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Estem a les portes d’un nou any, mentre se’ns
escolen els darrers dies del 2011. Un any de difí-
cil situació econòmica també al parc, amb
manca d’inversions –que hauran d’esperar–,
disminució a l’entorn del 20% del pressupost
ordinari, i reducció forta de personal temporal.
S’han assolit, però, molts dels objectius previs-
tos al començar l’any, realitzant-se les activitats
trimestrals, publicant aquest Butlletí, fent el
manteniment de les infraestructures del Parc,
afavorint socioeconòmicament el territori i
donant suport a la població local i als visitants. 

El 2011 s’ha apostat per afavorir la visita de
col·lectius de persones amb mobilitat reduïda,

adequant dos miradors i els lavabos de les
oficines de Bagà; fent més segura la pista

de la cara nord del Pedraforca, on s’ha
posat baranes; millorant l’aïllament
de finestres a Casa en Coll, i ade-
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quant la pista de Bentanacs per facilitar la feina
dels bombers en cas d’incendi. No s’ha descui-
dat el seguiment dels valors naturals del Parc,
tot i que no al ritme desitjat, ni tampoc la pre-
venció d’incendis, el suport a l’activitat ramade-
ra, el manteniment de la xarxa de camins i tan-
tes altres actuacions, algunes d’elles reflectides
en aquest Picot Negre.

Sense oblidar la gestió realitzada a les reserves
nacionals de caça del Cadí i de la Cerdanya-Alt
Urgell, i del Paratge Natural d’Interès Nacional
del Massís del Pedraforca, on un dels primers
objectius del 2012 serà conscienciar a tothom
que tingui la idea de pujar al Pedraforca, que
aquesta és una muntanya complexa, que reque-
reix experiència, un bon equipament, sortir d’ho-
ra al matí i prudència per evitar accidents, la
xifra dels quals creix malauradament any rere
any. 

El nou any implica nous reptes. Alguns els
arrossegarem del 2011, i a veure si el pressu-
post enguany permet assolir-los. D’altres els
plantegem ja ara, conscients de la complicada
situació econòmica, però sense renunciar als
objectius bàsics del parc: preservació dels valors
naturals, suport a la població local, incentivar el
coneixement del parc i els seus municipis, i
millora d’infraestructures. Són moltes les actua-
cions que des de l‘equip de gestió del parc
estem planificant per al 2012, amb el suport de
la Direcció General del Medi Natural i
Biodiversitat del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
confiant a seguir comptant amb la confiança i la
col·laboració d’ajuntaments, els consells comar-
cals, associacions, entitats, empresaris, veïns i
visitants. Entre tots hem de treure el màxim ren-
diment a aquests 366 dies (és any de traspàs) i
fer el màxim possible per millorar les condicions
del medi natural i l’actual situació socioeconò-
mica. Tots els nostres desitjos i esforços perquè
així sigui.

Editorial

Jordi García Petit
director
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El Parc Natural, gràcies al conveni establert
amb l’Obra Social de “la Caixa” i, d’acord amb
els ajuntaments dels municipis corresponents,
ha dut a terme l’adaptació de dos dels miradors
del Parc, per facilitar-hi l’accés a persones amb
mobilitat reduïda. Es tracta del mirador dels
Orris, al municipi de Bagà, i del mirador del Cap
del Ras, a Bellver de Cerdanya.

L’accés al mirador dels Orris s’ha fet construint
una passera de fusta tractada, d’uns 100 m de
distància, que enllaça l’aparcament que s’ha
adequat per als vehicles adaptats amb el mira-
dor. Aproximadament a la meitat del recorregut i
coincidint en un moment que passa per sota els
arbres, la passera disposa d’una zona més
ampla habilitada com a zona de descans.

Al mirador del Cap del Ras, l’accés s’ha fet a
partir d’un corriol que s’ha formigonat per igua-
lar-lo, tenyit amb òxid de ferro per tal d’aconse-

guir una bona integració al paisatge. En aquest
cas, la llargada del sender, que discorre de
manera sinuosa i amb pendents suaus entre els
arbres, és de més d’un quilòmetre. Això fa que, a
més de permetre l’accés al mirador, proporcioni
també la possibilitat a les persones amb mobili-
tat reduïda de fer una bona passejada per un
camí adaptat, en un paratge de muntanya de
gran bellesa. Alhora, aquest itinerari permet l’ac-
cés a les taules de l’àrea de lleure que hi ha just
abans d’arribar al mirador.

Les dues passeres estan equipades amb un
rodapeu, per tal d’evitar que les cadires de
rodes surtin de la traçada i per facilitar
també el seguiment a les persones invi-
dents.

El pressupost total de l’actuació,
finançat per l’Obra Social de “la
Caixa”, ha estat de 82.400 €. 

Durant el mes de novembre, es van dur a terme
les obres per millorar la seguretat de la pista del
Collell, que transcorre per la cara nord-est del
Pedraforca, al municipi de Saldes. Aquestes
obres van consistir en la instal·lació d’una barre-
ra mixta de fusta tractada i d’ànima d’acer en
diferents trams de la pista, amb l’objectiu d’evi-
tar que els vehicles puguin sortir de la pista tra-
çada en els punts amb els estimballs més alts,
on una caiguda tindria un desenllaç fatal.

Millorar la seguretat d’aquesta pista forestal
per evitar possibles accidents era una prioritat, ja
que, a més de ser una de les pistes mes compli-
cades del Parc, és també una de les més conco-
rregudes, a causa de l’efecte reclam del massís
del Pedraforca.

L’actuació, que té un pressupost de 44.768 €,
ha servit per instal·lar un total de 640 m de
barrera al llarg de tota la pista.

Millora de la seguretat a la pista del Collell (Pedraforca)

La planta baixa del Centre del Parc de Bagà,
destinada a la recepció de visitants, disposa des
del mes de novembre passat d’uns lavabos
adaptats completament a persones amb mobili-
tat reduïda. Per realitzar aquestes obres, que han
costat gairebé 18.500 €, ha calgut enderrocar
els envans dels lavabos actuals i desplaçar-los, i

també posar-hi dues portes corre-
disses, per disposar de l’espai
necessari que determina la normati-
va. Les obres s’han fet tant al lavabo
dels homes com al de les dones, de
manera que tots dos han quedat adaptats.

El Centre del Parc de Bagà adapta els lavabos

Noticies

Fotografies:
Accessos als miradors dels
Orris i del Cap del Ras, respec-
tivament

Barreres instal·lades a la pista
del Collell, a la cara nord del
Pedraforca
Arxiu del Parc Natural
del Cadí-Moixeró

/
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El mes de juliol passat es va condicionar un
camí per poder accedir a visitar un faig i un avet
de grans dimensions, situats a les Mulleres (pro-
pietat dels Capmasats de Gresolet), al terme
municipal de Saldes. L’actuació va consistir en
crear un corriol amb un traçat sinuós per accedir
als arbres amb relativa facilitat, ja que fins ara
s’hi havia d’arribar bosc a través i costes amunt.

La brigada del Parc i l’Associació Protectora de
Disminuïts Psíquics del Berguedà van dur a
terme l’execució de les feines.

S’està tramitant que aquests arbres, probable-
ment els més grans del Parc de la seva espècie,
puguin ser declarats arbres monumentals, figura
de protecció legal establerta pel Decret
214/1987.

Obertura d’un corriol per visitar els arbres singulars
de les Mulleres de Gresolet

Durant els darrers mesos, s’han efec-
tuat tasques de manteniment de sen-

ders mitjançant la brigada del Parc i
amb la col·laboració de l’Associació
Protectora de Disminuïts Psíquics
del Berguedà. 

Les tasques de manteniment han
consistit, bàsicament, en desbros-
sar la vegetació en els trams que

envaeix el sender i en dificulta el pas, i en repin-
tar les marques més esborrades. Els senders
que s’han desbrossat aquesta tardor son el camí
ral que va de Martinet fins a Estana, el sender de
la tartera de Gósol, el sender de Sant Sebastià
del Sull (Saldes) i el camí d’accés a Sant Martí
del Puig (Gisclareny), el qual forma part del
Sender de Gran Recorregut (GR) 107, del GR 150
i de la ruta dels Cavalls del Vent.

Manteniment dels senders del Parc

Durant el mes de setembre passat, es va dur a
terme l’arranjament de la pista forestal de
Bentanacs, situada al municipi d’Alàs i Cerc.

Les obres van consistir principalment en l’apla-
nament del ferm (en el qual s’havien format
nombrosos xaragalls per raó de l’escolament
superficial de l’aigua de la pluja) en els més de 6
km que porten a un dipòsit per prevenir incendis,
situat gairebé al final de la pista. A més, es van
construir sobreamples tot sovint (cada 200

metres aproximadament), per facilitar el creua-
ment dels camions de bombers en cas d’incen-
di, i es va millorar l’accés final al dipòsit fent un
esplanació del terreny, per facilitar les maniobres
dels camions a l’hora de carregar aigua.

Aquestes obres eren necessàries per retornar
la capacitat funcional d’aquests punts d’aigua,
tan importants en l’extinció d’incendis, i es van
coordinar amb els bombers.

Arranjament de la pista de Bentanacs
per prevenir incendis forestals
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Fotografies:
Arxiu del Parc Natural
del Cadí-Moixeró

Penyes Altes
Llorenç Pedrals

Noticies
/

En els darrers mesos, han desaparegut de
diversos cims alguns elements que hi portaven
molts anys. És el cas d’una piqueta al Pedraforca
o del piló de Penyes Altes. En altres muntanyes
també passa, i sembla que l’origen és un col·lec-

tiu d’excursionistes que consideren que cal
“netejar” aquests cims, però malmeten elements
que formen part de la tradició muntanyenca. Una
curiosa manera de reivindicar el nostre patrimo-
ni. 

Desapareixen alguns elements emblemàtics dels cims
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Per completar l’itinerari de plantes medicinals,
que transcorre per la vall de Mola, entre la serra
del Verd, la Plana i el Fité, dins el terme munici-
pal de Josa i Tuixent, s’han senyalitzat 19 noves
plantes i s’ha col·locat un cartell d’inici al pont
del Regatell.

Aquesta ruta és un bon complement a l’arbore-

tum dels Planells de Sastró, on es poden conèi-
xer més d’una trentena d’arbres i arbustos de la
zona, al llarg d’un interessant recorregut de
fàcil accés.

Es preveu que la publicació dels tríp-
tics d’aquesta ruta naturalística es
faci al llarg de 2012.

Finalitzada la senyalització de l’itinerari de plantes medicinals

La col·laboració entre els 3 parcs d’alta mun-
tanya: Parc Natural de l’Alt Pirineu,  Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
i Parc Natural del Cadí-Moixeró, ha permès
publicar el quadern de treball “Pintem i cone-
guem l’alta muntanya de Catalunya” amb l’edi-
torial Zenobita. Aquest quadern permet donar a
conèixer als escolars d’infantil i de primària, a
través de dibuixos per acolorir i petites explica-

cions, el territori de l’alta muntanya
i els seus habitants, on les condi-
cions climàtiques són difícils. Al final,
es pot trobar informació dels tres parcs
amb dades sobre els valors naturals i els
serveis que ofereixen. Atès l’èxit d’aquesta
primera iniciativa de treball conjunta entre
aquests parcs, es preveu repetir l’experiència en
futures accions divulgatives.

Edició del quadern de treball
“Pintem i coneguem l’alta muntanya de Catalunya”

El boix de Boscalt, de més de 500 anys d’edat,
és un arbre emblemàtic del municipi de Cava, a
la comarca de l’Alt Urgell, conegut pels veïns de
la zona per les seves facultats d’aparellar fadrins
i fadrines, segons la tradició, i considerat també
com a símbol de fortuna. Darrerament, el boix
presentava força mal aspecte, amb algunes
branques mortes i caigudes a terra. La brigada

del Parc ha redreçat i apuntalat les branques
mortes i ha construït una barana de fusta tracta-
da al seu voltant, millorant de manera notable la
qualitat estètica de l’entorn del llegendari boix.
Alhora, s’han construït també dos bancs per
completar l’àrea de lleure de Boscalt, situada a
pocs metres del boix.

Condicionament de l’entorn del boix de Boscalt

Dins el XXX Congrés Internacional sobre
Biologia d’Espècies de Caça i XIII Congrés sobre
Perdius, desenvolupats a Barcelona el passat
setembre, bona part dels assistents van fer una
visita al Parc Natural del Cadí-Moixeró a fi de
conèixer les experiències de gestió de la Reserva
Nacional de Caça del Cadí i els treballs de millo-

ra d’hàbitats d’espècies que realitza el Parc.
Durant la visita efectuada a la zona de coll de
Pal, es van intercanviar diverses experiències
sobre gestió d’espècies cinegètiques en dife-
rents països mentre s’observaven isards, mar-
motes, voltors, gralles de bec groc, xoriguers i
d’altra fauna de les nostres muntanyes.

S’ha celebrat el XXX Congrés de la IUGB (International Union of
Game Biologist) i el XIII Congrés Perdix a Barcelona

Noticies
/

Fotografies:
Barana de fusta tractada, al vol-
tant del boix de Boscalt
Arxiu del Parc Natural del
Cadí-Moixeró

Cartellera de la Ruta de plantes
medicinals
Arxiu del Parc Natural del
Cadí-Moixeró

Portada del quadern de treball
“Pintem i coneguem l’alta mun-
tanya de Catalunya”
Arxiu de Zenobita
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Al llarg de 2011, no s’ha detectat
cap indici de presència del llop, tot i
el seguiment que personal tècnic
del Parc i agents rurals segueixen
realitzant. Tampoc no hi ha hagut
cap atac a ramats dins del Parc.
S’han fet les dues reunions anuals

amb els ramaders d’ovelles i alguns

de vaques per coordinar noves iniciatives que
facilitin la feina dels pastors a la muntanya i evi-
tin possibles atacs de llop. S’ha senyalitzat la
presència de gossos protectors en algunes
zones, s’han instal·lat casetes per facilitar la per-
noctació dels pastors durant l’estiu, s’ha tancat
l’accés al corral de font Cerdana i s’ha donat
algun nou gos protector.

Darreres notícies sobre el llop al Parc

En els darrers mesos, l’Ajuntament de Saldes
ha posat damunt la taula la necessitat d’actuar
per reduir els accidents al massís del
Pedraforca, amb la problemàtica afegida que
implica l’intent de fer el cim per part de campa-
ments juvenils de colònies a l’estiu i de persones
poc preparades i equipades. Arran d’una trobada
recent, presidida per l’alcaldessa de Saldes, amb
la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya, els Bombers de la Generalitat i el Parc
Natural del Cadí-Moixeró, s’ha acordat preparar
un seguit d’accions destinades a la prevenció

d’accidents, amb campanyes de divulgació
sobre l’estat físic, l’equipament i els coneixe-
ments necessaris per poder pujar al cim del
Pedraforca que es preveu tenir a punt per a la
pròxima primavera. Ara per ara, no es plantegen
altres accions com limitar l’accés a la muntanya.
Es confia que amb la sensibilització les persones
visitants consideraran el Pedraforca com el cim
d’alta muntanya que és, i, per tant, que cal anar
preparat físicament i ben equipat per fer-lo,
sempre amb bones condicions climatològiques i
sortint ben de matí per pujar-hi.

Regulació del Pedraforca
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Fotografies:
Refugi Sant Jordi
el dia de la inauguració,
l’any 1961
Arxiu de la Federació
d'Entitats Excursionistes

Vista del refugi Sant Jordi
el dia de la celebració del 50è
aniversari, l’any 2011
Llorenç Pedrals

Vista aèria del massís del
Pedraforca
Arxiu del Parc Natural
del Cadí-Moixeró

El passat 29 d’octubre, es va celebrar el 50è
aniversari de la construcció del refugi Sant Jordi,
situat a la serra de Moixeró, amb la presència
dels representant de la FEEC, guardes antics i
actuals del refugi, l’alcaldessa de Guardiola de
Berguedà, el director del Parc i molts amics i
excursionistes. Es va obsequiar tots els presents
amb una fotografia del dia de la inauguració del
refugi, on destaquen els nombrosos assistents i
la poca vegetació de les muntanyes.

Fent història, l’any 1951, la Delegació Catalana
de la Federación Española de Montañismo va
habilitar com a refugi l’antic Hostal de la Font del
Faig, ubicat en un lloc estratègic al peu del coll
de Pendís. Anys després, l’estat de precarietat de
l’edifici va propiciar que els propietaris de
Gréixer cedissin a la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC) una parcel·la
veïna per construir-hi un nou refugi, que es va
inaugurar el 29 d’octubre de 1961, ara fa 50
anys.

50è aniversari de la construcció del refugi Sant Jordi
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A mitjan novembre, la serra del Cadí va patir
una espectacular esllavissada al vessant de l’Alt
Urgell, a les canals de la Molina, entre el cap de
la Fesa i el cap de la collada Verda, dins el terme
municipal d’Alàs i Cerc. L’esllavissada és visible
des de molta distància i ha cridat l’atenció de
molts curiosos.

La caiguda de roques, moltes amb més d’un
metre de diàmetre, no ha provocat danys en cap
nucli habitat ni pista forestal, però sí en la vege-
tació i en petits corriols de la zona. La causa més
probable d’aquesta esllavissada és l’erosió pro-
vocada per la neu i el gel a l’interior de les
esquerdes, afavorida per l’origen calcari de la
serra. Aquests processos erosius són naturals i
han provocat, al llarg del temps, la formació de

les tarteres a la base de les cingleres del
Cadí. Cal recordar que fa uns anys hi va haver
un despreniment, també de gran espectaculari-
tat al vessant sud del Moixeró, a l’Argelaguera,
visible a força distància.

Un grup de tècnics del Servei Geològic de la
Generalitat va visitar la zona per estudiar el feno-
men i elaborar-ne un informe. Es tracta, sens
dubte, d’un fenomen normal atesa l’orografia de
la serralada, que modela el relleu i el paisatge
tan característics d’aquesta zona.

Com a mesura de precaució, si es visita la part
alta de la serra del Cadí, cal evitar situar-se al
límit de la carena, on en alguns punts són visi-
bles les escletxes que de mica en mica van pro-
vocant l’erosió i la caiguda de la roca.

Espectacular esllevissada a la serra del Cadí

L’Àrea d’Investigació de Quiròpters del Museu
de Ciències Naturals de Granollers, amb la
col·laboració de l’Associació Galanthus, ha cap-
turat al Parc Natural alguns exemplars mascles
de ratpenat argentat (Vespertilio murinus) que
posteriorment van ser alliberats als mateixos
boscos del municipi de Gósol, a l’entorn de la
serra del Cadí, a 1.600 m d’altitud. Aquesta és la
primera cita d’aquest ratpenat i la trentena espè-
cie de ratpenat trobada a Catalunya. A més, és
una nova espècie incorporada al Catàleg de ver-
tebrats del Parc.

El ratpenat argentat és una espècie adaptada a
climes molt freds. Es troba típicament al nord
d’Europa i la seva àrea de distribució s’estén a
zones de muntanya del centre d’Europa. Va ser
trobada per primer cop al Pirineu aragonès l’any
2009 per un equip d’investigadors de la
Universitat del País Basc, i la població catalana
és la segona població coneguda de l’espècie en
tota la península Ibèrica.

Es tracta d’un animal de pelatge dens i atapeït,
que presenta una coloració dorsal platejada molt
característica. El fet que no s’hagi trobat fins ara
i l’absència de femelles fa pensar que
l’espècie té moviments migratoris i potser no es
trobi a Catalunya tot l’any. Malgrat que es desco-
neix si la població és aïllada o forma part d’una
de més extensa, l’espècie és, amb tota segure-
tat, molt escassa a Catalunya i cal més recerca
per aclarir-ne l’estatus.

Com totes les altres espècies de ratpenats
catalans, el ratpenat argentat és insectívor, i,
per tant, és molt important per controlar les
poblacions d’insectes. A més, són indica-
dors naturals de la qualitat del nostre
entorn. Actualment, la davallada
constant de les seves poblacions ha
provocat que la major part de les
espècies es trobin protegides per la
Directiva d’hàbitats de la Unió
Europea (UE).

El ratpenat argentat (Vespertillo murinus), una nova espècie al
Parc Natural i a Catalunya
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Noticies
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Fotografies:
Ratpenat argentat
(Vespertillo murinus)
Carles Flaquer

Recent esllavissada
a la serra del Cadí 
Raül Olivares

picot18:ordenat  05/03/12  14:49  Página 7



Cortinarius claricolor
Cortinarius claricolor és un bolet poc fre-
qüent que fructifica durant la tardor en

coníferes de muntanya, especialment
en avets.

El barret mesura entre 5 i 14 cm
de diàmetre. De jove és hemisfèric i
al final convex aplanat i mamello-
nat; la seva cutícula és viscosa de
color groc ocraci. Les làmines són

adnates (arriben al peu), de color
crema ocraci al principi que canvia a

color bru ferruginós (color semblant al
rovell de ferro) a causa de la maduració

de les espores. El peu és cilíndric, una mica
atenuat a la base, blanquinós, ornamentat amb
zones anulars de color blanc i amb cortina (res-
tes del vel secundari que s’adhereixen a la part
alta del peu quan s’obre el barret). La seva carn
és de color blanc; fa olor d’humitat.

El gènere Cortinarius és un dels més extensos
en nombre d’espècies. Són fongs poc coneguts,
excepte per a qui es dedica a estudiar-los, i cal
en la majoria dels casos utilitzar reactius químics
o el microscopi per poder-los determinar. Les
espècies del gènere Cortinarius no són comesti-
bles, i n’hi ha alguna de verinosa mortal, com ara
Cortinarus orellanus, que creix en boscos d’alzi-
nes i roures.

Cortinarius atrovirens
Cortinarius atrovirens és un bolet molt bonic i

poc comú que surt des de finals d’estiu a
començaments de tardor en boscos de coníferes
de muntanya, especialment en avets.

El barret pot mesurar fins a 10 cm de diàmetre.
És hemisfèric de jove i pla convex al final del
desenvolupament. La cutícula és viscosa, de
color verd olivaci fosc que s’ennegreix des del
centre del barret i contrasta fortament amb les
làmines de color groc olivaci, escotades (arriben
al peu fent una mena de soc); amb la maduració
de les espores prenen un color bru ferruginós. El
peu és cilíndric bulbós a la base de color groc
olivaci, amb cortina abundant. La carn és de
color groc i fa olor de pebre.

Com ja hem comentat en la descripció de
Cortinarius claricolor, cal tenir coneixements de
micologia per identificar amb seguretat moltes
de les espècies del gènere Cortinarius. A grans
trets, per saber si quan trobem un bolet és del
gènere Cortinarius, cal comprovar que les làmi-
nes siguin escotades (és a dir, que arribin al peu
formant un solc o una lleugera depressió), que la
part alta del peu tingui unes fibres agafades al
seu voltant (cortina, que és molt evident en els
exemplars joves), que les espores en massa
siguin de color bru ferruginós, les quals en
madurar es desprenen i es dipositen sobre les

La flora fúngica dels avets del Parc Natural del
Cadí-Moixeró (2a part i final)

Flora

La flora fúngica dels avets
del Parc Natural del Cadí-Moixeró

revista informativa
del PARC NATURAL
del CADÍ-MOIXERÓ

desembre 2011
número 18

8
el picot negre

Agrupació Micològica
Berguedana
Javier Bometón,
Ignacio Porta

Fotografies:
A l’esquerra,
Cortinarius claricolor
Josep Ballarà

A la dreta,
Cortinarius atrovirens
Josep Ballarà

Al lateral, l’Agrupació
Micològica Berguedana publica
la revista “Moixeró. Fongs i
flora del Pirineu”, una eina de
difusió de les investigacions i
estudis sobre micologia i natu-
ra, de les comarques del
Berguedà i la Cerdanya.
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làmines i la cortina, fent que aquestes prenguin
el mateix color de ferro rovellat.

Albatrellus cristatus

L’Albatrellus cristatus és també un bolet que es
pot trobar amb certa facilitat als peus dels avets
que hi ha en el Parc Natural del Cadí-Moixeró.

Es caracteritza per la seva forma irregular, de
vegades esvedellada de tons blancs, verdosos i
ocres dispersos que van enfosquin a mida que
envelleix. També es caracteritza perquè no té
làmines sinó una superfície blanca, irregular,
quasi llisa. Si ens hi apropem amb una lupa,
podrem distingir petits porus o forats sense con-
tinuació vertical que van fent un entrellat com
laberints de curta alçada. Aquests porus es van
definint cada cop més en envellir-se la fructifica-
ció.

Normalment, les fructificacions són gregàries,
com piles; sembla que els diferents cossos de la
fructificació surtin del mateix peu (fasciculats) i
estan tots junts, cosa que dóna una imatge de
diferents bolets sobreposats. En general, les
diferents espècies d’aquest gènere també pro-
dueixen aquest tipus de fructificació aglutinada,
tot i que la seva disposició espacial, ja sigui per
una prolongació més vertical o més horitzontal,
varia lleugerament entre espècies. Per diferen-
ciar-les entre si, cal mirar detalls microscòpics,

tot i que la seva presència propera a soques d’a-
vet (tot i no ser específic d’aquest arbre) és un
bon primer indicador per fer-nos pensar en
aquesta espècie. Així, l’Albatrellus subrubescens
és més propi de bioclimes més càlids i de menor
altitud, i per trobar l’Albatrellus pes-caprae
s’haurà d’anar a cercar a fagedes o d’altres pla-
nifolis, i no pas a una avetosa.

Hygrophorus marzuolus

El marçot (Hygrophorus marzou-
lus) és un bolet que creix molt ama-
gat sota les brostes (acícules) de
pins i avets, i és més rar en altres
boscos de Catalunya. És un bolet molt
primerenc que creix a la primavera quan
es comença a fondre la neu. El podem tro-
bar a partir de març fins al juny. Per l’època en
què surt, és molt difícil de confondre amb altres
bolets, tot i que es coneixen intoxicacions al
Berguedà per confusions amb el bolet tòxic
Tricholoma pardinum (el qual té el barret amb
esquames i es descriu tot seguit).

El barret d’aquest bolet és carnós i robust, i
mesura entre 5 i 15 cm. Convex al comença-
ment, després es torna irregular i abonyegat
amb el marge incurvat cap al peu. La superfície
o cutícula d’aquest bolet és llisa, seca o humida
i només viscosa amb temps humit, de color blan-
quinós quan és molt jove i gris o gris cendrós en
créixer (no com altres bolets de la mateixa famí-
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del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Fotografies:
A la part superior,
Avetosa (Abies alba) 
José Luis Martin

A l’esquerra,
Albatrellus cristatus
Jorge Hernanz

A la dreta,
Hygrophorus marzoulus
Josep Ballarà
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lia). La cutícula se’n pot separar fàcilment. Les
seves làmines estan força separades entre si;
són gruixudes, com si fossin de cera, blanques
amb reflexos grisosos pissarra, i baixen una
mica pel peu (decurrents). El peu o cama és
robust, cilíndric, fibril·lós i de color blanc que
s’enfosqueix amb l’edat. Conforme envelleix
pren algunes tonalitats grisoses. La seva carn és
blanca amb un olor fúngic molt agradable.

Fongs propers són: l’Hygrophorus camarophy-
lus, que surt en pinedes a la tardor, i
Hygrophorus agathosmus, que també fructifica a
la tardor però la seva olor és d’ametlles amar-
gants.

Tricholoma pardinum
Tricholoma pardinum és conegut

popularment com a fredolic bord.
Amb aquest nom, no cal dir que és
un bolet tòxic, que surt des de finals
d’estiu i durant la tardor en boscos
d’avets, encara que amb menys fre-

qüència també es troba en boscos de
faig (Fagus silvatica). 

El barret d’aquest bolet és de mida gran,
de 7 a 15 cm. Al començament, pren forma

convexa, però després amb l’edat és fa més
hemisfèric. La seva cutícula és seca, amb
esquames fibril·loses de color bru cendrós dis-

posades concèntricament al voltant del barret.
Les seves làmines són amples i gruixudes i arri-
ben fins a la cama formant un soc (escotades,
com els Cortinarius) de color blanc crema a gris.
El seu peu blanquinós és molt robust i una mica
bulbós a la base. Si ens hi fixem, veurem que el
peu té un fi borrissol de color ocre o bru. La seva
carn es compacta, de color blanc, grisosa sota la
cutícula. La seva olor recorda la farina. 

El fredolic bord és un bolet tòxic que provoca
greus problemes gastrointestinals  que moltes
vegades obliguen la persona a ser ingressada a
l’hospital. No s’hauria de confondre amb l’es-
mentat Hygrophorus marzoulus, que és prime-
renc, ni amb altres bolets molt més fràgils con
són: el fredolic (Tricholoma terreum), que és molt
més petit i de cutícula feltrada i creix sota els
pins; el Tricholoma portentosum, que no és
esquamós sinó que té fibril·les radials i creix
també sota pins de muntanya, o el Tricholoma
scalpturatum, amb làmines de tonalitats grogues
i que creix en alzinars.

Altres espècies ubiqües que també es troben
fàcilment en les avetoses són: 
Lepista inversa, Mycena polygramma, Collybia

peronata, Rhodocollybia butyracea, Gyromitra
gigas, Chroogompgus helveticus, Inocybe quele-
tii...

Volem expressar el nostre agraïment a:
Pere Aymerich, Jorge Hernanz i Josep Ballarà.
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Fotografia:
Al costat, a l’esquerra
Tricholoma pardinum
Josep Ballarà

Al costat, a la dreta
Rhodocollybia butyracea
José Luis Martin

A la part superior
Gyromitra gigas
José Luis Martin
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Els ocells a l’hivern
L’hivern és una estació clau per a la supervi-

vència dels ocells. Com és ben sabut, a finals
d’estiu i durant la tardor,
moltes espècies marxen
de les nostres latituds i es
dirigeixen cap a països
més càlids i arriben, de
vegades, a l’extrem meri-
dional del continent afri-
cà. D’altres, en canvi,
abandonen les àrees de
nidificació de països nòr-
dics i hivernen a la conca
mediterrània. Aquests
s’uneixen amb els que
passen tot l’any als seus
territoris de cria i, per
tant, conviuen tot l’any
entre nosaltres.

Tots ells han de mantenir una temperatura cor-
poral molt elevada, de més de 40 ºC, mentre
l’ambient es va fent més fred i, en especial, a les
muntanyes, arriba a ser gèlid. En aquestes cir-
cumstàncies, obtenir aliment i recer esdevé l’e-
lement essencial per sobreviure i els ocells han
de trobar un lloc on satisfer aquestes necessi-
tats. Fins fa ben poc, no disposàvem de cap obra
que ens expliqués amb detall on viuen els ocells
a Catalunya a l’hivern, però el passat mes de
maig es feia la presentació de l’Atles dels ocells
de Catalunya a l’hivern 2006-2009, un llibre de
referència a casa nostra per conèixer aquest i
altres aspectes de la vida dels ocells durant l’es-
tació freda.

Un nou atles d’ocells
L’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern

2006-2009 ha estat un llarg projecte dut a terme

per l’Institut Català d’Ornitologia, entitat dedica-
da a l’estudi dels ocells des de la seva fundació,
l’any 1975. L’Atles ha comptat amb el suport del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural i de l’Obra Social de
CatalunyaCaixa, i ha estat possible gràcies a la
participació altruista de més de 1.000 col·labo-
radors (29.000 hores de treball voluntari), fet que
representa un dels majors èxits de l’anomenada
ciència de la ciutadania a Catalunya.

El llibre s’ha publicat conjuntament entre
l’Institut Català d’Ornitologia i Lynx Edicions, i
és de característiques molt similars al seu
predecessor, l’Atles dels ocells nidifi-
cants de Catalunya 1999-2002. Està
escrit en català i en anglès, amb una
clara intenció d’aportar informació
útil més enllà de les nostres fronte-
res, sobretot, si es té en compte
que som una destinació hivernal de
moltes de les espècies que nien al
centre i nord d’Europa. 

Un total de 318 espècies d’ocells
han estat observades a Catalunya
durant el període d’estudi, 206 de les
quals hi ha hivernat de forma abundant i
regular. La distribució i l’abundància d’aquestes
espècies ha estat, sovint, ben diferent de la del
període reproductor i, en determinats casos,

molt canviant
d’un hivern a un
altre. El llibre
demostra el
paper crucial que
té Catalunya per
a la hivernada de
moltes espècies
que crien al cen-
tre i nord
d’Europa, l’èxit
de la conservació

Els ocells a l’hivern: Un nou atles millora el coneixement de
les espècies que passen l’hivern a casa nostra

fauna

Els ocells a l’hivern: Un nou atles
millora el coneixement de les espècies
que passen l’hivern a casa nostra
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Sergi Herrando
i Marc Anton

Institut Català d’Ornitologia
www.ornitologia.org

Il·lustració:
A la part superior, el tord ala-
roig (Turdus iliacus) i la griva
cerdana (Turdus pilaris) són
dues de les espècies que
només trobem a Catalunya a
l’hivern. Totes dues provenen
dels països del nord i de l’est
d’Europa i són visitants habi-
tuals del Parc Natural del Cadí-
Moixeró.
Martí Rodríguez

Imatge:
A la dreta, portada de l’Atles
dels ocells de Catalunya a
l’hivern 2006-2009
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de les zones humides catalanes, per a la gran
majoria dels ocells aquàtics, o els efectes del
canvi climàtic en espècies que fins fa ben poc
resultaven desconegudes com a hivernants al
nostre país i que, actualment, mantenen pobla-
cions, en alguns casos força importants, durant
els mesos més freds. Tot plegat es mostra de
manera molt detallada, amb mapes d’abundàn-
cia d’alta resolució, de fins a 250x250 m, i, per
primera vegada, es reuneixen i s’analitzen dades
dels seguiments temporals que s’estaven reco-
pilant des de l’any 1972.

Els ocells hivernants
al Cadí-Moixeró

El Parc Natural del Cadí-Moixeró és un
espai natural que a l’hivern presenta

unes condicions molt dures per a la
fauna, fet que implica que, en con-
junt, la diversitat i l’abundància dels
ocells durant aquesta estació, dis-
minueixi de manera notable en
relació amb la primavera i l’estiu.
Moltes espècies freqüents a l’època
reproductora, com el mosquiter

pàl·lid (Phylloscopus bonelli), l’escor-
xador (Lanius collurio) o l’àliga mar-

cenca (Circaetus gallicus), passen l’hi-
vern en contrades més càlides. D’altres

espècies, com la mallerenga petita (Periparus
ater), hi són presents tot l’any, per bé que a l’hi-
vern sovint només els mascles dominants resten
a les àrees més elevades de la seva distribució.
També n’hi ha que provenen de latituds supe-
riors, dels països del nord i del nord-est del con-
tinent europeu, com ara la griva cerdana (Turdus
pilaris) i el tord ala-roig (Turdus iliacus), mentre
que alguns, com el pardal d’ala blanca
(Montifringilla nivalis), poden provenir dels Alps,
tal com demostra la captura a la collada de
Toses, durant el gener de l’any 2006, d’un ocell
anellat en temporada reproductora a Àustria.
Aquestes dades i moltes altres curiositats que-
den recopilades en aquest atles, que no hauria

estat tan detallat en el cas del Cadí-Moixeró,
sense la implicació entusiasta del Parc Natural i
de tots els ornitòlegs que se l’estimen.

Algunes preguntes que aquest atles
ens ajuda a respondre:
1) Quan hi ha un major nombre d’ocells, a
l’estiu o a l’hivern?

Les estimacions poblacionals realitzades en
aquest atles d’hivern donen un total de 65
milions d’ocells, mentre que els càlculs realitzats
en l’anterior Atles dels ocells nidificants de
Catalunya 1999-2002) van estimar la població
reproductora a Catalunya en 35 milions d’ocells.
Sembla doncs que, el còmput general entre els
ocells que marxen cap al sud a la tardor per pas-
sar l’hivern en terres més càlides i, els que arri-
ben des del nord per quedar-se a passar l’hivern
entre nosaltres, és, en conjunt, favorable als
segons. Cal dir, però, que el nombre d’ocells és
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millora el coneixement de les espècies

que passen l’hivern a casa nostra

Il·lustració:
El pardal d’ala blanca
(Montifringilla nivalis) és una de
les poques espècies d’ocells
que podem observar a l’hivern
a les parts elevades del Parc
Natural del Cadí-Moixeró. La
seva abundància, però, sembla
que varia força d’un hivern a un
altre.
Martí Rodríguez
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molt variable d’un punt a l’altre del país i el Cadí-
Moixeró estaria, precisament, entre les àrees on
hi ha menys ocells a l’hivern que a l’estiu.

2) Quines són les espècies més abundants a
l’hivern?

L’espècie més abundant a Catalunya a l’hivern
és el pinsà comú (Fringilla coelebs), amb un total

d’11 milions d’individus, el segueix el pardal
comú (Passer domesticus), amb poc més de 6
milions, i l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris),
amb gairebé 4 milions. D’aquestes tres espè-
cies, el pinsà comú és també la més abundant al
Cadí-Moixeró, mentre que les altres dues espè-
cies, molt lligades a l’activitat humana, hi són
força escasses. Al parc cal destacar també la
mallerenga petita per la seva abundància hiver-
nal. Aquest petit ocell emmagatzema pinyons a
les escorces dels pins per tenir un rebost dispo-
nible, fins i tot, quan la coberta de neu cobreix
els arbres.

3) Com poden els ocells sobreviure a les
zones elevades del Cadí-Moixeró?

Les condicions ambientals són molt
dures a l’alta muntanya i els ocells
adopten diferents estratègies per
sobreviure-hi. Uns, com és el cas
que ja hem explicat de la malleren-
ga petita, fan petits rebosts que uti-

litzen durant els
mesos freds.
D’altres, com el
gall fer (Tetrao uro-
gallus), redueixen
l’activitat al màxim.
Aquest formidable ocell
es manté molt quiet, per no
malgastar energies, a la vora
d’un pi, les fulles poc nutritives
del qual va menjant mentre
espera l’arribada de la prima-
vera. Els grans rapinyaires,
com ara el trencalòs (Gypaetus
barbatus) i l’àguila daurada
(Aquila chrysaetos), adopten
una actitud més activa i bus-
quen incansablement algun
mamífer enmig dels vessants
nevats. Ells són els primers en
posar-se a criar, al bell mig de
l’hivern.
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millora el coneixement de les espècies
que passen l’hivern a casa nostra

Il·lustracions:
A dalt, el pinsà comú (Fringilla
coelebs) és l’espècie més
abundant a Catalunya a l’hivern
i és també força abundant al
Parc Natural del Cadí-Moixeró.

A la dreta, el trencalòs
(Gypaetus barbatus) és un dels
grans rapinyaires del Parc
Natural del Cadí-Moixeró. A l’hi-
vern, no només manté els seus
territoris, sinó que inicia la
posta dels ous.
Martí Rodríguez
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Problemàtica
El lagòpode alpí o perdiu blanca (Lagopus

muta) ocupa una gran àrea de repartició circum-
polar (Alaska, Groenlàndia,nord d’Europa,
Sibèria) però alhora és també present en algunes
muntanyes del sud d’Europa com els Alps i els
Pirineus. Les poblacions d’aquesta espècie es
refugiaren a les parts més enlairades (alpines)
d’aquestes serralades meridionals durant el res-
calfament posterior a la última glaciació, fa uns
10.000 anys. La sobrexplotació pastoral de les

muntanyes pirinenques durant els segles
XVIII i XIX  molt probablement comportà

una davallada de les poblacions de
l’espècie durant els períodes referits.
Com a  conseqüència probable d’a-
questa davallada, estudis recents
han demostrat que les poblacions
pirinenques de perdiu blanca pre-
senten una diversitat genètica infe-
rior a la de les seves homòlogues

dels Alps o d’Escandinàvia
(Caizergues et al. 2003). Fins i tot més

recentment, biòlegs de la Universitat de

Perpinyà han detectat que aquest empobriment
genètic és encara més accentuat a la serralada
fronterera que comprèn el conjunt del Puigmal i
el Canigó (Bech et al. 2009). De fet, i com a con-
seqüència de l’amplada i poca altitud relativa, la
conca de la Cerdanya representa actualment per
a la perdiu blanca una barrera natural infranque-
jable entre les zones d’alta muntanya situades a
ambdós costats del riu Segre. Això és actualment
així com a conseqüència de la quasi pràctica
desaparició de l’espècie a la part més oriental de
la serralada del Puigmal i del massís de la Tosa
–parcialment dins els límits del Parc natural– per
l’efecte de les col·lisions dels ocells amb els
cables de les pistes d’esquí, fenomen demostrat
abastament en nombroses estacions d’esquí a
nivell europeu i mundial. Aquesta retracció vers
l’est de l’àrea de distribució de l’espècie ha fet
augmentar la distància de la població del
Puigmal respecte les del Pirineu central català
fins el punt que actualment les perdius no poden
passar de forma espontània entre sectors ocu-
pats per l’espècie a banda i banda del Segre.

Conservació de les poblacions de perdiu blanca del
Pirineu Oriental
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Orientales, Perpignan (França).
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Fotografia:
Femella amb pollets.
El radioseguiment permet
localitzar les femelles
prèviament marcades
i avaluar així
el seu èxit reproductor. 
Ramon Martínez-Vidal
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Per tant, les poblacions de perdiu blanca del
Puigmal-Canigó es troben aïllades respecte les
que ocupen la resta de l’alta carena del Pirineu.
Aquest aïllament geogràfic –que com hem dit
impedeix qualsevol intercanvi amb les pobla-
cions situades a l’oest de la vall del Segre-
representa una amenaça pel manteniment de
l’espècie a l’extrem oriental de la serralada. En
aquestes poblacions isolades, la pèrdua de
diversitat genètica pot realment limitar el poten-
cial o capacitat d’adaptació que les permet
afrontar eventuals canvis ambientals. 

Per tal d’aturar aquest procés d’erosió genèti-
ca, un conjunt d’actuacions de translocació
d’aus des de l’alta carena pirinenca central a les
serralades orientals es proposà i s’està duent a
terme dins el marc d’un projecte de cooperació
transfronterera entre la Generalitat de Catalunya,
el Govern d’Andorra i l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage de França.
Aquest programa és una de les 20 accions esta-
blertes en el projecte Gallipyr (Xarxa pirinenca
de galliformes de muntanya), finançat pel
Programa Operatiu de Cooperació Territorial
Espanya-França-Andorra 2007-2013, el qual és
coordinat des de l’Agrupació Europea d’Interès
Econòmic FORESPYR.

Objectius i Mètodes
L’objectiu inicial era transferir entre 15 i 20 per-

dius blanques des de les poblacions anomena-
des font (Puigpedrós i Tosa Plana de Lles a la
Cerdanya espanyola, Pic del Griu-Les
Pedrusques a Andorra) a les poblacions diana o
destí (serres orientals del Puigmal-Bastiments-
Canigó).

Per tal de minimitzar l’impacte de les extrac-
cions sobre les poblacions font, s’establí com
objectiu la transferència d’ocells joves (d’aproxi-
madament dos mesos d’edat) més que no pas
d’adults. Tanmateix, també es considerà la pos-
sibilitat de traslladar mascles adults atès que les
poblacions de perdiu blanca gairebé sempre
presenten un excés de mascles.

La primera fase de l’operació es desenvolupa
durant el mes de juliol i consisteix en la cerca i
captura de femelles acompanyades dels pollets
a les poblacions font o d’origen. Les feme-
lles capturades són equipades amb un
petit collar amb emissor de senyal de
ràdio per tal de poder seguir els movi-
ments de la llocada durant l’estiu i
capturar els joves durant el setem-
bre, poc abans de que es dispersin.
Aquestes captures es fan tot dirigint
els grups familiars vers unes xarxes
disposades convenientment a terra.
Al setembre, els ocells joves ja pre-
senten la grandària dels adults i poden
per tant ser equipats amb un collar
ràdio-emissor, fet imprescindible per tal
de conèixer l’evolució dels ocells després de
la translocació. El trasllat dels ocells es duu a
terme amb un helicòpter de la Unitat de Suport
Aeri dels Agents Rurals de la Generalitat, fet que
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Fotografies:
A dalt, a la dreta, població font.
Pirineu central, des de la
Reserva Nacional de Caça de la
Cerdanya – Alt Urgell.

A baix, a la dreta, alliberament a
les poblacions diana o destí
(serres orientals de Puigmal-
Bastiments-Canigó)

A sobre, col·locant un collar
ràdio-emissor, per tal de conèi-
xer l’evolució després de la
translocació.

Les captures es realitzen amb
l’ajuda de gossos.
Ramon Martínez-Vidal
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ens ha permès alliberar-los al voltant de tan sols
30 minuts després de la captura, tot reduint així
el temps de manteniment en les caixes de trans-

port. Sols una part dels joves capturats són
transferits a la població destí, i la resta

són alliberats al mateix indret de la cap-
tura per tal de servir com ocells tes-
timonis, atès que són igualment
equipats amb emissors amb la fina-
litat de comparar la seva supervi-
vència respecte la dels joves traslla-
dats.

Resultats
Captures i trasllats

Entre 2008 i 2011, 16 femelles acompa-
nyades de pollets han estat capturades durant
els mesos de juliol i agost: 9 a la Cerdanya (5 al
Puigpedrós, 4 a la Tosa Plana de Lles- circ de La

Pera) i 7 a Andorra (6 al Pic del Griu-Les
Pedrusques, 1 a la Coma de Varilles).

Durant els mesos de setembre posteriors,
aquestes 16 femelles ràdio-marcades han per-
mès la captura d’un total de 19 ocells: 13 al
Puigpedrós, 4 a la Tosa Plana de Lles i 2 a
Andorra. D’aquests 19, 8 (7 joves i 1 mascle
adult) han estat traslladats al sector de Vallter
(Ripollès), 4 (3 joves i 1 mascle adult) al Canigó i
els altres 7 (6 joves i 1 mascle adult) s’han dei-
xat al lloc d’origen com a ocells testimoni (4 al
Puigpedrós, 2 a Tosa Plana i 1 a Andorra). Per
tant, un total de 35 ocells han estat capturats i
ràdio-marcats en el marc d’aquest programa. A
la figura 1 apareixen els detalls de les captures,
de les relacions de parentiu entre els ocells així
com les translocacions efectuades.
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Fotografies:
A dalt, el trasllat dels ocells es
duu a terme amb un helicòpter.

A sota, alliberament de perdiu
blanca al Canigó.
Ramon Martínez-Vidal

Figura 1: Balanç de les captu-
res i trasllats realitzats en el
marc del programa de translo-
cació de perdiu blanca. Cada
número correspon a un ocell
(F=femella, M=mascle;
A=adult, J=jove). Les línies que
uneixen dos individus indiquen
la relació de parentiu (femella-
jove). Els ocells destacats en
color blau han estat transferits
a la zona de Vallter (Ripollès), i
els de color verd al Canigó.
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Supervivència i dispersió
dels ocells transferits

El primer resultat significatiu correspon a la
tolerància d’aquestes aus a les captures i els
trasllats. Dels 12 ocells transferits, tan sols 1 ha
estat depredat durant els dies immediatament
posteriors al trasllat, i els altres 11 han sobrevis-
cut almenys més de dos mesos després de la
transferència. La taxa de supervivència dels 9
joves transferits –calculada entre el mes de
setembre i el juliol de l’any següent- no és pas
diferent de la dels 7 ocells testimonis no traslla-
dats (0,74 i 0,66 respectivament).

La distància mitjana de dispersió calculada
entre l’indret de solta o alliberament durant el
mes de setembre i el lloc de reproducció (juny-
juliol de l’any següent) ha estat de 4,8 km (entre
2,7 i 6,2 km) per a les 4 femelles joves, i d’1,1
km pels 3 mascles joves (entre 0,5 i 1,8 km).
Aquestes distàncies no són sensiblement dife-
rents a les observades per als joves no transfe-
rits: 6,4 km (0,7 - 17,7 km) per 6 femelles joves
i 3,6 km (0,2 - 9,2 km) per 8 mascles joves. Pel
que fa als dos mascles adults traslladats, les dis-
tàncies de dispersió han estat de 4,5 i 6,2 km

Contribució a la reproducció 
Dels 11 ocells transferits abans de 2011, 9 han

sobreviscut fins al següent període reproductiu i
7 d’ells s’han aparellat. Els primers naixements
provinents d’una parella mixta entre una  feme-
lla cerdana trànsfuga anomenada Núria i un
mascle del Ripollès es localitzaren durant l’agost
de 2010 al Pic de Noufonts. Dels 5 intents de
reproducció d’aquests ocells transferits detec-
tats entre 2010 o 2011, 4 varen ser exitosos,
amb una producció de 2 joves al setembre de
2010 (femella F78) i de 3 joves (femella F89), 5
joves (femella F88), 8 joves (F91) al setembre de
2011. Malauradament, aquestes tres darreres
femelles varen ser depredades per una au rapin-
yaire durant el setembre de 2011, és a dir, poc
abans de la dispersió de la llocada o grup fami-

liar. Tanmateix, els joves ja havien assolit pràcti-
cament la mida d’adult i per tant podien ser ple-
nament autònoms. En aquest sentit, es varen
poder capturar i marcar quatre joves de la lloca-
da de la femella F88 just abans de la mort de la
mare i per tant es podrà confirmar aquesta hipò-
tesi.

Genètica
És encara massa aviat per avaluar l’èxit de

l’actuació en termes de restauració de la diversi-
tat genètica de la població de la serralada piri-
nenca oriental. Sols un seguiment o estudi genè-
tic a mig termini permetrà resoldre aquesta
qüestió. En aquests moments tan sols podem
estimar la contribució teòrica dels individus
transferits a l’ esmentada millora de la
diversitat genètica. Per fer-ho hem
comparat les poblacions de perdiu
blanca del massís del Canigó i de
Bastiments (Vallter) abans i després
de la translocació. Les anàlisis han
estat realitzades per N. Bech i J.
Boissier de la Universitat de
Perpinyà utilitzant 13 microsatèl·lits
(parts dels cromosomes utilitzades
en aquests tipus d’estudis). Els resul-
tats preliminars mostren que els indivi-
dus transferits han millorat la riquesa
al·lèlica i, en menor mesura, l’heterozigosi de
les dues poblacions de destí (Taula 1). El segui-
ment a llarg termini de la diversitat genètica d’a-
questes poblacions ens permetrà confirmar la
persistència dels nous al·lels (variants de gens) a
les poblacions de la serralada oriental.

Taula 1

Lloc Canigó Bastiments

Ra He Ra He

Abans translocació 4.189 0.603 4.687 0.679

Després translocació 4.507 0.621 5.019 0.692

P (Test de Wilcoxon) 0.015 0.060 0.023 0.480
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Fotografies:
A dalt, radioseguiment de la
perdiu blanca.

A baix, exemplar depredat per
un rapinyaire.
Ramon Martínez-Vidal

Taula 1: Diversitat genètica de
dues poblacions de perdiu blan-
ca dels Pirineus orientals abans
i després de la translocació (Ra:
riquesa al·lèlica; He: heterozi-
gosi. Ambdós són termes que
descriuen la diversitat genètica
d’una població). 
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Conclusions i perspectives de futur
Tenint en compte l’absència d’un equivalent o

similar a nivell europeu, aquest programa de
translocació presenta, en primera instància, un
gran valor pel seu caire experimental. Aquests
resultats preliminars després de tan sols 3 anys
són encoratjadors tant pel que fa a la supervi-
vència dels ocells transferits com a la seva con-
tribució a la reproducció. Tanmateix, el màxim de
mortalitat per predació obtingut durant el setem-
bre de 2011 sobre les femelles transferides la
tardor anterior atenua lleugerament l’optimisme
generat per aquests primers resultats. Aquesta
actuació (ràdioseguiment dels ocells transferits i

dels testimonis, estudi genètic) es continuarà
duent a terme durant 2012, sempre en el

marc de la cooperació transfronterera i
amb el suport del Parc Naturel Régional

des Pyrénées Catalanes, de la
Fédération Départementale des
Chasseurs des Pyrénées Orientales,
del Conseil Général des Pyrénées
Orientales, del Conseil Régional du
Languedoc Roussillon i de la
Generalitat de Catalunya.

Tot aquest treball és el fruit d’una
cooperació internacional entre diversos

serveis de la Generalitat de Catalunya, el Govern
d’Andorra i de l’Office National de la Chasse et la
Faune Sauvage (ONFCS) de França. Els Agents
Rurals de Cerdanya i del Ripollès així com els
Agents Tècnics de Medi Ambient de l’ONCFS han
contribuït en gran mesura a la realització d’a-
quest treball. Al Ripollès, els seguiments de
camp han estat realitzats principalment pel
Josep Blanch Casadesús i el Jordi Gràcia amb
l’ajut del Pere Ignasi Isern. El Daniel Olivera
Aguilà a Cerdanya i el Marc Mosoll Torres a
Andorra també han contribuït en gran mesura a
les captures i ràdio-seguiments. A més de les
persones citades ens cal també presentar el
nostre agraïment a: Jordi Xifra Corominas i
Joaquim Feliu Bahí (Serveis Territorials del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural a Girona), Jordi Faus
Colomer (Consorci Espais Interès Natural del
Ripollès), Xavier Parellada Viladoms (Servei de
Biodiversitat del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural –
Generalitat de Catalunya), Unitat de Suport Aeri
dels Agents Rurals (Generalitat de Catalunya),
Nicolas Bech i Jérôme Boissier (Universitat de
Perpinyà), Aubin Jannou i Valentin Jaquemet (en
pràctiques a l’ONCFS) i Edith Resseguier, Alain
Darné i Jean-François Brenot (voluntaris).
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Dins el Parc Natural del Cadí-Moixeró, trobarem
indrets, camins i boscos que ens endinsen en un
passat llunyà, però proper, que ens permet gau-
dir d’aquests espectaculars paisatges, que sem-
pre són diferents segons les estacions de l’any.

En un indret del Parc Natural del Cadí-Moixeró,
a la carretera de Gisclareny, al quilòmetre 1, fa
tres anys es va constituir una cooperativa, el
Centre Equinoteràpia Cadí Moixeró, SCCL,  per
ampliar els serveis que, des de fa uns deu anys,
el Centre Eqüestre de Bagà oferia als amants de
les rutes i de les passejades a cavall, per gaudir
de la riquesa de l’entorn del Parc.

Aquest centre comença a posar en pràctica la
nova etapa des del febrer de 2009 i té com a
objectiu principal l’elaboració i l’execució de pro-
jectes d’equitació terapèutica adreçada a perso-
nes que tinguin dificultats d’aprenentatge, d’in-
serció social i laboral, així com dificultats físi-
ques, intel·lectuals o mentals, entre altres. Però
també va dirigit a la població en general; en defi-
nitiva, treballem per a les persones, sense deixar
de banda les activitats originàries: les rutes i les
passejades. 

El nostre servei també ha incorporat activitats
d’aula d’Entorn Rural i d’Esplai, adreçades a
infants i a joves, i a les seves famílies. La finali-
tat d’aquest servei és ajudar les famílies oferint
un respir familiar o com a activitat extraescolar
per als seus infants. 

Quan parlem d’equinoteràpia (paraula llatina,
cavall-teràpia), ens referim a la tècnica que uti-
litza el cavall com a eina, per tal que una perso-
na acompanyada, des de terra o a dalt del cavall,
rebi els beneficis del pas tridimensional del
cavall i els estímuls emocionals, a més dels sen-
sitius de l’entorn, reeducant la posició del cos,
millorant la funcionalitat física i activant els
mecanismes cognitius i intel·lectuals.

Per altra banda, els estímuls i les emocions que
ofereix el Parc Natural del Cadí-Moixeró són un
valor afegit, que ajuden a adquirir nous valors i
actituds, i a la millora de la qualitat de vida de
les persones que reben aquest tipus de
teràpies.

Durant aquesta etapa hem trobat de
tots colors, des d’infants de set
mesos a sis anys, derivats dels
CDIAPS (Centres de Desenvolu-
pament Infantil i Atenció Precoç) per
rehabilitació i estimulació cognitiva;
fins a gent gran que la seva il·lusió
ha estat passejar per la muntanya a
cavall; passant per centres d’atenció a
menors amb problemàtica d’exclusió
social; persones amb problemes de mobi-
litat, paralítics cerebrals i lesionats cerebrals,
i altres disminucions; nens i adults afectats de
càncer; infants amb problemes de creixement;
joves amb anorèxia i bulímia. I, últimament, les
empreses ens estan derivant empleats per a
programes de “coaching” (entrenament perso-
nal). Tot això ho realitzem coordinats amb els
professionals dels diferents serveis que ens els
deriven.

Però no tot queda aquí: a més de les teràpies
individuals, també les realitzem per a grups i
famílies. Una de les més treballades és la conci-
liació i la cohesió familiar, a més de grups de
professionals que han incorporat l’equitació
terapèutica per al seu reciclatge professional.

Centre Equinoteràpia Cadí Moixeró, SCCL
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Trini Barceló
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Beth Bau
Tècnica eqüestre

Miquel Chalé
Tècnic en esports adaptats i
educador social

Fotografia:
Sessió d’equinoteràpia
Arxiu Centre d’Equinoteràpia
Cadí Moixeró
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L’equitació terapèutica és la tècnica que per-
met donar resposta als diferents estats d’ànim
de les persones amb les quals utilitzem el cavall:
relax, insomni, depressió, angoixa, hiperactivitat,
trastorns de l’alimentació (anorèxia i bulimia),
maltractaments, processos de dol, etc.

Tot això és molt senzill des d’un punt de parti-
da de contacte amb el món del cavall. La perso-
na que inicia el procés terapèutic es beneficia i
veu el seu avanç, demana d‘aprofitar el seu
temps gaudint dels espais naturals que ofereix el
parc, evolucionant de la primera fase terapèuti-
ca, a una fase d’esbarjo, i a la llarga, si vol, a
l’activitat esportiva. 

També fem equitació adaptada, segons la
realitat del genet, es fan les adaptacions per

a poder aconseguir que pugui gaudir de
la disciplina que més li agradi: doma

clàssica, raid, excursions.
Us volem explicar un cas d’èxit. Fa

un any i mig la Ingrid va aparèixer
pel centre per a realitzar activitats
terapèutiques, perquè havia patit
l’amputació severa de les dues
cames. Inicialment, va començar

amb les activitats terapèutiques i
amb una programació adaptada a les

seves capacitats físiques i intel·lectuals.
A poc a poc, va demanar de sortir de l’es-

pai físic del centre, buscant noves sensacions
i emocions, que va trobar al Parc, de manera que
va evolucionar de la teràpia a aprofitar del seu
temps gaudint d’una mobilitat que per a ella era
impensable. 

D’aquesta evolució va derivar a una fita, a una
il·lusió, que ens va fer arribar. Volia participar en
una cursa a cavall: “Vull participar en un raid”.
Ens vàrem posar en contacte amb el tècnic de
Raids de la Federació Catalana d’Hípica, ens
vàrem reunir i ens va proposar de provar-ho.
Obrint, així, una porta a moltes persones amb
mobilitat reduïda, de poder gaudir d’aquesta
modalitat esportiva. I per a nosaltres, com a cen-
tre, és una motivació més per a continuar.

Durant dos anys, hem estat recuperant cavalls
de races de sang freda, que tinguin el llom partit
amb dues anques, forts per poder suportar el pes
de dues persones, que es deixin manipular per
tot el cos, permetent que el qui puja a sobre
pugui canviar de posició segons el tractament
que necessiti. I uns bons aploms, perquè el seu
pas tridimensional sigui seguit i portant el mateix
ritme, per donar to muscular a diferents parts del
cos, facilitar la circulació sanguínia general, irri-
gant i alimentant els diferents processos neuro-
lògics, estimulant el sistema basal i els proces-
sos hormonals. Tot això ajuda al benestar de les
persones, sigui quina sigui la seva situació. Per
això oferim els nostres serveis a tothom. Es trac-
ta del cavall pirinenc català, que, ves per on, el
tenim pasturant als prats del Parc Natural.

Aquests cavalls han despertat l’interès de dife-
rents centres i professionals de la Equinoteràpia
a nivell estatal, fins al punt que des del nostre
centre els estem domant específicament, com a
cavall terapèutic. A més, la doma es realitza amb
el terapeuta que el farà servir. El cavall que ha
viatjat més lluny, de moment, ha estat a Almeria.

Tal és el punt, que durant aquesta etapa estem
col·laborant amb la Universitat de Barcelona (UB)
en la formació de diferents professionals, psicò-
legs, fisioterapeutes, pedagogs, psicopedagogs,
mestres d’educació especial, i altres. També
amb entitats de formació, interessades en els
diferents camps que envolten el món del cavall:
ferrers, veterinaris, guarnicioners, guies eqües-
tres, tècnics en doma, tècnics en activitats a la
natura, que utilitzen el cavall com a eina per des-
envolupar les seves activitats.

Treballem en xarxa perquè entenem que les
diferents sinergies ajuden al desenvolupament
de totes les entitats i les persones que promocio-
nen el Parc Natural del Cadí-Moixeró, i això ajuda
que les persones que gaudeixen d’aquest entorn
rebin l’oportunitat de fer un pas en pro de la seva
qualitat de vida, i no és car, simplement és un
tresor, i l’hem de gaudir.
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Fotografies:
Activitats terapèutiques
Arxiu Centre d’Equinoteràpia
Cadí Moixeró

www.cavalls-cadimoixero.com
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Aquesta ruta proposa la descoberta amb BTT
de l’Alt Urgell i la Cerdanya, de les seves planes
fins a l’alta muntanya. És un recorregut de grans
contrastos, entre els 600 m vora el Segre, a la
zona de Noves, i els 2.195 m del pla de la Feixa
– estanys de Malniu, cota màxima de la ruta.

Sota una concepció de respecte i integració en
l’entorn, la població resident i la fauna, utilitzant
la xarxa de pistes, camins, corriols i carreteres
locals i creuant en algun punt la C-14, la N-260
i la N-145, a Andorra, ens permetrà resseguir un
itinerari BTT a la vegada exigent però molt atrac-
tiu, ja que tindreu la possibilitat de descobrir el
Pirineu en estat pur i uns territoris plens de con-
trastos. 

Gaudireu de les planes de conreu i els prats de
pastura de l’alta muntanya; dels pobles i la seva
gent; dels carrers i cases de les seves viles,
esglésies, ermites i altres monuments; de
museus per recordar i aprendre del passat, i dels
productes artesans, com ara el formatge. 

També podreu descobrir i observar la variada
vegetació, com els prats alpins o els boscos de
pi negre i avet; i també la rica fauna, com ara els
senglars, les marmotes, les àligues, el trencalòs,
els voltors, els isards, el gall fer o la reina de l’al-
ta muntanya, la perdiu blanca. 

Un altre dels punts forts de la ruta és el seu pas
per un nombre important d’estacions d’esquí,
amb una àmplia proposta d’activitats (Sant Joan
de l’Erm, Guils-Fontanera, Cap del Rec, Aransa i
la Rabassa).

Mereixen un paper destacat els espais natu-
rals, com els parcs naturals del Cadí-Moixeró i
de l’Alt Pirineu o la Reserva Nacional de Caça de
la Cerdanya-l’Alt Urgell.

Consells
• Us preguem que sigueu al màxim de respec-

tuosos amb els altres usuaris dels camins:
pagesos, senderistes, bestiar i altres. 

• Recordeu la importància de tancar
correctament totes les tanques, vai-
lets o d’altres elements que s’uti-
litzen per guardar ramats o pas-
tures. 

• És obligatori portar el casc.

• Cal circular amb velocitat reduïda
en el pas pels pobles i cal ser molt
respectuosos envers els vianants.

• Pareu molta atenció quan rodeu per
carreteres, ja que la gran majoria són locals
o comarcals, amb poc trànsit, però sovint l’as-
falt hi està molt malmès per la sal i les baixes
temperatures de l’hivern.

• Recomanem creuar les carreteres importants
carregant la bicicleta, després de comprovar
que no hi ha circulació de vehicles. Tingueu
present que hi ha temporades que aquestes
vies tenen molta circulació.

• Per a més informació sobre la ruta, podeu
consultar la pàgina web www.trinxatbtt.com o
la central d’acollida i gestió Cadíbike, turisme
i ciclisme, a Alàs.

TrinxatBtt, ruta circular de muntanya en btt entre les comarques
de l’Alt Urgell i la Cerdanya
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Jaume Pifarré
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Fotografia:
Ciclista al seu pas per Santa
Eugènia
Jaume Pifarré

Dades tècniques

Recorregut: 298 km
Desnivell +: 7.600 m
Desnivell -: 7.700 m
Cota màxima:
2.195 m, pla de la Feixa-
estanys de Malniu (la
Cerdanya)
Altres cotes destacades:
2.136 m, coll de Sarset – la
Rabassa (l’Alt Urgell)
Cota mínima: 583 m, Noves
de Segre (l’Alt Urgell)
Pistes de terra i trialeres:
273 km
Carreteres locals i nacio-
nals: 22 km
Càrrega BTT (segons forma
física): 3 km
Itinerari: 5 etapes 
1 Alàs/la Seu d’Urgell –
Bellver de Cerdanya –
Puigcerdà (pont d’Aravó) –
75,4 km
2 Puigcerdà (pont d’Aravó) –
Lles de Cerdanya – 63,4 km
3 Lles de Cerdanya –
Càmping Frontera - 55 km
4 Càmping Frontera – Sant
Joan de l’Erm - 34,9 km
5 Sant Joan de l’Erm – la Seu
d’Urgell/Alàs - 68,9 km

Itineraris
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Feia fred aquell matí. Molt. El vent, violent, s’es-
munyia entre les valls i aterrava sobre aquella
muntanya pegant ventades que eren com eslla-
vissades de pedres intangibles per als qui, com
ella, caminaven a aquella hora. Tenia fred, evi-
dentment, però sobretot por. Era tan aviat que el
sol, mandrós, encara no s’havia llevat. I tot i que
ella, amb el seu pensament, li pregués que es
desvetllés d’aquell son que semblava etern, no
ho feia. De tant en tant, treia el cap i enlluernava
amb una tènue llum l’horitzó, però després es
tornava a amagar i s’enganxava als llençols.

I se sentia estúpida. Perquè temia no
poder trobar el seu germà petit en mig

d’aquella foscor. Segons la mare, que
havia anat a visitar l’àvia, qui patia un
refredat massa llarg i mocós, ella
havia de ser la responsable d’aquell
esquitx inquiet. Però, és que era
impossible! Desapareixia quan
menys t’ho esperaves. I el que feia
atemorir més l’Emma era que

aquest cop no havia tornat. Perquè,
quan la mare era a casa, sempre apa-

reixia del no-res, suat i brut, però viu.
Amb rascades i els pantalons esquinçats

feia la imatge d’un nen de família humil, i allò
encenia molt la mare que l’escridassava i des-
prés, penedida, li fregava el cap i el rentava amb
un drap mullat i aigua calenta. Però, deixant
enrere aquella rutina repetitiva a la qual estava
acostumada, i si aquest cop no tornava? I si li
havia succeït quelcom? Com més pensava en
aquella idea, Emma caminava amb més pressa i
nervi.

No coneixia aquell bosc, no hi havia entrat mai.
La seva mare li ho havia prohibit sempre, utilit-
zant com a arguments que ella era una dona de
cap a peus i que si caminava entre les males
herbes que envaïen aquell indret els vestits que
li feia l’àvia s’esquinçarien.

Aix! Com havia odiat de petita aquella prohibi-
ció! Però amb l’edat l’havia assumit tant que, a
part de trobar-hi sentit, li havia fins i tot agradat
aquella idea de ser una dama de veritat. I, lla-
vors, mentre es mirava les sabates de cuir ja rat-
llades pels esbarzers, només pensava en què li
depararia aquella muntanya que tan de sobte es
convertia en bosc, com de sobte es quedava
sense arbres com a para-sols.

I fou llavors, quan els arbres tornaven a cobrir-
la, quan sentí un soroll.

- Eh!? Que hi ha algú?, preguntà amb veu tre-
molosa. Però no obtingué resposta. 

Observà el que l’envoltava, comprovant que no
hi hagués res que l’alertés, i continuà caminant
fent camí tot intentant treure’s les cabòries del
cap.

La muntanya fumejant. Categoria B LLegendes
i tradicions

Concurs de contes breus
“Amigues i Amics del Pedraforca”
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Seguí el camí que ella mateixa traçava, enmig
d’aquell munt d’herbes que s’anaven tornant
roques afilades i amenaçadores a mesura que
avançava. Com si el vent les hagués corromput.

Ensopegà tants cops que al final es rendí de
cuidar el vestit. Es tragué les sabates que ja li
feien mal de tant caminar, i anava descalça. Els
seus braços ja eren plens d’esgarrinxades i les

seves mans vermelles de tant aguantar el pes de
la noia quan era a punt de caure a terra. Però, tot
i aquell munt de dolors diminuts i roba esquinça-
da, se sentia lliure. Li semblà una aventura el fet
d’estar caminant amb els peus nus i se sentí
infantil per creure en aquella idea idealitzada de
nen petit, però el sol plaent que li escalfava la
testa li calmà les paranoies.

- Joan! Que em sents? Joan? Si és així, crida
perquè et pugui trobar!, anava cridant de tant en
tant, però el silenci era mortal. Només se sentien
sorolls naturals: el cant dels ocells i el so ensor-
didor de l’herba quan la travessaves. Però no hi
havia cap murmuri.

Tot i això, ella no es rendia i continuava, igual
que la seva veu, que cada vegada sonava més

ferma i molt menys cansada que la del primer
crit: - Joan! Si estàs amagat, surt! No és hora de
jugar! Ja fa estona que hauries d’haver arribat a
casa! No has ni sopat ni esmorzat!, i parlava com
si anés a rebre resposta. Bé, al final ja ho deia
perquè no sabia què dir i es limitava a repetir les
frases que durant el camí li havien semblat més
delitoses per al nen. - Joaaaaaaaaaan!

- Que busques el teu germanet? De sobte, una
veu dèbil i desafinada aparegué del no-res.

- Eh!? Ella, espantada, començà a mirar al seu
voltant.

- Sóc aquí, maca! Es girà i veié una vella
amb el cabell blanc i el rostre arrugat pel
temps. Amb posició encorbada es
recolzava sobre un bastonet i portava
una túnica fosca i unes espardenyes
de roba foradades. – Que busques
el teu germà? Ella assentí, morta de
por.

- Que sap on és? Intentà empas-
sar-se el temor que li exaltava el
pols. La vella no respongué, però abai-
xà la mirada. Ella tornà a formular la
pregunta: - Sap on és? Respongui, sis-
plau!

- D’acord... potser sí que sé on és... Digué amb
una ganyota.

- I doncs? Per què no m’ho diu? Ella estava sor-
presa. No acabava d’entendre la reacció d’aque-
lla dona estranya.

- No et puc dir on és el teu germà, tot i que sé
on és.

- Com? L’Emma mostrava desesperació al seu
rostre, i la vella somreia vilment quan veia patir
la jove.

LLegendes
i tradicions

Concurs de contes breus
“Amigues i Amics del Pedraforca”
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- No puc! Hahahahahaha! Reia estrambòtica-
ment. - El teu germanet ja deu estar preparant-
se. Aquesta és la seva nit, dona!

- La... la seva nit?! L’Emma no entenia res.

- Sí, aquesta nit el servirem com a ofrena al
nostre preat Suspiratus. El nostre déu! Oh!
Suspiratus, sigueu pacient! Aquesta nit tindreu
un àpat ben suculent! Senyor, no l’he provat pas
la carn humana però diuen que és molt bona!
Sobretot la d’infant, que segons molts és més
dolça! Davant d’aquella imatge, la jove quedà en
xoc. Aquella vella amb aspecte de bruixa parlava
con si venerés algú mentre mirava al cel. Es

movia i saltava mentre reia i cridava “Oh,
Suspiratus! Avui t’embafaràs del millor

menjar mai cuinat!”.

Aquella dona volia cremar el seu
germà!? El volia rostir i servir-lo
com a ofrena a un déu?! No, no
podia permetre-ho! Havia de fer
qualsevol cosa per fer canviar de
parer aquella boja. No sabia com,

però sabia del cert que callada no
aconseguiria res!

- N‘està convençuda, senyora? Segur
que voleu el meu germà com a ofrena? Però

si és un sac d’ossos! És tan esprimatxat i insípid!
I, confiï en mi, sóc la seva germana i l’he tastat!
Ningú ho sap millor que jo! A més, sabent com
és, segur que quan aquell Suspiratus se’l vagi a
cruspir ell saltarà dins la boca ferotge pensant
que pot ser una aventura ser engolit! Ai! Crec
que ha escollit malament! Però ho té ben compli-
cat, perquè tota la colla de nens que viuen a
Saldes són ben xuclats i segur que amb el
mateix gust a sorra mullada! Em sembla que jo
no n’agafaria cap de nen, de per aquí. Tots són
ben valents i van sempre bruts. No crec que
siguin del gust del vostre déu! Aquella dona es
quedà sorpresa. Emma havia actuat amb gran

fredor i havia intentat mostrar seguretat i natura-
litat. Pel rostre de sorpresa de la vella boja, li féu
la sensació que havia fet bé el seu paper.

- Vols dir, nena? Digué bastament. Llavors, què
li servim nosaltres, les bruixes del Pedraforca, a
Suspiratus perquè estigui content? Callà i refle-
xionà. Després continuà: - Bé, potser tens raó. Ja
parlaré amb les meves companyes i els diré la
teva opinió. Home, mirant-ho així, la teva és
important. Hi entens, d’aquestes coses. Doncs,
apa! Tant de bo un parell de dotzenes de conills
i xoriguers cuits a la foguera amb espècies sigui
prou per al nostre venerat Suspiratus!

Emma sentí emoció i alhora és mirà amb
menyspreu aquella dona boja que acabava de
demostrar que era estúpida perquè s’havia dei-
xat entabanar per una joveneta de 16 anys aca-
bada de sortir de casa per primer cop.

I, dit i fet, el seu germà tornà a casa i aquells
conills i xoriguers acabaren decorant vilment el
cel fosc de la nit del Pedraforca amb el seu fum,
i la seva olor a rostit arribà fins a casa dels dos
germans. Aquells que des de la finestra miraven
sorpresos, encara, com la fumarada creixia.
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On Déu Nostre Senyor va perdre les esparden-
yes! A Vilanova de Banat, a Alàs i Cerc, a l’Alt
Urgell. M’ho podria estalviar d’escriure, però els
confesso que dins del nucli urbà d’Alàs m’he
perdut. I, contravenint les lleis no escrites, m’he

aturat i sense baixar del cotxe li he demanat a un
veí: vaig bé per anar a Ortedó? Doncs no. No
anava bé. Ho confesso perquè quedi constància
que el llogaret és força recòndit (algú podrà treu-
re altres conclusions). I per què a Vilanova de
Banat? Hi hem anat a entrevistar una d’aquestes
persones que encara queden en aquesta
Catalunya despoblada. D’aquests ferms i con-
vençuts. D’aquests que porten marcada a les
mans la duresa d’una vida a pagès. 

Amb 81 anys fets, Joan Solans hi ha viscut tota
la vida en aquest indret. A peu d’un Cadí majes-
tuós –des de Vilanova de Banat és impressio-
nant-, que avui (el dia de l’entrevista) està tapat
per unes boires lletges. Per ser més exacte,
porta tota la vida a Cal Parot. Una casa que és
abans d’arribar al nucli de Vilanova de Banat,
allunyada de la carretera mal pavimentada,
plena de sots, que connecta aquest poblet amb
Ortedó. 

Joan Solans viu a Cal Parot, amb el seu germà,

en Josep, i la dona d’aquest, la Maria. El fills i els
néts del matrimoni viuen fora, que no lluny. Els
Solans només van deixar de viure-hi durant la
Guerra Civil. Els quatre germans Solans, dos nois
i dues noies, van quedar-se sense pare de molt
petits, precisament com a conseqüència de la
guerra. Ell, en Joan, amb vuit anys, el més gran
dels quatre germans, va haver de fer allò que
molts fills orfes de pares els va tocar en aquells
moments: fer-se càrrec de la situació.

Els Solans viuen a Cal Parot, sí, des de 1949.
Com aquelles oliveres que han fet arrels pro-
fundes, recargolades, arrapades a la terra.
Són de Cal Parot i, malgrat la distància
amb els nuclis poblats i les incomodi-
tats d’aquesta circumstància, en quin
indret podrien estar-hi millor? Han
viscut de la ramaderia, amb vaques
de carn i de llet, i també ovelles.
Durant una època, en Joan també
va ser l’encarregat de recollir la llet
de les explotacions ramaderes de
l’entorn, llet que portava a la coope-
rativa, la del Cadí.

El dia que vaig trucar-lo, per quedar per
al dia de l’entrevista, se’m va treure de
sobre. “I jo, què he d’explicar?“, va dir-me. I,
per justificar-ho, va deixar anar frases com “ja
he perdut la memòria”, “m’he fet gran”, i d’al-
tres. Així que, un dia d’aquests, i malgrat tot,
enfilo carretera i d’Alàs a Cerc, després a Ortedó
i, finalment, a Vilanova (si no hi han estat enca-
ra, vagin qualsevol dia a veure la zona. S’ho val.
Les vistes i el paisatge són molt agraïts). 

Aquell dia, deia, just uns metres abans d’arribar
a la casa, trobo dos “jovenets”, arremangats,
amb aixades i altres estris a les mans, que tapen
amb terra uns sots del camí particular.
Efectivament! Són tots dos germans, en Joan i
en Josep Solans que, abans no arribi la neu o el
fred més intens, posen ordre en el camí.  I, fetes

Redacció:
Jordi Pardinilla

Fotografies:
En Joan Solans amb la serra
del Cadí al fons
Jordi Pardinilla

Vista de Vilanova de Banat
Arxiu del Parc Natural del
Cadí-Moixeró
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Joan Solans, de cal Parot:
"No treuen llicència els caçadors? Doncs jo faria pagar una llicència als boletaires"
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les presentacions, allà mateix, en Joan m’obre
les portes de casa de bat a bat i accepta de bon
grat l’entrevista. No m’han agradat mai els telè-
fons, coi.

“Els joves d’avui tenen una altra percepció de
la vida i, en general, hi ha més individualisme. I
tot són presses. Abans la gent s’ajudava molt
més, i, malgrat les dificultats, penso que vivíem
millor. Amb menys recursos, sí. Però l’un donava
l’altre. Érem solidaris, en les mancances, amb la
feina...”, m’explica en Joan.

L’explicació arriba després d’estar debatent els
canvis que hi ha hagut aquests anys. Reconeix
que, en l’actualitat, tot plegat sembla més fàcil
d’aconseguir. Avui hi ha carretera pavimentada

(mal pavimentada, em recorda) fins a pocs
metres de la casa; o la llum, entre altres

serveis. Les comunicacions són millors,
és clar. El telèfon és un altre canvi
substancial. Comunicacions millors,
però sense saber què dir-nos, oi?,
opino. I ell que fa que sí amb el cap.
Però dono per fet que canviaria
aquest benestar si es pogués recu-
perar una certa forma de vida que

havien tingut fa 50 anys enrere. Com
ara, em diu, que abans caçaven amb

naturalitat i regularitat; no hi havia tan-
tes normatives, ni controls, ni tràmits

administratius, o vivien les celebracions i les
festes amb més entusiasme i il·lusió. Tot era més
“familiar”, em diu. “Fèiem set hores de camí per
anar a la festa major de Civís. Avui, els joves hi
arriben en cotxe i al cap de 10 minuts s’avorrei-
xen, i busquen altres llocs. Si algú m’ho vol expli-
car, que ho entengui...”, lamenta Solans. “Avui,
aquests joves tenen molt d’estudi. Molts papers.
Ordinadors. Però abans ens ho fèiem tot nosal-
tres, com ara el pa, o l’embotit, o conreàvem o
cuidàvem i curàvem el bestiar. Crec que nosal-
tres, sense tants estudis, sabem més que el
jovent d’avui”, explica. Em mira un moment, i
diu, com si estigués incòmode pel que m’ha dit,
“potser sóc molt antiquat, no?”.

La caça ens ha obert un front en la conversa
que no deixa ben parat gairebé ningú. És espe-
cialment crític amb l’Administració, tota ella. Els
tècnics, els guardes. 

Després, però, suavitza el discurs, sobretot
quan parla de persones. “No voldria molestar
ningú”, afirma. La qüestió és que no entén com
l’Administració és capaç de vetllar per uns
ossos, per uns llops o per uns voltors i, en canvi,

deixa perdre altre tipus de fauna, de la qual
abans moltes famílies en treien profit. Parla de
llebres, parla de perdius i de conills. “Que per
què no n’hi ha? Perquè se les mengen altres ani-
mals que estan protegits. Aquests tècnics prote-
geixen feres dolentes. Tu com ho veus? La gent
del territori no en treu cap benefici. És un perju-
dici. La caça era molt millor fa 50 anys. La gent
va aconseguir eliminar d’aquests boscos els
llops i altres bèsties. I ara ho volen recuperar? A
qui els anirà bé? A aquests que fan estudis? Hi
ha coses que no lliguen, i a mi, aquesta, no em
lliga”, diu Solans. “Tots aquests especialistes
ens diuen que cal cuidar la natura. I jo els dic que
no cal cuidar-la. Cal respectar-la. De cuidar-la,
es cuida prou bé sola”, exposa convençut.
“Cuidar-la? Au va!”, conclou.

No em queda clar que els llops i els ossos es
mengin les llebres i en tornar-ho a preguntar és
quan hi apareixen també les guineus i els asto-
rets. Ah! És clar que hem barrejat la caça, la rein-
troducció del llop i els ossos, i el mal que fan les
guineus. Ell i jo hem fet un poti-poti. D’això de la
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redacció del text, la culpa no és de
l’Administració. Però de la recuperació dels llops
i de la falta de caça als boscos, sí, segons afirma
el nostre entrevistat. N’hem parlat molta estona.
Es nota que ha estat caçador de sempre i que li
agrada molt. De fet, confessa que fins l’any pas-
sat encara caçava. I més encara, eh! Ell va orga-
nitzar el vedat de caça de la zona i en va ser el
màxim responsable durant 32 anys!

Un altre aspecte que el té meravellat és la pre-
ocupació que hi ha posat l’Administració ara pel
que fa a l’esllavissada considerable que hi ha
hagut fa pocs dies a la paret del Cadí, gairebé
davant de Vilanova. “Jo hi he vist caure sempre
rocs. En aquesta ocasió, és veritat, va fer un bon
esvoranc. Va fer un soroll terrible. Precisament,
jo era prop de Lletó. Es va sentir un soroll, com
si hagués caigut un avió, per dir-te una cosa. I,
després, dues o tres rèpliques més, menys soro-
lloses, però. No entenc què passa ara. Si vis-
quessin aquí sabrien que sempre cauen rocs
d’aquesta paret. I ara sento a parlar d’helicòp-
ters, d’estudis i no sé què fer-hi per evitar...
massa, això és massa“. I, mentre parlava, se
m’acut afegir-hi que no patís, que ara
l’Administració no té diners, i... “Què m’has de
dir”, em talla. “Que no has vist com està la carre-
tera? Fa vergonya que ens tinguin així”, diu, i tot
seguit recorda que, a primers d’any, el diari
Segre va publicar una notícia en què s’afirmava
que enguany els arreglarien els sis quilòmetres
que separen Vilanova d’Ortedó. “I s’acaba l’any i
has vist pas res, tu? Ningú no parla de res i el
diari deia que s’hi faria una inversió de 680.000
euros. Però ja ho has vist tu mateix, la vergonya
que fa!!”, acaba dient. Recordo que m’havia dit,
el primer dia que vaig parlar amb en Joan per
telèfon, que la memòria no li funcionava. Sort! 

I, els responsables del Parc, en fan, d’inver-
sions?, demano. “No massa res han fet. Abans,
anys enrere, cada any, venien els d’ICONA i arre-
glaven tots els camins. Això no es fa ara. Des de
la Generalitat no hi ha la mateixa preocupació.
Ep! Ara, el que fan, és posar molta tanca”, diu. I

queda pensatiu. Callat. Aixeco el cap de la llibre-
ta. I arrenca amb un “més n’haurien de posar”.
De tanques?, demano. “Sí, sí. I més pròximes als
nuclis, a l’inici dels camins”. I això?, pregunto.
“Pels boletaires. No treuen llicència els caça-
dors? Doncs jo faria pagar una llicència als bole-
taires. Aquest bosc d’aquí davant és propietat
privada i els trobo sovint furgant... Una vegada
–riu mentre m’ho explica- vaig trobar uns bole-
taires, aquí davant la casa mateix, que els vaig
haver de dir, amb un to un xic amenaçador: per
què no veniu que us donaré una caixa de rove-
llons que he plegat aquest matí?”. No s’hi van
acostar, no.

La Maria ens ha estat escoltant, tota l’es-
tona, al nostre costat. Bé. Diu que no hi
sent gaire, i la vista comença a fallar,
també. En entrar al menjador, a mà
esquerra, el moble és ple de fotogra-
fies: de la casa, del casament, dels
fills, dels néts... Un d’ells, la noia,
advocada. Els veieu sovint?, dema-
no. “Sí. Sí. Els fills pugen força
sovint, i els néts també. Ahir mateix
hi vam tenir el gran, que remena amb
vaques de carn”, diu en Joan. El nét,
en Jordi, és l’esperança en la continuï-
tat ramadera a Cal Parot.

Han anat avançant les hores del dia i
comença a fer-se fosc. En Joan no volia parlar,
però hi hem passat una estona llarga. Ara arriba
en Josep amb el tractor, i la pala aixecada.
Mentre parlàvem amb el seu germà, ell ha aca-
bat d’arreglar el camí d’accés a la casa. Es pon
el dia i el paisatge des d’aquest indret, avui d’es-
quenes al Cadí, és espectacular. Recordo que
hores abans, quan m’enfilava cap a la casa, por-
tava pressa, portava el neguit de saber si troba-
ria l’indret, portava el telèfon connectat per si
algú m’havia de localitzar, pensava en les coses
pendents de fer aquell mateix dia, el correu elec-
trònic que encara no havia respost... buff!... i ara,
vés, quina tranquil·litat que respirava a Cal Parot. 
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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@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/cadi
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