
el picot
negre

revista informativa
del PARC NATURAL
del CADÍ-MOIXERÓ

desembre 2014
número 24

Notícies del Parc
pàgines 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

 

Recerca Flora
Treballs sobre flora protegida o 

amenaçada de l’any 2014
Pere Aymerich i Boixader

pàgines 11 i 12

   
 Flora

Avaluació dels efectes del
Senecio inaequidens en

pastures del Parc Natural
del Cadí-Moixeró

Vanessa Mesquida Coll i
Pere Aymerich i Boixader

pàgines 13, 14, 15 i 16 
 

Fauna
L’aufrany: un voltor que retorna 

a la Catalunya oriental
Joan Real, Helena Tauler i

Jordi Baucells
pàgines 17 i 18  

 

Fauna
Dos nous mol·luscs per al Parc

Gustau Serrano Reyné
pàgines 19 i 20  

 

Recerca Fauna
Parc Natural del Cadí-Moixeró, 
un refugi pel ratpenat argentat 

(Vespertilio murinus)
Carles Flaquer, Xavier Puig-Montse-

rrat, Adrià López-Baucells i Maria Mas
pàgines 21 i 22

 

Itineraris
El camí de l’últim càtar

Carles Gascón Chopo
pàgines 23 i 24

Personatge
Agustí Cunill Vilalta - Bagà 
Jordi Pardinilla Vilaplana (extret del 

reportatge de Jaume Torrella i
Llorenç Pedals)

el picot negre



Amb un temps hivernal no gaire rigorós i 
poca neu, acaba l’any 2014. Moment, doncs, 
d’avaluació i reflexions. Un any en què el pres-
supost s’ha mantingut respecte de 2013 pel que 
fa al Règim d’Autonomia Econòmica - RAE (tot 
i la reducció fins al 49% del RAE en els darrers 
5 anys), fet que continua limitant les accions a 
realitzar i els projectes a executar.

Entre els aspectes positius, una nova convoca-
tòria d’ajuts per a actuacions en espais protegits, 
que permetrà repartir més de 300.000 € en pro-
jectes per tot el territori del Cadí-Moixeró. Tam-
bé s’han aprovat diverses actuacions directes 
executades pel Parc amb pressupost específic: 
construcció de 5 passos canadencs; recupera-
ció de pastures a Josa de Cadí; recuperació de 
l’antic camí de Saldes al mirador del Pedraforca, 
i construcció d’un accés per a persones amb mo-
bilitat reduïda al mirador del Pedraforca, amb un 
import total invertit de 108.178 €.
L’estiu ha estat plujós, amb força herba a la mun-
tanya i poca sensació de calor. Ha estat una bona 
campanya per als ramaders i també pel que fa a 
la prevenció d’incendis forestals. Aquestes plu-
ges, però, han comportat la pràctica desaparició 
del tram més alt del camí de la tartera del Pe-
draforca, que s’havia condicionat l’any passat i 
repassat de nou enguany, ja que l’aigua ha arros-
segat materials i n’ha esborrat el traçat. Per a 
l’any 2015, es preveu una nova intervenció per 
continuar els treballs de consolidació.
Cal destacar el programa Fem Parc, executat en-
tre els Grups d’Acció Local de la Cerdanya-l’Alt 
Urgell i del Berguedà i el Parc, que ha permès 
enfortir les relacions amb els empresaris i les 
oficines turístiques de totes tres comarques, al-
hora que ha permès promoure un conjunt de 12 
fitxes amb els indrets que tothom qui visiti el Parc 
hauria de descobrir. Una bona eina de promoció 
socioeconòmica del territori, que preveiem que 
tingui continuïtat en els pròxims anys.
S’està treballant en altres projectes per a l’any 
2015, entre els quals la promoció dels valors 
geològics, la millora de la pàgina web, el Pla es-
pecial, la promoció dels productors locals, la mi-
llora de l’intercanvi d’informació amb els empre-
saris turístics, l’aprofundiment en el coneixement 
sobre la biodiversitat, la conservació de senders, 
els nous punts d’interès i molts d’altres, sempre 
amb la implicació entusiasta de l’equip gestor 
del Parc i la inestimable col·laboració de tots els 
agents del territori.
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NOTÍCIES La resolució dels ajuts atorga més de 220.000 € als sol·licitants 
del Parc

Fotografies:
  Actuació de recuperació de 

pastures a Josa de Cadí.

  Adaptació del mirador del 
Pedraforca i senyalització de 
l’aparcament. 

Arxiu del Parc Natural del
Cadí-Moixeró

Aquesta tardor es va resoldre la convocatòria 
d’ajuts per al finançament d’actuacions en els 
espais naturals protegits de Catalunya referent 
al Parc Natural del Cadí-Moixeró, que ha atorgat 
222.066,35 € repartits de la manera següent: 
per a les actuacions del capítol IV (Condiciona-
ments i manteniments), es va atorgar un total de 
92.401,89 € distribuïts en un total de 13 expe-
dients; i, per a les actuacions del capítol VII (In-
versions), es va atorgar un import de 129.664,46 
€ per finançar 13 expedients més. El 100% de 
l’import atorgat als ajuts prové del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural.
Les actuacions subvencionades són de tipologies 
diverses: actuacions de suport a la ramaderia ex-
tensiva, condicionament i millora de l’ús públic 
del Parc, actuacions de promoció i divulgació del 
territori i els seus valors naturals i culturals. La 
tipologia de sol·licitants també és variada, ja que 
es poden acollir a l’ordre d’ajuts ens locals, em-
preses, persones físiques, fundacions i entitats. 
El termini màxim per justificar les actuacions fi-
nançades és el 15 d’octubre de 2015. 

Es recuperen més de 5 hectàrees de pastures a Josa de Cadí
En coordinació amb l’Entitat Menor Descentralit-
zada de Josa de Cadí, a finals d’estiu es va dur a 
terme la recuperació de 5,33 hectàrees de pas-
tures de la muntanya de Josa. L’actuació es va 
localitzar al voltant de la pista forestal que puja al 
coll de Jovell, d’acord amb la planificació forestal 
de l’Entitat. Aquestes pastures estaven envaïdes 
per argelagues i altres matolls molt inflamables, 
de manera que a més de recuperar superfície de 
pastura l’actuació també és molt útil per a la pre-
venció d’incendis forestals.
L’execució dels treballs s’ha fet mitjançant un 
tractor amb rodes pneumàtiques de tracció total, 
de gran versatilitat, equipat amb una desbrossa-

dora de martells, que permet triturar 
matolls i arbustos de diàmetres grans 
sense cap dificultat.
La despesa d’aquesta actuació 
estava aprovada des del mes de 
maig, però no es va executar llavors 
perquè l’eliminació del matollar en 
aquelles dates podia comportar la 
destrucció de molts nius de petits 
ocells. L’actuació es va posposar fins 
a mitjan agost per compatibilitzar els 
treballs forestals amb la conservació de 
la natura.

El mirador del Pedraforca esdevé un nou equipament accessible
En els darrers anys, el Parc Natural està duent 
a terme un esforç per fer accessibles els seus 
equipaments més emblemàtics i concorreguts 
a persones amb mobilitat reduïda. Tenint en 
compte la gran afluència de visitants que van al 
mirador del Pedraforca (és un dels indrets amb 
més nombre de visitants a l’any), enguany s’ha 
decidit construir-hi una rampa d’accés al mira-
dor, de manera que ha passat a formar part dels 
equipaments accessibles del Parc.
L’accés al mirador s’ha fet possible gràcies a una 
rampa de fusta tractada, recolzada sobre unes 

biguetes metàl·liques o uns daus de formigó 
armat, segons el tram. La rampa està equipada 
amb uns sòcols inferiors, una barana de segu-
retat a cada banda i un passamà, i els taulons 
estan gravats perquè no rellisquin quan estiguin 
mullats. El pendent longitudinal de la rampa és 
inferior al 10% i els trams són de menys de 10 
m de llargada perquè pugui ser accessible a ca-
dires de rodes sense acompanyant. A més, entre 
cada tram de rampa hi ha un replà per reposar. 
A l’aparcament, s’han reservat dues places i s’ha 
senyalitzat l’inici de la rampa.



NOTÍCIES
El passat mes de setembre, es van realitzar les 
actuacions per recuperar un tram del sender 
PR-C 124, concretament el tram corresponent 
a l’antic camí que anava de Saldes al mirador 
del Pedraforca. Amb l’obertura d’aquest camí, 
s’ofereix la possibilitat de pujar a peu des del 
poble mateix fins al mirador, i, si es vol, conti-
nuar fins al cim del Pedraforca; es pot deixar el 
cotxe a Saldes i reduir l’aglomeració de vehicles 
a l’aparcament del mirador.
L’actuació ha consistit a desbrossar la vegetació 
que en molts punts havia envaït completament el 
camí, desempedregar el traçat en els punts més 

Es recupera l’antic camí de Saldes al mirador del Pedraforca
pedregosos, esglaonar amb pedres els indrets 
amb més pendent per estabilitzar el camí i con-
trolar l’erosió, i, finalment, senyalitzar amb les 
marques de sender de petit recorregut (blanques 
i grogues) tot el camí.
Aquesta actuació ha estat promoguda pel Parc 
Natural, finançada per l’Obra Social de la Caixa 
i executada pel centre especial de treball 
Associació Pro Disminuïts Psíquics del Ber-
guedà Taller Coloma, de manera que a més es 
considera socialment molt beneficiosa per a la 
comarca.

Fotografies:
Antic camí de Saldes al mirador 
del Pedraforca, abans i després 
de l’actuació.

Pas canadenc en una pista 
forestal.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

Un pas canadenc està format essen-
cialment per una reixa feta de bigue-
tes de ferro muntada sobre un ca-
laix buit al mig de la calçada d’un 
camí. L’efecte del buit sota les 
biguetes aconsegueix dissuadir 
el bestiar de travessar-lo. És per 
això que els passos canadencs són 

una infraestructura ramadera molt 

Es construeixen 5 passos canadencs per compatibilitzar la 
ramaderia i el turisme

útil per conciliar l’ús ramader de les muntanyes 
amb l’ús públic, ja que permeten impedir el pas 
del bestiar sense impedir el pas dels vehicles, i 
així s’eviten problemes que quedin fils ramaders 
oberts i el bestiar s’esgarriï.
Els 5 nous passos canadencs s’han construït en 
pistes forestals amb afluència de vehicles en què 
es creuava un tancat ramader, i s’han repartit per 
les tres comarques que integren el Parc.

A la pàgina web http://parcsnaturals.gencat.
cat/ca/cadi, trobareu el llistat de la fauna verte-
brada del Parc i la seva àrea d’influència, fins a 
1 - 2 km dels límits.
Aquesta llista inclou totes les espècies que es 
consideren de presència més o menys habitual, 
encara que només es trobin en una part petita 
del Parc, només apareguin en determinades èpo-
ques o hi siguin molt escasses. No s’hi llisten, 
contràriament, les espècies que es considera que 
només apareixen de manera accidental, la gran 
majoria de les quals són ocells.
En aquests moments, hi ha un total de 4 espècies 
de peixos, 9 d’amfibis, 16 de rèptils, 64 de mamí-
fers i 134 d’ocells.

Està disponible el Checklist de la fauna de vertebrats del 
Parc Natural del Cadí-Moixeró

El llistat es presenta en forma de taula trilingüe 
(català, espanyol i anglès), i per a cada espècie 
s’exposa informació esquemàtica sobre la facili-
tat d’observar-la, la seva freqüència, els hàbitats 
i estatges altitudinals en què es troba i els grans 
sectors del Parc en què es coneix. Està pensada 
sobretot com una eina per obtenir informació rà-
pida sobre els vertebrats existents al Parc i per 
guiar els visitants interessats en aquests grups 
de fauna. 
S’han destacat les espècies que es consideren 
més rares o més mal conegudes. Qualsevol in-
formació sobre aquests animals pot ser de gran 
interès, motiu pel qual agrairem que si els obser-
veu feu arribar les vostres dades al Parc.



NOTÍCIES
Els dies 5 i 6 de juliol, associats a la web de fo-
tografia naturalista biodiversidadvirtual.org van 
visitar la vall de Gréixer i el sector de coll de Pal. 
L’objectiu era dur a terme un testing de la zona, 
és a dir, obtenir fotografies del màxim nombre 
possible d’animals i plantes que posteriorment 
van ser identificades per experts en els diver-
sos grups. Com a resultat d’aquesta visita, s’han 

Testing Coll de Pal de biodiversidadvirtual.org

Imatges:
Làmines del catàleg de coleòp-
ters.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

identificat fotos d’uns 200 invertebrats i unes 
150 plantes. Resulten especialment interessants 
per al coneixement de la biodiversitat del Parc les 
dades obtingudes sobre insectes dels grups dels 
dípters i hemípters, sobre els quals hi ha molt 
poca informació. Aquestes fotos i moltes d’altres 
es poden veure entrant a la pàgina web, d’accés 
lliure. 

S’acaba de publicar, només en format digital, un 
treball de síntesi dels coneixements sobre els co-
leòpters del Parc Natural i del seu entorn. Aquest 
treball s’ha editat en la sèrie Coleopterological 
Monographs de la Societat Europea de Coleopte-
rologia i té com a títol Catálogo de coleópteros 
del Parque Natural del Cadí-Moixeró, Cataluña, 
Península Ibérica. Els autors són Amador Viñolas, 
Josep Muñoz-Batet, Joan Bentanachs i Glòria 
Masó, especialistes vinculats al Museu de Cièn-
cies Naturals i a la Universitat de Barcelona. A 
més de recopilar les dades bibliogràfiques i les 
citacions inèdites ja existents sobre escarabats 
de la zona, aquest llibre aporta moltes dades no-
ves que s’han obtingut gràcies a campanyes de 
prospecció realitzades els darrers set anys que 
han comptat amb el suport del Parc Natural. Qui 
hi estigui interessat, el pot descarregar a l’enllaç 
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/
home/cadi_moixero/novetats/2014.11.05_Co-
leopters/Catalogo-coleopteros-PN-Cadi-Moixe-
ro1.pdf.
En total, s’han catalogat 901 espècies de coleòp-
ters, xifra que amb tota probabilitat encara aug-

Catalogació de més de 900 coleòpters al Parc Natural del Cadí-
Moixeró

mentarà en anys vinents a mesura que es facin 
noves prospeccions. Com és normal atesa la 
gran diversitat d’altituds i ambients del 
Parc, s’hi troben escarabats amb àrees 
de distribució generals i hàbitats molt 
variats. Per la seva singularitat, són 
destacables tres espècies que, per 
ara, no es coneixen enlloc més del 
món: Geotrechus seijasi, un co-
leòpter cavernícola que es localit-
za a les coves de la Fou de Bor i el 
Forat de les Gralles (Cerdanya), Tre-
chus meregalli, conegut de les parts 
altes de la Tosa i que viu sota terra en 
llocs on la neu aguanta temps, i Lepto-
phyllus fancelloi, una petita espècie del sòl 
que va ser descoberta fa menys de deu anys a 
Saldes. Com a curiositat, l’any 2010 es va trobar 
al municipi de la Vansa i Fórnols Camptorhinus 
erectisquamis, una espècie del centre d’Àfrica 
que mai abans havia estat observada a Europa i 
que, fora del seu lloc d’origen, només havia estat 
localitzada a Israel.

Tot i el seguiment de rastres i observacions po-
tencials que fan el personal tècnic del Parc i els 
agents rurals al llarg de tot l’any, en el segon 
semestre de 2014 no hi ha hagut cap dada so-

Continua el seguiment de llop al Parc Natural
bre la reaparició del llop en el Parc Natural. Per 
tant, l’única presència del llop a Catalunya ha 
continuat sent la d’algun exemplar a la zona de 
Freser-Setcases-Núria.



El juny de 2014, es va fer una troballa florística 
molt destacable dins l’àmbit del Parc Natural, la 
de Myosotis minutiflora, una espècie que no ha-
via estat mai indicada ni al Pirineu ni a Catalunya. 
Va ser localitzada en un indret del vessant nord 
de la Tosa, dins el municipi d’Urús, i a una altitud 
d’uns 2.150 m. Es tracta d’una espècie que es 
distribueix de manera esparsa per les muntanyes 
que envolten la Mediterrània, amb una àrea molt 
fragmentada. Els llocs més pròxims on es coneixia 
fins ara són els Alps occidentals i les muntanyes 
d’Andalusia; una planta una mica diferent (la sub-
espècie segobrigensis) es fa al centre de la penín-

sula Ibèrica. És una herba molt menuda i anual, 
d’aspecte semblant al d’altres Myosotis, de 

les quals es distingeix sobretot per detalls de la 
pilositat. Els autors de la descoberta són Franck 
Le Driant, Rémi Touraud i Jean-François Martos, 
que feien una excursió botànica destinada sobre-
tot a veure i fotografiar algunes de les espècies 
més típiques de la flora pirinenca i es van trobar 
amb aquesta sorpresa. Segons ens comenta F. Le 
Driant (que coneix bé la planta als Alps), el seu 
hàbitat a la Tosa és molt semblant al que té allà als 
Alps, balmes al peu de cingles calcaris. A causa 
de la seva gran raresa al Pirineu, el Parc Natu-
ral afegeix Myosotis minutiflora a la seva llista de 
flora d’interès especial i procurarà conservar-la i 
millorar-ne el coneixement

NOTÍCIESDescobriment de Myosotis minutiflora als Pirineus

Fotografies:
Exemplar de Myosotis minuti-
flora.

Franck Le Driant

A sobre i a l’esquerra 2 mo-
ments de la presentació de
El quadern d’en Pierre.

Pere Pedrals Casas
Arxiu d’Emprende

El quadern d’en Pierre és un pro-
jecte de cooperació transfrontere-
ra entre el Parc Natural Regional 
dels Pirineus Catalans i el Parc 
Natural del Cadí-Moixeró, amb la 
col·laboració del Camí dels Bons 

Homes. Es tracta d’un producte tu-
rístic, creat amb tecnologia mòbil i 

geocerca, que té com a objectiu pro-
moure la visita als dos espais naturals 

protegits, situats a ambdós costats de la 
frontera administrativa dels Pirineus, amb un 

eix comú centrat en el Camí dels Bons Homes.
El passat 12 de juliol, es va fer la presentació 
del joc al Palau de Pinós, un edifici històric de 
la vila de Bagà, dins els actes de la Setmana 
Medieval. La primera part de l’acte, que es va 
dur a terme al Pati d’Armes, va comptar amb 
l’actuació de la Coral Transfronterera de 
la Cerdanya, dirigida pel senyor Daniel 
Martín, acompanyada per l’Orquestra de 
Cambra Adagio, formada per joves mú-
sics procedents de València, Barcelona, 
Andorra i altres poblacions de la Cerdan-
ya francesa i catalana. L’actuació va ser 
seguida per més de 150 persones. La 

segona part es va desenvolupar en una de les 
sales del Palau de Pinós, la Sala de les Pintures, 
reservada a ocasions especials. El responsable 
de l’empresa Emprende, que ha dissenyat i creat 
el joc El quadern d’en Pierre, en Rafael Villasante, 
va fer la presentació i va explicar-ne la dinàmica 
davant de quasi un centenar d’assistents. A con-
tinuació, se’ls va convidar a participar en la re-
cerca d’un tresor amagat en els carrers de Bagà, 
amb l’ajut del telèfon mòbil i de l’aplicació Layar 
de realitat augmentada. La resposta del públic va 
ser positiva i més de 50 persones, per equips, 
van seguir les pistes que els proposava el joc. Els 
guanyadors van ser recompensats amb 3 premis 
cedits pel Camí dels Bons Homes i el Parc Natural 
del Cadí-Moixeró. Totes les persones participants 
van rebre pòsters promocionals de l’espai natural 
protegit.

Presentació de El quadern d’en Pierre



NOTÍCIES

A finals de setembre, prop de 50 persones van par-
ticipar en la trobada d’instagramers que va tenir 
lloc a Tuixent amb l’objectiu de conèixer el Camí de 
l’últim càtar, i alhora fotografiar-ne els atractius i 
ajudar a la seva difusió a través de les xarxes so-
cials. 
Aquesta iniciativa, organitzada pel Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Lleida, en col·laboració 
amb el Consell Regulador del Camí dels Bons Ho-
mes, forma part del programa de promoció i difusió 
de la nova ruta de senderisme El Camí de l’últim 
càtar, en un tram del seu recorregut per la comarca 

Instagramers es donen cita a Tuixent per conèixer i fotografiar el 
Camí de l’últim càtar
 de l’Alt Urgell. 

Durant la jornada, van poder fotografiar des dels 
paisatges del Parc Natural fins a plantes medici-
nals, i també els detalls i els racons del poble de 
Tuixent. 
De les 250 fotografies publicades pels instagra-
mers, el Patronat de Turisme i Igers Lleida n’han 
escollit 44 que formaran part d’una exposició iti-
nerant, L’instawalk del Camí de l’últim càtar. 
L’exposició es podrà visitar al Centre del Parc du-
rant el mes de gener i al Museu de les Trementinai-
res, a Tuixent, durant el mes de març. 

Imatge:
Cartell de promoció de 
l’Instawalk.

Arxiu Ara Lleida

Fotografia:
Sessió formativa al Centre del 
Parc.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

Aquest projecte, que es desenvolupa al Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i als 
parcs naturals de l’Alt Pirineu, el Cadí-Moixeró, la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, els Ports i la Serra 
de Montsant, sorgeix amb l’objectiu d’incentivar el 
desenvolupament socioeconòmic dels espais na-
turals protegits i llurs àrees d’influència, tot fent-
lo compatible amb la protecció i conservació de 
l’entorn.
A començaments de setembre, Fem Parc va 
arrencar al Berguedà amb el programa de Punts 
d’Informació Turística del Parc Natural del Cadí-
Moixeró, amb l’objectiu principal de millorar i di-
namitzar la relació entre el Parc Natural i les em-
preses i els agents turístics de la zona i aconseguir 
un millor coneixement sobre l’oferta d’activitats 
i itineraris que es poden fer dins l’espai natural 
protegit, per poder oferir-los als visitants. Alhora 
també pretén ajudar perquè el Parc sigui concebut 
pels seus habitants com una oportunitat de desen-
volupament econòmic i de millora de la qualitat de 
vida. Paral·lelament, es van fer actes semblants a 
la Cerdanya i l’Alt Urgell.

Les accions concretes són:

- Programa de Punts d’Informació Turística del 
Parc Natural del Cadí-Moixeró, per dotar el terri-

S’inicia el projecte de cooperació Leader Fem Parc
tori afectat pel Parc Natural del màxim 
nombre de punts d’informació, on el 
visitant pugui ser informat de l’oferta 
existent, i alhora rebre assistència i 
suport en l’organització de la seva 
estada. Els punts poden ser establi-
ments públics o privats.

- Disseny d’una Guia dels 12 llocs 
que no et pots perdre del Parc Natural 
del Cadí-Moixeró, que motivarà el visitant 
a recórrer l’espai natural i aprofitar la seva 
estada.

A banda, s’intenta crear una xarxa de persones i 
empreses amb interessos comuns que considerin 
el Parc una part important de l’oferta turística del 
territori. Aquesta xarxa ha de facilitar l’intercanvi 
d’informació i la interacció entre empreses i Parc. 
També es va plantejar un Pla d’accions que a la 
llarga es pot traduir en la creació de productes eco-
turístics i altres actuacions que serviran d’element 
de dinamització turística i econòmica.

Desenvolupament Sostenible dels
Parcs Naturals de Catalunya



El passat mes d’octubre, a Prullans, va tenir lloc 
ARÇ, la I Diada dels Fruits i Herbes Oblida-
des de Catalunya, organitzada per l’Ajuntament 
de Prullans; patrocinada per Cerdanya Resort i 
amb la col·laboració del Parc Natural del Cadí-
Moixeró, El Baridà, Cuina Pirinenca de Cerdanya 
i Edicions Salòria.
Aquesta diada ha estat un punt de trobada entre 
professionals, tècnics i públic en general, on s’ha 
intentat recuperar i aplicar fruits i herbes del te-
rritori en diferents sectors com el gastronòmic, el 
medicinal o l’ornamental.
Divendres, 3 d’octubre, a la tarda, van tenir lloc 

diverses xerrades tècniques organitzades pel 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural i va acabar amb un 
sopar tertúlia ofert per Cuina Pirinenca de Cer-
danya.
Dissabte, 4 d’octubre es va realitzar una expo-
sició sobre fruits i herbes, una excursió familiar 
pels entorns, a càrrec d’un guia del parc natural, 
i manualitats pels infants.
Aquesta fira, inspirada en la que s’organitza en 
un poble d’Itàlia, Casola Valsenio, des de fa més 
de 30 anys, és la primera vegada que es fa a Ca-
talunya i ha servit per donar a conèixer diversos 
fruits i herbes, com l’aranyó, el nabiu, el pinyó, el 
cassís, la xicoia o l’ortiga.

NOTÍCIESPrullans acull Arç – Diada dels fruits i herbes oblidades de Catalunya

Fotografies:
Un dels plats preparats durant 
Arç.

Carles Pujol Pons

Ponència sobre ‘evolució dels 
grans ungulats.

Arxiu Grup de recerca de 
Cerdanya 

Aflorament de fòssils 
d’hippurites.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

El Grup de Recerca de Cerdanya ha 
organitzat les I Jornades d’Estudis 
Comarcals de Cerdanya, que han 
tingut lloc a Puigcerdà el 15 i 16 de 
novembre, al Museu Cerdà. Al llarg 
dels dos dies, s’han presentat 33 
ponències de temàtiques diverses, 
des de l’arqueologia de l’edat del 

bronze, romana i medieval, la mi-
neria històrica, el romànic, la història 

recent, la llengua, les comunicacions, 

els espais a protegir i el patrimoni natural.
El Parc Natural del Cadí-Moixeró hi ha participat 
amb la ponència L’evolució de les poblacions de 
grans ungulats (isard, cérvol, cabirol, daina i mu-
fló) a la Cerdanya.
Les jornades van tenir un bon nivell de participa-
ció i es preveu que se celebrin cada 2 anys.
Podeu trobar-ne més informació a la pàgina web 
del Grup de Recerca de Cerdanya:
www.recercacerdanya.org.

Puigcerdà acull les I Jornades d’Estudis Comarcals de Cerdanya

De mica en mica, anem completant la informa-
ció d’interès sobre el patrimoni geològic del Parc. 
Després de determinar-ne les àrees d’interès 
geològic, s’han dissenyat diversos recorreguts 
de descoberta de la geologia del PARC, tant a 
peu com en cotxe. Aquests itineraris, els trobareu 
aviat a la web del Parc Natural.
Durant aquest 2015, continuarem promovent els 
valors geològics en diverses jornades. Les més 
significatives tindran lloc el 10 de maig i el 19 
de juny.
El 10 de maig, organitzarem el Geolodía de la 
demarcació de Barcelona, a Vallcebre, on farem 
un recorregut per les antigues explotacions mi-

neres a cel obert. El Geolodía és una sortida que 
es realitza simultàniament a totes les províncies 
de l’Estat i persegueix la divulgació dels valors 
geològics.
El 19 de juny, a Saldes, farem una jornada sobre 
la geologia del Parc i el seu valor com a gene-
rador de recursos, és a dir, el valor turístic de la 
divulgació del patrimoni geològic.
En totes dues jornades, obertes a tothom, tam-
bé tractarem sobre la creació del Pirineu i el pa-
per que ha jugat la muntanya del Pedraforca en 
aquest gran procés de generació del relleu actual 
de l’àrea pirinenca. 

El Parc Natural promocionarà els seus valors geològics



Amb l’objectiu d’augmentar la visibilitat dels fons 
bibliogràfics sobre medi ambient i fomentar la 
cooperació entre els centres de documentació, 
les biblioteques i els centres amb informació am-
biental de Catalunya, el passat 29 d’octubre va 
tenir lloc a Barcelona la 1a Jornada sobre Do-
cumentació Ambiental a Catalunya: Gestió, 
Difusió i Cooperació, organitzada per la Gene-
ralitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, 
que va comptar amb la col·laboració de l’Institut 
d’Estudis Catalans i el Col·legi Oficial de Bibliote-
caris i Documentalistes de Catalunya.

Els antecedents a aquesta Jornada, cal buscar-los 
en la xarxa de centres de documentació d’espais 
naturals protegits de Catalunya, que es coordinen 
des de 1994, i el treball de la xarxa RECIDA, creada 
l’any 2004 però que des de 2002 coordina i forma 
centres de documentació ambiental d’Espanya.

Després de les paraules de benvinguda de Joa-
ndomènech Ros (president de l’Institut d’Estudis 
Catalans), Ignasi Rodríguez (subdirector general 
de Biodiversitat del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural), 
Joan Puigdollers (diputat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona) i Josep En-
ric Llebot (secretari de Medi Ambient i Sostenibi-
litat del Departament de Territori i Sostenibilitat), 
es van exposar dues conferències: Implicacions 
de l’accés obert en centres de documentació es-
pecialitzats en medi ambient, a càrrec d’Ernest 
Abadal (degà de la Facultat de Biblioteconomia 
i Documentació de la Universitat de Barcelona) i 
Prospecció per elaborar un primer cens de llocs 
on trobar documentació ambiental a Catalunya, a 

I Jornada sobre Documentació Ambiental a Catalunya: Gestió, 
Difusió i Cooperació

Fotografies:
Inauguració de les Jornades, 
a la Sala Prat de la Riba, de 
l’Institut d’Estudis Catalans.

Montse Grabolosa Sellabona

Participants a la I Jornada sobre 
Documentació Ambiental a 
Catalunya.

Josep Melero Bellmunt

càrrec de Francesc Camps (cap del Servei de Di-
fusió i Informació Ambiental del Departament de 
Territori i Sostenibilitat). A continuació, es van fer 
tres grups de treball per poder treballar sobre la 
gestió de la documentació digital (grup dinamitzat 
per Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de 
Catalunya), la difusió dels centres (grup dinamit-
zat per Josep Melero, de la Gerència del Servei 
d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona) 
i la cooperació i l’intercanvi (grup dinamitzat per 
Carme Fenoll, cap del Servei de Biblioteques de la 
Generalitat de Catalunya).

La Jornada també ha ajudat a posar en comú 
experiències i Bones Pràctiques.

Les valoracions han estat molt positives, 
amb una puntuació global d’un 8 so-
bre 10 de mitjana. Els organitzadors 
ja han posat fil a l’agulla per avançar 
a l’any 2015 el compliment de les 
peticions dels grups de treball, com 
ara l’elaboració d’un directori únic 
de centres, biblioteques, entitats 
i organismes dedicats a recopilar, 
catalogar i difondre documentació 
ambiental a Catalunya, l’ús compartit 
de models per a la gestió del fons, fa-
cilitar l’accés a jornades de formació o 
l’elaboració d’un calendari d’efemèrides am-
bientals. També es preveu per a l’any 2016 una 
nova edició d’aquesta Jornada Tècnica, i es vol 
avançar en la creació d’un repositori cooperatiu, 
cosa que va ser una demanda reiterada durant la 
Jornada. 

NOTÍCIES

El passat dia 25 de novembre el Facebook del Parc 
Natural va assolir els 2.000 seguidors. Tota una 
fita de la que ens congratulem, a la vegada que 

La pàgina de facebook arriba als 2.000 seguidors
ens esperona a seguir treballant per actualitzar 
constantment els continguts, notícies i fotografies.



NOTÍCIES

La seu del Parc Natural del Cadí-Moixeró ha aco-
llit a Bagà, el 4 i 5 de desembre, unes Jornades 
Tècniques per a la Creació de la Xarxa d’Espais 
Naturals dels Pirineus, en què han participat per-
sonal tècnic i responsables dels diferents espais 
naturals protegits de França, d’Andorra i de Cata-
lunya. El País Basc, l’Aragó i Navarra no han po-
gut ser presents en aquesta reunió, tot i la seva 
participació en el projecte.
Els resultats d’aquestes jornades han de perme-
tre avançar en la constitució d’una Xarxa d’Espais 

Naturals dels Pirineus. Aquest treball possibili-
tarà garantir la preservació del valuós patri-

moni natural, agropastoral i cultural, a la 
vegada que esdevindrà una oportunitat 

per al desenvolupament socioeconò-
mic d’aquests territoris de muntan-
ya i llur població.
L’acte de benvinguda ha estat 
presidit pel president de la Junta 

Trobada regional transfronterera dels diferents espais naturals 
dels Pirineus, al Centre del Parc

Rectora del Parc Natural del Cadí-Moixeró, Joan 
Pous Porta, que ha volgut destacar la importància 
de difuminar les fronteres per treballar conjun-
tament en el projecte comú que és Europa, en 
aquest cas a favor del patrimoni natural. El pre-
sident ha reivindicat també l’orgull dels pirinencs 
de pertànyer a un territori feréstec, però que al-
hora té en el patrimoni natural un dels seus ac-
tius més importants que cal preservar i potenciar 
com a motor de desenvolupament socioeconò-
mic d’aquestes valls.
S’han mantingut reunions de treball en què s’han 
pres decisions com ara unificar els grups de Bio-
diversitat i Agroambiental, atesos els molts temes 
i objectius coincidents i la integració d’ambdues 
temàtiques. D’altra banda, també s’han desen-
volupat els treballs del segon grup dedicat al 
Turisme Sostenible i Ús Públic d’aquests espais 
protegits. 
 

Fotografies:
Participants a la trobada
regional transfronterera.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

Moment de la gravació del 
programa, a Bagà.

Arxiu TV3

El programa Divendres de TV3, amb Es-
partac Peran i Xavi Coral al capdavant, que 

viatja cada setmana a una població de Catalun-
ya, ha estat emetent en directe des de dos dels 
municipis del Parc, Bagà (setmana del 25 al 28 
de novembre) i Bellver de Cerdanya (setmana del 
15 al 19 de desembre).
S’han fet diverses connexions amb les correspo-
nents places porxades, on hi havia la unitat mò-
bil, a fi de promocionar els potencials turístics de 
cada municipi. A la secció Paraules en ruta, de 
la mà de Màrius Serra, s’han donat a conèixer 
paraules i expressions locals. I a la secció gas-
tronòmica es va parlar dels plats i ingredients 
típics i es van proposar alguns dels plats més re-
presentatius de muntanya a l’hivern d’ambdues 

El Parc Natural del Cadí-Moixeró al programa Divendres, 
de TV3

comarques: pèsol negre, escudella de blat de 
moro escairat o patates emmascarades, a Bagà; 
i trinxat, tiró amb naps o pa de fetge, a Bellver de 
Cerdanya.
El darrer dia a Bagà, Dani Ramírez, Roger Coro-
minas i el director del Parc Natural, Jordi Garcia 
Petit, van descobrir la vila de Bagà i els seus vol-
tants, i les passejades recomanades per l’espai 
natural protegit: els Empedrats i el Bullidor de la 
Llet, el coll de Pal i la Ruta del Trencapinyes. 
Àngel Bonada, interpretador de patrimoni, va ser 
l’encarregat de proposar rutes per les rodalies 
de Bellver i el Parc Natural, una de les quals ens 
acosta al Parc per una ruta amb raquetes de neu, 
d’Estana a Prat de Cadí.

 

Paraules en ruta: 

Bagà 
Tastet - enfitat - candiment -
corrípies - engarrista - cosó - 
tracanet

Bellver de Cerdanya
Repropiejar - roc d’esquer - 
carota - tiró - pinsó - donques 
- rufaca



RECERCA
FLORA

Pere Aymerich i Boixader
Biòleg

Fotografies:
Berberis vulgaris subsp. seroi.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

Dahne alpina i Lappula deflexa
A la dreta, Dracocephalum 
austriacum.

Pere Aymerich i Boixader

Treballs sobre flora
protegida o amenaçada 

Enguany s’han fet un conjunt de treballs destinats 
a preservar la flora protegida del Parc Natural i 
a millorar-ne el coneixement, així com alguns 
descobriments rellevants de noves poblacions 
d’aquestes plantes. Als paràgrafs següents es co-
menten de forma sintètica aquestes informacions. 
Els treballs han estat realitzats, per part del Parc 
Natural, per Pere Aymerich, i en una part notable 
de les feines –especialment per a l’obtenció de 
llavors– s’ha comptat amb el valuós ajut d’Eva 
Campi, llicenciada en ciències ambientals.

Noves poblacions de plantes protegi-
des
Enguany s’han trobat poblacions fins ara desco-
negudes de quatre espècies molt rares de flora 
protegida (incloses al Catàleg de flora amenaçada 
de Catalunya, Decret 172/2008), una de les quals 
fins ara no havia estat confirmada dins els límits 
del Parc. 

El descobriment més notable és el d’una pobla-
ció molt gran (unes 5.000 plantes estimades) de 
Delphinium montanum al Cadí occidental (mu-
nicipis de la Vansa i Fórnols i d’Alàs i Cerc). Cal 
tenir en compte que es tracta d’una espècie molt 
escassa a nivell mundial, que només es troba en 
una desena de llocs dels Pirineus orientals, i que 
la població ara descoberta deu ser la tercera en 
importància numèrica.

A la vall de Ridolaina (Montellà i Martinet) s’ha 
confirmat que hi ha un petit nucli de l’arbust Ber-
beris vulgaris subsp. seroi. Fins ara es tenien 
informacions poc concretes sobre l’observació 
d’aquesta planta en aquella zona, degudes a Joan 
Muntané. Enguany s’ha pogut constatar que es 
tracta de la subespècie seroi (que és la que està 
protegida legalment), que es troba dins els límits 
del Parc i que n’hi ha molt poc (només n’hem vist 
set o vuit peus).

Els altres dos descobriments són d’espècies que 
ja es coneixien al Parc, però són importants per-
què es tracta de plantes raríssimes a Catalunya i 
als Pirineus, i perquè tenen el màxim grau de pro-
tecció legal (espècies “en perill d’extinció”, annex 

Treballs sobre flora protegida o amenaçada de l’any 2014
1 del Catàleg). Una és Daphne alpina, que fins 
ara es coneixia d’un lloc de la vall de Pi a la Cer-
danya i enguany se n’ha trobat un sol peu en un 
altre lloc a uns 6 km de distància, al municipi de 
Riu. L’altra és Lappula deflexa, que als Pirineus 
només es coneixia d’uns pocs punts del massís 
de la Tosa (no es retroba fins als Alps) i el 2014 
ha estat trobada per Didier Perroche en un lloc de 
la vall de Pi.

Seguiment d’espècies
L’any 2014 s’han fet treballs de seguiment de 
cinc espècies de flora protegida i amenaçada. Per 
a una el resultat ha estat negatiu: l’orquídia Epi-
pogium aphyllum va ser descoberta el 2013 
a Gresolet (Saldes) –només una– i enguany 
no se n’ha vits cap malgrat haver visi-
tat el lloc tres dies diferents en l’època 
adequada.

S’ha fet un nou cens de l’única po-
blació catalana i ibèrica de Draco-
cephaum austriacum, una planta 
protegida tant en l’àmbit català com 
europeu. Se n’han comptat 255 in-
d i v i d u s , 
dels quals 
64 tenien 
flors. És 
el nombre 
total més 
baix des 
que es 
fan cen-
sos, l’any 
1999, tot 
i que el mínim de plantes florides es va assolir el 
2006, amb 42.

S’ha fet també un nou cens complet de Lappula 
deflexa, una espècie ja comentada més amunt. 
Als 8 punts on viu s’han comptat més de 1.550 
plantes. Això representa un increment enorme en 
relació amb censos d’altres anys, ja que el màxim 
fins ara era de poc més de 500. Aquest creixe-
ment és degut bàsicament a l’augment especta-
cular d’una sola població, situada al vessant sud 



Fotografies:
A sobre, Asplenium seelosii 
subsp. catalaunicum i Orchis 
spitzelii.

A l’esquerra, Sideritis bubanii.

Pere Aymerich i Boixader
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protegida o amenaçada 

de la Tosa (Bagà), que ha passat de 10 plantes el 
2004 a vora 1.400 el 2014.

Els seguiments de les altres dues espècies ja es 
feien des de fa temps per iniciativa del Parc, i a 
més aquest darrer any s’han integrat en un pro-
jecte transfronterer de flora patrimonial dels Pi-
rineus en el qual col·laboren parcs i reserves de 
Catalunya sud, Catalunya nord i Andorra. Aquesta 
col·laboració es fa compartint informació i tre-
ballant amb metodologies comunes, de manera 
que hi ha més dades per interpretar la situació 
d’aquestes plantes al conjunt dels Pirineus. S’ha 
censat Orchis spitzelii a Adraén (la Vansa i Fór-
nols) i s’han trobat 13 plantes amb flor, una quan-
titat mitjana, perquè el màxim mai vist ha estat 

de 25; a més es van seguir controlant de forma 
detallada una part d’aquestes plantes, en el 

context d’un seguiment anual per conèi-
xer bé la seva dinàmica. Cal destacar 

que aquesta orquídia només es troba 
en un altre punt dels Pirineus, al Con-
flent, i que el 2014 no s’hi ha pogut 
veure ni un individu. Amb l’altra es-
pècie, Delphinium montanum, no 
s’ha fet cap cens, sinó que s’han 
marcat parcel·les de seguiment a 
llarg termini per conèixer com van 

canviant les poblacions. S’han mar-
cat cinc parcel·les a la població de la 

vall de Bastanist i cinc més a la de To-
rreta de Cadí. Dins aquestes parcel·les hi 

ha més de 1.300 plantes d’edats diverses, 
que han estat inventariades, i d’aquí a uns anys 

caldrà controlar com han canviat. 

Regulació de l’escalada en llocs amb 
flora protegida
Com a resultat de converses mantingudes amb 
el col·lectiu d’escaladors de Bagà, es va acor-
dar desequipar tres vies d’escalada al congost 
de Riugréixer, per reduir l’afectació a una planta 
protegida i afavorir que es recuperi als llocs on 
ha desaparegut a causa de l’escalada. Es tracta 
de la petita falguera de roca Asplenium seelosii 
subsp. catalaunicum, endèmica dels Prepirineus 
catalans, que es troba en pocs llocs i que té al 

Parc Natural una part molt gran de la seva pobla-
ció mundial (potser prop de la meitat). A Riugréi-
xer hi ha una petita població que des de fa temps 
era molt visitada pels botànics, però va començar 
a disminuir a causa de l’increment de l’escalada 
i actualment ha desaparegut del tot a la part de 
paret que més es fa servir. Amb l’actuació que es 
planteja es vol afavorir la seva recuperació a la 
part de paret on es desequipen vies d’escalada i 
alhora es vol estudiar amb detall quin és l’efecte 
de l’escalada sobre la falguera allà on es mantin-
dran vies obertes. Amb aquesta informació, en un 
termini mitjà, es podrà gestionar millor la compa-
tibilització de l’escalada i la conservació de flora.

Conservació de llavors 
D’acord amb el Servei de Biodiversitat i amb 
l’Institut Botànic de Barcelona, s’han recollit lla-
vors d’unes quantes plantes protegides, per tal 
de conservar-les a llarg termini al banc de ger-
moplasma de l’Institut. D’aquesta manera es po-
dran fer assaigs de cultiu d’aquestes plantes i, 
en cas de necessitat, es podrien utilitzar llavors 
o aquestes plantes de cultiu per a recuperar po-
blacions salvatges que hagin patit alguna dismi-
nució catastròfica. Aquesta recol·lecció de llavors 
s’emmarca en els treballs de l’Estratègia catalana 
de conservació ex situ de flora. Les plantes de 
les quals s’han recollit llavors són: Dracocepha-
lum austriacum (un lloc), Lappula deflexa (tres 
llocs) i Sideritis bubanii (dos llocs). S’havia pre-
vist també obtenir llavors de dues altres espècies, 
Gagea reverchonii i Daphne alpina, però no va 
ser possible perquè gairebé no va produir fruits (la 
primera) o perquè cap fruit no va arribar a madu-
rar (la segona).
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Avaluació dels efectes de Senecio inaequidens en pastures del 
Parc Natural del Cadí-Moixeró
Les espècies invasores
Les espècies exòtiques o al·lòctones són totes 
aquelles espècies foranes que els humans hem 
introduït des de llurs àrees d’origen a un territori 
on abans no existien. Aquestes introduccions es 
poden fer de manera voluntària o involuntària, i 
n’hi ha hagut des de fa molt de temps. Hi ha es-
pècies que han arribat fa ben poc, com el musclo 
zebrat o el cranc americà, mentre que d’altres 
van arribar fa tant de temps que ja ens resulten 
familiars, com ara la geneta entre els animals o 
les roselles pel que fa a plantes. Algunes són ca-
paces de propagar-se ràpidament pels territoris 
nous i d’implantar-se amb èxit en hàbitats natu-
rals o seminaturals, amb la qual cosa esdevenen 
espècies invasores.

En les darreres dècades, les invasions biolò-
giques s’han incrementat notablement com a 
conseqüència d’una major mobilitat de persones 
i mercaderies entre regions (globalització), del 
canvi climàtic, de l’artificialització del paisatge, 
etc. Els fenòmens d’invasió biològica han estat 
catalogats com la segona causa de regressió 
de la biodiversitat al nostre planeta, després de 
la destrucció dels hàbitats, i afecten de manera 
molt especial les illes. Entre els impactes eco-
lògics que poden causar les espècies invasores, 
cal destacar el desplaçament d’espècies natives 
i els canvis en l’estructura i el funcionament dels 
ecosistemes. A més, hi ha espècies invasores 
que també poden causar impactes socioeconò-
mics, amb fortes repercussions en l’economia, la 
societat i la salut humana.

Dins el Parc Natural del Cadí-Moixeró hi ha ac-
tualment poques espècies invasores, però a la 
seva perifèria se’n coneixen un bon nombre i po-
dria ser que penetressin dins el Parc en un futur. 
Les dues espècies invasores amb més impacte 
al Parc van arribar-hi a l’inici dels anys 1990 i 
actualment ja es troben en bona part de l’espai 
protegit: són la marmota entre els animals i el 
seneci entre les plantes. 

El seneci del Cap (Senecio inaequidens) va 
aparèixer primer a la perifèria del Parc a la Cer-
danya i a la segona meitat dels anys 1990 ja es 
va implantar dins els seus límits al sector ber-
guedà de Castellar de n’Hug. Més endavant, s’ha 
anat trobant en molts altres llocs del Parc, bé que 
només ha establert poblacions importants en uns 
pocs indrets. 
A causa del risc que representa per a la qualitat 
ramadera de les pastures, i també de la possible 
competència amb espècies autòctones d’interès, 
el Parc ha realitzat durant una quinzena 
d’anys campanyes de control de seneci, 
en les quals ocasionalment també han 
participat entitats conservacionistes 
i voluntaris. Tot i això, actualment ja 
és una planta ben implantada que 
difícilment es podrà eradicar del 
tot; de manera que el més pràctic 
és adoptar mesures o hàbits que 
en frenin la proliferació allà on es 
troba o cap a nous llocs i que en 
redueixin l’impacte. 

Amb l’objectiu de determinar quin 
impacte té realment aquesta espècie 
en les pastures del Parc i quins factors 
en faciliten l’entrada als prats, aquest estiu 
s’han avaluat els efectes de Senecio inaequi-
dens en una localitat. Aquesta feina s’ha realit-
zat mitjançant una recerca bibliogràfica prèvia i 
l’estudi in situ en un prat, per al qual s’ha dispo-
sat de la col·laboració dels propietaris. 

El seneci del Cap
El seneci del Cap pertany a la família de les com-
postes i prové de les zones altes de Sud-àfrica. 
Plantes d’aquesta família que ens resulten fami-
liars són, per exemple, el gira-sol, l’enciam, la 
margarida o el crisantem. Senecio és un gènere 
amb moltes espècies, unes 1.500, que es repar-
teixen per moltes zones del món i de maneres 
molt variades. És freqüent que produeixin bioci-
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A dalt, Pla d’Erols, on es veuen 
les flors grogues del Seneci 
del Cap.
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des naturals que fan que siguin plantes tòxiques 
i poc menjades.

El seneci del Cap és una herba perenne, que viu 
uns quants anys i fa moltes tiges basals. Si es ta-
llen o cremen les parts aèries, rebrota fàcilment 
de l’arrel i fins i tot pot reproduir-se vegetativa-
ment. Les flors tenen aspecte de margarides gro-
gues, que produeixen una gran quantitat de lla-
vors (una mitjana de 10.000 per planta i per any). 
Aquestes llavors poden germinar durant tot l’any, 
especialment durant la primavera i la tardor. La 
dispersió de les llavors es fa sobretot pel vent, de 
manera que recorren amb facilitat distàncies de 
centenars de metres.

Les qualitats que fan d’aquesta espècie 
una planta invasora són la gran produc-

ció de llavors, el seu creixement vigo-
rós, l’adaptació a una àmplia gamma 
d’ambients i el consum molt escàs 
que en fan 
els herbí-
vors. Les 
primeres 
d a d e s 
sobre el 
seneci del 

Cap a Eu-
ropa són de 

finals del s. 
XIX, a Aleman-

ya, on va arribar a 
causa del transport de 

llana, i més endavant ha 
anat apareixent en bona 
part del continent. Ac-
tualment, a Europa creix 
en llocs ruderals càlids i 
secs, tot i que també es 
pot trobar entre la vege-
tació herbàcia en llocs 
de muntanya i entre els 
arbustos petits. La plan-
ta prefereix llocs oberts, 
cosa que indica una de-
manda de llum. Es tro-
ba en climes temperats 

i mediterranis, i en altituds que varien entre 0 i 
2.000 m.

Les poblacions de seneci a Catalunya tenen el 
seu origen en una introducció feta els anys 1930 
en un indret del Llenguadoc, també per impor-
tació de llana sud-africana, des d’on va experi-
mentar una expansió molt forta a partir dels anys 
1970 que el va dur a colonitzar gran part del sud 
de França i de Catalunya. L’expansió es va pro-
duir, com és habitual en l’espècie, sobretot per 
propagació al llarg de les vies de comunicació 
(carreteres i vies de ferrocarril). Aquests ambi-
ents sotmesos a pertorbacions freqüents són els 
focus inicials de colonització en nous territoris, a 
partir dels quals l’espècie pot entrar en vinyes o 
altres conreus, en pastures i en hàbitats naturals. 
Concretament a les pastures, l’entrada sol ini-
ciar-se quan la densitat de plantes en llocs per-
torbats pròxims (vies de comunicació, zones amb 
moviments de terres, etc.) és alta i a més es pro-

dueix una pertorbació 
puntual a la pastura 
(crema, llaurat del 
terreny, roderes de 
tractors, etc.). També 
hi incideix molt la so-
brepastura, perquè el 
bestiar no se’l menja 
(toxicitat per alcaloi-
des) i es fa cada ve-
gada més abundant.

La problemàtica am-
biental que genera el 
seneci és molt varia-
da: afectació de pas-
tures amb pèrdua de 
comunitats; afectació 
d’espècies amenaça-
des i/o protegides 
presents en prats; 
impacte econòmic 
per pèrdua de les 
pastures i bestiar (in-
toxicats) i per la seva 
resistència a herbici-
des; impacte sanitari 
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amb la possibilitat de contaminacions d’aliments 
per la seva toxicitat; interferència en la gestió co-
rrecta dels llocs envaïts, a causa de les denses 
poblacions, etc.

Avaluació de la problemàtica local en 
el Parc Natural del Cadí-Moixeró
El lloc on s’ha realitzat l’experiència per avaluar 
la incidència del seneci sobre les pastures ha 
estat el Pla d’Erols, al municipi de Castellar de 
n’Hug. Aquí es va elaborar un projecte, es va dur 
a terme el treball de camp durant l’agost 2014 
i se’n van analitzar les dades posteriorment. En 
aquest indret, el seneci hi és present des de fa 
més d’una dècada i el Parc hi ha fet campan-
yes de control anuals, atenent les demandes dels 
propietaris.

Les principals respostes de gestió enfront a la 
invasió d’una espècie són tres: la prevenció (im-
pedeix que la invasió succeeixi), la mitigació (dis-
minueix o elimina la possibilitat que una espècie 
s’estableixi i es dispersi) i l’adaptació (redueix 
l’impacte de l’espècie invasora un cop establer-
ta). En aquest cas, els esforços han estat dirigits 
sobretot a l’adaptació, amb tres objectius:

1) Caracterització, a es-
cala mitjana (desenes de 
metres quadrats), dels 
llocs en què creix Senecio 
inaequidens.

En deu sectors del Prat 
d’Erols es va determinar el 
pendent, la distància del 
camí i el percentatge de 
grups de plantes (graminoi-
des, no graminoides altes, 
no graminoides baixes, ar-
busts i seneci), i altres fac-
tors com el percentatge de 
sòl nu i d’excrements de 
vaca.

2) Determinació 
dels factors que, 
a petita escala 
(decímetres 

o metres quadrats), faciliten o 
promouen l’entrada de Senecio 
inaequidens.

3) Avaluar la “perillositat rela-
tiva” del seneci per a les pastu-
res (espècies que tenen una bona 
qualitat pratícola i la competència 
amb altres espècies nitròfiles o indi-
cadores de pertorbació).

Per a aquests dos objectius, es van treballar 80 
quadrats d’un m2 en dos dels sectors anterior-
ment analitzats, dels quals es van obtenir un total 
de 160 mostres. Les característiques analitzades 
van ser les de la parcel·la (percentatge de sòl nu, 
de pedres, d’excrements de vaca i distància al 
camí) i les de la flora (presència de seneci, de 
les cinc espècies més freqüents i d’espècies ni-
tròfiles).

Segons la nostra hipòtesi, el seneci creix més en 
zones pertorbades (excrements, sòl nu per trepi-
tjades i tractors, etc.). En els resultats, hem ob-
servat que altres plantes nitròfiles i excrements 
de vaca podrien determinar la presència de se-



Gràfic:
Probabilitat de trobar les es-
pècies més freqüents del Pla 
d’Erols, segons si es troba 
(Presència) o no (Absència) el 
Seneci del Cap (N=160).
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neci, però que la distància al camí o sector no 
té tanta importància. En referència a la compe-
tència amb altres espècies, en el gràfic es pot 
veure com algunes espècies típiques del prat 
com Achillea millefolium o Carex sp. són menys 
freqüents en les mostres on hi ha seneci. 

A les pastures, a banda del seneci, hi ha moltes 
altres plantes que no són consumides pel bes-
tiar (perquè són tòxiques, tenen espines, etc.) i 
en devaluen la qualitat ramadera. La major part 
d’aquestes plantes són autòctones, estem molt 
acostumats a veure-les i per aquesta raó no són 
percebudes com una amenaça. Segons la nos-
tra hipòtesi, aquestes plantes són més freqüents 
en prats que el seneci. En aquest gràfic, també 

veiem que el seneci és menys freqüent que 
alguna d’aquestes plantes (Ononis spinosa 

i Eryngium campestre), per la qual cosa 
no es pot considerar l’única espècie 

responsable de la disminució de la 
qualitat dels prats. A més, aquestes 
espècies es troben més sovint en 
presència del seneci, segurament 
a causa de llur naturalesa nitròfila 
i/o preferència per ambients per-
torbats.

En conclusió, segons els nostres re-
sultats sembla ser que el seneci està 

influenciat pels excrements de vaca, 
els quals són una font de nutrients i per-

torbació del sòl que facilita la seva compe-
tència amb la resta d’espècies del prat. D’altra 

banda, hem vist que algunes plantes típiques 
dels prats no creixen tan sovint en presència del 
seneci, però sí ho fan plantes nitròfiles o indica-
dores de pertorbació. Tot i això, per obtenir resul-
tats definitius calen més dades sobre els llocs on 
creix el seneci, el qual per ara no té una expansió 
preocupant en el Parc.

Recomanacions per a la seva
eradicació
Fins ara, no hi ha mesures d’eradicació ni pro-
grames de seguiment generalitzats d’aquesta 
espècie. Segons el Catàleg espanyol d’espècies 
invasores, per al seu control en el mitjà natural, 

el més recomanable és la retirada manual, si bé 
es veu limitada en els casos d’invasions molt es-
teses, i també per l’existència d’un banc de lla-
vors en el sòl quan es tracta de poblacions ben 
assentades. 
L’experiència al Parc Natural indica que aquests 
controls manuals només tenen sentit –per la pro-

babilitat d’èxit- quan s’actua sobre nuclis formats 
per un o molt pocs individus, és a dir, a la fase 
inicial de la colonització. Per això, les actuacions 
sovint han de repetir-se durant diversos anys, i 
vigilar meticulosament l’evolució de les pobla-
cions i dels bancs de llavors. S’hi desaconsellen 
els mètodes químics. El control biològic amb 
insectes, que podria ser més efectiu, és encara 
massa desconegut.

En general, es recomana actuar sobretot amb 
mesures preventives, augmentar la consciencia-
ció envers l’espècie entre les poblacions locals 
i difondre pràctiques que no l’afavoreixin, atès 
que a mesura que es va expandint se n’evidencia 
la capacitat d’invasió. Si no se n’informa, so-
vint quan la població local pren consciència de 
la seva capacitat d’invasió ja és massa tard per 
frenar-la. És aconsellable la monitorització de les 
seves poblacions, i també l’estudi del seu impac-
te en la ramaderia i l’agricultura.

Links d’interès:
http://geibuc.wix.com/geib
http://www.creaf.cat/ca/
recerca/biodiversitat/invasions-
biolo%CC%80giques
http://www.floracatalana.net/
Senecio-inaequidens-dc
http://www.magrama.gob.es/es/
biodiversidad/temas/conserva
cion-de-especies/especies-
exoticas-invasoras/default.aspx
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L’aufrany: un voltor que retorna a la Catalunya oriental
L’aufrany (Neophron percnopterus), amb una en-
vergadura alar de 165 cm, és el més petit dels 
voltors europeus. És de color blanc amb la cara 
i les potes grogues, i en vol es pot diferenciar 
fàcilment pel contrast del blanc del cos i la cua 
amb el negre de les rèmiges. 

Es tracta d’una espècie carronyaire molt gene-
ralista, ja que és capaç d’aprofitar gairebé qual-
sevol recurs que troba disponible. Prospecta el 
territori cercant restes de la ramaderia, i també 
d’animals salvatges principalment de mida mi-
tjana i petita, ja siguin mamífers, ocells o rèptils.

L’aufrany és un migrador transsaharià, és a dir, 
passa l’hivern a l’Àfrica al sud del Sàhara entre 
els mesos de setembre i febrer. A partir del mes 
de març, les parelles que crien a Catalunya arri-
ben per reproduir-s’hi, i, un cop volen els polls, 
se’n tornen a l’Àfrica. Cria en penya-segats i ro-
quissars de muntanya mitjana aprofitant coves i 
lleixes naturals per aixoplugar-se i fer-hi el niu. 
Acostuma a situar-se en zones properes a espais 
oberts i a assentaments humans, on cerca ali-
ment. És territorial, així que els nius de les dife-

rents parelles solen distar entre 1 i 5 km com a 
mínim. 

Es distribueix des de l’Àsia fins a l’Orient mitjà, la 
regió circummediterrània i algunes parts del sud 
del Sàhara i illes atlàntiques com les Canàries. 
La població mundial està considerada per la co-
munitat científica en la categoria d’amenaça “En 
perill” a causa que en gran part de la seva àrea 
original de distribució l’espècie s’ha extingit o ha 
disminuït dràsticament. La península Ibèrica con-
centra una de les poblacions més nombroses del 
món, però ha disminuït un 25% entre els anys 
1987 i 2000. Per aquest motiu, a Espanya està 
classificada “En perill”, i a més és inclosa en 
l’annex I de la Directiva europea d’aus.

A Catalunya, l’aufrany va patir una 
forta disminució durant les dècades 
dels 60 i 70 i a la Catalunya oriental 
pràcticament es va extingir (Ripo-
llès, Garrotxa, Berguedà). Aquesta 
tendència va canviar a partir dels 
80, quan l’aufrany va començar a 
recolonitzar antics territoris, cosa 
que n’ha augmentat el nombre de 
parelles reproductores. Aquest in-
crement de l’espècie a Catalunya s’ha 
donat en un context recent de canvis 
importants en les activitats humanes, com 
l’increment de residus urbans i ramaders 
(abocadors), canvis en els paisatges (ramaderia 
semiextensiva, incendis), i canvis socials (aug-
ment de la consciència de conservació).

Per estudiar el fenomen d’expansió d’aquesta 
espècie amenaçada, l’Equip de Biologia de la 
Conservació de la Universitat de Barcelona, el 
Grup de Naturalistes d’Osona i naturalistes ber-
guedans van iniciar un projecte conjunt de segui-
ment del nucli d’aufrany al Pirineu oriental i les 
comarques de la Catalunya central i oriental amb 
el suport dels parcs naturals de Sant Llorenç del 
Munt, Montserrat, Zona Volcànica de la Garrotxa 
i Cadí-Moixeró. L’objectiu d’aquest seguiment és 
conèixer l’estat de la població en aquesta àrea 
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geogràfica a fi d’estudiar l’evolució de la població 
i els factors que incideixen en la seva expansió.

Les tasques realitzades han consistit en el 
cens dels territoris ocupats, l’estudi de 

les taxes reproductores de la pobla-
ció, l’anellament dels polls i l’estudi 
de les condicions físiques dels polls 
i llur dieta. L’objectiu del cens era 
conèixer l’evolució demogràfica 
d’aquesta població i la seva viabili-
tat a llarg termini, i també els fac-
tors ambientals i ecològics que en 
determinen l’expansió. L’anàlisi de 

la qualitat dels polls i llur dieta per-
metrà conèixer la dependència que 

tenen de les activitats humanes (rama-
deria, abocadors, etc.) i la seva influència 

en la supervivència i l’estat sanitari dels in-
dividus. Finalment, l’anellament dels polls ser-
virà per donar informació sobre llurs moviments 
i supervivència i sobre si retornen a les àrees on 
han nascut, cosa que ajuda a incrementar-ne la 
població. 

L’any 2014, es va dur a terme el seguiment d’un 
total de 23 territoris, 19 dels quals van criar amb 
èxit i van fer volar polls, mentre que 4 territoris 
no van criar o van fracassar. De tots aquests te-
rritoris, 7 estaven situats dins el Berguedà i van 
fer volar un total de 5 polls. 

Entre les amenaces que s’han detectat, algunes 
de les més rellevants són les molèsties a les 

àrees de cria, en alguns casos a causa probable-
ment de la presència de parapents que es llança-
ven a prop dels nius, en d’altres per la presència 
d’escaladors o construccions properes. En el cas 
d’algunes parelles que fracassen reiteradament, 
se’n desconeixen les cau-
ses. En el futur, es planteja 
la continuïtat del seguiment 
de les parelles per conèixer 
l’evolució de la població, i, 
si la tendència a augmentar 
continua, la seva depen-
dència envers les noves 
formes d’usos territorials 
(ramaderia extensiva, abo-
cadors...); també per conèi-
xer en profunditat quins 
són els factors que en con-
dicionen la conservació.

Les tasques de seguiment 
dels territoris, anellament 
dels polls i presa de mos-
tres han estat possibles 
gràcies a la col·laboració 
de diversos naturalistes, 
tècnics, guardes de parcs 
i agents rurals com P. Ay-
merich, J. Bermejo, J. Fort, 
P. I. Isern, G. de Jesús, J. 
Santandreu, J. Calaf, G. 
Lampreave, T. Mampel, A. 
Peris i J. Montserrat. Agraïm el suport del Parc 
Natural del Cadí-Moixeró, del Parc Natural de 
Montserrat gestionat pel Patronat de la Muntanya 
de Montserrat, del Parc de Sant Llorenç del Munt 
gestionat per la Diputació de Barcelona, del Con-
sorci dels Espais Naturals del Ripollès, del Parc 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa i dels Agents 
Rurals, concretament del Grup de Suport de Mun-
tanya. El suport i les autoritzacions del Servei de 
Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya han 
estat també importants per a les tasques de re-
cerca. Finalment, agraïm també a l’Institut Català 
d’Ornitologia haver donat suport al projecte. Ha 
estat un exemple de com la col·laboració entre 
diverses entitats permet crear sinergies en bene-
fici d’una espècie amenaçada.
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Fotografies:
Dues imatges del cargol turc 
(Helix lucorum).

Roxana Ratera Alonso

Dos nous mol·luscs en el Parc
En l’estudi, començat ja fa uns anys, sobre la 
malacofauna del Parc del Cadí-Moixeró, hem 
constatat la presència de més d’un centenar 
d’espècies. Totes corresponen a integrants de la 
fauna autòctona d’origen paleàrtic, centreeuro-

peu o mediterrani, ambients 
que conflueixen a la zona. 
Fins i tot, alguna espècie és 
específica del Parc, és a dir, 
un endemisme.
Solament s’havia citat una 
espècie al·lòctona (al·lòcton 
correspon a un element que 
s’ha introduït en un medi 
semblant al seu però fora de 
la seva àrea de distribució 
natural; aquesta introducció 
pot ser fortuïta o intencio-
nada). 

En aquest cas, es tractava d’un petit cargol 
d’aigua dolça o salobre, el Potamopyrgus an-

tipodarum, que, com bé 
palesa el seu nom, prové de 
les antípodes, en concret de 
Nova Zelanda. Aquest pe-
tit mol·lusc (sols amida un 
pocs mm) va ser detectat fa 
anys (González et al., 1981. 
“Distribución de Potamo-
pyrgus jenkinsi Smith en la 
cuenca de los ríos Besós y 
Llobregat”. Iberus, 1: 61-66) 
a la part alta de la conca del 
riu Llobregat; no n’hem po-
gut comprovar la presència 
al Parc.

Així doncs, es podia dir que, en el cas dels 
mol·luscs, en el Parc totes les espècies eren au-
tòctones. Això, però, ha canviat, atès que recent-
ment s’han detectat dues espècies invasores en 
els límits de la zona protegida.

Es tracta de dos cargols de bona mida, amb 
conquilles de 3 a 6 cm, dos gasteròpodes que 

pertanyen al gènere Hèlix com el nostre conegut 
cargol bover (Cornu aspersum aspersum, O. F. 
Müller, 1774).
El primer a ser localitzat va ser Helix lucorum 
(Linnaeus, 1758). És un cargol amb una conquilla 
globulosa, de bona mida (de 3 a 6 cm de dià-
metre), robusta i de color marronós amb franges 
blanquigrogues d’amplada variable. L’animal és 
d’un color grisenc. La seva distribució és eura-
siàtica, en una franja que va des de la Mar Negra, 
l’Àsia menor i els Balcans fins a arribar per l’oest 
als Apenins i algunes zones del sud de França. Viu 
a matolls i conreus. És actiu de nit i després de 
ploure (com la majoria de mol·luscs terrestres). 
És una espècie molt apreciada gastronòmi-
cament i emprada en l’helicicultura. Se’l 
coneix com a cargol turc i també com 
a escargot turc per la seva semblança 
amb l’escargot francès.

Les cites a la península Ibèrica i 
Catalunya són escasses i totes 
degudes a introduccions. S’ha de-
tectat a les províncies de València, 
Navarra, Albacete i Terol (Quiñone-
ro Salgado, S., López Alabau, A. & 
García Meseguer, A. J., 2010, Spira 
3, 193-195), i en una sola localització 
a Catalunya, a la vall de Boí (Quiñonero 
Salgado, S. & Ruiz Jarillo, R., 2010, Spira 
4, 83-84).

En el Parc, s’ha localitzat en el terme municipal 
de Bagà al voltant d’un viver. Primer es va creure 
que hi havia arribat amb la importació de planta 
ornamental, per la qual cosa es tractaria d’una 
introducció accidental. Però, segons les últimes 
indagacions, podria tractar-se d’una fuita d’un 
intent de granja que no ha arribat a funcionar. 
No es coneix si la fuita va ser accidental o inten-
cionada. 

Es tracta, de moment, d’una població escassa. En 
una prospecció recent, vam trobar 5 adults vius i 
6 conquilles, i també una vintena de juvenils, en-
cara que personal del Parc ens ha indicat que en 
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Fotografies:
A dalt, a l’esquerra, exemplar de 
cargol turc amb juvenils. 

A sobre i a sota, a l’esquerra, 
exemplars de cargol d’horta 
també conegut com a cargol de 
Borgonya (Helix pomatia).

Roxana Ratera Alonso

un dia va poder recollir fins a dos kg de cargols.

Posteriorment, s’ha trobat Helix pomatia 
(Linnaeus, 1758). És similar a l’anterior, 

i, com ja indica el seu nom, pertany al 
mateix gènere. La mida és una mica 
més petita (de 3 a 5 cm de diàmetre) 
i la coloració grisa clara, groguen-
ca o marronosa clara; pot tenir 
unes franges més fosques. El cos 
és de color groguenc a marró clar. 
Es distribueix pel centre i sud-est 
europeu, arriba pel nord fins al sud 

de Suècia i sud d’Anglaterra i pel sud 
fins al terç sud de França (no arriba 

al Pirineu), nord d’Itàlia i centre i nord 
dels Balcans. El seu hàbitat natural són 

els boscos esclarissats i els matollars. És 
més termòfil que Helix lucorum; prefereix les 

cotes baixes, però als Alps pot arribar fins als 
2.000 m. Se’l coneix com a cargol d’horta o car-
gol de Borgonya, i, més sovint, com a escargot, 
com se l’anomena a França, on és molt apreciat 
gastronòmicament. Sembla ser que de moment 
no s’adapta gaire fàcilment a l’helicicultura. Se’n 
destinen al consum els exemplars salvatges, raó 
per la qual, en alguns països, està protegit.
A Catalunya, l’esmenta Miquel Bech (Bech, 
M. 1990. Fauna malacològica de Catalunya. 
Mol·luscs terrestres i d’aigua dolça. Treballs 
de la Institució Catalana d’Història Natural, 12 : 
1-229) pels voltants de Sant Llorenç de Morunys. 
Sembla ser que havia estat introduït fa uns 50 

anys per Narcís Casasayas amb exemplars pro-
cedents de França. Més recentment, ha estat ci-
tat a la Coma, prop de la carretera a Sant Llorenç 
de Morunys, a 1.400 m d’alçada, en un bosc de 
pi roig (Martínez-Orti, 
A. (2002). “Sobre re-
cientes hallazgos de 
helícidos introducidos 
en España”. Not. SEM, 
38: 50).

La seva troballa ha 
estat en el camí de 
Sisquer a Sant Ju-
lià dels Garrics en el 
terme municipal de 
la Vansa i Fórnols (Alt 
Urgell) durant uns tre-
balls de restauració i 
arranjament d’aquest 
camí. Es desconeix el 
nombre d’individus i 
l’origen d’aquesta po-
blació; a causa dels anys que fa de la introducció 
al Solsonès, hi hauria una petita possibilitat que 
s’hagués desplaçat cap a aquestes conrades, 
però tot són suposicions, i ho estem estudiant 
per conèixer la mida de la població i la seva dis-
tribució exacta.

En tots dos casos, es tractaria de fauna al·lòctona. 
El personal del Parc n’estudia les poblacions i el 
seu impacte a fi de determinar mesures sobre el 
seu control.
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Fotografia:
Exemplar de ratpenat argentat 
(Vespertilio murinus) en vol.

Oriol Massana Valeriano

Parc Natural del Cadí-Moixeró, 
un refugi pel ratpenat argentat 
(Vespertilio murinus)

Que al segle XXI es desconegui la distribució exacte 
dels ratpenats europeus és un repte per als investi-
gadors. Estem parlant dels únics mamífers voladors 
de la Terra, on són presents des de fa uns 60 milions 
d’anys i dels quals hi ha més de 1.200 espècies 
adaptades a tot tipus d’hàbitat, excepte a l’ambient 
glacial dels pols. Un animal enigmàtic i necessari. 

El Pirineu, sobretot a cotes altes, ha estat poc ex-
plorat i encara presenta moltes incògnites sobre la 
presència dels ratpenats que l’habiten i l’ús que fan 
dels hàbitats allí presents. El Parc Natural del Cadí-
Moixeró compta amb estudis de base sobre la seva 
fauna quiropterològica (de ratpenats) ampliats amb 
estudis puntuals a l’alta muntanya que han permès 
citar noves espècies. Actualment, al Cadí-Moixeró hi 
ha citades 21 espècies de ratpenats (de les 30 pre-
sents a Catalunya). 

L’expedició 
L’any 2011, l’equip de l’Àrea d’Investigació de 
Quiròpters del Museu de Ciències Naturals de Gra-
nollers va iniciar la recerca d’una espècie inexistent 
a Catalunya, el ratpenat argentat. La planificació 
va constar d’una avaluació dels requeriments eco-
lògics coneguts de l’espècie en la seva distribució 

habitual i en l’única localitat coneguda a la penín-
sula ibèrica, el Pirineu aragonès. A partir d’aquestes 
dades, es van elaborar models de distribució per sa-
ber on podia ser l’espècie a Catalunya. Els models 
van marcar clarament l’entorn del Pedraforca com a 
hàbitat amb més probabilitat de presència del rat-
penat argentat. L’estiu de 2011, i gràcies al suport 
del Parc Natural del Cadí-Moixeró, se cita per primer 
cop a Catalunya el ratpenat argentat, concretament 
a Saldes, amb gran il·lusió per part de tot l’equip.

L’espècie
El ratpenat argentat presenta una àmplia dis-
tribució al centre i est d’Europa; és present 
fins a Noruega i arriba a l’oceà Pacífic per 
l’est. En els darrers anys, aquesta espè-
cie cada cop presenta més cites al sud 
de la seva distribució. Fins al moment, 
aquestes cites s’atribueixen a loca-
litzacions puntuals, però la cada cop 
més freqüent aparició de l’espècie 
permet generar diferents hipòtesis.

Segons les dades que es tenen de les 
poblacions més al nord, els mascles 
acostumen a caçar en ecotons fores-



Mapa:
Àrea de distribució del ratpenat 
argentat d’acord amb la IUCN 
Red List of Threatened Species.

Fotografia:
Ratpenat argentat (Vespertilio 
murinus) capturat al Parc Natu-
ral del Cadí-Moixeró 

Adrià Lòpez-Baucells
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tals amb zones obertes, mentre les femelles cacen 
sobre grans masses d’aigua i zones més urbanes. 
Respecte dels refugis utilitzats, hi ha una gran varia-

bilitat, si bé fissures en penya-segats o en edifi-
cis alts són els més freqüents. Les poblacions 

de més a l’est acostumen a refugiar-se 
en arbres, i algunes colònies de cria de 

femelles. L’aparellament del ratpenat 
argentat es dóna entre octubre i nov-
embre i els mascles poden tenir una 
àrea de moviment de 90 km2, per on 
es mouen fent crits per atraure feme-
lles. Per la seva banda, el període de 
cria va d’abril a juny, però la colònia 
no es dispersa fins a l’agost. Les cap-

tures que s’han fet fins ara al sud–oest 
de la seva distribució habitual han estat 

a la primavera o l’estiu i bàsicament de 
mascles. Cal tenir en compte que es trac-

ta d’una espècie migradora capaç de recórrer 
grans distàncies, per exemple de Rússia a França, 

1.787 km .

La població del Cadí-Moixeró
Durant els esforços fets per conèixer millor l’estatus 
d’aquesta espècie dins el Parc Natural els anys 
2011, 2012 i 2014, s’han capturat 24 ratpenats ar-
gentats repartits en tots els anys amb dues locali-
tats i en períodes que van de mitjan juny a finals de 
setembre. 
En general, es pot dir, segons les dades que es tenen, 
que hi ha una població estable de mascles de ratpe-
nat argentat i que la presència de femelles és més 
que probable a la tardor (període d’aparellament), 
encara que només sigui de pas cap a indrets més 

càlids. Si aquest fet deriva d’una ex-
pansió de l’espècie o d’una manca 
de coneixement previ, és complicat 
de constatar. Igualment complicat de 
saber és si les femelles passen per co-
tes més baixes, com sembla ser el cas 
d’altres espècies de ratpenats com els 
nòctuls. 

Actualment, la població de ratpenat ar-
gentat del Parc Natural del Cadí-Moi-

xeró és l’única que es coneix a la península Ibèrica. 
L’ambient càrstic i forestal d’algunes zones del Parc 
Natural semblen afavorir-ne la presència. Si en un 
futur hi haurà colònies de cria o si hi haurà una ex-
pansió o desaparició de l’espècie, és una incògnita. 
Diversos estudis mostren que els ratpenats migra-
dors de llarga distància poden ser indicadors dels 
efectes del canvi climàtic, sobretot a causa de la 
seva capacitat de moure’s per grans territoris i evi-
tar temperatures extremes per a la cria o hivernada. 



El camí de l’últim càtar

Carles Gascón Chopo
Tècnic de Patrimoni Cultural
Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Fotografies:
Morella, població on es va 
establir després de fugir de la 
presó de Cacassona.

Carles Gascón Chopo

Recreació fotogràfica de Gui-
llem Belibasta, al Pla de Boet.

Òscar Rodbag, cedida pel 
Camí dels Bons Homes

La història del catarisme és una història èpica, 
farcida de guerres, mortaldats, resistències a 
ultrança i crims comesos en nom de Déu, que 
ha despertat l’interès de moltes generacions. La 
percepció general és que tot acaba a Montse-
gur quan, l’any 1244, més de dos-cents perfec-
tes càtars es llançaren a la foguera davant dels 
francesos que havien conquerit aquell reducte de 
catarisme. La realitat, però, és que després de 
Montsegur el catarisme sobrevisqué a les mun-
tanyes en la clandestinitat més absoluta. Pastors 
que recorrien els camins de la transhumància, 
membres de la petita noblesa amb pocs recursos 
i molts contenciosos amb l’Església, persones 
descontentes amb l’avarícia i la baixa qualitat 
moral dels clergues, amagaven a casa seva i pro-
tegien amb la vida els darrers perfectes càtars 
que predicaven pels vells camins que creuaven 
el país de nord a sud.

Guillem Belibasta fou un d’aquests perfectes 
clandestins dels últims temps del catarisme. 
Nascut a Occitània i convertit a la religió dels 
bons homes, s’escapà de la presó de Carcassona 
l’any 1309 i fugí cap a Catalunya, on entrà en 
contacte amb el món de la gran transhumància 
i fou acollit per una comunitat d’occitans exiliats 
al poble de Sant Mateu, al nord del País Valencià. 
Els exiliats de Sant Mateu provenien tots del Piri-
neu de l’Arieja, i alguns eren pastors que havien 
treballat a Puigcerdà i Bagà, i havien passat es-
tius guardant ramats als colls de Pal i de Josa, al 
vessant sud del Cadí.

Un dia arribà a Sant Mateu un personatge ano-
menat Arnau Sicre. També era occità, d’Acs, i la 
seva mare havia estat condemnada per heretgia. 
S’integrà a la comunitat d’exiliats i va convèncer 
Guillem Belibasta per acompanyar-lo fins al Pa-
llars, on tenia una tia malalta que volia morir a 
mans d’un perfecte càtar. En realitat, Arnau Sicre 
era un agent del bisbe de Pàmies que aspirava a 
recuperar els béns confiscats de la seva mare a 

ITINERARIS
El camí de l’últim càtar canvi d’entregar tot un perfecte, l’últim conegut, 

a la Inquisició. D’aquesta manera, després de 
creuar tot Catalunya guiats pels germans Mauri, 
dos pastors coneixedors del país, Guillem Beli-
basta fou capturat a Tírvia i, després de passar 
uns dies a la masmorra del castell de Castellbò, 
va ser portat a Occitània, on el cremaren per he-
retge l’any 1321 a Vilaroja de Termenès, prop de 
Narbona.

La història de Guillem Belibasta és excepcional, 
no solament pel fet de ser l’últim perfecte occi-
tà conegut, sinó per la minuciositat amb què el 
bisbe de Pàmies recollí tots els aspectes de 
la seva vida a l’exili, cosa que ens aporta 
un relat molt viu de la vida a les nos-
tres muntanyes a la primeria del segle 
XIV, amb personatges tan excepcio-
nals com el pastor Pere Mauri o el 
mateix Arnau Sicre, agent doble i 
caçador de recompenses. Aprofi-
tant la força d’aquesta història de 
l’últim càtar, el Consell Regulador 
del Camí dels Bons Homes, amb la 
col·laboració dels consells comarcals 
de l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdan-
ya, el Pallars Sobirà i el Solsonès, i els 
parcs naturals del Cadí-Moixeró i de l’Alt 
Pirineu, ha promogut la creació d’una nova 
variant del Camí dels Bons Homes que, amb el 
nom de Camí de l’Últim Càtar, enllaça la catalana 
vila de Bagà amb l’occitana de Tarascó, passant 



Fotografies:
El Camí de l’últim càtar al seu 
pas per la serra de la Bastida, 
a dalt a l’esquerra i pel Coll de 
Creus (1.437 m), a sota.

Arxiu del Parc Natural del
Cadí-Moixeró

Plànol:
Plànol amb el Camí de l’últim 
càtar, entre Bagà i Tarascó i el 
Camí dels Bons Homes amb les 
variants.

Arxiu Camí dels Bons Homes
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per Tuixent, el Molí de Fórnols, la Seu d’Urgell, 
Castellbò, Sant Joan de l’Erm, Llavorsí, Tírvia, Al-

ins i el refugi de Vallferrera.

El Camí de l’Últim Càtar és una variant in-
tegrada dins del Camí dels Bons Homes, 

amb personalitat pròpia, que passa 
per indrets de gran ressonància en 
la història del catarisme català, com 
Castellbò, Tírvia i la Seu d’Urgell; 
uneix els parcs naturals del Cadí-
Moixeró i de l’Alt Pirineu i incorpo-
ra un nou itinerari de prop de 200 
quilòmetres que, sortint del Bergue-

dà, travessa les comarques de l’Alt 
Urgell i del Pallars Sobirà per entrar 

a França per l’Arieja. D’altra banda, la 
variant proporciona un recorregut que, 

unit a l’itinerari del Camí dels Bons Homes, 

possibilita la realització 
d’un circuit circular per 
les muntanyes que van 
veure passar els càtars 
vuit segles enrere.

Les tres etapes inicials 
del Camí de l’Últim 
Càtar transcorren per 
dins del Parc del Cadí-
Moixeró, o bé pel seu 
entorn immediat. La 
primera comunica la 

vila de Bagà amb la de Gósol. L’any 1250, la 
gosolenca Maria Poca afirmava davant dels in-
quisidors que poques cases tenia Gósol lliures 
d’heretges, atesos pels perfectes que es refugia-
ven dins del veí castell de Josa, que és la fita 
següent del camí. A Josa, els càtars eren aco-
llits pels senyors del castell, el qual era situat al 
capdamunt d’aquest poble, just on actualment 
s’aixeca l’església de Santa Maria i Sant Berna-
bé, construïda al segle XIX. Tuixent és la següent 
parada obligada d’aquest tram, on els camins 
dels càtars es confonen amb els de les tremen-
tinaires, que anaven pel món per motius ben di-
ferents. Des de Tuixent, el Camí de l’Últim Càtar 
segueix en direcció a ponent i, després de passar 
pel Molí de Fórnols i pel coll de Bancs, canvia de 
vessant per encarar ja de ple la baixada cap a la 
Seu d’Urgell.

Si voleu saber-ne més, podeu 
consultar la pàgina web del 
Camí dels Bons Homes
http://www.camidelsbonsho
mes.com
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Extret de l’entrevista realitzada 
per Jaume Torrella i Llorenç 
Pedrals, el 30 de maig de 2008.

Fotografies:
A sobre, l’Agustí, a Rebost el 
setembre de 2013. 

Arxiu Família Cunill Gresa

A dalt, a la dreta, un moment de 
l’entrevista.

Llorenç Pedrals Pujol

Rebost

Arxiu Parc Natural del Cadí-
Moixeró

Agustí Cunill i Vilalta
Bagà

Veig i escolto l’Agustí de Cal Tinent a través de la 
televisió de casa, gràcies a la reproducció d’un 
DVD. És una entrevista enregistrada fa uns anys. 
L’Agustí ens va deixar ara farà uns mesos, amb 
poc més de 85 anys, i per fer-li una entrevista 
hem fet tard. Allò que diem, oi? Allò que hem dit 
sempre i reiteradament. Una pèrdua difícil de 
substituir, ja que amb la seva mort (i, amb ell, 
la de tota la seva generació) perdem un bocí 
d’història local, vivències i referents. I l’Agustí 
tampoc no va tenir temps de deixar-nos escrites 
les seves memòries i els detalls de la seva vida a 
Cal Poc s’hi Cull, a Rebost, a Cal Tinent o al Mira-
sol; de les seves facècies amb l’esquí de la seva 
època de joventut, de la Guerra Civil (que de tan 
a prop li va tocar viure) o del dur treball al camp 
que ell va triar i del qual estava tan orgullós. 
Com us he dit, veig i escolto l’Agustí de Cal Ti-
nent a la televisió de casa. Són unes imatges que 
reprodueix un DVD, com també havia dit abans. 
Fa uns anys enrere, més de sis, els baganesos 
Llorenç Pedrals i Jaume Torrella van fer-li una 
entrevista enregistrada en vídeo. Gràcies a això, 
avui podem tenir accés a unes dades que ens 
permeten fer aquest escrit. Torrella i Pedrals van 
recopilar llavors, en aquella època, un seguit 
d’entrevistes a personatges locals, guardades 
ara en els arxius personals i que són de gran 
valor etnogràfic. Aquest interviu formava part 
d’un projecte que ells anomenaven: “La nostra 
història, la nostra gent”. I ho van fer de mane-
ra voluntària, sense més motivació que el fet de 
tenir enregistrada la història de Bagà explicada 
per boca dels seus protagonistes. Lloable treball, 
meritòria consecució. 

Ara jo, assegut al sofà, llibreta i bolígraf en 
mà, només he de prendre notes. Fàcil, eh! I 
l’entrevista m’enganxa des del primer moment. 
El reconec, i tant! Primer assegut al porxo de 

casa i després a peu de tros. Quan dic el reco-
nec, vull dir que se’m presenta a la televisió tal 

com el recordo. Amb la seva roba de 
treball, somrient i afable. 

L’Agustí de Cal Tinent va néixer a 
Cal Poc s’hi Cull, a Bagà, el 15 de 
setembre de 1928. Però no va pas-
sar gaire temps, de fet ell tenia uns 
mesos, que la família es va traslladar 
a Rebost. També van arrendar llavors la 
casa de Cal Tinent. Compatibilitzaven la 
gestió de les dues cases. Ja de petit, sem-
pre, mamant la feina del camp. Amb sis anys, la 
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amb els seus néts, passejant 
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fia-faia.
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família es va instal·lar a Cal Tinent. A Rebost, la 
família passava els hiverns ben bé sols i no era 
fins a la primavera, quan començava a desglaçar 
i la neu es feia fonedissa, que la casa recuperava 
les visites o ells mateixos podien fer cap a la Vila. 
D’aquells primers anys, recorda que per anar 
cada dia a escola s’havia de quedar a dormir a 
Bagà, de dilluns a divendres, però que, passada 
la guerra civil, quan ell llavors faria 10 anys, ja 
pujava i baixava cada dia a peu de Cal Tinent.

D’aquesta etapa, els primers anys sobretot, i 
coincidint amb la Guerra Civil Espanyola, l’Agustí 
no en guardava bons records. El seu pare va ser 

detingut i empresonat un any i escaig i la mare 
va haver d’amagar-se uns mesos a Bar-

celona perquè la Guàrdia Civil l’hauria 
volgut detenir. I també el mosso que 

tenien a la casa, que va ser detin-
gut. El motiu era que se’ls tenia per 
col·laboracionistes dels desertors 
de l’exèrcit espanyol, ja que tenien 
constància que a la casa de Rebost 
s’amagaven i es donava refugi als 
qui volien creuar la frontera i fugir 

de la situació política que es vivia 
llavors. I petit, petit, sense ningú que 

fes de cap de família o de tutor al seu costat, es 
va haver d’espavilar solet per vetllar pel bestiar i 
per la casa. Van passar gairebé mig any sols, els 
xics, a la casa de Rebost, amb la companyia pun-
tual de l’Angeleta de Cal Trumfo. Una època molt 
dura. Recorda com, acabada la Guerra 
Civil Espanyola, els soldats empreso-
nats i que havien lluitat en el bàndol de 
la República, se’ls obligava a treballs 
forçats com ara la construcció de la 
carretera. “Pobrets. Ho passaven molt 
negre, perquè quan n’havien feta algu-
na els carregaven un sac de sorra i els 
feien treballar amb el pic. Ells, pobres, 
havien vingut a casa a demanar menjar 
més d’una vegada”, explica.

És per aquesta raó que a l’Agustí 
l’empipava força veure la situació polí-
tica actual del país i reconeixia que no li 
agradava veure els polítics barallar-se, 
en ocasions, per tan poca cosa.

De la mateixa manera, però, l’Agustí no era dels 
qui perden gaire estona parlant d’aquests afers. 
Li interessaven, l’apassionaven especialment, 
dos aspectes: la muntanya (amb la caça i les se-
ves excursions), i el camp i la feina de pagès. “Hi 
ha hagut, hi va haver moments de tot. Però he 
aconseguit el que volia: fer una casa de pagès”, 
diu ell, i afegeix, “avui no canviaria res del que he 
fet. Gràcies a tot vaig poder fer ensenyar la cana-
lla”. L’Agustí havia triat la feina de pagès de jove 
quan, de fet, havia tingut opcions (i les va sospe-
sar, com reconeix) d’anar a treballar a la mina. “El 
pare tampoc n’estava molt que jo deixés la feina 
de pagès”, explica. Era l’hereu i, per tant, tenia 
molt clar que es faria càrrec de la casa. I mireu 
si n’estava de convençut que amb 23 anys, l’any 
1951, va comprar les terres de Cal Mirasol! “Jo ja 
tenia aquesta idea de sempre”, explica. Conrear 
la terra i tenir bestiar en un indret proper al nucli 
de Bagà (per a comoditat de tota la família). L’any 
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A sota, feinejant amb les seves 
eines del camp

A la dreta, imatge final de 
l’entrevista.

Llorenç Pedrals Pujol

PERSONATGE
Agustí Cunill i Vilalta
Bagà

1954 deixarien Rebost i l’any 1955 s’instal·laven 
a Cal Mirasol, d’on ja no se’n mouria més. Més 
de 50 anys de pagesia al Mirasol que van donar 
per a molt, anys que van suposar una revolució 

mecànica, tècnica, 
productiva i adminis-
trativa en les feines 
del camp. Res a veure 
amb els inicis. Aques-
ta evolució va tenir els 
seus pros i els seus 
contres. Per a l’Agustí, 
l’aspecte més negatiu 
de les noves políti-
ques agràries va ser 
la influència negativa 
que van tenir en la 
seva petita explotació 

de vaques de llet. Ja jubilat, l’Agustí diu que “no 
trobo a faltar la feina del camp. L’única recança 
que tinc és haver hagut de treure les vaques de 
llet. Me les estimava. Però me les vaig haver de 
treure”, indica.

L’altra passió de la seva vida era la muntanya, la 
caça (hi anava a la llebre i pel porc senglar), les 
excursions (havia fet nombroses sortides arreu, 
com ara una vegada de Rebost a Núria) i l’esquí... 
“Sempre m’ha agradat la muntanya”, explicava 
en aquesta entrevista de l’any 2008. Recorda les 
divertides sortides a la neu amb en Ramon Gafa, 
en Pere Paz o en Joan de Cal Barallat, entre al-
tres. Els esquís, els havia comprat a Barcelona. 
“Encara els tinc”, deia, i afegia “però, vistos els 
que fan avui, aquests eren fatals!”. Però, alesho-
res, feien el fet. S’havien enfilat cap al Moixeró a 
peu, amb la mula fins a Cabrera, tot glaçat, per 
poder esquiar. Com ell mateix s’encarrega de dir: 
“Ja se n’havia de tenir ganes, eh!”. “Érem ben bé 
de fe”, sentencia. 

S’ha acabat l’entrevista. La imatge queda con-
gelada amb un Agustí serè, amb uns llavis que 

li dibuixen un lleuger somriure, com no podia 
ser d’una altra manera tenint en compte de qui 
parlem. L’Agustí representava una generació que 
va treballar molt dur i va viure moments molt 

difícils, i, malgrat això, en molts ca-
sos, com ell mateix, la generositat 
i l’agraïment formaven part de les 
seves vides. 

Unes línies finals, amb les seves 
darreres paraules. Les del recorda-
tori del dia del seu enterrament:

Adéu, família i companys,
Adéu, Cal Tinent, Grèixer i Penyes Altes,
Adéu, camps de Mirasol.
Adéu, Coll de Jou, Muntanyetes, Coll del Pal 
i Puigllançada,
Adéu, Font del Cirerer, Rebost i l’últim sospir 
que m’hi va portar.
Adéu, a la Plaça Especier, a Cal Poc s’hi Cull, 
on vaig néixer fa 85 anys.
Adéu, als companys de la UEC de Bagà.  
Acompanyeu-me al camp dels rosaris a re-
posar.
Gràcies, Agustí.
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