècie un caçador nocturn eficaç
que pot caçar en la foscor total.
Aquests darrers detalls fan que sigui
un ocell de costums molt nocturnes,
raó que li ajuda sense cap dubte a
passar molt desapercebut.

Reproducció
L’època de zel d’aquesta espècie comença al

febrer i s’allarga fins ben entrat l’abril. Durant
aquest període de temps (que varia segons els
anys) el mascle emet des dels punts estratègics
del seu territori una mena de balboteig melancò-
lic, en sèries repetitives de 8 o 9 estrofes sepa-
rades per pauses de 3 o 4 segons. És un cant
que ens recorda força al cant de la puput (Upupa
epops). Aquest cant típic que anomenem “pitar”,
li serveix al mascle de mussol pirinenc per deli-

mitar i marcar el seu territori davant d’altres
mussols i rapinyaires nocturns i alhora per
atraure les femelles que són nòmades, i així ini-
ciar la reproducció.

Els mussols no construeixen cap mena de niu.
El mussol pirinenc és un ocupant secundari de
cavitats, un ocupa i les utilitza per nidificar els
forats dels arbres. Tot i que pot utilitzar qualsevol
cavitat que trobi adequada, normalment es deci-
deix pels forats dels picots; primer el de picot
negre (Dryocopus martius), després el del picot
verd (Picus viridis) i/o finalment si no hi ha cap
altra possibilitat també es pot posar al forat del
picot garser gros (Dendrocopos major), tot i que,
en aquest últim hi entra molt just i fins i tot la
posta haurà de ser més modesta per qües-
tió d’espai.

La femella pon de 2 a 8 (4-5) ous dins
la cavitat, i llavors els cova, només
ella, de 24 a 28 dies. Durant aquest
període fins a l’eclosió i els primers
dies dels pollets al niu, que s’allar-
ga entre 38 i 40 dies, la femella gai-
rebé no marxa mai del niu, ni de dia
ni de nit, i és el mascle qui els porta
totes les preses, per tant, en aquesta
època és habitual que s’acumulin al
niu un nombre important de preses com
a rebost. Si el mascle és un bon caçador i
l’any és bo de petits mamífers és possible
que mantingui a més d’una femella al seu terri-
tori (poligínia). Al cap d’un parell de setmanes de
l’eclosió, amb alguns dels pollets ja crescudets,
la femella ja surt del niu, s’afegeix a la cacera, i
de dia deixa de quedar-se amb els pollets. Al cap
d’una trentena de dies de l’eclosió i animats pels
adults des de fora del niu, els pollets de manera
escalonada s’aniran esquerant. Val a dir, però,
que encara dependran uns dies dels adults fins a
valer-se per ells mateixos, després d’això tant
els polls com la femella abandonaran el territori.
En aquest punt el mascle quedarà sol altra vega-
da en silenci fins a la propera temporada de zel.
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Fotografies:
A la part superior, l’èxit en la
reproducció del mussol piri-
nenc va estretament lligada a
les oscil·lacions demogràfiques
de les seves preses principals:
els micromamífers.

A sota, exmplar de mussol piri-
nenc.
Lutra AM
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Estatus i principals amenaces
El fet que el mussol pirinenc sigui una espècie

amenaçada a Catalunya amb la catalogació de
vulnerable (VU) ve donat principalment per la
gestió i l’aprofitament forestal que s’ha fet dels
nostres boscos durant dècades. Aquesta gestió
forestal ha prioritzat sempre la producció de
fusta i els aprofitaments no han tingut en comp-
te la conservació del mussol pirinenc ni de la
resta de la fauna forestal subalpina. Aquest fet,
encara que en mesura minimitzat, no es pot dir
que s’hagi solucionat, ja que encara que cada
vegada l’Administració incorpora criteris de con-
servació a la seva gestió forestal, aquests enca-

ra no són adquirits i executats de manera real i
rigorosa per part d’alguns tècnics i operaris

forestals. D’altra banda, hem de recordar
que encara no hi ha un protocol espe-

cífic per al mussol pirinenc i que de
moment només es pot emprar un
seguit de recomanacions publica-
des pels diferents equips que han
treballat amb l’espècie a Catalunya.
També s’ha de tenir en compte

que malgrat que no hi hagi diferèn-
cies genèticament amb les pobla-

cions de la resta d’Europa, la situació
més o menys aïllada de la població piri-

nenca d’aquest rapinyaire nocturn, així
com la seva qualitat de població relicta i mar-

ginal d’origen boreal, dóna a aquesta població un
caràcter de fragilitat prou singular i amenaçada
com per no adormir-se en la seva conservació. 

Una descoberta no tan recent
Podem trobar documentat que aquest rapinyai-

re nocturn va ser descobert als Pirineus els anys
seixanta, quan un ornitòleg en va trobar un niu
ocupat a un pi negre a l’alta Cerdanya, prop de
Font Romeu (Van der Vloet 1963). Més de vint
anys després se’n comprovava la seva reproduc-
ció a Catalunya (J. Canut, D. Garcia 1983).

Però cal dir que el mussol ja era als Pirineus
molt temps abans, segurament ni més ni menys

que entre 19.000 i 20.000 anys abans, des de la
darrera glaciació del quaternari (Würm). Cal,
però, preguntar-se, -com és que aquesta espè-
cie va passar desapercebuda durant tants anys?
La resposta és senzilla, malgrat que és una
espècie molt discreta i el seu hàbitat, a causa de
la neu i el fred extrem, no ha estat gaire freqüen-
tat pels humans a l’època de cant, realment
aquest mussol ja era conegut molt abans.

És ben cert que el mussol pirinenc falta de la
majoria de llistes, relacions i estudis faunístics
ibèrics consultats i no és dels animals que tro-
bem a les col·leccions taxidermistes, però si
apareix la descripció i fins i tot la il·lustració
d’una “Òliba calçada” a l’obra (“Colección de
Animales Insectívoros”, Miguel Blench 1892)
també l’anomena nictalo calzado i lechuza cal-
zada i sembla estendre la seva presència fins a
la serralada Cantàbrica i tot. La seva descripció i
il·lustració precisa i la clara referència dels seus
diferents noms a l’emplomat fins a les urpes, no
ens deixen cap dubte del fet que l’òliba calçada
de l’obra de Blench és el que avui coneixem com
a mussol pirinenc. D’altra banda, la gent del
país, maquis, bandolers i contrabandistes,
alguns d’ells testimonis entrevistats, en deixar-
los escoltar el cant del mussol, el reconeixen
immediatament i recorden haver-lo sentit de nit
o matinada en fugir o passar el “fardo” pels bos-
cos i collets.

El projecte Aegolius,
el mussol pirinenc a Catalunya

Després dels treballs pioners sobre la població
i reproducció d’aquesta espècie a Catalunya
fetes per Oriol Alamany i el seu equip als anys
vuitanta, i després també dels estudis i censos a
Catalunya i Andorra entre els anys 1999 i 2004
realitzats per Muga, estudis forestals, Lutra AM
a partir de l’any 2005 per encàrrec del Servei de
Fauna del DMAH de la Generalitat de Catalunya
es fa càrrec de l’estudi de la població de mussol
pirinenc a Catalunya, mitjançant el projecte
Aegolius.
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Dibuix:
Mussol pirinenc (Aegolius fune-
reus).
David Potrony

Fotografia:
El Parc Natural del Cadí-
Moixeró organitza anualment
una sortida, per conèixer detalls
de l’hàbitat, la biologia i el com-
portament del mussol pirinenc.
La sortida és crepuscular i noc-
turna i sovint els participants
poden sentir el seu cant. 
Lutra AM
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Aquest projecte inclou també la realització d’un
protocol per a la col·locació i control de caixes-
niu per a l’espècie, i, a partir de l’any 2008, amb
el suport i finançament de la Diputació de Lleida
i la col·laboració de la Fundació World Nature
(Natura Mundial), s’inicia el seguiment de la
reproducció del mussol pirinenc mitjançant
càmeres de visió i filmació nocturna. També
durant l’any 2008 es van realitzar xerrades tèc-
niques al cos d’Agents Rurals i altres tècnics de
l’Administració catalana i en els darrers anys
s’ha divulgat el coneixement sobre l’espècie
amb publicacions, sortides i xerrades adreçades
als escolars i al públic en general.

Les primeres recuperacions
de mussols anellats als Pirineus

En els darrers 5 anys (2005-2010) i dins el pro-
jecte Aegolius, tècnics de Lutra AM han capturat
i anellat un total de 69 mussols (polls i femelles)
a casa nostra, a aquests mussols anellats caldria
sumar cap a una vintena més corresponents a
d’altres anelladors de casa nostra i Andorra i
com a mínim 3 anellaments més realitzats a
l’any 2005 a l’Aragó.

La tècnica de l’anellament científic és en
aquesta espècie una feina força lenta i
feixuga. Malgrat això, dels mussols
marcats amb aquest sistema s’han
realitzat un total de 3 recuperacions.
La primera recuperació i més especta-
cular, per la distància, va tenir lloc el 2006
a tocar de Setcases (Ripollès) on es va recaptu-
rar una femella anellada l’any abans a la falda
del massís de la Cotiella al Pirineu d’Osca, a 156
km de distància (Quercus, 258 agost 2007. Lutra
AM). Aquesta recuperació sembla indicar la con-
nectivitat de l’hàbitat forestal subalpí pirinenc
per a aquesta espècie; també ens indica que les
femelles, en el seu nomadisme, no dubten a fer
desplaçaments de llarga distància també als
Pirineus, tal con ja es tenia constància pel nord
d’Europa (Korpimaki et al., 1987) i per Amèrica
del Nord (Hayward et al., 1993).

Cal també esmentar dues recuperacions més
realitzades ambdues l’any 2008, la primera feta
a Guils (la Cerdanya) corresponent a un anella-
ment del 2004 al coll d’Ordino (Andorra) a 21,4
km. I la darrera, a Aransa, corresponent a un
marcatge de l’any anterior a un territori veí a
escassos 3 km.

Un ocupant habitual de les caixes-niu
Com s’ha dit abans el mussol pirinenc utilitza

per nidificar els forats dels arbres construïts
principalment pels picots (principalment el picot
negre); també hem comentat que la desforesta-
ció i l’aprofitament del bosc, més o menys inten-
siu, dut a terme durant molts anys ha empo-
brit el bosc subalpí, transformant-lo en un
bosc més regular, immadur i fent des-
aparèixer la majoria d’arbres vells i de
bon diàmetre que són els que amb el
temps presenten cavitats naturals i
els més indicats, perquè els picots
hi foradin els seus nius. 

Aquesta falta de llocs per nidificar,
s’ha corregit, en part, amb la

instal·lació en aquests boscos
mancats de cavitats naturals

de caixes-niu adequades que
afavoreixen la presència i la
reproducció del mussol pirinenc.
Cal afegir que per la manca de les

cavitats i a la bona mida i confortabilitat
de les caixes-niu, aquestes són molt ben

acceptades i utilitzades per l’espècie.
En els darrers anys, a part dels diferents estu-

dis de seguiment, també alguns voluntaris i/o
aficionats a l’ornitologia i a la natura han
instal·lat algunes d’aquestes caixes-niu. Tot i el
ja esmentat interès d’aquesta mesura correcto-
ra, cal recordar que es tracta d’una actuació
sobre una espècie sensible i que a més de seguir
un protocol tant per la seva construcció com per
la seva col·locació, cal primer sol·licitar un per-
mís especial al Servei de Fauna del DMAH de la
Generalitat de Catalunya.
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Mapa:
Dels 3 individus marcats i recu-
perats als Pirineus, destaca una
femella anellada a l’Aragó i
recapturada un any després a
156 km a Setcases (Ripollès).
Lutra M

Fotografies:
Un poll a punt de volar treu el
cap pel forat d’una caixa-niu a
un bosc de l’Alt Urgell. Als bos-
cos, on manquen els forats
naturals, les caixes-niu són
molt ben acceptades per
aquesta espècie.

En el centre de la pàgina,
L’anellament científic ha per-
mès algunes recuperacions
Lutra AM

fauna

El mussol pirinenc
(Aegolius funereus)

picot15:ordenat  05/08/10  15:05  Página 15



Introducció
La popularització del Pedraforca com a destina-

ció d’excursionistes, escaladors i curiosos en
general fa que la freqüentació hi sigui molt alta,
cosa que comporta efectes negatius sobre el
medi. Els més evidents i alhora preocupants són
els que afecten els hàbitats més fràgils, com és
cas dels de la conegudíssima tartera del
Pedraforca o de Saldes1. Cal dir aquí que en rea-
litat l’indret no és ocupat només per tarteres,
sinó més aviat per un mosaic integrat, a més de
les tarteres, per prats pedregosos d’ussona i

pinedes esclarissades de pi negre (que
cobreixen respectivament un 52%, un

41% i un 7% de les prop de 20 ha d’ex-
tensió de la Tartera). 

Fa poc més d’un any ens vam plan-
tejar l’elaboració d’un estudi per fer
una primera valoració de la proble-
màtica esmentada. Els objectius
eren caracteritzar-hi la freqüentació
tant pel que fa al nombre d’excur-

sionistes com a les pautes temporals
i espacials que seguien, i també ava-

luar els efectes més evidents sobre el

substrat i la vegetació. Per això, amb el suport
del Parc, vam dur a terme recerques bibliogràfi-
ques i, sobretot, treballs de camp durant l’estiu
del 2009. Els resultats els va presentar una de
nosaltres (Q. T.) com a treball de final de carrera
de la llicenciatura de Ciències Ambientals, sota
la direcció de l’altre autor. El text que segueix vol
ser un resum d’aquest estudi, o si més no un
recull dels aspectes més destacats. 

Quanta gent passa per la Tartera
i per on 

Tot i que les primeres ascensions documenta-
des al Pedraforca daten de finals del segle XIX,
no és fins a mitjan segle XX que esdevenen
regulars i cada vegada més nombroses, tant per
la generalització de la pràctica de l’excursionis-
me com per la puixança de l’escalada. Posats a
destacar un moment clau, assenyalaríem la
inauguració l’any 1949 del refugi Lluís Estasen,
punt d’inici de l’itinerari “clàssic” utilitzat des de
llavors per incomptables excursionistes: refugi -
coll del Verdet – cim del Pollegó superior –
Enforcadura – Tartera – refugi. 
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Queralt Tor
i Ignasi Soriano

Departament de Biologia
Vegetal (Botànica)
Universitat de Barcelona.

Fotografia:
Pedraforca des de la carretera
de Saldes
Arxiu del Parc Natural
del Cadí-Moixeró

Recerca

La freqüentació a la
Tartera del Pedraforca

La freqüentació a la Tartera del Pedraforca

(1) Escrivim Tartera amb majúscula quan ens referim al topònim; en canvi, emprem tartera sense majúscula per
designar l’hàbitat pedregós.
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Des de l’estiu del 2005 estem en condicions
d’estimar la freqüentació en diversos punts dels
camins del Pedraforca gràcies als comptadors
de pas instal·lats pel Parc, un dels quals es troba
al camí d’accés a la Tartera, i per tant permet
comptabilitzar el nombre de persones que hi cir-
culen. 

A la figura 1, hi hem representat el nombre de
visitants enregistrats mensualment pel compta-
dor durant el període 2005-2009. Aquestes
dades mostren que en el període esmentat hi
van transitar de mitjana unes 16.500
persones/any, amb un màxim el 2009 en què se
superaren de poc les 21.500. Quant a la distribu-
ció en el decurs de l’any, val a dir que encara que
hi ha visites tots els mesos de l’any, prop del
85% es concentren del maig a l’octubre, és a dir,
en el període en què el massís no està nevat. Les
dades diàries, d’altra banda, mostren pics de
visitants els festius i caps de setmana, amb un
màxim de 653 l’11 d’octubre de 2009, diumen-
ge.

Pel que fa als itineraris de baixada seguits pels
visitants, les nostres observacions de camp van
evidenciar a grans trets l’existència d’una ruta
principal i d’un parell més de secundàries. 

La ruta principal la utilitzen aproximadament
tres de cada quatre excursionistes, i és de bon
tros la que presenta més impactes causats per la
freqüentació. Transcorre sobretot per la part cen-
tral de la Tartera, en part per àrees tarteroses de
pedra petita localment molt erosionades, i en

part per zones de prat; a la zona baixa, un ramal
travessa un clap de pineda. En alguns trams,
sobretot de les parts alta i mitjana, el camí es
troba molt malmès o, ras i curt, ha desapa-
regut, de manera que els excursionistes
es veuen obligats a baixar per allà on
poden. Això representa una dificultat
afegida en el trànsit per aquestes
zones erosionades, on desplaçar-se
i mantenir l’estabilitat no sempre és
fàcil; no és d’estranyar, per tant,
que la major part dels rescats de
muntanya que es produeixen en el
massís es localitzin en aquests trams.

El 25% restant dels visitants transita
per rutes que podem considerar secundà-
ries, i que recorren les zones laterals. Una res-
segueix el costat proper al Pollegó inferior, tra-
vessant sobretot zones de prat i tarteram de
pedra força grossa, i per tant bastant estables;
aquí els camins són en general poc evidents. La
segona ruta, un xic més transitada, s’acosta al
Pollegó superior, i travessa sobretot tarteres amb
pedres de mida intermèdia.

En resum, doncs, podem afirmar que la fre-
qüentació al Pedraforca es troba força concen-
trada tant en l’espai (itinerari principal) com en el
temps (mesos d’estiu, quan la Tartera no està
protegida per la neu i el glaç), dues circumstàn-
cies que, plegades, agreugen si més no local-
ment els impactes del trepig que se’n deriven. 
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Figura 1:
Freqüentació mensual de la
Tartera en el període 2005-
2009. Fem notar que en alguns
mesos d’hivern no s’hi han
enregistrat visitants pel mal
funcionament dels comptadors
a causa del gel.
Queralt Tor i Ignasi Soriano
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Efectes de la freqüentació
Com hem indicat, els impactes derivats del

trànsit per la Tartera són nombrosos, variats, i
sovint apreciables a simple vista. En general, es
poden observar a bastants llocs, tot i que afecten
de manera força diferent les zones de tartera i de
prat. Quant a les pinedes, semblen poc afecta-
des, sobretot perquè l’espès sotabosc de boix i
ginebrons les fa de molt mal transitar.

En les tarteres, els efectes més evidents es
relacionen amb el moviment de les pedres, que
té conseqüències tant sobre la distribució i la
forma de les pedres mateixes com sobre la
vegetació. Les zones altes, força pendents,

pateixen importants problemes d’erosió; en
bastants indrets fins i tot hi aflora la terra

viva per la manca de pedra com es pot
observar en la figura 2. Ben al contrari,

a les parts baixes hi ha indrets amb
importants acumulacions, que en
alguns casos arriben a enterrar par-
cialment arbres d’alguns metres
d’alçada com el de la figura 3. 
D’altra banda, el moviment derivat

del trànsit de persones (i d’isards)
provoca el desgast de la superfície de

les pedres. Aquestes adquireixen for-
mes arrodonides, ben diferents de les

cantelludes pròpies de les de les tarteres
poc freqüentades, en les quals, a més, sovint

s’hi observa colonització per part de líquens
endolítics que el fregament elimina del tot. A part
de la forma arrodonida esmentada, les pedres de
les zones més transitades solen tenir un color
blanc molt característic sobretot als períodes
secs, a causa del polsim de carbonat càlcic que
se’n desprèn. Aquest tret permet diferenciar de
ben lluny els camins i les zones més freqüenta-
des com podem observar a la figura 4.

Pel que fa a la vegetació, tot i que les plantes
de les tarteres es troben poc o molt adaptades al
desplaçament de les pedres gràcies a òrgans
subterranis ben desenvolupats, quan els movi-
ments són molt importants o molt bruscos

aquestes adaptacions no solen ser suficients. De
fet, a les àrees molt transitades, la coberta vege-
tal, escassa fins i tot en condicions naturals (els
recobriments mitjans es troben al voltant d’un
10%), és pràcticament inexistent i la riquesa
d’espècies molt baixa. 

Per a les plantes sembla tan perjudicial l’erosió
com l’acumulació de pedres. En el primer cas,
perquè poden ser arrencades pel trepig (cas de
les zones molt erosionades on queden desprote-
gides), o bé pel moviment mateix de les pedres;
i en el segon cas, perquè poden quedar enterra-
des parcialment o totalment en les zones d’acu-
mulació (ens remetem un altre cop al pi de la
figura 3). 

En els prats d’ussona, els efectes derivats de la
freqüentació són aparentment més limitats i
estan relacionats bàsicament amb el trepig, com
a conseqüència del qual les plantes poden que-
dar parcialment o totalment arrencades. En
molts indrets, el trepig compacta i erosiona la
terra, i això fa que moltes arrels quedin desco-
bertes i que el trepig subsegüent les malmeti:
generalment les plantes es van assecant i en van
morint les parts més afectades. Els individus
més susceptibles de ser trepitjats són els més
propers als camins, principalment les tofes d’us-
sona (Festuca gautieri), que és l’espècie més
abundant en aquesta mena d’ambients. 
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Fotografies:
Figura 2:

Zona de tartera de la part mitja-
na-alta molt erosionada pel
trànsit d’excursionistes, on aflo-
ra la terra.

Figura 3:
Pi situat a la base de la Tartera
mig enterrat per les pedres pro-
cedents de les zones més altes
Queralt Tor i Ignasi Soriano
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Localització i intensitat dels impactes 
A la figura 5 hem representat sobre una imatge

aèria la distribució i la magnitud d’aquest con-
junt d’impactes en l’àmbit de la Tartera. Per esta-
blir el grau d’afectació hem utilitzat una escala
de quatre categories: 0, nul o gairebé; 1, mode-
rat (impactes observables però dispersos); 2, alt
(impactes observables i abundants); 3, molt alt
(impactes molt abundants, observables fins i tot
a distància; es correspon sobretot amb els
camins principals). 

Fem notar que poc més de dues terceres parts
de la superfície de la Tartera (un 68,6 % en pro-
jecció plana) presenta una afectació nul·la o gai-
rebé; les zones d’aquestes característiques es
corresponen sobretot amb les parts poc freqüen-
tades properes als pollegons. Les àrees amb
afectació moderada totalitzen un 17,1 %,
escampat per tota la Tartera, mentre que el 10 %
amb un grau d’afectació alt es localitza sobretot
a l’entorn dels camins principals; cal destacar,
però, per l’extensió, la clapa de prats i tarteres
de la part mitjana-alta del costat del Pollegó

superior (figura 2), un dels indrets on els camins
es troben més desdibuixats. Finalment, les àrees
amb un grau d’afectació molt alt totalitzen un 4,3
% de la superfície, i corresponen sobretot al tra-
çat dels camins principals de la zona central. 

De tot plegat se’n desprèn que, sortosament, la
situació de la Tartera en conjunt no sembla espe-
cialment dolenta. Els principals impactes es con-
centren en el 4,3% esmentat, corresponent als
camins principals i a l’entorn més proper, unes
zones que a hores d’ara semblen difícilment
recuperables, com no fos a costa d’impedir-hi el
trànsit d’excursionistes, una mesura difícilment
aplicable per raons òbvies. En canvi, sí que sem-
bla raonable adoptar mesures adreçades, a curt
termini, a impedir l’expansió de les àrees
amb graus d’afectació 1, 2 i 3, i a un ter-
mini mitjà i llarg a millorar-ne les con-
dicions, de manera que la major part
de les àrees de grau 1 i 2, i potser
algunes de nivell 3, poguessin pas-
sar a 0.
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Fotografies:
Figura 4:

Vista general de la part alta de
la Tartera on podem observar
clarament les zones més fre-
qüentades.

Figura 5:
Imatge aèria i mapa de zones,
segons el grau d’afectació.
Queralt Tor i Ignasi Soriano
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Què s’hi pot fer: algunes reflexions
Atès l’estat de determinades zones i assumint

que en els propers anys es mantindrà o augmen-
tarà l’afluència de visitants (si més no aquesta
sembla ser la tendència), pensem que caldria
reformular algunes de les directrius de gestió
que s’hi han aplicat fins ara per fer més compa-
tible la preservació del medi natural amb la fre-
qüentació d’excursionistes i escaladors. Sense
renunciar a l’aprofitament d’un producte turístic
de primer ordre com és el massís del Pedraforca,
caldria fer èmfasi a aconseguir que els visitants
generessin l‘impacte mínim per tal de preservar-
ne els valors naturals i ecològics. Val a dir que el

Parc i els ajuntaments de la zona són ben cons-
cients d’aquesta problemàtica, i tenen a les

agendes respectives diverses actuacions
en aquest sentit.

Una primera mesura que a hores
d’ara sembla ja urgent seria canalit-
zar la freqüentació al llarg de tota la
Tartera per un sol camí, com d’altra
banda ja es va fer amb la pujada al
coll del Verdet. Per això caldria con-
dicionar alguns dels trams actuals i

traçar-ne de nous allà on això no fos
possible, essent molt respectuós amb

el medi, és clar. S’aconseguiria així
garantir la preservació de les zones poc

afectades i, amb temps, fer possible la millora
d’altres amb graus d’afectació mitjà o alt. A més,
un camí en bones condicions també tindria efec-
tes positius per a la seguretat dels excursionis-

tes, perquè facilitaria el desplaçament per zones
perilloses en les condicions actuals. 

Un altre conjunt d’actuacions prioritàries (tant
com arreglar el camí) són les relacionades amb
la informació per conscienciar els visitants de
l’estat deficient d’algunes àrees. A la pràctica, es
podrien incloure referències bàsiques sobre l’es-
tat de la Tartera i dels efectes de la freqüentació
en cartells informatius situats en punts estratè-
gics, com també fer-hi esment en les ressenyes
dels itineraris.

També seria recomanable dur a terme un
seguiment periòdic de la qualitat de la Tartera,
sobretot a les zones amb més problemes, que
hauria de preveure la presa de diferents dades
de camp. Amb el temps, s’obtindria un registre
de l’evolució de la Tartera molt útil per avaluar
l’efectivitat de les mesures de gestió: tant de bo
que la nostra aportació signifiqui un primer pas
en aquesta direcció.

En resum, pensem que no cal ni de bon tros
renunciar a baixar per la popularíssima tartera
del Pedraforca, però sí a fer-ho de qualsevol
manera, arrossegant pedres, trinxant plantes i
contribuint a malmetre-la i a fer-la cada cop més
perillosa. Tanmateix, sí que cal que tots plegats
(administracions, centres excursionistes, ciuta-
dania en general...) prenguem consciència de la
seva fragilitat i fem tot allò que estigui en les
nostres mans, primer per aturar i després per
revertir el procés de degradació d’aquest ele-
ment tan peculiar del nostre patrimoni natural.

Fotografia:
Pedraforca des de Gósol
Arxiu del Parc Natural
del Cadí-Moixeró
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El passat 13 de gener em varen proposar que
fos el president de la Junta Rectora del Parc
Natural del Cadí-Moixeró. Amb aquest fet es
recupera la normalitat en compliment del decret
de creació del Parc, que des de la dimissió del Sr.
Jacint Mora ha estat excepcionalment presidit
pels diferents directors generals del Medi
Natural.

Assumeixo aquesta nova responsabilitat en un
moment en el qual ja pensava jubilar-me del tot
de les diverses responsabilitats polítiques, però
no he pogut negar-me a la petició que m’han fet
els amics del Berguedà, de l’Alt Urgell, de la
Cerdanya i del Centre de la Propietat Forestal, als
quals represento. No vull negar que em fa molta
il·lusió i reconec que és un repte interessant que
em permetrà actuar sobre el territori que més
estimo. Els anys que he estat alcalde de Bellver
de Cerdanya m’han donat l’experiència de les
coses que afecten aquest gran espai natural del
qual el municipi de Bellver en forma part amb un
territori considerable. Per això vull que els disset
ajuntaments que el conformen tinguin una pre-
sència més intensa en la seva gestió i que con-
juntament amb el Consell Rector puguin decidir
les polítiques més adients per al seu desenvolu-
pament.

Com a president de la Junta Rectora, el primer
pas que he dut a terme ha estat conèixer tot el
personal que treballa al Parc, els treballadors i
les treballadores que fan la veritable tasca del
dia a dia i en els quals recau el mèrit del funcio-
nament. Tanmateix, l’antiga coneixença amb el
seu director, el Sr. Jordi Garcia Petit, i l’entesa
que hi he trobat per dissenyar les tasques que
ens corresponen a cadascun, crec que marquen
un bon inici en aquesta nova activitat que ara
començo.

També desitjo tenir una relació especial amb la
gent que per les seves activitats dins del Parc hi
tenen molt a dir. Em refereixo als col·lectius del
territori com els caçadors, els ramaders, l’ADF,
els bombers i els agents rurals.

A tot aquest col·lectiu que he citat i a tothom
que té interès en el Parc, us he de dir que ara és
un moment interessant i important, ja que
aquest mes de març sortirà a informació pública
el Pla especial del Parc Natural del Cadí-
Moixeró, que ha tingut una llarga elaboració
i que finalment està disponible per ser
consultat i fer-ne els suggeriments, les
correccions de mancances o les
al·legacions oportunes. És una bona
eina per treballar durant el període
d’informació pública.

El Parc es va crear per conservar
un espai singular i únic a Catalunya,
compartint-lo amb les activitats tra-
dicionals com la ramaderia, la caça o
l’explotació forestal, amb unes normes
que han de potenciar l’economia de les
comarques que el conformen. Amb la partici-
pació de tothom hem de caminar per assolir els
dos grans objectius del Parc: la conservació de la
seva rica biodiversitat i el foment del desenvolu-
pament econòmic de la seva àrea d’influència.

Tan sols em resta agrair la vostra confiança i
dir-vos que estic a la vostra disposició.

Opinio

Joan Pous i Porta,
president de la Junta Rectora
del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Joan Pous i Porta
President de la Junta Rectora
del Parc Natural del Cadí-
Moixeró
Arxiu Ajuntament de Bellver
de Cerdanya
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del Parc Natural Cadí-Moixeró
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Aquest interessant circuit recorre vells camins
ramaders i passa per indrets llegendaris com la
casa de Vima i el poble del Querforadat. El tram
que abans era més perdedor de l’itinerari, del
Collet al coll de Pallers, avui no ho és gràcies a
la senyalització del GR 150. A l’estiu és possible
que hi trobem alguns tancats de filferro per al
bestiar; és important no malmetre’ls i tancar-los
després d’haver-hi passat. L’itinerari descrit va
ser escollit el 2008 per a la marxa excursionista

que organitza cada any l’Institut d’Estudis
Ceretans.

Béixec (1.320 m) és un poblet que per-
tany al terme municipal de Montellà i
Martinet. Algunes de les cases estan
rehabilitades i a l’estiu hi viu gent.
S’hi pot veure l’església parroquial
de Sant Iscle i Santa Victòria, d’ori-
gen romànic. Cal seguir una pista
planera en sentit oest que penetra

en la vall del Quer. Al cap d’una esto-
na travessa unes rouredes i arriba a la

casa de Vima (1.325 m, 25 min) —
Vima en algunes fonts, que potser ve de

vímet—, que antany havia pertangut a un
nucli més gran. L’estat de conservació de la
casa és precari. S’ha de continuar per la pista,
encarada a la part nord del Cadí al fons de la vall.
Un xic més enllà se segueix una desviació a la

dreta (1.310 m, 35 min), una altra pista que
baixa al fons de la vall. El Querforadat destaca al
davant.

Creuem el riu del Quer (1.190 m, 50 min), punt
més baix de l’itinerari, per un gual —a la prima-
vera és possible que ens haguem de descal-
çar— i emprenem una pujada en llaçades per un
camí antic amb trams empedrats. Passem a la
vora de les cases del cortal del Pau Munt i de
Boixeders i entrem al Querforadat (1.380 m, 1 h
20 min). Històricament aquest poble —anome-
nat el Quer pels seus veïns— es considera
cerdà, però ara pertany al municipi alt urgellenc
de Cava. Les ruïnes del castell, citat el 1004, cri-
den l’atenció en una gran roca (quer). L’església
parroquial de Sant Genís és romànica i al seu
interior es conserva una pica baptismal molt
antiga.

Manel Figuera
Excursionista i escriptor

Fotografies:
A dalt, Béixec, amb la Carbassa
al fons.
A sota, a l’esquerra, La casa de
Bima. I a la deta, Baixant al riu
del Quer, amb el Querforadat i el
Cadí al fons.
Manel Figuera

itineraris

De Béixec al Querforadat
i a Estana

vorejant el serrat Moster

De Béixec al Querforadat i a Estana
vorejant el serrat Moster
Béixec – Vima – el Querforadat – el Collet – coll de Pallers – Estana – collet de Béixec – Béixec
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Fitxa tècnica
Situació: valls de Bastanist i
del Quer (Parc Natural del
Cadí-Moixeró).

Accés: des de Martinet per la
carretera de Montellà, de la
qual cal sortir per prendre a la
dreta la que puja a Estana. Es
deixa a l’esquerra la desviació
de Bastanist i més amunt s’a-
gafa a la dreta la que duu a
Béixec.

Punt de sortida i d’arribada:
Béixec.

Horari total: 3 h 45 min.

Desnivell acumulat: 300 m.

Altitud màxima: 1.505 m.

Atenció a: algun tram un xic
perdedor entre el Collet i el coll
de Pallers on caldrà fixar-se en
les marques de pintura del GR
150.

Època recomanada: tot l’any,
fins i tot a l’hivern i amb neu.
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A continuació cal seguir, a l’esquerra segons
s’ha arribat, una pista que creua un collet al cos-
tat d’una casa i que davalla després a un torrent.
Aquí (1.400 m, 1 h 25 min) s’enllaça amb el GR
150 (franges blanques i vermelles), sender de
gran recorregut que dóna la volta al parc natural.

Se segueix cap a l’esque-
rra, de moment per una
pista que guanya altitud
de manera suau. Es creua
el torrent Vidal i s’arriba
al Collet (1.505 m, 1 h 45
min), en un contrafort —
punt més alt de l’itinera-
ri—, bon mirador de la
vall del Quer i del Cadí, on
destaca la mola del
Vulturó. La pista, sempre
senyalitzada, baixa per
l’altre costat del contra-
fort, passa pel costat de
la borda de la Peda, tra-
vessa el torrent de la

Torrentera i entra en una pineda de pi roig.
Després de passar per la base de la canal de
l’Orri Vell cal parar atenció als senyals de pintu-
ra perquè s’ha de deixar la pista i prendre una
desviació a l’esquerra (1.400 m, 2 h).

El camí fa un descens agradable pel bosc. Tot
seguit va per la part alta d’un prat, creua el riu

del Quer —aquí un torrentet— i s’enfila entre
uns boixos i de nou per una pineda de pi roig.
Unes llaçades duen a unes pastures de més
amunt i entre marges de pedra, ja fora del bosc,
s’ateny el coll de Pallers (1.490 m, 2 h 35 min),
des del qual es descobreix la vall de Bastanist i
el sector oriental del Cadí. En aquest punt s’ini-
cia el PR C-121, que puja al prat de Cadí i al coll
de la Canal del Cristall. Nosaltres continuem cap
a l’esquerra per la pista —també GR 150—, que
passa pel costat d’una font i que duu al proper
Estana (1.500 m, 2 h 45 min). Habitat tot l’any,
Estana és situat en un entorn immillorable per
contemplar la muralla calcària del vessant nord
del Cadí. L’església parroquial de Sant Climent
és d’origen romànic.

Aquí deixem el GR 150, que baixa al
santuari de Bastanist, i seguim la carre-
tera d’accés al poble en direcció a
Martinet. A la tercera marrada d’a-
questa carretera surt a l’esquerra
una pista (1.400 m, 3 h) que traves-
sa uns prats i voreja un contrafort
rocós on es gaudeix d’un panorama
detallat de la vall. Poc després tra-
vessa el collet de Béixec (1.380 m, 3
h 35 min), a l’esquerra de l’àrid
Montsec de Béixec. Un descens agrada-
ble en llaçades duu a Béixec (1.320 m, 3 h
45 min).

Itineraris

De Béixec al Querforadat
i a Estana
vorejant el serrat Moster

Mapa:
Plànol de la ruta

Fotografia:
Sortint del Querforadat en
direcció al Collet.
Manel Figuera
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El castell de n’Hug era un dels més grans de la
zona. En un dels moments més esplendorosos de
la seva llarga història, n’era senyor un jove donzell
de quinze anys, nebot del senyor del castell de
Gombrèn. Aquest darrer, quan ja passava de la
vuitantena, es va casar amb una gentil donzella
de quinze anys anomenada Margarida. Com era
natural, la núvia, jove i gentil, no es trobava prou
bé al costat del seu marit, vell, xacrós i sempre
malhumorat.

El jove senyor de n’Hug gairebé cada dia anava
a dinar o a sopar al castell del seu oncle, i aviat va
acabar per enamorar-se de la seva tieta, amor al

qual ella corresponia. Els dos joves es van
jurar amor etern, però van fer vot solemne

de no enganyar el marit i oncle, i es van
prometre que es casarien tan bon punt
ell faltés, ja que per raó de l’edat no
podia viure gaire més anys.
Mentrestant, van decidir de veure’s
cada dia com a amics.

Malgrat la discreció dels joves, el
senyor de Gombrèn es va assabentar

del jurament fet pels dos enamorats.
Foll d’ira, va pretextar un passeig pel

bosc amb la seva jove esposa. En tro-
bar-se en un indret despoblat, el senyor va

manar als quatre homes d’armes que els
acompanyaven que apunyalessin la seva dona

fins a matar-la.
L’animeta de la pobra dama se’n va anar volant

cap al Purgatori, i es passava els dies plorant des-
esperadament i dolent-se perquè el seu estimat,
que ignorava la seva mort, no parava d’anar a cer-
car-la al castell de Gombrèn per tal de complir el
jurament que havien fet. Però de la jove dama
ningú n’hi podia donar raó, ja que el vell senyor de
Gombrèn, en no poder resistir el pes del seu crim,
havia mort just l’endemà de fer assassinar la seva
esposa.

La fidelitat del jove senyor de n’Hug no li perme-
tia suposar una traïció per part de la seva jove
estimada, i esperava que l’havia de trobar d’un

moment a l’altre, quan menys s’ho esperés, per
tal de continuar complint el solemne jurament que
s’havien fet.

Al cap de deu anys de desesperar-se dia rere
dia, setmana rere setmana, mes rere mes, un
àngel del Cel baixà al Purgatori per tal de redimir-
ne aquelles animetes que més en fossin mereixe-
dores. I allà hi trobà la pobra Margarida que no
parava de plorar des de feia deu anys. L’àngel li
preguntà què li passava, i ella li contà la seva des-
ventura, demanant-li que la deixés tornar un
moment a la terra, el temps just per poder-li dir al
seu estimat que no podia complir el seu jurament
perquè ja havia traspassat d’aquest món a l’altre,
però que, malgrat tot, des d’allà no havia deixat
mai d’estimar-lo. L’àngel li respongué que allò que
la noia proposava era impossible, que el seu desig
no era realitzable, però davant la insistència de la
jove l’àngel hi va accedir, tot advertint-li que un
moment de retorn a la vida del món hauria de
costar-li mil anys més d’estada al Purgatori.

Tal era però el desig de la Margarida que ràpida-
ment s’hi va avenir. L’àngel li va concedir la grà-
cia que li demanava i la dama Margarida va tornar
al castell del seu estimat Hug. Va trobar-lo que
vessava llum i alegria i va veure com en la sala de
la cort se celebrava una gran festa, on tot era
folga i disbauxa. El seu estimat, assegut al costat
d’una gentil donzella i mig abraçat amb ella, vol-
tat de molts altres cavallers i dames, enmig de
gran bullici, deia a l’orella de la noia: “Beguem i
riguem, estimada, i que vagi a l’Infern el record
d’aquella Margarida deslleial que tants anys m’ha
fet penar en va”. L’animeta de la pobra Margarida
se’n va tornar ràpidament cap al Purgatori. Allà
l’esperava l’àngel, que en veure-la arribar tota
trista i desconsolada li digué que no acabés d’en-
trar i que l’acompanyés cap al Cel, ja que havia
patit més en un sol instant de retorn a la terra que
no pas en deu anys d’estada al Purgatori, i fins i
tot que en els mil que li tocava d’estar-s’hi per
redimir-se. El seu gran sofriment d’aquell moment
li havia fet guanyar el Cel.

Llegendes i
tradicions

La llegenda del castell de n’Hug

Albert Rumbo i Soler
Historiador

Fotografia:
Vista de Castellar de n’Hug
Arxiu del Parc Natural
del Cadí-Moixeró
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En el XVI Congrés d’EUROPARC – Espanya, rea-
litzat a la localitat de Segorbe (Comunitat
Valenciana), es va fer el lliurament del Premi a
les Bones Pràctiques de conservació en espais
naturals protegits, al Parc Natural del Cadí-
Moixeró, per l’acció: “Gestió i millora del hàbitat
de la perdiu xerra de muntanya (Perdix perdix) i
altres espècies cinegètiques, mitjançant des-
brossades planificades de matoll”.

Aquesta acció de conservació del patrimoni
natural s’ha realitzat aplicant l’estàndard de
qualitat en accions de conservació que la Secció
Espanyola de la Federació Europea de Parcs
(EUROPARC-Espanya), a través d’un grup de tre-
ball integrat per tècnics de parcs de diferents
comunitats autònomes, va posar a punt l’any
2009. L’estàndard vol esdevenir una guia de tre-
ball o procediment que estableix els diferents
aspectes (legals, normatius, de registre, arxiu,
comunicació i avaluació) que cal tenir en comp-
te a l’hora de planificar, executar i fer el segui-
ment d’una acció de conservació d’un hàbitat o
espècie, per tal de fer més efectius els resultats.

El Premi pretén reconèixer el bon treball realit-
zat pel Parc Natural del Cadí-Moixeró en relació
amb l’esmentada actuació, així com l’aplicació
de l’estàndard i els resultats obtinguts, destacant
especialment aspectes com:

- És una acció englobada dins un projecte més
ampli transfronterer anomenat GALLIPYR per a la
protecció dels gal·liformes de muntanya.

- Està basada en informes, experiències i docu-
mentació extensa que garanteixen que és una
bona metodologia per a la preservació de la per-
diu xerra de muntanya.

- Per a l’execució i seguiment de l’actuació s’hi
han implicat diferents col·lectius i institucions
locals com ramaders, caçadors, propietaris i
ajuntaments.

- Té un efecte demostratiu que permetrà que es
pugui aplicar en altres territoris en benefici d’a-
questa espècie.

- Els processos de planificació, tramitació, exe-
cució i avaluació han seguit l’estàndard i s’ajus-
ten a les seves indicacions.

- L’acció pretén salvaguardar una espècie d’in-
terès europeu (Directiva d’aus) poc coneguda
socialment, però amb un alt valor en ecosiste-
mes de muntanya.

La divulgació del Premi vol assolir 3 objectius:
• Premiar una acció concreta de conservació,

en aquest cas realitzada pel Parc Natural del
Cadí-Moixeró en el seu àmbit d’actuació, com a
efecte demostratiu del valor afegit que suposa
un parc natural en un determinat territori. En
aquest cas el valor és no solament de pro-
tecció d’una espècie, sinó que revalorit-
za uns territoris i recupera pastures.

• Donar a conèixer l’ingent treball
que els espais naturals de protecció
especial (ENPE) realitzen a totes les
comunitats autònomes, de manera
que són garants de la preservació
de la nostra biodiversitat, alhora que
esdevenen un motor socioeconòmic
fonamental per a les poblacions
locals del territori.

• Promoure l’aplicació de l’estàndard
de qualitat en totes les accions de conser-
vació que es realitzin en els ENPE i altres zones
d’interès natural de l’Estat espanyol, com una
metodologia de treball eficient, rigorosa i que
permeti construir la història de les accions de
conservació de la biodiversitat. 

També es van donar dos diplomes acreditatius
als projectes:

- Programa de conservació de l’àguila cuaba-
rrada en el Parc Natural del Alto Tajo.

- Projecte de restauració d’hàbitats mitjançant
neutralització de pinedes en boscos gestionats
per  la Conselleria de Medi Ambient d’Andalusia,
en el Parc Natural de Sierra de Cardeña y
Montoro.

ACTIVITATS

Premi al Parc Natural
del Cadí-Moixeró

Fotografies:
A dalt, Perdiu xerra (Perdix per-
dix).

Al mig, actuació de millora de
l’hàbitat de la perdiu xerra
Arxiu del Parc Natural
del Cadí-Moixeró

Lliurament del Premi a les
Bones Pràctiques de
Conservació
José A. Atauri Mezquida

Premi al Parc Natural del Cadí-Moixeró
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Fa uns dies que la seva agenda està més plena
que mai. Després d’haver estat nomenat
Trementinaire d’Honor, en Pep Jaumet arriba
avui d’una presentació d’un llibre a la Seu
d’Urgell amb el seu amic Artur Blasco, un nou
recull de cançons populars en el que ell també
ha contribuït. Hem quedat a l’Ajuntament del seu
poble, de Tuixent i, puntual i amb un somriure
d’orella a orella, arriba a la cita. Comença a plo-
visquejar i s’acosten uns núvols negres amena-

çadors, sense fer cas del mal temps, i a peu
de carrer, el Pep Jaumet comença a

explicar-me trossets de la seva vida. I
com no podia ser d’altra manera
comencem pel nom, “no me’n dic
pas jo de Jaumet, em dic Josep,
però als pobles tenim la mania d’a-
nomenar-nos pel nom de la casa...”

Però això de cantar ho ha fet tota la
vida? -li pregunto- “No, tota la vida

no... de jovenets cantàvem quan ens
agrupàvem els del poble i ho fèiem a

base de rom cremat, a veure qui podia
més!” Però cantar no era per què sí i, molt em

temo que el rom, possiblement fora per amagar
la vergonya... Cantar tenia un sentit i gros!
“Anàvem a cantar a casa de les noies, algun cop
ens sortia bé i ens baixaven coca i algun porró de
moscatell però també ens havien caigut unes
quantes galledes d’aigua”. El costum no es limi-
tava a aquí, quan algun dels joves aconseguia
comprometre una noia i es casaven, al tornar del
viatge de nuvis, els mateixos amics cantaires els
oferien un repertori de dues o tres cançons.
“Com a recompensa ens donaven alguna coseta
que anàvem a gastar fent una beguda, però
sempre hi havíem de posar cèntims... Si ens en
donaven 4 ens en gastàvem 6”. Però aquesta

tradició va durar poc... En Pep Jaumet explica
que, de mica en mica, el jovent del poble va anar

marxant i amb ells la tradició d’anar a cantar. És
per això que amb els anys, el va anar a buscar
l’Artur Blasco – pel qual només té paraules de
lloança -, segurament per la seva memòria privi-
legiada. “Totes les cançons que recordava de
jove les he anat copiant a mà per no perdre-les,
en total 140 en vaig recopilar i d’aquestes, algu-
nes han anat sortint publicades en els llibres de
l’Artur. Me les sé com el pare nostre”.

Des de la trobada amb Blasco, l’any 1.996, que
assisteix a trobades com les d’Arsèguel, tot i que
quan el van convidar a anar-hi la seva resposta
va ser: “ni boig ni borratxo!”, ara no sabria dei-
xar d’anar-hi perquè “és clar, sóc solter i sense
compromís” m’aclareix.

Josep García Muixí “Pep Jaumet”, cantant i Trementinaire d’Honor:

“Jo no en sé de marxar de Tuixent...”
Personatge

Josep García Muixí “Pep Jaumet”
Cantant i Trementinaire d’Honor

Redacció:
Sílvia Culell

Fotografies:
Sílvia Culell

revista informativa
del PARC NATURAL
del CADÍ-MOIXERÓ

juny 2010
número 15

26
el picot negre

picot15:ordenat  05/08/10  15:05  Página 26



Però com ja ens havia avisat, en Pep Jaumet no
ha cantat tota la vida... Viure en un lloc com
Tuixent, i viure-hi des de sempre –en Pep
Jaumet acaba de fer 83 anys- vol dir haver-se de
guanyar les garrofes treballant la terra o pastu-
rant les vaques, aquesta última va ser l’opció
d’en Pep Jaumet, que em torna a recordar que
no es diu així, sinó Josep García, “un cognom
poc habitual a Tuixent, però sóc fill d’una tre-
mentinaire, bé d’aprenenta de trementinaire, ho
va ser fins que es va casar”. Però tornem a les
vaques i la vida del poble de Tuixent... “tinc una
petita propietat i allà collia herba i tenia 3 o 4
vaques que munyia, a mà, eh?”. I mentrestant,
durant 30 anys va tenir temps encara d’exercir
de jutge de pau, “la veritat és que no em va
donar massa feina. En un poble com Tuixent pas-
sen poques coses, algun aixecament de cadàver
de tant en tant, quan no podia venir el forense”,
explica. I, coses de la vida, de casament no en va
poder fer mai cap “abans la gent es casava per
l’església, ara en canvi, tindria molta feina, segu-
rament doble perquè ara es casen i al cap de dos
mesos ja se separen...”

Les coses han canviat molt també a Tuixent.
“Havíem estat 250 habitants, a baix a la plaça
ballaven 30 parelles amb aquelles orquestres
tan bones... I ara no ha quedat ningú, em sembla
que fills del poble som 40 persones i la majoria
som grans” i encara s’atreveix a afegir-hi “i par-
lem clar, que el dia que acluquin l’ull casa seva
quedarà tancada”. Però l’explicació a aquest
èxode en Pep la té clara “la vida a pagès és molt
dura, i les noies d’aquell temps estaven tipes
d’anar a collir herba i córrer darrera les vaques.
Nois que pujaven de Sant Llorenç o de Solsona,
de Berga i de la Seu d’Urgell se’ns les emporta-
ven. Els nois d’aquí es van haver d’espavilar i
anar a buscar noies als pobles de per aquí dalt i
els que van badar, com jo, ens vam quedar
solters”. Però tot i així, en Pep Jaumet va
decidir no marxar, “no en sé”, ens diu
mentre sentencia “hi ha una dita en
català que diu ‘tothom vol el racó de
casa’, i això és el que m’ha passat a
mi sempre”. Ara segurament per
edat m’aniria més bé viure en un
altre lloc, com per exemple la Seu,
però jo torno sempre aquí”.

Personatge
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Els colors del parc

Parc Natural del Cadí-Moixeró
Telèfon: 93 824 41 51 - Fax 93 824 43 12
C/ de la Vinya, 1. 08695 BAGÀ
a/e: pncadimoixero.dmah@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/cadi
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