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Acaba el 2016 amb la sensació d’haver estat un 
any de continuïtat sense masses fets rellevants. 
Fent, però, un balanç més detallat, aquesta sen-
sació s’esvaeix en comprovar que realment hem 
tingut un any intens amb moltes actuacions. És 
cert que la pròrroga dels pressupostos de la Ge-
neralitat ha fet que el nostre pressupost del règim 
d’autonomia econòmica (RAE) hagi estat dels més 
petits de la nostra història, amb 111.000 €. Però 
també és cert que, tot i així, hem aconseguit entre 

tots fer moltes i importants actuacions.
Cal destacar l’important arranjament i consoli-
dació del sender PR-C123 per la tartera del Pe-
draforca, gràcies a un ajut de l’Obra Social de La 
Caixa; el repàs de pistes als municipis de la cara 
nord del Cadí, per facilitar l’accés als veïns i en cas 
d’incendi forestal; la publicació del llibre “50 In-
drets amb encant del PNCM” en col·laboració amb 
l’editorial FARELL; millores en la xarxa de senders, 
gràcies al treball del personal tècnic i la brigada 
del Parc i, en algun cas, amb l’ajut econòmic de 
l’organització i els participants de la ULTRA PIRI-
NEU; o el programa Leader Natura per a la promo-
ció socioeconòmica dels municipis del Parc.
Sense oblidar la declaració de nous arbres monu-
mentals als municipis d’Alàs, Cava, la Vansa, Riu 
de Cerdanya i Saldes; o les accions de promoció 
dels productes i productors locals. Especial atenció 
mereix la consolidació del funcionament de la Casa 
dels Parcs dels Pirineus, a la Seu d’Urgell, com a 
porta d’entrada al Parc natural de l’Alt Pirineu i al 
PN del Cadí-Moixeró però que, alhora, informa dels 
altres espais protegits de la serralada pirinenca.
Aquest positiu balanç, tot i el pressupost prorrogat 
i les mancances en personal, ens ha de motivar 
per encarar el nou any 2017 amb més projectes 
i accions, com seguir donant resposta a les de-
mandes del territori, millorar el coneixement i 
preservació d’espècies i hàbitats, endegar el re-
centment aprovat projecte de les “Muntanyes Em-
blemàtiques” a l’entorn del Pedraforca, continuar 
amb les accions del projecte internacional GREEN 
de xarxa d’espais protegits pirinencs, la millora 
de les infraestructures, els suport a la ramaderia, 
l’aprovació finalment del Pla especial i tantes al-
tres actuacions previstes. Confiem que l’aprovació 
del nou pressupost de la Generalitat dotarà aquest 
i els altres parcs amb els recursos econòmics i de 
personal necessaris per fer-les realitat. 
L’hivern sembla que ha començat amb neu però 
amb poc fred. Confiem que les nevades i les bai-
xes temperatures, pròpies d’aquests propers 
mesos, facin acte de presència i ajudin a regular 
els processos naturals, com el control de la pro-
cessionària del pi, a la vegada que dinamitzin el 
turisme d’hivern i recarreguin d’aigua les nostres 
muntanyes. Bon any nou!  
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NOTÍCIES Comencen les tasques de caracterització dels arbres fruiters de 
varietats tradicionals

Fotografies:
Caracterització d’arbres fruiters 
de varietats tradicionals. 

Intervencions de millora al 
mirador de Cap del Ras.

Obres a pistes forestals de l’Alt 
Urgell.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

Enguany han començat les tasques de caracte-
rització dels arbres fruiters de varietats tradicio-
nals del fruiterar de salvaguarda del parc natural, 
ubicat a Sant Joan de l’Avellanet, al municipi de 
Bagà. Fins al mes d’octubre s’ha realitzat una vi-
sita mensual, que s’han convertit en dues o tres 
durant el període de floració i collita (primavera 
i estiu), per tal de prendre mesures que perme-
tin definir el caràcter morfològic de les diferents 
varietats escollides, per poder valoritzar-les. 
L’objectiu és acabar caracteritzant aquelles va-
rietats més interessants des del punt de vista 
agrícola i gustatiu.
Les feines de camp que s’han realitzat, han aju-
dat a fer un seguiment de l’estat sanitari i de les 
tècniques de producció a aplicar en la Col·lecció 
de Varietats Locals.

Obres a les pistes forestals de Cava i Ansovell
Durant l’estiu s’han arranjat cinc pistes pistes fo-
restals de la zona Cava i Ansovell, per contribuir 
a la millora de l’accés a diverses cases habitades 

Intervencions de millora i consolidació de la xarxa de 
senders
Durant el segon semestre de 2016, s’han con-
tinuat els treballs de recuperació del sender de 
gran recorregut GR 150 en el seu tram entre el 
coll de Bancs i la Seu d’Urgell. Les tasques han 
estat la poda i el desbrossat del matollar del lí-
mit del camí per recuperar el traçat tradicional, 
el despedregat en alguns punts i el repintat de 
les marques de seguiment blanques i vermelles.
A més, s’ha projectat, arranjat i senyalitzat un 
nou itinerari geològic. L’itinerari uneix els pobles 
del Querforadat i Cava, i porta als visitants a una 
zona d’elevat interès geològic del Parc natural, 
una disjunció volcànica columnar (dacita). És una 
formació en una colada volcànica de prismes o 
columnes verticals, de secció poligonal, a causa 

de les fractures de retracció genera-
des durant el refredament de la lava.
Altres actuacions que s’han fet dins de 
la consolidació de la xarxa de senders 
han estat la millora d’un tram del sender 
que va des de Cornellana fins a Fórnols, s’ha 
substituït la passera malmesa del Bullidor de la 
Llet, a la zona dels Empedrats (Gisclareny), s’han 
arranjat les escales del castell de Térmens a la 
zona de Font Terrés (Gósol) i s’han desbrossat els 
vorals del camí que va des del poble de Bagà a la 
font de la Vinya Vella, amb l’objectiu de facilitar el 
pas als caminants i als vehicles.

Un cop identificades i caracteritzades les varie-
tats finalment escollides, s’ha dut a terme una 
degustació per valorar les qualitats alimentaries 
de cadascuna de les varietats.
Finalment, durant el 2017 es durà a terme la ins-
cripció al Catàleg. El Catàleg de varietats locals 
d’interès agrari de Catalunya pretén recopilar 
les varietats locals d’interès agrari del país per 
tal de tutelar el patrimoni fitogenètic i poder-lo 
conservar. Creat pel Decret 131/2012, és gestio-
nat per la Subdirecció General d’Agricultura del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació (DARP) amb l’objectiu de 
contribuir a conservar, difondre, fomen-
tar el conreu i la comercialització de 
les varietats locals de Catalunya. Les 
inscripcions al Catàleg van iniciar-
se el desembre del 2013. 

i per facilitar l’accés dels vehicles d’emergència 
i extinció d’incendis, en una àmplia zona forestal 
del Parc Natural. 

 



NOTÍCIES

Durant l’estiu s’ha continuat amb els treballs de 
manteniment dels punts d’aigua per a la preven-
ció d’incendis, consistent en revisar les capta-
cions per assegurar el subministrament d’aigua, 
revisar els ràcords i desbrossar la vegetació del 
voltant dels punts d’aigua i del punt de càrrega 
dels camions, per facilitar-hi l’accés dels vehicles 
d’extinció d’incendis del Bombers.
En col·laboració amb la brigada de la Reserva 
Nacional de Caça del Cadí, s’ha instal·lat una 
nova tanca perimetral a una bassa del poble de 
Das, per evitar l’ofec de la fauna salvatge.

També s’ha creat una escullera per evitar 
que les avingudes d’aigua inundin de 

grava i fang la bassa del refugi d’Erols i 

Manteniment de les infraestructures d’extinció d’incendis per a la 
temporada d’incendis forestals

els seus entorns (Castellar de n’Hug), i s’ha apro-
fitat per desbrossar tots els entorns del refugi per 
crear una franja de protecció d’incendis forestals 
perimetral.
Finalment, a principis d’hivern s’han iniciat els 
treballs de l’actuació al punt estratègic de ges-
tió (PEG) de Josa de Cadí (Alt Urgell). Actuació 
finançada per l’Obra Social de La Caixa i rea-
litzada en col·laboració amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
l’Ajuntament de Josa de Cadí i amb els propieta-
ris del ramat de cabra de llet i de la formatgeria 
del Serrat Gros, recentment traslladada a Josa 
de Cadí, per pasturar a tota la zona de pastures 
recuperada amb aquesta actuació.

Fotografies:
Instal·lació de tanca perimetral 
a una bassa de Das.

Tasques de manteniment al 
mirador de Maçaners.

Treballs de millora de la teulada 
de Sant Joan de l’Avellanet.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

S’han realitzat treballs de restauració de l’escala 
que puja a l’església de Sant Genís de Gavarrós. 
També s’ha aprofitat per desbrossar-ne els ac-
cessos i els entorns. 

Manteniment de béns d’interès cultural
A més, s’ha rehabilitat la teulada de la peti-
ta església romànica del S. XII de Sant Joan de 
l’Avellanet (Bagà). D’aquesta manera, des del 
Parc natural es contribueix a la conservació del 
patrimoni cultural i històric del parc.

Com cada any, s’han desbrossat 
i netejat les àrees de lleure i els 
miradors a arreu dels 17 munici-
pis del Parc natural. A més, s’han 

realitzat treballs de manteniment 
a l’àrea recreativa dels planells de 

Sastró (Tuixent). A més, s’ha substi-

Manteniment de les àrees de lleure i dels miradors
tuït el com de la font, per un nou com de fusta 
de faig, en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Tuixent i s’han realitzat tasques de manteniment 
del mirador de Gresolet, consistents en pintar les 
baranes, reparar els bancs de fusta, netejar i des-
brossar la vegetació.

Al llarg del segon semestre de 2016 s’han realit-
zat transsectes pel Parc a la recerca de possibles 
indicis de llop. Els resultats han estat negatius, 
com està succeint des del 2010. Es confia que la 
presència de neu aquest proper hivern faciliti la 
possibilitat de detectar la presència esporàdica 
d’algun exemplar, circula pel Parc. Cal destacar 

Continua el seguiment de llop
com incidència greu els danys provocats aquest 
estiu per gossos assilvestrats en ramats d’ovelles 
dels municipis de Saldes, Gósol i Tuixent.
A Catalunya l’únic exemplar de llop que es coneix, 
es veu esporàdicament i se’n fa un seguiment 
acurat, a la zona de Freser – Setcases – Núria.



NOTÍCIES

El passat mes d’octubre, al Diari Oficial de la 
Generalitat (DOGC) es va publicar una ordre de 
declaració d’arbres i arbredes monumentals, a 
proposta de la Direcció General de Polítiques Am-
bientals i Medi Natural, que passaran a gaudir de 
la protecció i tutela de la Generalitat. 
Els arbres monumentals són exemplars que, per 
les mides excepcionals dins de la seva espècie 
o per la seva edat, història o particularitat cien-
tífica, són mereixedors de mesures de protecció. 
Des del 1987, s’han protegit gairebé 300 arbres o 
grups que abasten les 41 comarques.
Dins els límits del Parc, se n’han declarat als mu-
nicipis d’Alàs i Cerc (avet del barranc de la Fou) 
i la Vansa i Fórnols (pins vells de l’Arp I, II i III i 

El Departament de Territori i Sostenibilitat declara 60 nous arbres i 
arbredes monumentals

Fotografies:
Mesurant els Pins Vells de l’Arp.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

Exemplar de Rosalia alpina.

Arxiu Refugi Lluís Estasen

Activitat de ioga a la natura.

Adrià Valls Sellés

Blada de Cal Coma), a la comarca de l’Alt Urgell; 
a Saldes (avet de les Molleres; faig gros de les 
Molleres; faigs dels Clot de l’Om I, II, III i IV; pins 
vells de la pleta dels Baganesos I, II, III i IV; pi 
del Roc dels Castellots; i faig setrill de la Baga de 
Gresolet), al Berguedà; i a Riu de Cerdanya (Avets 
de les Bagues I i II), a la Cerdanya. 
També, els consells comarcals i els ajuntaments 
poden declarar arbres d’interès comarcal i arbres 
d’interès locals respectivament sobre la base dels 
decrets 47/1988 i 120/1989; tot i que no formen 
part del patrimoni cultural de Catalunya, es con-
sidera necessària la protecció i conservació per 
les seves característiques i popularitat dins 
la comarca o municipi.

L’any 2016 s’ha confirmat la presència dins el 
Parc natural de dues espècies que estan prote-
gides en l’àmbit europeu. Es tracta d’un esca-
rabat, Rosalia alpina, i d’una molsa, Buxbaumia 
viridis. Totes dues espècies estan incloses en la 
Directiva 92/43/CEE, més coneguda com a Direc-
tiva d’hàbitats, i han de ser protegides al conjunt 
d’Europa per mitjà dels espais de la xarxa Natu-
ra 2000, de la qual forma part el Cadí-Moixeró. 
A més de la seva protecció legal, aquestes dues 
espècies tenen en comú que depenen dels bos-
cos madurs, ben conservats, amb arbres grossos 
i abundant fusta morta. Concretament, Rosalia 
alpina està vinculada als faigs, en la fusta morta 
dels quals creixen les seves larves, mentre que 

Trobades al Parc dues noves espècies protegides per la
normativa europea

Buxbaumia viridis viu sobre fusta en 
descomposició de pins i avets. Fins 
ara Rosalia s’ha trobat a la vall de 
Gresolet al Berguedà i Buxbaumia 
en una pineda de pi negre de Bagà 
i en dues avetoses de la Cerdanya, 
però és molt probable que també 
visquin en altres llocs. Totes dues es-
pècies són indicadores de l’existència al 
Parc de taques de bosc madur i posen de 
manifest la importància de conservar aquests 
ambients que s’han fet molt rars a causa dels 
excessos de l’explotació forestal. Cal agrair als 
guardes del refugi Estasen la seva col·laboració 
en el seguiment de Rosalia alpina.

Des de fa un temps, el Parc Natural reivindica 
els boscos com a indrets de benestar emocional 
i salut, amb finalitats terapèutiques, socials, re-
servoris de biodiversitat, culturals immaterials, 
allunyades de la producció. 
En aquest sentit, s’han organitzat diverses acti-
vitats per donar a conèixer els molts valors que 
alberguen els nostres boscos. A tall d’exemple, en 
destaquem algunes de les organitzades darrera-

Reivindiquem els boscos com a indrets de benestar emocional
ment: El santuari i el bosc de Gresolet (Josep 
Maria Mallarach, membre de la Comissió d’Àrees 
Protegides de la UICN i consultor ambiental), 
Boscos terapèutics del Cadí (Albert de Gràcia, 
de l’Associació Nòrdic Walking – Nòrdic Esport), 
La màgia dels arbres (Taigà, natura als Piri-
neus), Banys de bosc (Ethel Cañadell, infermera 
d’Atenció primària) o Ioga i meditació a la natu-
ra (Ana Romero, instructora de ioga i meditació).



Tal com vàrem informar en el darrer número de 
El Picot negre, un dels instituts que ha realitzat 
el servei comunitari al Parc natural és l’INS l’Alt 
Berguedà, de Bagà. Nou alumnes de tercer d’ESO 
(Pol Ureña, Marc Pons, Ivan Càceres, Pol Santalla, 
Alan Casañs, Àlex Behncké, Ramon Orriols, Edgar 
Romero i Jordi Aguilar), han estat col·laborant en 
l’erradicació del seneci sud-africà (Senecio inae-
quidens), una planta invasora que comporta molts 
problemes en les pastures. Un cop localitzades les 
plantes al voltant de Bagà, han sortit un parell de 
dies a arrencar-ne. 

Per conèixer aquesta espècie han estat investigant 
en el vessant bibliogràfic i han realitzat entrevistes 
a ramaders per saber si coneixien aquesta planta i 
quins problemes els comporta. El recull d’informació 
els ha permès elaborar un full divulgatiu que explica 
com és la planta, on es troba, els problemes que 
comporta i com es pot erradicar. També han realit-
zat una petita presentació per comentar entre els 
seus companys la seva feina i el perquè.
L’avaluació del projecte pel centre educatiu i mem-
bres del Parc ha estat molt satisfactòria i s’ha va-
lorat molt positivament. De tota manera, s’han de-
tectat alguns problemes que s’intentaran ajustar en 
properes col·laboracions durant el curs 2016-2017.

NOTÍCIESValoració del Servei Comunitari

Fotografies:
Els alumnes de l’INS l’Alt 
Berguedà durant una de les 
sortides del Servei Comunitari.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

Control de l’erosió en una conca 
fluvial.

Francesc Gallart

Visita a Comabella per conèixer 
l’experiència turística Vols 
aprendre a fer de pastor?

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

A Vallcebre s’han anat realitzant estudis sobre 
hidrologia i erosió des de principis dels anys 

80, gran part dels quals s’han realitzat a 
les conques de recerca de Vallcebre mi-

tjançant el Grup d’Hidrologia Superficial 
i Erosió de l’Institut de Diagnosi Am-
biental i Estudis de l’Aigua, del CSIC.
El dissabte 10 de desembre el Parc 
natural i l’Ajuntament de Vallcebre 
van organitzar una jornada per ex-
plicar la feina realitzada durant els 
darrers 30 anys. Després d’un resum 

de la geologia del Parc i de l’àrea de 
Vallcebre, es van explicar els processos 

hidrològics que s’estudien a Vallcebre emprant un 
llenguatge divulgatiu i fent referència a les obser-
vacions que poden fer els ciutadans i ciutadanes 
per observar aquests processos. 
També es va mostrar l’instrumental científic em-
prat i la seva utilitat en les investigacions, així 
com els principals resultats científics obtinguts, i 
la difusió internacional de la recerca feta a Vallce-
bre a través de les publicacions científiques.
Vallcebre ha esdevingut un referent internacional 
pel que fa al control de l’erosió en conques fluvials 
sedimentàries, amb una important presència de 
feixes agrícoles al seu interior.

Vallcebre, un laboratori d’hidrologia de la muntanya

El projecte de cooperació Leader Natura és 
una iniciativa que dóna continuïtat a l’anterior pro-

grama Fem Parc (2014) i pretén dinamitzar socio-
econòmicament els espais naturals protegits de Ca-
talunya, fent-los compatibles amb la conservació de 
l’entorn, millorant la qualitat de vida dels habitants, 
de les empreses i de les seves activitats, al Parc 
Natural. 
En coordinació amb els Grups d’Acció Local (GAL), 
l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Cata-
lunya Central, el Consorci Gal Alt Urgell-Cerdanya, 
i el Parc Natural Cadí-Moixeró, es van fer unes jor-
nades formatives (Bagà, 28 de setembre i Bellver 
de Cerdanya, 4 d’octubre) en les quals es va deba-
tre sobre la dinamització i millora de l’oferta dels 
productes ecoturístics i dels productes agroali-

mentaris i artesans del Parc natural; es va informar 
sobre els punts d’informació i les novetats sobre 
recursos i publicacions de l’espai natural protegit; i 
Josep Mª Prats, un dels impulsors a Catalunya, va 
donar a conèixer la Carta europea de turisme sos-
tenible en espais naturals protegits, una eina que 
ajuda a la millora del desenvolupament sostenible 
i a la gestió turística dels espais naturals protegits 
i la seva àrea d’influència, segons les necessitats 
de l’entorn, de la població, de les empreses locals 
i dels visitants. També es van realitzar visites a ex-
plotacions i recursos del Parc i del seu entorn. 
Així mateix, s’ha treballat en la selecció 
d’experiències turístiques més representatives, per 
a la seva promoció i comercialització.

El Parc participa en el projecte de cooperació Leader Natura



NOTÍCIES
Durant el darrer trimestre de l’any el Parc natural, 
amb la participació i suport de l’assessoria per a 
projectes territorials Raiels, ha organitzat dues no-
ves accions de suport al col·lectiu dels productors 
locals, donant continuïtat a la línia de treball ende-
gada l’any 2013.
Una de les accions ha estat la organització d’un se-
minari sobre Storytelling o l’art d’explicar històries, 
una de les eines més destacades del màrqueting 
vivencial. Al llarg de dues sessions, Pau Canaleta, 
expert en comunicació, va poder fer una introducció 
a la tècnica d’explicar històries i la realització d’un 
taller pràctic en el qual cada un dels assistents va 
iniciar l’esbós del seu relat, definint aspectes bàsics, 
com l’estructura temporal, el moment de ruptura, el 
missatge principal, el missatge subliminal i el públic 
al qual s’adrecen. La idea és que cada un dels parti-
cipant pugui emprar la seva història en les relacions 

El Parc organitza noves accions de suport als productors locals
amb la clientela, ja sigui en el contacte directe (vi-
sites, tallers , cursos, etc.) o en els materials de co-
municació (fullets, web, catàleg de productes, etc.).
Una altra acció destacada va ser la Jornada tècni-
ca, Creació de xarxa entre productors i artesans 
locals amb agents turístics del Parc Natural, amb 
l’objectiu de donar a conèixer al sector turístic de 
l’àmbit del Parc els productes, els serveis i les ex-
periències de descoberta que ofereixen els produc-
tors i artesans; fomentar l’establiment de vincles i 
relacions comercials de proximitat; sensibilitzar el 
sector terciari (restauració i comerç) sobre l’ús de 
productes agroalimentaris de proximitat i incenti-
var-ne la seva utilització; i promoure que allotja-
ments, empreses de guiatge, oficines de turisme, 
etc., recomanin les experiències de descober-
ta dels productes locals del Parc Natural a la 
seva clientela. 

Fotografies:
Intercanvi entre productors 
locals i agents turístics.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

Participants a la descoberta 
dels rius Bastanist i Segre.

Elena Iglesias - Arxiu Casa 
del Riu

Jornada de portes obertes a la 
Casa dels Parcs del Pirineus.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

La Casa dels Parcs dels Pirineus, inaugurada fa 
un any, promou i difon els parcs naturals de l’Alt 
Pirineu i del Cadí-Moixeró. A més de la informació 
turística dels parcs més pròxims a la Seu d’Urgell, 
també disposa de la resta d’espais protegits del 
Pirineu Català, d’Aragó, de Navarra, del País Basc, 
d’Andorra i de França.
A banda d’un punt d’informació, és un espai en 
què es duen a terme diverses activitats vinculades 
als parcs i al territori, amb propostes d’excursions 
guiades, tallers per a grups i xerrades per a diver-
sos col·lectius, entre altres activitats.
El passat 25 d’octubre es va fer una Jornada de 
portes obertes per donar a conèixer el centre a 

Jornada de portes obertes a la Casa dels Parcs dels Pirineus
tothom, i que esdevingui un lloc de referència per 
als visitants , especialment, per a la mateixa gent 
del territori, on podran trobar la informació neces-
sària per descobrir l’entorn, el patrimoni natural i 
cultural, els productors artesans de la zona, així 
com les activitats proposades pels parcs naturals 
i empreses locals. 
Després de la benvinguda d’Albert Batalla, alcalde 
de la Seu d’Urgell, Marc Garriga Luján, director del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu i Jordi Garcia i Petit, 
director del Parc Natural del Cadí-Moixeró, a les 
prop de 40 persones que hi van participar, es van 
presentar cadascun dels parcs i es va oferir una 
degustació de productes artesans d’ambdós parcs.

El passat 6 d’octubre, dins el Projecte Rius, la 
Casa del Riu, de Martinet de Cerdanya, va acollir 
una activitat de descoberta dels rius Bastanist i 
Segre, organitzada per l’Associació Hàbitats, en 
col·laboració amb la Casa del Riu, el Parc dels 
Búnquers, l’Ajuntament de Montellà i Martinet i el 
Parc Natural del Cadí-Moixeró. Hi van participar 
escoles de l’entorn i altres persones que han vol-
gut conèixer de primera mà la qualitat ecològica 
d’aquests rius.

La Casa del Riu participa en el Projecte Rius
Es va estudiar l’índex de qualitat del 
bosc de ribera, l’anàlisi fisicoquímica 
i l’índex de macroinvertebrats,així 
com la vegetació i la fauna típica. 
En general, van concloure que els 
rius Segre i Bastanist presenten 
una bona qualitat de l’aigua. Podeu 
trobar les dades a la pàgina web de 
l’Associació Hàbitats:https://custodia-
fluvial.wordpress.com/2016/10/10/des-
cobrim-el-bestanist-i-el-segre



El Parc Natural disposa d’un nou mapa en línia amb 
els equipaments i senders, que permet al visitant 
descarregar-se un track per fer una ruta o saber 
on són les oficines d’informació de l’espai natural 
protegit. 
Es tracta d’un mapa creat a través de la plataforma 
Instamaps (www.instamaps.cat), de l’Institut Carto-
gràfic i Geològic de Catalunya, que conté informa-
ció sobre equipaments oficines de turisme, museus 

i centres d’interpretació, àrees de lleure, miradors, 
jardins botànics, arbres singulars i refugis) i sen-
ders ( itineraris de natura, senders de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya –GR i PR 
–C-, travesses organitzades i rutes en bicicleta de 
muntanya i de carretera). De cada un dels element 
es pot consultar una fitxa amb informació bàsica i 
es poden descarregar totes els capes.

NOTÍCIESMapa d’equipaments i senders del Parc Natural del Cadí-Moixeró 
a Instamaps

Fotografies:
Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

Un any més el Parc ha editat un calendari de sobre-
taula del 2017 en què s’hi inclouen les festes dels 
17 municipis que en formen part. Aquesta vegada, 
la temàtica triada són fotografies guanyadores de 
les diverses edicions del concurs de fotografia, 
que enguany arriba a la 25ena edició, amb el tema 
Paisatges nocturns al Parc natural. Com a no-

vetat, és previst que les fotografies presentades 
siguin digitals, per tal de facilitar la participació; 
l’organització en farà la reproducció en paper de 
les 20 millors i les exposarà, com sempre, al Centre 
del Parc a Bagà. 
Si us interessa, podeu passar a recollir-lo al centre 
del Parc, a Bagà.

El calendari de 2017 dedicat als concursos de fotografia del Parc 
Natural

Aquest darrer trimestre, l’editorial Farell ha publi-
cat el llibre Parc Natural del Cadí-Moixeró. 50 

indrets amb encant, de Joan Casòliva Armen-
gou, tècnic del Parc; la publicació combina 

itineraris a peu, rutes temàtiques i indrets 
d’interès cultural i natural de les comar-
ques de l’Alt Urgell, el Berguedà i la 
Cerdanya. 
Aquesta nova guia permet al lec-
tor conèixer els millors exemplars 

d’arbres monumentals o els punts d’interès geolò-
gic més rellevants,  apropar-se a algun nucli antic 
medieval, descobrir boscos singulars, grans sur-
gències d’aigua i camins i, sobretot, els cims més 
emblemàtics i representatius de l’espai natural 
protegit.
Per tal de donar-lo a conèixer, s’han dut a terme 
diverses presentacions a municipis de les tres co-
marques (Bagà, la Seu d’Urgell, Berga i Bellver de 
Cerdanya), amb un gran èxit de participació. 

Presentació del llibre Parc Natural del Cadí-Moixeró. 50 indrets 
amb encant

20172017

Centre del Parc:
 Telèfon 93 824 41 51 - C. de la Vinya, 1 - 08695 BAGÀ

A/e: pncadimoixero@gencat.cat   http://parcsnaturals.gencat.cat/cadi    www.facebook.com/PNCadiMoixero

L’Ajuntament de Josa i Tuixent, amb la 
col·laboració de l’Institut per al Desen-

volupmanet de l’Alt Pirineu i l’Aran (IDA-
PA) i el Parc Natural del Cadí-Moixeró, ha 

posat en marxa una col·lecció de guies 
per donar a conèixer el patrimoni de Tuixent 

i la Vall; el primer volum està dedicat al Jardí 
botànic de les Trementianires. Aquest equipament, 
situat al costat del Centre de Flora, ocupa el jardí 
de l’antiga casa forestal de Tuixent i va ser construït 
durant el taller d’ocupació realitzat durant els anys 
2004 i 2005, dins el programa de desenvolupament 

rural endegat per la Generalitat de Catalunya. Acull 
una bona representació de la flora aromàtica i me-
dicinal més popular del Parc, identificada amb car-
tells amb el nom popular, el nom científic, la família 
i els noms en castellà, francès i anglès. Ara, amb la 
guia s’amplia aquesta informació amb els apartats 
de: altres noms populars, tiges, fulles, flors i fruits, 
quan floreix i on es fa, parts de la planta a utilitzar, 
virtuts, usos i curiositats. Un ampli índex de tots els 
noms científics i populars fa que aquesta guia pugui 
ser utilitzada per un gran col·lectiu d’afeccionats a 
la flora local..

El Jardí botànic de les Trementianires disposa de guia



El mes de novembre, al Centre d’Informació, Inter-
pretació i Recerca del Parc Natural del Cadí-Moixe-
ró i el seu entorn, a Talló, es va presentar el número 
21 de la publicació Cadí-Pedraforca i, alhora, es va 
celebrar el desè aniversari.
La revista Cadí-Pedraforca constitueix un mitjà de 
referència per conèixer a fons la història de les 
tres comarques que formen part del Parc Natural 
del Cadí-Moixeró, l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cer-
danya. El projecte, que s’inicia l’any 2006, és una 
publicació semestral que abasta temàtiques molt 
diverses, des de la caça, el contraban, els maquis i 

La revista Cadí-Pedraforca celebra els seus 10 anys
la postguerra, el franquisme i la repressió, mestres 
i escoles, oficis, bolets, l’estiueig o pobles buits, 
entre moltes altres. Un aspecte remarcable és la 
quantitat de persones que han estat entrevistades, 
tant anònimes com més significades, que formen 
part del nostre patrimoni cultural; i que sens dubte 
són la nostra memòria oral.
Per altra banda, cal destacar el fet que la revista 
ha guanyat el premi de periodisme Mn Albert Vi-
ves dels premis literaris Homilies d’Organyà, que 
es van lliurar en el marc de la 20a Fira del Llibre 
del Pirineu.

NOTÍCIES

L’Associació de la Fia-faia i l’Ajuntament de Bagà, 
conjuntament amb el Parc Natural, portaran a ter-
me una plantació experimental de Cephalaria leu-
cantha, l’herba que s’utilitza per elaborar les fia-
faies que cremen el 24 de desembre als municipis 
de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola. Els llocs triats 
són zones de difícil accés, molt rocosos o zones 
amb marges.
A tal efecte, s’ha efectuat una crida per tal de re-
collir les llavors que resultin de la construcció de 
les faies. El Parc Natural serà l’encarregat de fer 
les plantacions; a més a més, al Dia de l’arbre 
s’aprofitarà per plantar-ne amb l’alumnat de 
l’escola Galceran de Pinós, de Bagà.
L’objectiu és pal·liar la disminució d’aquesta planta, 
degut a l’augment de la seva recol·lecció i el fet de 
collir-la verda. Aquesta plantada servirà també per 
estudiar i conèixer millor la biologia i els requisits 

S’impulsarà un cultiu experimental de Cephalaria
leucantha, l’herba de la fia-faia

de l’espècie per cultivar-la, gràcies a una 
col·laboració de l’Ajuntament de Bagà amb la 
UPC de Manresa.
Per altra banda, donat el reconeixement de la 
UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Hu-
manitat, el Departament de Cultura impulsa una 
càtedra Educació i patrimoni Immaterial dels 
Pirineus, a la Universitat de Lleida (UdL), inspirada 
en les falles i la candidatura “Les festes del solsti-
ci als Pirineus: falles, haros i brandons”, entre les 
quals hi ha la Fia-faia, l’única del solstici d’hivern. 
Aquesta càtedra ha de donar resposta a la condició 
de la UNESCO d’un estudi acadèmic i el desenvo-
lupament d’accions formatives que garanteixin la 
conservació d’aquesta festa. Es preveu el desenvo-
lupament de projectes i estudis d’anàlisi, activitats 
de recerca, tesis doctorals, cicles de conferències o 
la creació d’una col·lecció de publicacions pròpies. 

El Pedraforca ha estat triat com una de les vuit 
muntanyes emblemàtiques del Mediterrani, junta-
ment amb la serra de Tramuntana, a Mallorca; el 
Canigó i la Sainte Victorre , a França; l’Etna i el Gran 
Sasso, a Itàlia; el mont Olimp i el mont Idà, a Grècia; 
i el Cika, a Albània. 
El projecte EMBLEMATIC. Muntanyes emblemàti-

El Pedraforca, una de les nou muntanyes emblemàtiques del
Mediterrani

ques del Mediterrani, amb ajut europeu, 
permetrà que es puguin realitzar ac-
cions a la muntanya per valor d’uns 
300.000 euros, durant els tres pro-
pers anys. La idea del projecte és 
que tingui impacte sobre el territori i 
que ajudi a gestionar millor l’entorn, 
el turisme i la fauna.

Fotografies:
Portada de la revista Cadí-
Pedraforca.

El Pedraforca, muntanya em-
blemàtica. 

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

Taller de confecció de fia-faies.

Pere Pedrals Casas



El passat 29 d’octubre, Gósol va acollir la Prime-
ra Mostra Gastronòmica del Pèsol Negre, impulsat 
pel mateix Ajuntament, amb la col·laboració de 
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i el 
suport de la Xarxa de Productes de la Terra de al 
Diputació de Barcelona.
L’objectiu és potenciar l’ús i el coneixement del 
pèsol. Per aquest motiu, a més del Mercat Agroali-
mentari amb Productors del Parc Natural del Cadí-
Moixeró, que s’ha celebrat durant tot el dia, s’ha fet 
una pesolada popular per a més de 150 persones i 

Gósol promociona el pèsol negre com a producte singular del Berguedà

Fotografies:
Xerrada de Toni Massanés 
sobre les potencialitats del 
pèsol negre.

Arxiu Ajuntament de Gósol

El canvi climàtic és un dels 
problemes més urgents que 
afecta el planeta.

www.google.es

Lliurament de material promo-
cional dels Parcs, al guanyador 
del concurs.

Arxiu Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat

NOTÍCIES
una demostració de cuina moderna del pèsol negre 
a càrrec de Diego Alías, millor cuiner del 2015, del 
restaurant Cal Amador, de Josa de Cadí. També Toni 
Massanés, director de la Fundació Alícia, ha ofert 
una xerrada sobre les Potencialitats del pèsol negre. 
Sens dubte, el pèsol negre, un llegum autòcton i 
tradicional de l’Alt Berguedà, pot representar un 
bon element en el terreny turístic i gastronòmic. 
Atesa la bona acollida de la mostra, és previst que 
se celebri anualment, el darrer cap de setmana 
d’octubre.

El Parc participa en aquest projecte transfronte-
rer que busca solucions al canvi climàtic que 

ens cau al damunt. ECT és l’espai trans-
fronterer català, que agrupa a la pro-
víncia de Girona i el Departament dels 
Pirineus Orientals. Adapt fa referència 
a l’obligació que tenim d’adaptar-nos 
al canvi climàtic.
La intenció és compartir coneixe-
ments i experiències entre totes les 
entitats implicades, estudiar, buscar 

solucions locals i innovadores i des-
envolupar projectes pilot. El pressu-

post és de 1.032.000 € finançats pel 
FEDER amb un 65%. El 35% restant anirà 

a càrrec de la Diputació de Girona i del De-
partament francès. D’acord amb això, cal iden-

tificar les dades de vulnerabilitat al canvi climàtic 
a l’ECT, sensibilitzar i comprometre a les entitats 
i actors pel que fa a l’adaptació al canvi climàtic i, 

El Parc participa en el projecte transfronterer sobre canvi climàtic 
ACTAdapt

finalment, redactar una sèrie de plans d’adaptació 
al canvi climàtic que es puguin tirar endavant.
La lluita contra el canvi climàtic es basa en tres as-
pectes: la reducció de les emissions de gasos amb 
efecte hivernacle, la compensació de les emissions 
enterrant CO2 i plantant arbres i l’adaptació al canvi 
climàtic.
Les dades dels darreres 130 anys ens diuen que no 
hi ha dubte del canvi que estem patint, amb un aug-
ment clar de temperatures mínimes i màximes i un 
augment de 18 cm del nivell del mar, amb efectes 
sobre el litoral com els que hem pogut veure durant 
les darreres llevantades. Per tot plegat, és evident 
que cal prendre decisions per adaptar-nos de la mi-
llor manera possible a l’augment de temperatures i 
reducció de la pluviometria. 
Més informació a la web del projecte: 
http://www.cilma.cat/noticies/ectadapt-contribuir-
a-ladaptacio-de-lespai-catala-transfronterer-als-
efectes-esperats-del-canvi-climatic

El Parc ha col·laborat amb d’altres parcs naturals, 
sota la coordinació del Servei de Fauna i Flora del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, en un con-
curs d’idees per a la nidificació de ballesters en 
edificis, organitzat per l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona de la UPC (ETSAB) i pel 
mateix Departament. 

El Parc col·labora en un concurs d’idees per a la nidificació de
ballesters en edificis

El ballester (Apus melba) és una espècie protegida 
que nidifica habitualment a penya-segats naturals 
i que s’ha adaptat als ambients urbans, de manera 
que sovint fa els seus nius en edificis (en forats de 
ventilació de mitgeres, caixes de persianes, etc.); 
fet que genera conflictes. 
El primer premi ha estat per a Jaume Nadal, estu-
diant de quart curs de l’ETSAB.



qualitats d’identificació, les quals en 
alguns participants es demostraven 
excel·lents, mentre que en d’altres 
no anaven més enllà de la diferèn-
cia entre un pardal i un colom. El 
turó Galliner era un bon lloc per a 
fer el seguiment de les aus rapin-
yaires. Aquest punt, d’un camp de 
visió molt ampli, amb les parets de 
la serra del Cadí a l’est, atreu la ma-
joria d’aus per poder prendre impuls 
cap a dalt i poder planejar al seu gust. 
Per arribar a aquest indret des de la Casa 
en Coll es necessitaven uns trenta minuts, vint 
de transport amb cotxe i uns deu caminant fins 
al Turó, depenent de les forces que tinguéssim al 
matí. Tot i així, un cop a dalt, armats amb pris-
màtics, gorres i guies d’ocells, vam ser testimonis 
que una taca negra a dos quilòmetres de distàn-
cia cal ser sotmesa a votació per decidir si és un 
aligot vesper o té més aviat pinta d’astor. Deixant 
petits inconvenients ornitològics de banda, amb 
el pas dels dies les nostres capacitats augmen-
taven, i ja no ens conformàvem parlant d’un ali-
got vesper, sinó que el més expert se sorprendria 
sentint-nos cridar les aus pel nom científic: un 
Pernis!; sens dubte Gyps fulvus. I l’emoció més 

Rita Acebrón, Lídia Ansio, 
Enric Ballesteros, Elena 
Bargalló, Oriol Bernaus, 
Max Fitó, Ana García, 
Joan Gil, Guillem Izquier-
do, Aina Pomerol, Alèxia 
Robles, Aleix Suárez,
Laia Vallvé, Ariadna Vidal,
Roc Vilarasau

 Participants del II Camp 
de Treball Planant sobre la 
serra del Cadí

Núria Cruset, Anna Muns i
Jordi Nonell 

 Equip de monitors -
 Associació la Sorellona

Fotografia:
 Control de rapinyaires a Turó 

Galliner.

 Jordi Nonell - Arxiu Direcció 
General de Joventut

ACTIVITATS
En estol sobre la serra
del Cadí

El passat estiu, del 20 d’agost al 3 de setembre, 
a Casa en Coll es va viure la segona edició del 
camp de treball Planant sobre la serra del Cadí, 
organitzat per la Direcció General de Joventut i 
gestionat per l’Associació la Sorellona amb la 
col·laboració del Parc Natural del Cadí-Moixeró 
i Aubèrria. 
Durant quinze dies els nois i les noies participants 
juntament amb els seus educadors es van end-
insar en el món de la natura, desenvolupant una 
tasca molt important que prenia el relleu d’un 
projecte anterior, MigraCadí, que fa el seguiment 
de la migració de tardor d’aus planadores per la 
cara nord de la serra del Cadí.
A continuació, us oferim la crònica escrita pels 
mateixos participants:

En estol sobre la serra del Cadí
Podem afirmar amb tota seguretat que el 20 
d’agost de 2016 no va ser un dia qualsevol en 
el nostre estiu. Havíem quedat de trobar-nos a 
la casa forestal Casa en Coll, en ple Parc Natural 
del Cadí-Moixeró, i cal dir que més d’un va tardar 
a arribar, després d’obviar el tram de carretera 
que es desviava fins al punt de reunió, i seguir la 
carretera fins a Artedó i altres pobles considera-
blement més llunyans. 
Les primeres hores van estar marcades pels tí-
pics jocs de coneixença, uns jocs que, tot i que 
encara no n’érem conscients, van marcar l’inici 
d’una estada que ens acabaria unint d’una ma-
nera realment especial. A les últimes hores del 
primer dia, la nostra nova casa ja era plena de 
converses disteses i espais compartits.
L’inici de la feina tècnica va definir-se tan bon 
punt començàvem a conèixer-nos. L’objectiu era 
clar: ser els vigies des del turó Galliner de totes 
aquelles aus rapinyaires que iniciaven el viatge 
utilitzant el Cadí com la gran passera migratòria 
que és. Els grups —ja que ens dividíem la fei-
na tècnica en dos grups d’unes sis o set perso-
nes— van fer-se intentant combinar les nostres 

En estol sobre la serra del Cadí



ACTIVITATS
En estol sobre la serra

del Cadí

Fotografia:
A dalt, a l’esquerra, Aligot ves-
per (Pernis apivorus), l’espècie 
més observada.

Jordi Dalmau i Ausàs

A sota, a la dreta, participants a 
la 2a edició del camp de treball, 
al mirador de la Traba.

A sobre, una altra instantània 
del grup al mirador de la Traba.  

Jordi Nonell - Arxiu Direcció 
General de Joventut

que nosaltres vam batejar com el “tsunami de 
migradors”, una gran nebulosa que provenia del 
nord-est, carregada de centenars d’aus migra-
tòries. Temes com aquest es prestaven a dispu-
ta mentre menjàvem, ja que, amb 
total confiança i rivalitat, hi havia 
una espècie de competició entre 
els grups per saber quin era el que 
assolia el major recompte d’ocells 
al turó. Un dels dies en vam comp-
tar uns 400 en poc més d’una hora!
Si una cosa no estàvem, era avo-
rrits. Al matí una part dels parti-
cipants del camp s’ocupava de la 
feina tècnica, mentre els altres feien les activitats 
de natura i preparaven el dinar. Les tardes, però, 
tampoc no es quedaven curtes, ja que cada dia 
estava marcat per alguna activitat interessant. 
Tot i això, els caps de setmana estàvem exempts 
de la feina tècnica, i els dedicàvem al lleure i a 
allargar una horeta l’hora de llevar-se, ja que no 
havíem de ser al turó per al recompte. Entre les 
activitats “extracurriculars” del camp vam poder 
baixar a la festa major de la Seu d’Urgell per a es-
coltar Buhos!, la música dels quals mai no faltava 
a la casa i al cotxe; també vam fer una excursió 
resseguint el Cadí, mentre gaudíem del preciós 
ambient del Pirineu a l’estiu, entre altres coses.
Els dies al camp van ser realment especials, i vam 
marxar amb llàgrimes als ulls. Havíem compartit 
dues setmanes molt intenses, en companyia de 
quinze nois i noies i dos monitors fantàstics que 
no van deixar indiferents a ningú.

irracional arribava quan al cel vèiem 
que creuava un Neophron percnopte-
rus.
Tot i la fervent activitat ocellaire al 
punt d’observació, Casa en Coll no 
es quedava mai sola, ja que mentre 
alguns de nosaltres érem a la cerca 
d’ocells al turó, els altres es dedica-

ven a fer activitats relacionades amb 
la natura, com ara la cerca de ma-

croinvertebrats als torrents propers o 
de petjades d’animals. També aquest grup 

s’encarregava de preparar el dinar. Gràcies 
a la necessitat de fer-nos els àpats, més d’un 
que no passava de saber fer una truita va aca-
bar preparant un plat que feia les delícies de tot 
el camp. Cal dir però, que el grup d’observació, 
que venia sempre afamat i preparat per menjar el 
que se li servís, després d’una completa jornada 
fent recompte d’aus, era molt agraït amb el que 
trobava a la taula i sempre trobava els plats bo-
níssims. Els dinars eren un espai per compartir el 
que havia passat durant el matí, ja que les dues 
parts del camp tenien coses a dir-se. Va haver-hi 
un seguit de dies pel grup d’observació en què 
l’emoció els va embriagar, ja que hi va haver el 
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Fotografia:
Àliga marcenca (Circaetus 
gallicus)
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Planant sobre la serra del Cadí - Deu dies de seguiments

Resum de les dades
Ja l’any 1995, al Parc Natural del Cadí-Moixeró 
es va iniciar el seguiment de la migració de tardor 
d’aus planadores, especialment rapinyaires, a la 
serra del Cadí. D’aleshores ençà, s’hi han comp-
tat més de 35.000 aus, sobretot aligots vespers 
(Pernis apivorus) i àligues marcenques (Circaetus 
gallicus). El 2007 es va crear el bloc MigraCadí, 
que vol ajudar a difondre les dades diàries que es 
recullen en els seguiments.
La metodologia de seguiment és senzilla; en una 
fitxa s’anoten tots els ocells planadors (rapinyai-
res, cigonyes i grues) que es veuen en vol mi-
gratori. Aquesta fitxa consta de quatre columnes, 
que representen les quatre hores de durada que 
té el seguiment (de 10 h a 14 h). A més, també es 
té en compte l’estat del cel de cada hora.
Durant la segona edició del camp de treball, Pla-
nant sobre la serra del Cadí, després que una 
dotzena llarga de joves d’entre catorze i disset 
anys fes un seguiment matinal durant deu dies, 
els resultats han estat excel·lents, sobretot tenint 
en compte com a referència la primera edició del 
mateix camp de treball, realitzada entre el 17 i el 

29 d’agost de 2015. Enguany hem 
comptat una mica més del triple de 
rapinyaires que aleshores.
El seguiment s’ha dut a terme entre 
el 22 d’agost i el 2 de setembre, de 
dilluns a divendres i de 10 h a 14 h 
(hora oficial), i s’han comptat 1.411 ra-
pinyaires migradors de 13 espècies des 
del mirador de rapinyaires del turó Galliner 
(1.612 m), a la cara nord de la serra del Cadí, a 
pocs metres del límit del Parc Natural del Cadí-
Moixeró (municipi d’Alàs i Cerc, Alt Urgell). El re-
partiment d’individus per espècie ha estat:

- 1.160 aligots vespers (Pernis apivorus)  
- 133 milans negres (Milvus migrans) 
- 30 àligues marcenques  (Circaetus gallicus)
- 20 astorets (Accipiter nisus)  
- 13 àligues calçades (Aquila pennata) 
- 7 xoriguers (Falco tinnunculus)  
- 6 aligots comuns (Buteo buteo) 
- 5 falcons mostatxuts (Falco subbuteo)  
- 4 esparvers cendrosos (Circus pygargus) 
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A banda d’aquests rapinyaires migradors, també 
se n’han vist de sedentaris, d’entre els quals des-
taquem el trencalòs (Gypaetus barbatus), l’àliga 
daurada (Aquila chrysaetos), el falcó pelegrí (Fal-
co peregrinus) i l’astor (Accipiter gentilis). 

Pel que fa al repartiment diari, el pas ha tingut 
alts i baixos molt importants, tot i l’estabilitat 
meteorològica, amb dos dies clarament intensos 
(29 i 30 d’agost) i tres de molt minsos (25 i 26 
d’agost i 1 de setembre). El gràfic de sota mostra 
el nombre de rapinyaires observats diàriament. 

Finalment, pel que fa al repartiment horari dels 
ocells comptats, el gros dels efectius ha estat 
observat entre les 12.00 i les 14.00 (hora ofi-
cial). Al gràfic de sota s’aprecia una tendència a 
l’augment d’individus a mesura que avançava el 
matí.

Pel que fa a l’àmbit humà, el camp de tre-
ball ha estat tota una experiència i creiem que 
l’observació de tants rapinyaires migradors ha 
satisfet les expectatives dels nois que hi han par-
ticipat. Des de la coordinació tècnica d’Aubèrria 
els agraïm de cor l’interès i la bona feina feta que 
han portat a terme. Igualment, agraïm molt la 
col·laboració del Parc Natural del Cadí-Moixeró. 

El gràfic de sobre mostra el repar-
timent percentual de les espècies 
observades. L’aligot vesper ha re-
presentat prop del 84% del total, 
seguit a molta distància pel milà 
negre, amb gairebé un 10% del 

total. A la categoria Altres hi ha les 
espècies o tàxons dels quals només 

s’ha observat un sol exemplar en tot el 
període.  

Fotografies:
A l’esquerra, Trencalòs
(Gypaetus barbatus).

Richard Martín Vidal

A dalt, milà negre (Milvus 
migrans).

Jordi Dalmau i Ausàs
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- 3 milans reials (Milvus milvus)  
- 2 arpelles vulgars (Circus aeruginosus)  
- 1 arpella pàl·lida (Circus cyaneus)  
- 1 aufrany (Neophron percnopterus)  
- 7 Circus sp.  
- 1 Accipiter sp.  
- 18 rapinyaires no identificats
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Pau Salvador Valdés

 Estudiants en pràctiques

 Dibuixos:
 A dalt, pollancre (Populus nigra) 

i om (Ulmus minor).

 A sobre, a la dreta, vern (Alnus 
glutinosa).

 En posició central, sarga (Salix 
elaeagnos)

 Daniel Olivera Aguilà
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Avaluant l’estat de conservació dels boscos de ribera

Boscos de ribera
A les vores dels torrents, rius i rieres sol haver-
hi una vegetació característica, diferent de la del 
seu entorn, que està dominada per unes quantes 
espècies d’arbres o arbusts que només creixen 
en aquests llocs de sòl molt humit i que, de tant 
en tant, són afectats per les riuades. Aquesta ve-
getació llenyosa pròpia dels marges dels cursos 
d’aigua s’anomena en general bosc de ribera, tot 
i que cal precisar que bastantes vegades no té 
l’aspecte d’un bosc, perquè hi ha pocs arbres i 
s’hi fan sobretot arbusts alts, de fins a 5 o 6 me-
tres. 
En l’àmbit del Parc Natural, els boscos de ribera 
són sobretot de dos tipus: un de dominat per
arbres i un altre de dominat per arbusts.
Els més comuns són les comunitats
de salzes arbustius, sobretot de
sarga (Salix elaeagnos), un salze
molt ramificat i de fulles molt
estretes. Per això aquests bosquets
reben el nom genèric de sargars,
tot i que cal tenir en compte que
en algún lloc altres salzes poden
ser més freqüents que la sarga:
el gatell (Salix cinerea), el saulic
(Salix purpurea) o el gatsaule
(Salix caprea). Els sargars es fan
en cursos d’aigua en general poc
cabalosos, sovint amb un nivell de 
’aigua força canviant al llarg de l’any
i amb marges de sòl pedregós. Als
cursos d’aigua amb cabals més grans o
regulars, els sargars solen presentar-se
com una franja de vegetació que es fa a
primera línia de l’aigua, als llocs en què el
cabal és més canviant, mentre que la franja
més externa, amb el nivell de l’aigua poc can-
viant, és ocupada per verns i altres arbres. 
L’altre tipus de bosc de ribera són les verne-
des i les comunitats relacionades. Aquesta                        
vegetació sí que té un aspecte de veritable bosc, 
perquè s’hi fan arbres força alts. L’arbre més                                  

típic d’aquests ambients
és el vern (Alnus glutinosa),
que quan les condicions
són bones domina de
manera clara i fa els
boscos de ribera més ben
configurats.Però també
s’hi troben altres arbres
diversos, uns de típics de
les riberes com el pollancre
(Populus nigra) i altres
més propis dels sòls humits
que no pas estrictament de les
riberes, com el trèmol (Populus tremula), 
el freixe (Fraxinus excelsior) o els oms 

(Ulmus minor, Ulmus glabra). Les 
vernedes necessiten sòls profunds, 
poc pedregosos i humits tot l’any. 
Quan aquestes condicions no es 

presenten, és habitual que els 
altres arbres siguin tan o més 

abundants que el vern, i fins
i tot que no es trobin

verns, però igualment es
considera que es tracta de
boscos de ribera relacionats

amb les vernedes perquè la
composició del sotabosc
és semblant. Les condicions

naturals del Parc Natural
no són gaire favorables per al

desenvolupament de bons
boscos de ribera, perquè hi

ha pocs cursos d’aigua cabalosos,
en general els sòls són pedregosos i

els pendents solen ser accentuats.
D’altra banda, els terrenys inclosos dins

el Parc tenen sovint massa altitud, ja que els bos-
cos de ribera assoleixen el seu màxim desenvo-
lupament a la terra baixa i a la muntanya mitjana, 
per sota dels 1.000 m. A causa d’aquests condi-
cionants naturals, el bosc de ribera més habitual 



Fotografies:
A dalt, a l’esquerra, boscos de 
ribera, al riu Segre.

Richard Martín Vidal

A sobre, els boscos de ribera 
s’han vist afectats per la 
ramaderia.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

A sota, verneda, a la riera de 
Gréixer

Jordi Garcia i Petit
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del Parc són els sargars, mentre que les vernedes 
només es fan als cursos d’aigua de menys altitud 
i, a més, són sempre pobres si es comparen amb 

les vernedes de les planes i valls que envol-
ten el Cadí-Moixeró, en especial en relació 

amb les bones vernedes que es fan a la 
ribera del Segre a la Cerdanya. I tam-
bé hi ha llocs en els quals fins i tot 
els sargars es fan malament, com 
passa als torrents molt alts o les 
riberes amb molta roca, de manera 
que no totes les vores d’aigua del 
Parc han de tenir boscos de ribera 
de manera natural.

Hàbitats protegits i ame-
naçats

El Parc Natural forma part de la xarxa euro-
pea Natura 2000 d’espais naturals protegits. Els 

espais d’aquesta xarxa han de servir per protegir 
determinades espècies i hàbitats que es consi-
dera que tenen un estat de conservació preocu-
pant, i uns d’aquests hàbitats són els boscos de 
ribera. En el marc de la xarxa Natura 2000, els 
sargars entren dins un hàbitat d’interès comuni-
tari europeu anomenat “Rius de tipus alpí amb 
bosquines de muntanya”, que té assignat el 
codi 3240, mentre que les vernedes tenen el codi 
91E0* i s’anomenen “Vernedes i altres boscos 
de ribera afins”. Per tant, el Parc té l’obligació 
de mantenir aquests ambients en bon estat de 

conservació i recuperar tant com sigui possible 
la qualitat ambiental de les mostres que estan 
degradades. 

Els boscos de ribera del Parc han estat afectats 
històricament, i també avui 
en dia, per factors diversos 
que n’han deteriorat la qua-
litat com a hàbitat natural. 
El principal factor històric de 
degradació ha estat la rama-
deria: els boscos de ribera es 
fan als fons de vall, en sòls 
fèrtils i humits que són bons 
per a la creació de prats al-
tament productius, motiu pel 
qual han estat molt tallats. 
En condicions naturals favo-
rables, els boscos de ribera 
solen fer franges amples, 
de diversos metres o fins i 
tot desenes de metres, que 
ressegueixen els dos costats 
dels cursos d’aigua, abastant 
tota la zona, que de tant en 
tant és afectada per riuades. 
Actualment, però, gairebé 
no es troben franges amples 
d’aquest bosc. El més fre-
qüent és que hi hagi franges 
estretes de menys de 5 me-
tres d’amplada, o fins i tot 
simples fileres d’arbres arran d’aigua, perquè la 
resta fa molts anys que es va tallar i es transfor-
mar en prat. A més, és també molt habitual que 
el bosc de ribera no sigui continu a les vores dels 
cursos d’aigua, amb interrupcions més o menys 
llargues en les quals els prats arriben arran de 
riu. Aquests hàbitats de ribera que fan franges 
molt estretes o que tenen moltes interrupcions no 
es pot considerar que tinguin una bona qualitat 
ambiental, en el sentit que es planteja com a ob-
jectiu de la xarxa Natura 2000. Aquesta reducció 



Fotografia:
Canalització del riu Segre al seu 
pas per Martinet de Cerdanya. 

Arxiu del Parc Natural del 
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RECERCA
Avaluant l’estat de
conservació dels
boscos de ribera

i fragmentació dels hàbitats a causa de l’activitat 
ramadera és antiga i, en alguns llocs, és probable 
que sigui molt difícil o inviable recuperar el bosc.

Avui ja no hi ha una reducció significativa d’aquest 
hàbitat a causa de la ramaderia, però la presèn-

cia de bestiar sí que 
té efectes negatius, 
sobretot l’alteració 
de la composició de 
plantes del sotabosc 
a causa de l’excés 
d’excrements de va-
ques o cavalls (nitrifi-
cació) i la limitació de 
la recuperació natural 
del bosc derivada del 
consum d’arbres jo-
ves pel bestiar.
En temps moderns, 
s’han afegit altres 
amenaces a la ra-

maderia. Les obres de canalització dels cursos 
d’aigua són especialment negatives, perquè des-
trueixen el bosc existent i alteren a llarg termi-
ni les condicions ambientals de les riberes, re-
duint molt la superfície adequada per a aquests 
hàbitats. Les captacions d’aigua per a centrals 
hidroelèctriques o per regar també poden ser 
molt perjudicials si afecten rius amb poca aigua, 
perquè pertorben tota la dinàmica natural de les 
riberes. Altres factors tenen una incidència pun-
tual, com la construcció de pistes o de ponts i 
les petites plantacions de pollancres. També con-
tribueixen a la degradació d’aquests hàbitats els 
abocaments de residus, tot i que tenen més un 
efecte de deteriorament estètic des d’un punt de 
vista humà que no pas unes conseqüències am-
bientals gaire negatives.

Conèixer l’estat dels boscos de ribera 
del Parc
Un primer pas imprescindible per conservar els 
hàbitats és conèixer on són i en quin estat es tro-

ben. Al Parc Natural la primera informació està 
disponible, perquè s’han fet mapes de vegetació 
detallats que indiquen on hi ha les mostres —si 
més no les que són més clares— dels dos tipus 
de bosc de ribera. En canvi, es coneixia ben poca 
cosa, gairebé res, de la “qualitat com a hàbitat” 
d’aquestes mostres, perquè els mapes no distin-
geixen els boscos de ribera molt amples, conti-
nus o complexos de les mostres que només són 
franges estretes, discontínues o molt pobres. En 
temes de conservació, un factor bàsic a tenir en 
compte és la priorització dels esforços, perquè 
els recursos existents sempre són limitats i se’n 
treu més profit si es concentren en els “llocs im-
portants” per diversos criteris. En el cas dels hà-
bitats, en primer terme, es poden considerar 
llocs importants aquells en els quals hi 
ha mostres molt bones de cada hàbi-
tat, que s’acosten poc o molt a una 
“imatge ideal” d’aquest. 

Atès que, com a part que és de la 
xarxa Natura 2000, el Parc Natural 
té l’obligació de conservar i millo-
rar els boscos de ribera, es va veure 
que una tasca important i necessària 
que estava pendent era identificar les 
mostres actuals més bones d’aquests 
hàbitats. Una vegada es coneguin aques-
tes mostres, s’hi podran concentrar els es-
forços de conservació, sense que això impliqui 
que es desatenen les mostres de menys qualitat, 
que també s’han de mantenir i intentar millorar.

Per tal d’identificar aquestes mostres, es va de-
cidir iniciar una avaluació dels boscos de ribera, 
que va començar el 2016 i es vol continuar en 
anys vinents. Aquesta avaluació la porten a terme 
estudiants que fan pràctiques temporals, amb el 
suport de personal del Parc i d’assessors externs. 
Considerant que la interpretació i l’estudi dels 
hàbitats de vegades no són gens fàcils i reque-
reixen coneixements extensos sobre botànica, 
es van elaborar unes fitxes de treball simplifi-



Fotografies:
A sobre, Riu Bastareny i torrent 
de la font del Faig

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

A l’esquerra, bosquet de salzes 
arbustius al riu de Josa, mostra 
d’un hàbitat d’interès comunita-
ri associat a les riberes.

Pere Aymerich Boixader

RECERCA
Avaluant l’estat de

conservació dels
boscos de ribera

cades. Aquestes fitxes permeten que persones 
sense gaire experiència botànica puguin fer una 
avaluació raonable de la qualitat com a hàbitat 
dels trams de bosc de ribera. Les fitxes consi-
deren diversos paràmetres del bosc de ribera 
relacionats amb les dimensions, la continuïtat, 
la riquesa vegetal i les alteracions derivades de 
l’activitat humana. A cada paràmetre se li assig-
na una puntuació, i sumant tots els punts s’obté 
un índex de qualitat del tram avaluat, amb cinc 
categories, des de “molt deficient” fins a “molt 
bona”. Es tracta d’un índex que s’ha elaborat 
específicament pensant en aquests hàbitats de 
la xarxa Natura 2000 en les condicions del Parc. 
No s’ha de confondre amb índexs de qualitat del 

bosc de ribera de tipus molt genèric, que se 
solen utilitzar en estudis de rius i que te-

nen poc en compte la definició de les ti-
pologies d’hàbitats de ribera d’interès 
europeu.

Primers resultats
L’any 2016 es va començar 
l’avaluació de boscos de ribera al 
sector berguedà del Parc i a la vall 
de la Vansa. En total s’han avaluat 

22 trams fluvials, amb una longi-
tud conjunta d’uns 13 km. Els cursos 

d’aigua avaluats han estat tres de l’alt 
Llobregat (riu Bastareny, riera de Gréixer i 

torrent de la font del Faig) i un de la vall de 
la Vansa (riu de Josa). El tipus de bosc de ribera 
en aquests cursos d’aigua ha estat en general el 
sargar, llevat de la riera de Gréixer, en la qual els 
dos trams avaluats (menys d’1 km de longitud) 
corresponen a verneda.

D’acord amb els criteris utilitzats, es pot conside-
rar que la major part dels trams analitzats tenen 
una qualitat acceptable com a hàbitat de ribera. 
La categoria “acceptable” és la intermèdia de 
les cinc que poden resultar amb la puntuació 
d’aquestes avaluacions, de manera que es po-
dria dir que aquests boscos de ribera del Parc no 

estan ni gaire malament ni gaire bé. Cap tram ha 
estat qualificat de qualitat “molt bona” ni “molt 
dolenta”. Només dos (menys del 10 %) han tingut 
una valoració “bona”: un de la riera de Gréixer 
amb verneda i un del riu de Josa amb sargar. 
Quatre altres trams han estat qualificats com a 
“deficients”. D’aquests trams deficients, dos se 
situen al torrent de la Font del Faig i és probable 
que la causa siguin els condicionants naturals, 
ja que és una zona molt rocosa. Als altres dos 
trams, a l’alt Bastareny i al riu de Josa, les causes 
de la mala qualitat són les alteracions derivades 
de l’activitat humana.

Aquesta avaluació dels boscos de ribera només 
ha començat, de manera que encara és aviat per 
extreure’n conclusions. Tot i això, aquests primers 
resultats ja són representatius d’alguns cursos 
d’aigua importants del Parc, i el que mostren és 
que la situació no és òptima, sense arribar a ser 
preocupant. Hi ha feina per fer si es volen tenir 
mostres d’alta qualitat (valoració “molt bona”) 
dels hàbitats de ribera d’interès comunitari euro-
peu representats al Parc, que és l’objectiu marcat 
per a la xarxa Natura 2000. Aquest objectiu de 
qualitat segurament requerirà una gestió activa, 
destinada a recuperar i millorar els boscos de ri-
bera, ja que la gestió passiva —limitada a regular 
activitats i aplicar les normatives— pot permetre 
mantenir una qualitat acceptable però en molts 
casos fa difícil o massa lenta una millora impor-
tant. 



Parc Natural del
Cadí-Moixeró

Fotografies:
A sobre, Església de Sant 
Climent, a Estana.

A sota, a l’esquerra, els murs de 
pedra delimiten el camí.

A sota, a la dreta, mirador sud-
est, amb vistes sobre la serra 
del Cadí.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró
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Els miradors del Pla de l’Àliga
Es tracta d’un itinerari de natura amb vistes als 
quatre punts cardinals, amb miradors i taules 
d’orientació que ens ajudaran a interpretar el pai-
satge. Transcorre per la zona del pla de l’Àliga, a 
la població d’Estana, per un sender de fàcil accés 
i amb excel·lents vistes.

Com arribar-hi
Des de Martinet de Cerdanya, s’agafa la carrete-
ra local LV-4055 seguint indicacions cap a Mon-
tellà; després d’uns 400 m, es pren el trencall de 
la depuradora, a partir del qual cal anar seguint 
les indicacions cap a Estana. Al començament 
del poble hi ha un aparcament recomanat, ja que 
l’indret és molt petit i a l’interior és complicat 
d’estacionar-hi. 

Què hi veurem
La ruta s’inicia al costat de l’església, dedicada 
a Sant Climent. A mà dreta surt un camí de terra 
que, al principi, està ben de limitat amb murs, 
entre prats cultivats i pastures. A mesura que es 
va guanyant alçada, s’endinsa en un bosc solell 
amb pi roig (Pinus sylvestris) i boix (Buxus sem-
pervirens). A la part alta del recorregut, el pla de 
l’Àliga,  hi ha una zona de prat subalpí amb cla-
pes de bosc i arbustos.

Al llarg del recorregut també descobrirem gran 
quantitat de plantes aromàtiques com la farigola 

(Thymus vulgaris), la sajolida (Satureja montana) 
o l’espígol (Lavandula angustifolia), entre altres.
La situació alçada del pla de l’Àliga respecte de 
les zones circumdants facilita una àmplia visió de 
les muntanyes que l’envolten. Així, desplaçant-
nos als diferents extrems del pla, podem divisar 
a la part sud des de la Tosa a l’est, que sobresurt 
un tros, fins al cap de la Fesa, final de la serra del 
Cadí, a l’oest. A la part nord es divisa des de Sant 
Joan de l’Erm a l’oest fins a altra vegada la Tosa 
a l’extrem est. En total, una vista de 360º en un 
recorregut de poc més de 3 km.

Des del pla, l’itinerari inicia un circuit circular, 
en sentit contrari a les agulles del rellotge. 
La primera taula, orientada al sud-est, 
ens ofereix una imatge privilegiada 
de les imponents parets de la cara 
nord del Cadí, des dels Terrers fins 
al puig de les Gralleres.

El segon mirador, amb una orientació nord-est, 
ens ofereix una esplèndida panoràmica de la 
Cerdanya. Podem veure pobles propers com Béi-
xec i Montellà i de més allunyats com Lles, Tra-
vesseres, Prullans o Bellver de Cerdanya, entre 
altres. També, podem divisar cims com la Tossa 
Plana de Lles, la Carbassa o, fins i tot, el Carlit.



Continuant la ruta ens acostem al tercer mirador, 
encarat al nord-est, que ofereix excel·lents 

vistes. A primer terme divisem el mas de 
cal Bima on, segons la llegenda, hi ha el 

tresor amagat de Xipaguazin, una de 
les filles de l’emperador asteca Moc-
tezuma, casada amb Joan Grau, 
baró de Toloriu, que l’any 1519 va 
participar en la conquesta de Mèxic 
sota les ordres d’Hernán Cortés.    

Finalment, arribem al quart mirador (sud-oest), 
que ens ofereix una magnífica perspectiva sobre 
el poble del Querforadat, al peu del Tossal del 
Quer, i la serra del Cadí des del cap de la Fesa 
fins al pic de Costa Cabirolera.
Un cop hem descobert els quatre miradors, es 
retorna pel mateix camí per on s’ha arribat al pla 
de l’Àliga.

Fotografia:
 A dalt, a l’esquerra, el segon mi-
rador, amb vistes a la Cerdanya.

A sota, a l’esquerra, el mirador 
nord-oest, amb el mas de cal 
Bima, a primer terme.

A dalt, a la dreta, camí cap al da-
rrer mirador, orientat al sud-oest.

A sota, a la dreta, Parc dels Bún-
quers de Martinet i Montellà.

A sobre, el santuari de Bastanist.

Arxiu del Parc Natural del Ca-
dí-Moixeró

ITINERARIS
Els miradors del Pla de l’Àliga

Altres visites recomanables
A més de la tradicional excursió a Prat de Cadí, 
la zona gaudeix de força atractius turístics, que 
permeten complementar la Ruta dels miradors 
del pla de l’Àliga. Poc després de Martinet, en 
el Paratge del Cabiscol, a l’antiga piscifactoria, 
trobem dos interessants centres d’interpretació:
- Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà:  
muntatge museogràfic sobre la línia del Pirineu 
amb una visita guiada a restes de búnquers en-
cara existents.

- Casa del Riu: acull una mostra sobre els eco-
sistemes fluvials.
També, prenent el trencant cap a Víllec, tot pas-
sant pel Molí de Bramassacs,  podem visitar el 
Santuari de Bastanist, situat a 1.227 m, als peus 
de la serra del Cadí.

Fitxa tècnica

Sortida i arribada:
Estana (1.495m)
Temps de recorregut: 
2.00h 
Punt més alt:
Pla de l’Àliga (1.600m)
Dificultat: Fàcil
Època recomanada:
Tot l’any

Podeu descarregar el fu-
lletó de la ruta a la pàgi-
na web del parc http://
parcsnaturals.gencat.
cat/cadi, a l’apartat 
d’equipaments i itineraris.



Josep Ureña i Llitjós i
Ester Berenguer Cuyàs

 Associació Medieval
 de Bagà

Fotografies:
A l’esquerra, actuació de 
l’Esbart Cadí durant l’aplec de 
Paller (anys 70).

Arxiu Ureña Llitjós

A la dreta, aplec de Sant Joan 
de Cornudell.

Arxiu Ajuntament de Castellar 
de n’Hug

A sobre , aplec de Sant Miquel 
de Turbians.

Pere Pedrals Casas
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Els aplecs de l’Alt Berguedà: devoció, tradició i germanor
En aquesta tercera entrega descriurem els aplecs 
que se celebren en els municipis de l’Alt Bergue-
dà dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

A BAGÀ es fa l’aplec de Sant Joan de 
l’Avellanet, en una petita capella romànica del 
segle XII d’una sola nau, amb un absis al costat 
de llevant. El 24 de juny de 1987 els Amics dels 
Monuments de la Vall del Bastareny van fer-hi el 
primer aplec, que actualment encara se celebra.

El segon diumenge de setembre es fa l’aplec 
de Paller al santuari que porta el seu nom. La 
devoció a la  Mare de Déu de Paller, patrona de 
Bagà, es remunta al segle XIII. La imatge romà-
nica original va desaparèixer, i al seu lloc n’hi ha 
una altra de fusta policromada d’estil neoclàssic, 
segurament de l’època en què es va construir el 
santuari de Paller de Baix. El santuari actual es va 
construir l’any 1747 en substitució del romànic, 
originàriament a Paller de Dalt. Situat a uns tres 
quilòmetres del poble, els baganesos que du-
rant l’any viuen fora de la població s’hi retroben 
anualment, celebrant una missa amb el cant dels 
goigs, una ballada de sardanes, i se sol aprofitar 
la diada per dinar a l’esplanada del santuari o a 
l’hostatgeria.

A CASTELLAR DE N’HUG, el dia de sant Joan fan 
l’aplec a Sant Joan de Cornudell, una petita es-
glésia romànica del segle XI enclavada damunt 
d’un penyal. La consideren la Festa Major Xica. 

La gent s’aplega a l’ermita, on es fa un esmorzar, 
una missa i reparteixen un panet beneït, fan tocar 
les campanes i ballen sardanes.

L’11 de juliol els castellanesos cele-
bren l’aplec de Montgrony i es des-
placen al santuari situat al municipi 
de Gombrèn per renovar el vot de 
poble. Molts hi van caminant des de 
Castellar de n’Hug. Comparteixen 
l’esmorzar i hi celebren una euca-
ristia. És una tradició ben arrelada 
que van iniciar els seus avantpassats 
ja fa molts anys.

A GISCLARENY trobem l’aplec de Sant 
Miquel de Turbians, que se celebra el diu-
menge més proper al 8 de maig. La petita ermita 
romànica original, d’una sola nau i sense absis, 
ja és esmentada des de l’any 839, i fins al segle 
XVIII va servir com a església parroquial. Després 
de la missa es renova el vell costum de repartir 
un panet beneït a tots els assistents.

A GÓSOL, l’aplec de Santa Margarida se ce-
lebra el 20 de juliol a l’ermita que porta el seu 
nom. Construïda l’any 1763, situada a uns dos 
quilòmetres del centre del poble, la gent hi puja 
caminant. S’hi fa una missa, es canten els goigs 
en honor a la santa i la majoria es queda a dinar 
pels voltants amb la família.



Fotografia:
A l’esquerra, a dalt, aplec a 
l’ermita de Santa Margarida.

Arxiu de l’Ajuntament de 
Gósol

A l’esquerra, a sota, aplec de 
Sant Marc, a Brocà.

Axel Lapuerta Coll

A la dreta, aplec de Gavarrós.

Ester Berenguer Cuyàs

A sobre, interior de l’ermita de 
Santa Maria de Rocasança.

Pere Pedrals Casas
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A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, el 25 d’abril, 
festivitat de Sant Marc, se celebra 

l’aplec en honor a aquest sant, però 
es porta a terme a l’església de Sant 
Martí, situada a l’antic indret disse-
minat de Brocà. L’original esglesio-
la de Sant Marc, encimbellada a la 
serra homònima, es troba en estat 
de ruïnes. No obstant això, des de 
fa uns anys s’ha recuperat l’antiga 
tradició d’encendre un foc al cim 

la nit abans, i el jovent hi puja a so-
par. L’aplec pròpiament dit aplega els 

veïns de Guardiola i molts de Bagà en 
una missa i es reparteix un panet beneït a 

tots els assistents. Són moltes les famílies que 
aprofiten el dia per dinar a l’aire lliure als voltants 

de Sant Martí. A la tarda, ja a la plaça de Guardio-
la, es fa una xocolatada popular.

L’últim diumenge de maig se celebra l’aplec de 
Santa Maria de Rocasança. L’ermita, d’estil 
romànic, està afegida a dins 
la casa pairal de l’Hospitalet, 
ja documentada des de l’any 
1262. Consta d’una sola nau 
rematada amb un absis semi-
circular. A l’interior, hi ha una 
reproducció de la talla romànica 
de Santa Maria; l’original va ser 
destruïda l’any 1936. L’aplec 
consisteix en una missa i des-
prés hi ha un berenar popular 
per a tothom.

El 25 d’agost, se celebra l’aplec 
de Sant Genís de Gavarrós a l’antic disseminat 
de Gavarrós. L’església, de planta romànica, fou 
reformada al segle XVIII. S’oficia una missa, es 
canten els goigs en honor al sant, es fa la benedic-
ció del terme, també es reparteix un panet beneït, 
i la festa acaba amb un dinar de germanor i ball.

L’últim diumenge de novembre té lloc l’aplec de 
Sant Andreu de Gréixer. L’esglesiola romànica, 
consagrada l’any 871, està situada en un entorn 
privilegiat als peus del Moixeró. Té una sola nau 
coberta amb volta de mig punt i és coronada per 
un petit absis semicircular. L’aplec reuneix baga-



Il·lustracions:
 Alguns goigs són molt antics, 

com els de Gresolet, de 1670 ,
 o els de Paller, de 1840.

 Arxiu Ureña i Llitjós

Fotografies:
A l’esqueta, a dalt, aplec de 
Sant Andreu de Gréixer.

Josep Ureña Llitjós

A l’esquerra, a sota, la Dansa 
de Falgars

Arxiu Ajuntament de La Pobla 
de Lillet

A la dreta, aplec a Santa Maria 
del Castell (1971).

Jordi Vives - Arxiu
Ajuntament de Saldes
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nesos i guardiolencs en una jornada de germa-
nor que s’inicia amb una missa i la 
cantada dels goigs de Sant Andreu. 

Es clou la festa amb 
un gran esmorzar 
amb acompanyament 
musical ofert pels 
propietaris del lloga-
ret.

A LA POBLA DE LI-
LLET trobem, per 
Sant Isidre, el 15 de 
maig, un romiatge fins 

al Monestir de Santa Maria. Des 
del poble, a uns dos quilòmetres del monestir, 
es porta el sant damunt d’una carreta guarnida i 
tirada per bous; se celebra l’eucaristia i es repar-
teix un panet beneït i coca amb embotits a tots 
els assistents. L’església del monestir, esmenta-
da ja l’any 819, és d’estil romànic i planta llatina, 
i ha sofert moltes reformes fins avui.

El dilluns de Cinquagesma se celebra la dansa de 
Falgars al santuari de la Mare de Déu de Falgars 
en el santuari que porta el seu nom, lloc de pe-
legrinatge pels pobletans i veïns d’altres indrets. 
La imatge de la verge de Falgars, que es mostra 
donant el pit al fill, és de principis del gòtic, es-
culpida en alabastre; la primitiva va desaparèixer. 
La festa comença al matí amb una cercavila des 
de la Pobla fins al santuari, on s’oficia una missa 
solemne amb la cantada dels goigs. Els feligre-
sos es queden a dinar a l’esplanada i després 
té lloc el llevant de taula, un recorregut amb els 
músics i les pavordes que demanen la voluntat 
per sufragar els costos de la festa. Seguidament, 
es balla la tradicional dansa de Falgars i les co-
rrandes i s’acaba amb sardanes. La dansa 
és d’origen medieval, i inicialment es ba-
llava a la Pobla però des del 1646 es 
balla al santuari.

A SALDES, els saldencs es reunei-
xen el 25 de març a la petita er-
mita romànica de Santa Maria del 
Castell, al costat de l’antic castell 
de Saldes, del qual es té notícia des 
del segle XII. La imatge romànica va 
desaparèixer durant la Guerra Civil.

Al petit llogaret de Molers, situat a 1163 m, és 
on es troba la petita església romànica de Sant 
Ponç, del segle XI, formada per una sola nau amb 
un absis semicircular. L’aplec reuneix els veïns el 
diumenge més proper a l’11 de maig; s’hi cele-



Fotografies:
A l’esquerra, a dalt, aplec de 
Sant Antoni de Feners.

Ramon Viladés - Arxiu
Ajuntament de Saldes

A l’esquerra, a sota, aplec de 
Gresolet.

Jordi Garcia i Petit

A la dreta, aplec de Sant Ramon.

Sara Pinos

A sobre, ermita de Santa
Magdalena.
Arxiu del Parc Natural del
Cadí-Moixeró
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bra una missa amb la cantada dels goigs dedi-
cats a Sant Ponç, i acaba la festa amb ball.

L’aplec de Sant Antoni de Feners té lloc el diu-
menge posterior al 13 de juny. Els seus habi-

tants i veïns s’ajunten per gaudir d’un dia 
a l’aire lliure amb missa, balls i menjar. 

La capella és una esglesiola petita 
d’una sola nau amb presbiteri qua-
drat i coberta amb volta de canó; la 
teulada, a doble vessant, fou cons-
truïda al segle XVIII.

El 8 de setembre, principalment els 
veïns de Saldes i de Gisclareny es 

reuneixen a l’aplec de la Mare de 
Déu de Gresolet al santuari que por-

ta aquest nom, ja esmentat l’any 1258. 
L’indret, al fons de la vall del torrent de 

Gresolet, és un espai dominat pel vessant 
nord del Pedraforca i envoltat de planells de pas-
tura i de bosc. La imatge de la mare de Déu és de 

talla gòtica. La jornada s’inicia al matí, quan arri-
ba el bestiar de la muntanya i hi té lloc una fira 
i exposició ramadera. La festa prossegueix amb 
una missa solemne amb la cantada dels goigs, i 
un dinar a l’exterior, i acaba amb ball, coca i mos-
catell per a tothom. Se sortegen caps de bestiar 
que són obsequi dels capmassats de Gresolet.

A SANT JULIÀ DE CERDANYOLA, el diumenge 
més proper a l’11 de maig, els cerdanyolencs 
es desplacen al santuari de Falgars per celebrar 
l’aplec per renovar el vot de poble recordant la 
promesa que van fer els seus avantpassats amb 
motiu de la plaga de la llagosta que va afectar el 
municipi.

A VALLCEBRE, cada any, el dia 22 de juliol, ce-
lebren l’aplec de Santa Magdalena. L’ermita, 
situada enmig d’un bosc espès, el Boixader, fou 
construïda al llarg del segle XVII davant d’una 
font —de la qual actualment no surt aigua— on 
antigament acudia la gent a curar-se les berru-
gues. A la festa se celebra una missa i un esmor-
zar popular.

El diumenge més proper al 31 d’agost, té lloc 
l’aplec de Sant Ramon a la capella situada al 
Portet, que fou construïda als segles XVI-XVII, 
promoguda i pagada pels habitants del Portet. 
Després de la missa preceptiva, els veïns es que-
den a dinar als paratges que envolten l’indret. Fa 
anys hi havia feligresos que hi pujaven descalços 
en compliment d’alguna prometença. 



Jaume i Isidre Tomàs Prat, de Saldes: “El Pedraforca ha estat sempre 
un reclam important. (...) La llàstima és el poc seny, la poca mesura i el poc 
respecte per la natura i l’entorn d’alguns d’aquests visitants”. 

Redacció:
  Jordi Pardinilla Vilaplana

Fotografies:
L’Isidre (esquerra) i el Jaume 
(dreta) a casa seva, el dia 
d’aquesta entrevista.

Jordi Pardinilla Vilaplana

Cal Susagna, al barri dels 
Serrats, a Saldes.

Arxiu Família Tomàs Prat

Els germans 
Tomàs Prat de 
Saldes van arri-
bar a ser 10 (dos 
van morir molt 
joves). La vida 
els ha portat uns 
cap aquí i els al-
tres cap allà. Dos 
d’ells, l’Isidre i el 
Jaume, van fer 
la seva a Saldes. 
Fills de Cal Su-

sagna, al barri dels Serrats, a la carretera que 
porta al mirador. Allí van néixer, van créixer i 
d’on en van marxar anys després. Ara, la casa 
familiar dels Tomàs està sent recuperada per 
una neboda.

La família Tomàs és de Saldes. No sabem si de 
sempre, però sí sabem que durant força gene-
racions. Es dedicaven, com era habitual, a la pa-
gesia. Parlem d’una època, com ells recorden, 
quan a les cases hi havia cinc o sis porcs que 
s’engreixaven durant l’any i que quan arribava 
el fred ben viu es mataven i se’n feien embo-
tits, entre altres peces. “A casa teníem la sort 
que la mare era budellera i el pare matador. No 
ens era menester ningú per fer la matança. Ens 
ho fèiem nosaltres”, expliquen. Porcs, gallines, 
conills, una dotzena de vaques de llet, l’hort i 
el blat. “En aquella època el pa ens el coíem a 
casa”, afirmen. I encara recorden que per Nadal 
“a la taula, d’àpat de celebració, hi havia pollas-
tre i, per la Festa Major, un xai”.

El pare dels nostres entrevistats –Joan Tomàs 
Camps, que fou l’alcalde de Saldes acabada la 
Guerra Civil- va fer durant molts anys feines al 
bosc –arrastrador, com en deien abans (arros-
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segador)-. Tenia una colla de treballadors i tres 
mules i un matxo. Amb l’ajut del bestiar, arros-
segaven els arbres i els treien del mig del bosc. 
La mecanització va comportar la pèrdua de llocs 
de treball i la desaparició del bestiar en aquests 
tipus de feines. “Si els nostres avantpassats 
veiessin com s’està talant el bosc avui queda-
rien esgarrifats. No hi ha massa mesura. Això ha 
canviat molt. Molt”, expliquen. Tant ha canviat 
que avui la fusta no val massa res “quan, per a 
moltes cases, el treball al bosc i la venda de 
la fusta era un bon complement econò-
mic. Era font d’ingressos i generava 
llocs de treball”, diuen. És clar que, 
com ells mateixos recorden, els 
arbres eren bons per a les bigues 
o per fer-ne pals de telèfon i de 
l’electricitat. “Un pi, un bon tronc 
de 8 o 9 metres, que serviria com 
a pal de la llum, costava 1.200 
pessetes”, afirmen amb un somriu-
re ampli; sembla un acudit. 

El Jaume -78 anys- i l’Isidre -73 anys- 
(l’un del 39 i l’altra del 43) van néixer en 
una època que per no haver-hi no hi havia 
ni tant sols carretera a Saldes. Per posar uns 
exemples: la carretera hi va arribar a finals 
dels anys 50; l’electricitat en el 1947 i l’escola 
el 1944 (val a dir que abans, a Ca la Xica, hi 
havia una habitació que s’utilitzava com a es-
cola, amb una professora vinguda de fora). De 
la infantesa, viscuda en temps de la postguerra 
civil, van passar a ser homes. Amb 8 i 10 anys, 
els dos marrecs Tomàs guardaven ovelles i va-
ques (per altres, per fer uns dinerets). “Jocs? Sí, 
com tots. Quan ens trobàvem tots al barri. Có-
rrer i amagar-se... poca cosa”, recorden. Però, 
que us cagava el tió?, demano. “No el fèiem el 
tió. Hi havia els Reis. Però els Reis no porta-
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Fotografies:
A sota, l’Isidre, fent el servei 
militar a Berga amb el seu 
germà, el Ramon. L’Isidre s’hi 
va presentar voluntari per poder 
estar prop de casa.

A sobre, fotografia de família, 
de primers dels anys 40, amb 
quatre dels germans Tomàs. 
D’esquerra a dreta: la
Montserrat, el Miquel, el Jaume 
(dret, amb camisa blanca) i el 
Joan, l’hereu.

Arxiu Família Tomàs Prat

ven joguines. Portaven roba. Portaven un parell 
d’espardenyes noves. Coses pràctiques. Allò 
que necessitaves”, explica el Jaume.

Quan els nostres dos protagonistes van néixer, 
al nucli dels Serrats tampoc no hi havia aigua 
canalitzada ni telèfon. A Saldes, el telèfon va 
arribar posteriorment. La centraleta era a Cal 
Perdiu i se’n cuidaven dues dones, expliquen. 

Totes aquestes “modernitats”, aquests serveis, 
van anar arribant del bracet de la mineria, una 
activitat econòmica que els va canviar les vides 
als veïns de la zona. “Va ser molt important i res 
no hauria estat igual si no hi hagués hagut du-

rant anys l’activitat minera a la vall”, afirmen. 
Cap dels dos no s’hi va dedicar mai a la 

mina –puntualment, el Jaume-. Recor-
den, però, com els anys de generosa 

activitat minera, Saldes tenia més de 
1.000 habitants (l’any 1920 Saldes 
tenia 382 empadronats; l’any 1940 
n’eren 675; l’any 1950 eren 864 i 
l’any 1960 més de 1.000 habitants. 
D’ençà d’aquesta dècada, el mu-

nicipi ha registrat una pèrdua pro-
gressiva d’empadronats i actualment 

hi ha 280 veïns). 

L’empresa donava feina a centenars de 
treballadors. La bonança es va notar a les 

llars de Saldes i van créixer al voltant negocis, 
com ara botigues, bars o fondes. Les mines de 
Saldes també ho eren les de Massanés o les 
de l’Aspà. I també, és clar, res tenia a veure els 
principis de la mineria a l’explotació que Carbo-
nes Pedraforca, SA, va fer posteriorment. “Anti-
gament, les vagonetes carregades de carbó es 
treien amb mules. Amb la Molinera”, diu el Jau-
me. La Molinera?, demano. “Era el nom d’una 
mula que hi havia hagut. Me’n recordo perquè 
era espavilada. Els vagons estaven encadenats, 
l’un amb l’altre. I s’anaven carregant un per un. 
Quan la vagoneta estava carregada dèiem: “tira 
un pas”. I ella, la mula, avançava un pas. I ens 
deixava a la nostra altura el següent vagó, buit, 
per carregar. I així successivament fins el desè. 
Quan s’havia carregat el desè, i sempre el desè, 
sense dir-li res i encara que li diguessis que 
s’aturés, ella no feia gens de cas i marxava tota 
sola, amb les vagonetes plenes, fora de la mina 
per descarregar el carbó”, detalla el Jaume.

Immigració
Aquells anys de creixement demogràfic, a Sal-
des hi va arribar gent per a tot i gent d’arreu: 
gallecs, asturians, andalusos, aragonesos, ca-
talans de les àrees metropolitanes i marroquins 
en els últims anys. Hi havia molta feina però 
no hi havia allotjament. “Les cases de pagès 
acollien aquells treballadors. Aquí no hi havia 
apartaments ni noves edificacions. Si venien 
sols, les cases de pagès de la zona –“com ara 
nosaltres mateixos a Cal Susagna”-, tenien una 
habitació per acollir-los. Si arribaven en famí-
lies es feien barraques amb fustes, a tocar de 
les mines. Alguns, fins i tot, havien aprofitat 
instal·lacions mineres condicionades com a ha-
bitatges per viure. Era provisional però no tenien 
cap comoditat. Cap ni una. Vist amb el temps, 
sembla mentida. Però, val a dir, que molts van 
guanyar-se la vida i van poder progressar”.

També és cert, com ells mateixos expliquen, que 
aquests calers a la butxaca que ha suposat la 



Fotografies:
El Jaume amb un company i veí 
de Saldes (el Joan Casadesús 
de Cal Xic), tots dos del mateix 
any (foto de quintos). 

L’Isidre sosté una neboda (la 
Jordina), en una fotografia feta 
a Cal Susagna.
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A la dreta, els dos germans 
Tomàs a l’exterior de la casa.

Jordi Pardinilla Vilaplana
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mineria per a molts dels veïns de Saldes, a més 
del fet de les millores de les comunicacions -ha 
estat i és molt beneficiós per al territori- ha ge-
nerat una contra emigració interna per a molts 
joves saldencs que han assentat les seves resi-
dències en altres punts de la comarca, especial-
ment a Berga. El jovent d’aquell moment i que 
treballava a la mina marxava i es casava fora i 
amb el tancament de la mina, aquests últims 
anys, la localitat ha perdut els qui van venir-hi a 
treballar i també els joves del poble que ja viuen 
en altres municipis, amb altres comoditats i ser-
veis de tot tipus a tocar de les seves llars.
De les millores viàries, els dos germans s’omplen 
la boca. Els Tomàs hi tenen una fixació. El cul de 
sac que probablement va ser la vall durant anys 
i anys, amb les carretes i els traginers com a 
única forma de connectar-se al món –els havien 
explicat històries de la colla de matxos que tenia 
el Rovira, de Guardiola de Berguedà, que feia de 
transportista i anava fins a Gósol, passant per 
l’obaga, del Cruce al Coll de la Trapa-, va deixar 
de ser-ho d’un dia per un altre. A mesura que els 
camins s’eixamplaven i passaven a ser carre-
teres, sense pavimentar primer, pavimentades 
després, els camions i els cotxes van portar el 
progrés, per dir-ho d’alguna forma. El progrés 
i el món. De joves recorden el Calmet i el Cinto, 
de Guardiola, l’un transportista i l’altra majorista 
de verdures que pujaven regularment a Saldes. 

Diu l’Isidre que un germà, el Miquel, aquells anys 
50, va tenir un accident i amb una escopeta és va 
ferir la cama. Un diumenge al migdia. Què caram 
s’havia de fer en aquests casos? “Doncs vam 
recordar que un xicot de Guardiola, que ja por-
tava un dels primers camions de carbó d’aquell 
temps, festejava amb una jove de l’Aspà. El nos-
tre oncle el va anar a buscar a peu, de Saldes a 
l’Aspà, per demanar-li que baixés el ferit a Guar-
diola. No hi havia res més! I encara gràcies”.

L’Isidre i el Jaume han fet vida a Saldes. El Jau-
me, el més gran dels dos, sempre. La seva vida 

l’ha dedicat a la ramaderia (oví i boví) i ha fet 
de pastor per al bestiar propi i per al d’altres. 
L’Isidre ha tingut altres inquietuds. Va fer, de ben 
jove, d’aprenent de forner al Molí de la Palanca 
i, amb l’ofici après, va marxar primer a Girone-
lla i després a Mollet. Torna a casa, poc temps 
després, per treballar primer a l’ICONA i després 
a la brigada del Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Veïns de Saldes de tota la vida, saben reconèi-
xer els beneficis –i també les parts negatives- 
que ha tingut la mineria per la zona. I ara, el 
mateix, en el cas del turisme que com a branca 
econòmica ha crescut molt aquests anys. “El 
Pedraforca ha estat sempre un reclam impor-
tant. Ara, a més, les millores en les carreteres 
fan la zona més accessible. I d’això viuen 
bastantes famílies que tenen negocis 
vinculats amb l’hostaleria. La llàstima 
és el poc seny, la poca mesura i el 
poc respecte per la natura i l’entorn 
d’alguns d’aquests visitants. Pas-
sen per arreu, sense mirar res, 
com si fossin a casa seva. És més. 
En ocasions, sobretot aquests que 
vénen amb 4x4, encara et donen 
feina perquè els has d’anar a res-
catar”, afirma l’Isidre. 
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