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Un primer semestre carregat de notícies. Bones 
notícies com el pressupost del Règim d’autonomia 
econòmica (RAE) del Parc Natural, que s’ha multi-
plicat gairebé per 3 i arriba quasi als 300.000 eu-
ros. Cal afegir les inversions en importants obres 
per un import de 120.000 euros, com la consoli-
dació de la pista de Prat d’Aguiló, tancada des de 
fa molts mesos pel perill d’esllavissada en un punt 
del seu traçat; l’adequació de pistes forestals; la 
instal·lació de passos canadencs; la reordenació 
de les zones d’aparcament dels accessos al mira-

dor de Gresolet i el refugi Estasen al Pedraforca; i 
l’adequació del primer tram de la pista del Collell i 
instal·lació de baranes de seguretat.
Un any, doncs, ple d’oportunitats per executar 
bona part dels projectes i propostes d’actuació fe-
tes des del territori, que havien quedat a l’espera 
de rebre finançament. El segon semestre serà, 
doncs, intens en la realització d’aquestes i moltes 
altres accions programades, que es poden consul-
tar en detall a la web del Parc dins del Programa 
d’actuacions 2017.
Una malaurada notícia entristia aquest semestre. 
Al març ens deixava la directora del Parc Natural 
de la Serra de Montsant, la Neus Miró, desprès 
d’una aferrissada lluita amb una leucèmia. La 
pèrdua sentida pels companys, amics i veïns de 
Montsant, pels de tots els parcs de Catalunya, per 
familiars i amics, i el record de la vitalitat de la 
Neus, el seu tarannà amable però tenaç i la passió 
per la seva feina, la terra i la gent dels municipis 
del Parc, no els podrem oblidar. S’ha guanyat el cor 
de tots i un lloc destacat en la història de la gestió 
dels espais naturals protegits de Catalunya.
La vida, però, segueix i l’equip gestor de Montsant 
i els dels altres parcs continuem aquesta tasca 
de preservar el ric patrimoni natural que tenim, 
apropant-lo a la gent i fent que esdevingui una 
oportunitat de riquesa per als territoris i el conjunt 
del país.
Molt s’ha parlat aquests primers mesos de l’any 
de la processionària del pi, que ha proliferat tant 
que esdevé un problema conviure-hi, no només 
per l’afectació als pins, sinó també per a persones 
i animals. A més de les fumigacions del Departa-
ment d’Agricultura, des del Parc volem endegar 
una prova pilot per combatre-la amb trampes de 
feromones, que es poden trobar al mercat i que 
són útils per tractar superfícies d’unes poques 
hectàrees. Esperem que l’efecte demostratiu del 
seu bon resultat animi a d’altres a posar-ne vora 
cases i pobles.
La calor i la manca de pluges abundants son tam-
bé notícia aquests dies. Confiem que l’estiu sigui 
més humit i fresc, i que no haguem de patir pel risc 
d’incendis. Bon estiu i una tranquil·la tardor de part 
de tot l’equip gestor del Parc.
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NOTÍCIES Novetats sobre biodiversitat al Parc Natural

Fotografies:
Bosc de ribera, a la riera de 
Gréixer.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

Estat actual del camí de la tar-
tera del Pedraforca per Saldes. 

Joan Casòliva Armengou

Membres de l’Agrupació Micològica Berguedana 
han localitzat en un bosc propietat de la Genera-
litat, al municipi de Castellar de n’Hug, una nova 
espècie de fong protegida en perill d’extinció 
segons el Decret de la Generalitat de Catalunya 
172/2008. Es tracta de Hericium erinaceus, i 
és l’única localitat al Parc Natural coneguda fins 
ara d’aquesta espècie. També ha localitzat altres 
espècies sensibles, de gran interès per ser les 
primeres deteccions al Parc i del Prepirineu. 
Per segon any han estat localitzats exemplars 
de Rosalia alpina a la vall de Gresolet, gràcies 
a l’ajut dels guardes del refugi Lluís Estasen. 
Aquesta reiterada presència per tercer any con-
secutiu permet suposar una població establerta 
que confiem que es vagi estenent a mesura que 
es donin nous bosquets madurs amb arbres vells. 
S’està fent un seguiment de les parelles nidifi-

cants d’àguila daurada (Aquila chrysaetos) al 
Parc que es preveu finalitzar durant el mes de 
juliol. La revisió de la situació d’aquesta impor-
tant espècie, permetrà millorar el seu control i 
gestió, juntament amb aquelles altres espècies 
rupícoles que s’hagin pogut detectar durant els 
treballs de camp (voltors, aufrany, falcó pelegrí, 
xoriguer, gralles de bec groc i de bec vermell.....)
S’està portant a terme la caracterització dels 
hàbitats d’interès prioritari europeu de prats 
de dall i de bosc de ribera en l’àmbit del Parc 
Natural en la qual col·labora l’alumnat en pràcti-
ques de diferents escoles de formació i univer-
sitats. Aquest seguiment facilitarà conèixer 
en detall les característiques i situació 
d’aquests hàbitats, per tal de decidir 
si cal alguna acció concreta per a la 
seva preservació i millora.

Continua el seguiment de llop
Tot i el seguiment que continua fent el Parc Natu-
ral i els agents rurals, no s’ha detectat cap indi-
ci de presència de llop al Parc Natural i entorns. 

L’única presència documentada de 
llop a Catalunya segueix sent a la 
zona de Freser – Setcases al Ripollès.

Èxit del camí de la tartera del Pedraforca per Saldes
L’any passat des del Parc Natural, amb l’ajut de 
la Fundació de La Caixa, es va poder millorar i 
deixar a punt un bon camí per baixar amb se-
guretat per la vora de la tartera del Pedraforca 
pel vessant de Saldes. Després de funcionar du-
rant l’estiu i la tardor passada, i de suportar la 
climatologia hivernal, la neu i el gel s’hi ha fet 
una diagnosi en què s’ha comprovat que el camí 
ha patit un cert desgast però que es conserva 
encara en un estat prou bo.
Tot i això s’hi està fent una nova inversió per 
millorar-lo, eliminar els punts febles i assegurar-
lo al màxim possible, una qüestió complicada al 
discórrer en gran part sobre trams de tartera en 
moviment constant. Els dos objectius principals 
del camí eren la preservació de la tartera i la mi-
llora de la seguretat dels excursionistes. Actual-

ment, més del 90% de la gent baixa pel camí 
i no per la tartera, de forma total o parcial. Per 
tant, considerem que el primer objectiu s’està 
complint. Nosaltres pensem que el segon tam-
bé, ja que en el que portem d’estiu el 100% dels 
rescats dels GRAE en aquesta zona han estat a la 
tartera i no n’hi ha hagut cap al camí. Això signi-
fica que al camí hi poden haver relliscades, però 
que no hi ha hagut cap accident greu. 
En qualsevol, cas des del Parc Natural som cons-
cients que mai deixarà de ser un camí d’alta 
muntanya situat en un lloc dinàmic (les tarteres 
ho són totes per definició), on hi arriben pedres 
contínuament, un fet que converteix alguns punts 
en relliscosos. Però veient els resultats és evident 
que aquesta línia d’actuacions està sent molt po-
sitiva.



NOTÍCIES

Aquest hivern s’han destinat molts esforços a re-
cuperar el sender de petit recorregut PR C 158, 
la via més directa per accedir al Parc Natural des 
de Guardiola de Berguedà. Els treballs, realitzats 
amb la col·laboració de l’Agència de Desenvolu-
pament del Berguedà i l’Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà, han permès recuperar el camí antic 
que evita el pas per una pista forestal i fa molt 
més agradable el recorregut. 
A la part superior del camí, d’un desnivell con-
siderable, s’han netejat les antigues marrades, 
desbrossant i eliminant la vegetació arbustiva 

que les havia tapat i s’ha facilitat l’accés al 
cim de Sant Marc. També s’ha aprofitat 

Realitzades diverses intervencions de consolidació i millora de la 
xarxa de senders

per millorar la senyalització del camí, eliminar 
l’excés de marques ja existents, recol·locar la 
senyalització vertical i instal·lar noves bandero-
les.
Altres actuacions que s’han fet dins de la con-
solidació de la xarxa de senders han estat la re-
tirada d’arbres tombats en nombrosos PR i GR 
de la cara nord del Cadí, a les comarques de la 
Cerdanya i l’Alt Urgell. Les nevades d’inici de pri-
mavera, han provocat un allau d’arbres tombats 
com a conseqüència del pes de la neu humida 
que va caure durant els mesos de març i abril, 
amb l’ajut d’algunes ventades de finals de pri-
mavera.

Fotografies:
Retirada d’arbres tombats a la 
cara nord del Cadí.

Manteniment de la pista de coll 
de Vanses. 

Condicionament 
d’infraestructures d’ús públic.

Actuacions de recuperació de 
pastures.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

A finals de primavera i principi d’estiu cal 
adequar i preparar les àrees de lleure i els 

miradors de cara a prevenir incendis forestals. 
Tot i que les infraestructures ja estan preparades 
per complir el Decret 64/95, de mesures de pre-
venció d’incendis forestals, cal un manteniment 
anual consistent a desbrossar l’herba que creix 
cada temporada, així com eliminar el matollar 
que hagi pogut sortir.

Es condicionen les infraestructures de lleure per a la tem-
porada d’incendis

A banda de les infraestructures d’ús públic, tam-
bé es fa el manteniment dels punts d’aigua per 
a la prevenció d’incendis, consistent en revisar 
les captacions per assegurar el subministrament 
d’aigua, revisar els ràcords i desbrossar la ve-
getació del voltant dels punts d’aigua i del punt 
de càrrega dels camions per facilitar l’accés dels 
vehicles d’extinció d’incendis del Bombers.

Aquesta primavera es va repassar 
la pista forestal Nas, entrant per 
Nas i sortint per Montellà, la pista 
forestal del Pedraforca, que uneix 

el mirador de Gresolet i Gisclareny, 

Obres a les pistes forestals de Nas, Pedraforca i Coll de 
Vansas

i la pista forestal que puja des de la carretera 
d’Ortedó al Coll de Vanses. 
El Parc Natural realitza el manteniment de les 
pistes forestals principals per facilitar l’accés a 
veïns, ramaders i visitants.

Aquest hivern, en col·laboració amb diversos ra-
maders de la Pobla de Lillet i Castellar de n’Hug, 
s’han seguit recuperant prats de pastura de 
muntanya, a la zona de Casa de Rus i Corral de 

Recuperació de zones de pastura de muntanya
Rus. Aquestes actuacions s’engloben en un pro-
jecte del Parc Natural per afavorir la biodiversitat 
en zones obertes i col·laborar amb la ramaderia 
de muntanya del Parc Natural.



NOTÍCIES

Els forts freds de l’hivern a l’alta muntanya pro-
voquen sovint desperfectes en els abeuradors 
d’obra i les basses d’aigua, originant normalment 
esquerdes per les quals s’escola l’aigua i no que-
da retinguda. Cada any, a finals de primavera, la 
brigada del Parc Natural repara aquests abeura-

Es reparen diferents abeuradors i basses per preparar la pujada 
del bestiar a la muntanya

Fotografies:
Condicionament de la bassa de 
la zona de Moixeró.

Refugi Lluís Estasen.

Atenció als visitants a la Casa 
dels Parcs dels Pirineus, a La 
Seu d’Urgell.

Una de les obres de l’exposició 
Llop Art.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

dors malmesos i revisa les basses d’aigua. Con-
cretament, enguany s’han arranjat el perímetre 
de la bassa d’aigua de la zona del Moixeró, per 
afavorir la ramaderia de muntanya i la prevenció 
d’incendis.

El refugi Lluís Estasen, que ha restat tancat du-
rant un mes i mig (febrer-març), ha millorat les 
seves instal·lacions amb obres a les dutxes i als 
lavabos, la remodelació de la cuina i la col·locació 
d’una campana extractora d’acer inoxidable. 
També s’ha reformat l’espai on s’ubica la recep-

El refugi Lluís Estasen, a Saldes, ha millorat les seves instal·lacions
ció i l’espai per a la cuina lliure.
Aquest refugi, inaugurat l’any 1949 i ampliat el 
1977, és un punt de pas per pujar al Pedrafor-
ca, des de Saldes, i un dels vuit refugis per on 
transcorre la travessa Cavalls del Vent.

Durant els mesos de maig i juny, el Centre del 
Parc ha acollit una exposició conjunta de treballs 
sobre el llop, Llop Art. L’art dona la benvinguda 
al llop.
Han participat 42 artistes, majoritàriament de la 
Garrotxa, però també d’altres comarques que re-
presenten el llop tal com el veuen, cadascú a tra-
vés de tècniques i formats diferents: il·lustracions 
científiques a llapis, pintura al tremp, aquarel·la i 
gravat, fotografia, etc. 
Aquesta exposició pretén ser una salutació artís-

El centre del Parc acull una exposició artística sobre el llop
tica al llop, amb motiu del seu retorn a Catalunya.
Les obres s’acompanyen de vint escrits breus o 
“udols” que reflexionen sobre el retorn d’aquesta 
espècie. Han participat, entre altres, naturalistes, 
un filòsof, un periodista, ecologistes, un agent ru-
ral o el mateix director del Parc, en Jordi Garcia 
i Petit.
El comissari de l’exposició és en Miquel Ma-
cias, comissari també de l’exposició “Donem la 
benvinguda al llop” exposada entre gener i juny 
d’aquest any a Olot.

La Casa dels Parcs dels Pirineus, situat en un 
punt estratègic, a l’entrada de La Seu d’Urgell i 
a peu del l’eix pirinenc i de la carretera d’accés a 
Andorra, i que funciona com a punt d’informació 
i de gestió dels parcs naturals de l’Alt Pirineu i 
Cadí-Moixeró, s’està consolidant com a punt de 
referència turística del Pirineu. Ha finalitzat el seu 
primer any d’obertura amb una bona afluència de 
visitants, un total de 3.366; la majoria van visitar 
el centre entre els mesos de juliol i setembre.
Pel que fa a la procedència dels visitants, un 42% 

La Casa dels Parcs dels Pirineus, a La Seu d’Urgell, rep una 
gran acollida de visitants el 2016

provenen de Catalunya, majoritària-
ment de la zona i Barcelona; un 
39% són estrangers, especialment 
francesos; i un 19% provenen de la 
resta de l’estat espanyol, sobretot 
madrilenys, valencians i bascos.
L’objectiu per al 2017 és consolidar 
el calendari d’obertura i continuar tre-
ballant per ser un referent dels parcs piri-
nencs, tant catalans, com d’Andorra, d’Aragó, 
de Navarra, del País Basc i de França.



Enguany, el concurs de fotografia ha arribat a 
la 25a edició, amb el tema “Paisatges nocturns 
al Parc Natural” i, com a novetat, les fotografies 
s’han presentat en format digital. 
Al llarg d’aquests anys s’ha dedicat a diverses te-
màtiques -món vegetal, fauna, ocells, colors, bos-
cos, romànic, aigua, valls i muntanyes, flors, acti-
vitats tradicionals, invertebrats, paisatges, racons 
amagats, món animal, festes i tradicions, 25 cims, 
pobles i masies, rius i fonts, primavera, estiu, tar-
dor, hivern i patrimoni cultural-, que han permès 
donar a conèixer l’espai natural des dels vessants 
natural i cultural i, alhora, ha facilitat disposar d’un 
ampli fons fotogràfic, divers i de bona qualitat.

El fet de presentar les fotografies en format 

digital ha donat un impuls al concurs i s’ha recu-
perat el nivell de participació. En el moment de 
tancar el període de lliurament de fotografies, hi 
ha 34 participants, amb un total de 82 imatges.
El Parc serà l’encarregat de fer la reproducció en 
paper de les imatges seleccionades pel jurat, inte-
grat per persones relacionades amb el món de la 
fotografia, les arts i el Parc Natural. En el moment 
de tancar aquest número de la revista, encara no 
ha emès el veredicte. Les fotografies seleccio-
nades , com cada any, s’exposaran al Centre del 
Parc, a Bagà, fins al 30 de setembre. Fins al 15 
d’agost convidem a tothom a participar com a ju-
rat popular.

NOTÍCIESEl concurs de fotografia del Parc Natural arriba a la 25a edició

Fotografies:
Fotografia guanyadora de l’any 
2016, sota el títol Com abans.

Pere Pedrals Casas

Suc de poma elaborat amb 
pomes de varietats antigues.

Carles Riu Bosoms

A la vall de Gósol hi ha un ric patri-
moni d’arbres fruiters que els nostres 
avantpassats cultivaven als marges 
dels camps de cultiu. Amb el pas del 

temps i el canvi de camps a pastures, 
aquests arbres van anar quedant aban-

donats. 
Fa set anys, fruit d’un treball de recerca 

de Carles Riu, per a la Universitat, es van in-
ventariar totes les varietats tradicionals que es 

cultivaven a la vall de Gósol i es van adonar de la 
importància que havien tingut els pomers. D’ençà, 
han estat treballant amb aquests arbres vells, al-
guns dels quals tenen més de 100 anys i s’han iden-
tificat una dotzena de varietats, cadascuna amb les 
seves característiques organolèptiques diferents. 
Aquestes varietats empeltades reben els noms de 
pomes del Ciri, Eugènies, del Cap de Marge, Sang 
de Llebre, Pasquina, de Glaç, dels Cloterons, Cara 
Bruta, Ca la Joana, de Noves, Agustenca i d’Oli.
Amb el clima fred de la vall de Gósol que ens ator-
guen els 1.400 metres d’altitud i unes precipitacions 
abundants que fan que els pomers no s’hagin de 
regar, aquests fruiters estan en un estat òptim per 
al seu desenvolupament i les pomes són molt més 

gustoses. Així, tot i tenir un producte molt bo, es 
van plantejar les dificultats per homogeneïtzar un 
cultiu ecològic de pomers que ja estan dispersos 
pels marges. Sense la possibilitat d’establir una 
xarxa per a les pedregades, ni poder aplicar certs 
tractaments ecològics, després d’un viatge als Alps 
francesos van veure una possibilitat en l’elaboració 
de sucs.
Aquest any han fet la primera prova portant les po-
mes a un obrador extern; i no tant sols el suc va 
complir les seves expectatives, sinó que ha estat 
tot un èxit entre els consumidors. Ara treballen per 
aconseguir la certificació ecològica que atorga el 
CCPAE i, amb vista d’incrementar la producció de 
suc per aquest any, es plantegen la viabilitat de po-
der disposar d’un obrador propi on poder elaborar el 
suc sense necessitat de sortir de la Vall.
D’altra banda, també han començat a plantar porta-
empelts de pomer que empelten amb les varietats 
tradicionals pròpies de la Vall de Gósol per tal de 
rejovenir la població de pomers que estan en pro-
ducció, i volen continuar plantant pomers joves en 
els propers anys.

Un dels productors locals comença a produir sucs amb 
varietats antigues de pomers 



NOTÍCIES
Per segon any consecutiu, el Parc Natural ha ofert 
la possibilitat de realitzar el servei comunitari als 
alumnes de 3r d’ESO de l’Institut l’Alt Berguedà. 
Del ventall de possibilitats que se’ls ofereix, tant 
d’àmbit natural com cultural, dos grups han esco-
llit treballar en l’elaboració d’un recull fotogràfic de 
patrimoni arquitectònic. 
La Laura, el Richard i l’Eudald, de la Pobla de Lillet, 
han treballat els monuments del seu municipi; això 
els ha permès saber i conèixer més el seu municipi. 
En el cas del Nil i el David, alumnes de la Cerdanya, 
han pogut aprofundir en el patrimoni de Das, Bellver 

Es valora positivament el servei comunitari a l’Institut l’Alt Berguedà
de Cerdanya, Urús i Prats i Sansor 
El treball ha quedat recollit en dues presentacions 
en PowerPoint que han presentat als seus com-
panys de classe.
Un altre alumne, en Cristian, de Saldes, ha treballat 
el tema de les enquestes a visitants i excursionis-
tes a l’entorn del massís del Pedraforca. Aquestes 
enquestes ens serviran per valorar motivacions, 
interessos i l’impacte socioeconòmic generat al 
territori.
En general, l’experiència ha estat molt satisfactòria 
i enriquidora per ambdues parts. 

Fotografies:
Font d’en Güell, a La Pobla de 
Lillet.

Laura Espelt, Richard Carrillo 
i Eudald Teulé

Fotografia de grup a Sant Marc.
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Sortida de l’Orbea Cadí Challen-
ge, a Guardiola de Berguedà.

Gonzalo Rodríguez - Arxiu 
Orbea Cadí Challenge

Els afeccionats al ciclisme disposen d’una nova 
ruta cicloturística al voltant del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró, l’Orbea Cadí Challenge, de gairebé 
250 quilòmetres i 5.300 metres de desnivell po-
sitiu.
Es tracta d’una ruta en bicicleta de carretera, que 
dona la volta a la serralada, en dues etapes. La pri-
mera jornada, amb un recorregut de 135 quilòme-
tres i 3.000 metres de desnivell positiu, discorre 
entre Guardiola de Berguedà i Bellver de Cerdanya, 
passant per la collada de Subirana i la Creueta. La 
segona etapa, de retorn a Guardiola de Berguedà, 
amb 112 quilòmetres i 2.300 metres de desnivell, 
inclou els colls de la Trava, de la Trapa i del Pradell.

Creen una volta cicloturística al voltant del Parc Natural
La marxa cicloturista promocional, organitzada pel 
club ciclista de Guardiola de Berguedà, amb el su-
port de l’Ajuntament de Guardiola, el Parc natural 
del Cadí-Moixeró, la marca ORBEA i empreses Yogi 
Tea, NutriSprot, rudy i TwoNav, es va celebrar el 
cap de setmana del 10 i 11 de juny, amb diversos 
punts d’avituallament, assistència durant la ruta, 
servei mecànic i trasllat d’equipatges i guarda bi-
cicletes. 
L’èxit d’aquesta 1ª Marxa cicloturista, i les posi-
tives valoracions dels ciclistes participants, han 
esperonat als organitzadors a repetir-la el proper 
any. Es pot consultar més informació a la web 
www.cadichallenge.com.

El passat 8 d’abril, l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà, en el marc de la Setmana Saludable del 
Berguedà, va organitzar una caminada popular a 
Sant Marc, per donar a conèixer les millores realit-
zades al sender PR-C 158. 
Sens dubte, es tracta d’un sender de gran interès 
pels atractius que hi són presents, com el seu pas 
pel veïnat de Brocà, amb grans masies i extenses 
zones de pastura i les esglésies romàniques de Sant 
Martí i Sant Marc de Brocà; les magnífiques vistes 
dels principals cims i serralades del Parc Natural i 
el seu entorn: serra d’Ensija, massís del Pedraforca, 

Inauguren el sender PR-C 158, de Guardiola de Berguedà a Sant 
Marc de Brocà

serra del Cadí, serra del Moixeró, la Tosa i 
el Puigllançada. 
Hi va haver força participació i els ca-
minadors de totes les edats van poder 
gaudir d’un esmorzar a Sant Martí 
de Brocà i d’un aperitiu en arribar a 
Guardiola, gentilesa de l’Ajuntament. 
Amb aquest acte i els parlaments de 
l’alcalde, Sr. Josep Lara, i del director 
del Parc Natural, Sr. Jordi Garcia, es va 
donar per inaugurat el nou traçat i les 
millores del sender.



El Govern de la Generalitat de Catalunya cofi-
nançarà amb 924.000 euros dels fons europeus 
FEDER el projecte impulsat pel Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell, Camina Pirineus: creació de la 
xarxa de senders a la carta, l’eina de posicio-
nament ecoturístic de l’Alt Urgell, que pretén 
promocionar el turisme de natura a la comarca i, 
alhora, esdevenir un motor econòmic. 
El projecte inclou la creació d’una xarxa de sen-
ders, recursos i serveis ecoturístics de l’Alt Ur-
gell, a través de la recuperació i la valoració del 
patrimoni cultural i natural, incorporant la inno-
vació en la promoció i gestió turística. També es 

proposa la creació de l’aplicació Alt Urgell a 
la carta, que situarà el paisatge com un 

element central en la creació de producte turístic, 
i implementarà un model de gestió col·laboratiu 
públic-privat, amb visió comarcal i basat en els 
vetlladors de territori, per contribuir al creixement 
sostenible, integrador i intel·ligent que posicioni 
la comarca com un referent ecoturístic al Pirineu.
En aquest projecte hi participen els 19 ajunta-
ments i 11 entitats menors descentralitzades 
(EMD) de l’Alt Urgell, el Parc Natural de l’Alt Pi-
rineu, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, i es va 
presentar el passat mes de març al mirador del 
costat de la capella de Sant Antoni del Tossal, al 
municipi d’Alàs i Cerc. Es desenvoluparà entre el 
2017 i el 2020.

NOTÍCIESUn projecte FEDER promocionarà el turisme de natura a l’Alt Urgell

Fotografies:
Presentació del projecte FEDER, 
Camina Pirineus, a l’ermita de 
Sant Antoni del Tossal.
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Una de les imatges del 
programa El Foraster, des del 
Pedraforca.

Arxiu Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Il·lustració:
Segell Biosphere Destination.

El passat 10 de maig el programa El Foraster, de 
TV3, que condueix Quim Masferrer, es va emetre 
des de Gósol, un dels municipis del Parc Natural. 
El popular programa, va visitar Gósol durant 
la castanyada i va poder descobrir l’essència 
d’aquest petit poble de l’Alt Berguedà, va conèi-
xer algunes de les persones més peculiars i ca-
racterístiques: en Guillem li va mostrar un escull 
d’hippurites, uns bivalves que es van extingir fa 
uns 65 milions d’anys, a l’era secundària, com 

els dinosaures, i també li va fer un concert sota 
terra; en Quim, el pastor, li va mostrar la seva 
cabanya on viu al mig del bosc, per tenir cura del 
ramat; amb mossèn Ramon, el rector del poble, 
van recordar mossèn Ballarín, el gosolà més fa-
mós; entre altres. 
Després de passar la nit al refugi Lluís Estasen, 
assessorat pel guarda i acompanyat per un guia, 
va fer el cim del Pedraforca, de 2.506 m.
En resum moltes rialles, però també emocions.

El Programa El Foraster, de TV3, fa estada a Gósol

La qualitat turística del Berguedà és 
molt important per al seu desenvo-
lupament econòmic; per això, des 
de fa uns anys, diverses empreses 
turístiques de la comarca, entre les 

quals el Parc Natural, han treballat 
per formar part del sistema integral de 

qualitat turística en destinacions, cone-
guda com a SICTED. Ara, des de la Diputa-

ció de Barcelona s’està treballant per certificar 

amb un nou distintiu més innovador i que treballa 
especialment els temes d’estalvi i sostenibilitat, 
el segell Biosphere Destination, promogut per 
l’Instituto de Turismo Responsable, que substi-
tuirà el SICTED. El Berguedà s’hi ha sumat per 
donar un impuls al turisme sostenible i de qua-
litat, i des del Parc natural ja hem començat a 
treballar per obtenir el nou distintiu de qualitat 
turística.

El Berguedà impulsa el segell Biosphere entre les empre-
ses turístiques



Després del balanç positiu de l’experiència dels 
dos últims anys, aquest 2017 s’han proposat 4 
efemèrides per celebrar en l’àmbit documental 
ambiental: 26 de gener (Dia de l’Educació Am-
biental), 22 de març (Dia de l’Aigua), 24 de maig 
(Dia Europeu del Parcs) i 4 d’octubre (Dia Mundial 
dels Animals). A més, algunes biblioteques també 
celebraran una cinquena efemèride: l’Any Inter-
nacional del Turisme Sostenible.
Les biblioteques, arxiu o centres de documen-
tació que disposin de fons documental sobre 
aquestes matèries poden participar en aquesta 
iniciativa amb tres accions:

- Penjant el cartell anunciador 

Educació ambiental, Aigua, Parcs, Animals i Turisme Sostenible: 
efemèrides ambientals que celebrem les Biblioteques Especialit-
zades de la Generalitat de Catalunya

- Programant alguna acció per poten-
ciar l’efemèride per exemple realitzar una 
exposició documental sobre la matèria al 
mateix centre, un intercanvi de materials 
entre biblioteques, una activitat relaciona-
da, incorporar nous continguts a la Viqui-
pèdia relacionats amb l’efemèride que se 
celebra...) 
- Situant la biblioteca i posant exposant 
l’activitat al Google Maps.

Esperem la màxima complicitat de les nos-
tres institucions, la col·laboració de les 
biblioteques i, sobretot, la bona rebuda 
dels nostres usuaris i usuàries.

NOTÍCIES

El passat 28 de març una multitudinària repre-
sentació del món de la natura, els espais prote-
gits i la biodiversitat, acompanyàvem a familiars i 
amics de la Neus Miró, directora del Parc Natural 
de Montsant, en el seu darrer comiat a la peti-
ta església de la Morera de Montsant, incapaç 
d’enquibir la munió de persones que van voler 
acomiadar-se d’ella.
La Neus Miró va ser la primera directora del PN 
de Montsant i cal destacar la seva empatia amb 
els veïns del Parc, i la sensibilitat per tal que tro-
bessin en el Parc un aliat i un ajut en el desen-
volupament d’aquests municipis tant necessitats 

Mor Neus Miró, directora del Parc Natural de Montsant
d’impuls socioeconòmic. El seu tarannà rialler i 
el seu caràcter fort, tenaç i decidit va donar una 
gran impuls al Montsant, tot i les dificultats ad-
ministratives de la seva plaça. Malauradament, 
la seva fortalesa i empenta no van poder acabar 
de vèncer la leucèmia diagnosticada uns mesos 
abans. El seu record estarà sempre entre nosal-
tres, lligat al Parc i a la tenaç feina que va fer 
per impulsar-lo i millorar-lo en benefici dels seus 
veïns i del seu país. El nostre suport als desolats 
companys i companyes de Montsant, als amics i 
a la família.

Aquest estiu hem detectar al costat del cim del 
Comabona un petit altar amb una urna funerària. 
Tan aviat com la vam localitzar, la vam soterrar 
al mateix munt de pedres que li feia de suport. 
Cal evitar aquests comportaments, no hem de 
convertir les muntanyes en cementiris improvi-

Urna funerària al cim del Comabona
sats ni en abocadors d’urnes bui-
des. Recordem que al cementiri 
de Saldes hi ha un indret adequat 
especialment per honorar els morts 
a muntanya.

Il·lustració
Cartell sobre les efemèrides 
ambientals. 

Fotografies:
Urna funerària al cim del 
Comabona.

Joan Casòliva Armengou

Neus Miró en l’alliberament 
d’una àguila cuabarrada, a 
Montsant.

Arxiu del Parc Natural de 
Montsant

A Catalunya hi ha més de 850 biblioteques públiques, especialitzades, universitàries, 
escolars… (http://cercadorbiblioteques.cultura.gencat.cat )
i més de 135 tenen fons específic sobre temes ambientals. 

Com en anys anteriors, aquest 2017  també treballem conjuntament 
per  fer conèixer el contingut ambiental de les nostres biblioteques  

i transmetre  més consciència ambiental.  Us hi esperem!

Foto: TOSCA Foto: I. Relanzón

Foto: I. Relanzón Foto: R. Fortià

2017



Un any més, des del Parc Natural hem organitzat 
la Festa de l’Arbre a les escoles de diversos mu-
nicipis per tal de donar a conèixer a l’alumnat la 
vegetació de l’espai natural protegit i ensenyar-
los a ser respectuosos amb el patrimoni natural.
Durant el mes d’abril, han fet la plantada alum-
nes de les escoles Serrat Voltor, de Vallcebre (3 
d’abril); l’Albiol, de Sant Julià de Cerdanyola (4 
d’abril); Galceran de Pinós, de Bagà (7 d’abril); 
Sant Llorenç, de Guardiola de Berguedà (20 
d’abril) i Santa Margarida, de Gósol (28 d’abril). 
I a primers de maig s’ha realitzat a l’escola de 
Tuixent.

A Vallcebre, els 9 nens i nenes han plantat 
arbres al costat del llac de Tumí, situat a 

1.400 m d’altitud, resultat de les anti-
gues explotacions mineres de car-
bó a cel obert, sens dubte, un punt 
d’elevat interès geològic i paleon-
tològic. S’han escollit espècies au-
tòctones que s’adaptin bé al fred i 
a la humitat.
A Sant Julià de Cerdanyola, els 12 
nens i nenes han plantat arbres a la 

zona esportiva i a la Creu, on es pot 
gaudir d’una excel·lent panoràmica; i 

plantes medicinals al pati de l’escola.
A Bagà, els nens i nenes de P-3 a 6è, di-

vidits en 12 grups de 10 o 11, han plantat 
arbres, com el til·ler, el cirerer o la noguera; i 

Les escoles del Parc celebren la Festa de l’Arbre

Fotografies:
Diversos moments de la Festa 
de l’arbre; a sota, a l’esquerra, 
a Sant Julià de Cerdanyola i 
Gósol. A sobre, a Vallcebre, 
Bagà, Guardiola de Berguedà i 
Tuixent.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

ACTIVITATS
plantes medicinals i flors, en diferents indrets del 
poble.
Aquest any, com a novetat, a Sant Julià de Cer-
danyola i Bagà, en col·laboració amb l’Associació 
de la Fia-faia i els respectius ajuntaments, s’han 
fet plantacions experimentals de l’herba de la 
fia-faia (Cephalaria leucantha), utilitzada en 
l’elaboració de les faies que es cremen el 24 
de desembre. L’objectiu és pal·liar la disminu-
ció d’aquesta planta, com a conseqüència de 
l’augment de la seva recol·lecció i el fet de collir-
les verdes. 
A Guardiola de Berguedà, els nens i nenes 
d’educació infantil han plantat flors i plantes 
aromàtiques al pati de l’escola; els alumnes de 
1r a 6è han plantat arbres i arbustos, i flors en 
diverses zones enjardinades del municipi.
En el cas de Gósol, després de plantar plantes 
aromàtiques al jardí de les olors de l’escola, els 
7 nens i nenes han participat en la plantació de 
castanyers, cirerers i nogueres, al camí del Cas-
tell.
La brigada del Parc i el personal del centre es-
pecial de treball del taller Coloma han col·laborat 
en les tasques de condicionament d’alguns dels 
indrets on s’han fet les plantacions; també parti-
cipen i ajuden la mainada en les feines de plantar 
els arbres i altres espècies. Les brigades munici-
pals i els nens es faran càrrec de regar les plan-
tes per tal de garantir l’èxit de les plantacions. 



   

ges i entorns del qual, per on es desenvolupen les 
curses, són el resultat d’una activitat agrària his-
tòrica, fruit d’anys d’activitats antròpiques portades 
a terme per les persones i que, per tant, cal respec-
tar actuant i gaudint de l’activitat sense alterar-los 
o causant-hi el mínim impacte no desitjat.
  - Promoure el coneixement i el respecte a la pro-
pietat forestal, de titularitat privada o pública
  - Establir els aspectes necessaris a tenir en comp-
te en l’organització, celebració i finalització de to-
tes les curses i esdeveniments esportius sobre la 
base de la corresponsabilitat Permetre la millora en 
la qualitat de les curses per muntanya des d’un 
punt de vista de responsabilitat, sostenibilitat, 
seguretat, respecte pels valors i actors del 
territori.
  - Minimitzar els possibles impactes 
negatius sobre el medi i sobre el terri-
tori (erosió del sòl, afectació a fauna 
i flora, brutícia i gestió de residus o 
danys i perjudicis a béns i propie-
tats).
  - Potenciar els possibles impac-
tes positius al territori (coneixement 
i valorització econòmica del territori, 
difusió dels seus valors naturals i cul-
turals, promoció turística, etc.).
  - Oferir un marc en el qual els drets i 
deures dels organitzadors i dels participants 
estiguin ben establerts en benefici de totes les 
parts, tot garantint la pràctica responsable i soste-
nible de les curses per muntanya.
  - Oferir un distintiu de qualitat en l’organització, 
gestió i planificació integral dels diferents tipus de 
curses.
El Codi va dirigit a qualsevol entitat pública o pri-
vada que assumeix l’organització d’una cursa per 
muntanya, ja que són les responsables de decidir 
un recorregut adient segons el procediment esta-
blert i plantejar les mesures ambientals, de res-
pecte a la propietat dels terrenys, així com les de 
seguretat per als participants i visitants més ade-
quades en els punts de risc segons el tipus i grau 
de dificultat de la cursa.
També va destinat a les persones que participen en 

Joan Casòliva Armengou

 Geòleg i Tècnic del Parc 
Natural del Cadí-Moixeró

Fotografia:
 La Trail Moixeró va servir de 

prova pilot l’agost de 2016.

 La Nit Pirineu és una carrera 
vertical nocturna de 860 m de 
desnivell positiu que recorre 5 
km entre la Molina i el refugi de 
Niu d’Àliga.

  Pere Pedrals Casas

ESPORTS
Codi de bones pràctiques
en l’organització i
celebració de curses
i marxes de muntanya

Les curses de muntanya a Catalunya, han experi-
mentat un fort creixement en els darrers anys. Ac-
tualment les curses omplen els caps de setmana a 

Catalunya, la gran majoria travessant 
espais naturals protegits, i el senti-
ment que calia una certa regulació 
s’ha anat estenent entre tots els es-
taments.
Un fenomen que no ens ha de sor-
prendre, ja que córrer per la muntanya 
és una de les activitats esportives més 
intenses i satisfactòries que podem 
practicar, comparada amb els esports 
que es practiquen dins d’estadis o da-
munt l’asfalt. 
Al mateix temps, també pot ser una 
activitat que acabi degradant l’entorn 
del qual volem gaudir mentre correm, 
si ho fem de qualsevol manera i sense 
ser conscients dels impactes que po-
dem provocar.
És per això que, amb una gran parti-
cipació de tothom, des d’associacions 
de propietaris, grups ecologistes, 
organitzadors de curses, gestors de 
parcs naturals, etc., s’ha elaborat un 
Codi de Bones Pràctiques que ha de 

servir perquè les curses per muntanya pugin de ni-
vell i redueixin els impactes negatius sobre el medi. 
Per què un codi i no una norma? La primera de-
cisió que es va prendre va ser aquesta: estem 
en un moment en el qual pot ser més efectiu un 
codi d’assumpció lliure que ajudi a aconseguir 
l’excel·lència de les curses que no pas una norma-
tiva amb capacitat sancionadora. 
Aquest Codi, que s’acaba de publicar, s’ha de con-
vertir en un document de referència per a la pla-
nificació i celebració de curses per muntanya a 
Catalunya, i es volen aconseguir les premisses i els 
objectius següents:
  - Fer de les curses per muntanya, lluny d’un greu-
ge, una oportunitat per valorar i promocionar el te-
rritori on es desenvolupen i els seus valors naturals 
i culturals.
  - Fer conèixer la realitat del món rural, els paisat-

Codi de bones pràctiques en l’organització i celebració de curses 
i marxes de muntanya



ESPORTS
Codi de bones pràctiques

en l’organització i
celebració de curses

i marxes de muntanya

Fotografies:
A dalt a l’esquerra, participants 
a la Ultra Pirineu 2016.

A sobre, la Trail del Moixeró 
passa per un dels llocs més 
freqüentats del Parc.

Pujada a Coll de Pal.
 
Pere Pedrals Casas

la cursa i que s’entrenen a la mun-
tanya per tal que entenguin les ca-
racterístiques del recorregut i els va-
lors del territori de manera correcta 
i adient a les respectives capacitats 

físiques i tècniques.
Finalment, també pot ser utilitzat pels 

ajuntaments i altres administracions lo-
cals, propietaris, federacions, etc., com a 

document de referència per garantir una bona 

pràctica dels esdeveniments en el medi natural.
L’estructura del Codi recull tota una sèrie de dades, 
com la legislació bàsica de referència, la distribució 
de la propietat a Catalunya (on el 78 % del terreny 
forestal és de propietat privada) o els impactes so-
bre el medi natural.
També detalla què cal tenir en compte abans, du-
rant i després de l’esdeveniment. Com aconseguir-
ne les autoritzacions, minimitzar els impactes am-
bientals o millorar la seguretat dels participants. Fa 
suggeriments per promoure les actituds responsa-
bles i els valors del territori i l’economia local, i tot 
el que cal tenir en compte després de celebrada la 
cursa per deixar el medi tal com estava abans.
La darrera part del Codi consisteix en una sè-
rie d’elements pràctics, com ara un cronograma 
d’actuacions, eines i models per sol·licitar les diver-
ses autoritzacions o un chek list d’objectius a com-
plir. Explica detalladament tot el que fa referència a 
la seguretat dels participants i a com cal procedir 
en cas d’imprevistos.
Però, com ha estat dit, el Codi no va dirigit única-
ment als organitzadors; la inclusió d’un codi ètic del 
corredor també ha d’ajudar perquè, a partir d’ara, 
les curses de muntanya es puguin començar a con-
templar únicament com una font de gaudi per als 
participants i com una gran oportunitat per al medi 
rural del país.
El Codi de Bones Pràctiques s’acaba de publicar en 
paper i es pot descarregar gratuïtament en format 
PDF des de l’adreça de la FEEC:   
https://www.feec.cat/wp-content/uploads/2014/
12/cobo_bones_practiques.pdf.

Algunes de les curses de muntanya que transcorren pel Parc Natural del Cadí-Moixeró: 

- Cursa d’ultraresistència Núria-Queralt-Berga (92km) 
- Cursa del Pedraforca – Saldes (13km) 
- Cursa Estana – Prat de Cadí (7Km) 
- Volta Cerdanya Ultrafons (214km), Volta Cerdanya Trail (87km) i Cursa Popular de Mun-
tanya de la Cerdanya (13km) 
- Cadí Ultra Trail (80 km), Cadí Trail (42,5km) 
- Cronoestelada Roca Tiraval (3 Km) 
- Ultra Pirineu (110 Km), Marató de Muntanya (45 Km), Cursa Nocturna (5 km) i Ultra Piri-
neus cadets (15 km) 
- Pujada a Coll de Pal per muntanya (18 Km) 
- Trail del Moixeró recorregut llarg (35Km) o curt (15,50Km) 



Pere Aymerich Boixader
Jordi Garcia i Petit
Joan Santandreu Pajerols

 Biòlegs

Il·lustracions:
A sobre, la mallerenga petita 
(Periparus ater) és l’espècie 
més abundant en l’itinerari del 
bosc de Gresolet. 

Daniel Olivera Aguilà

El SOCC es basa en el transecte 
com a mètode per censar els 
ocells.

Extret de la pàgina web www.
ornitologia.org

FAUNA 
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Seguiment d’ocells comuns al Parc (Primera part)
Els seguiments d’espècies de fauna i flora són un 
instrument de gestió bàsic per conèixer els can-
vis que experimenten en el temps i, darrerament 
també es comencen a aplicar als hàbitats. 

A grans trets, un seguiment consisteix a fer
controls periòdics de les espècies

estudiades, per saber si es mantenen
més o menys estables a llarg termini o,

al contrari, estan augmentant o disminuint. 
Aquests controls es poden fer cada

any o amb intervals de temps
més llargs, en funció de la

velocitat previsible dels
possibles canvis. En darrer terme,
i si escau, el coneixement aportat

pels seguiments pot servir per
implementar mesures que frenin
la disminució d’alguna espècie.

Els seguiments es poden dividir en dos grans 
grups: els que tenen com a objectiu espècies 
concretes –en general molt rares o amenaça-
des- i els que contemplen conjunts d’espècies, 
la major part de les quals són més o menys co-
munes. Al Parc Natural es duen a terme, des de 
fa temps, diversos seguiments d’espècies rares 
de fauna i flora (trencalòs, gall fer, plantes prote-
gides, etc), que han estat comentats en números 
previs d’aquesta revista. Aquesta mena de segui-
ments requereix un esforç i uns coneixements 
especials perquè es dona especial importància a 
les dades qualitatives i els resultats de cadascun 
té un interès intrínsec. Per contra, els seguiments 
d’espècies comunes sol demanar menys conei-
xements particulars, ja que el que interessa és 
acumular moltes dades quantitatives encara que 
siguin poc precises. En aquest cas, els resultats 
d’un seguiment particular tenen poc interès in-
trínsec perquè no són prou acurats o no són gaire 
fiables estadísticament, però adquireixen sentit 
quan s’integren en el gran volum de dades ge-
nerat per les desenes de seguiments que es fan 
amb el mateix mètode en altres llocs.

Actualment, a Catalunya es fan diversos progra-
mes de seguiment d’espècies comunes de fauna. 
El que es va implantar fa més temps i ha tingut 
més èxit és el d’ocells, però també n’hi ha de pa-
pallones, libèl·lules, amfibis o ratpenats. Aquests 
programes tenen en comú que es basen en la 
feina de voluntaris que s’encarreguen d’un de-
terminat seguiment local, executat any rere any, 
i després passen els resultats obtinguts a les ba-
ses de dades dels programes nacionals. A mitjà i 
llarg termini, l’anàlisi d’aquestes bases de dades 
permet conèixer les tendències a Catalunya de 
les poblacions de moltes espècies d’ocells o de 
papallones, posem per cas.

El programa de seguiment d’ocells 
s’anomena SOCC (Seguiment d’Ocells 
Comuns a Catalunya) i és coor-
dinat per l’ICO (Institut Català 
d’Ornitologia); es va iniciar l’any 
2002 i compta darrerament amb 
uns 300 itineraris de cens. Aquests 
itineraris són recorreguts d’uns 3 
km de longitud que s’han de vi-
sitar quatre vegades l’any (dues a 
la primavera i dues a l’hivern). En 
cada visita s’ha de comptar el nom-
bre d’individus de cada espècie d’ocell 
que s’hi observen i distingir, si és possible, 
mascles de femelles i la distància des de la 
qual es veuen. Al Parc Natural i al seu entorn es 
fan diversos itineraris del SOCC, algun dels quals 
es manté cada any des de 2002 i d’altres que es 



Fotografies:
A sobre, sector inicial de 
l’itinerari. S’observa una part 
de la pista forestal, correspo-
nent als dos primers trams del 
recorregut, amb la cara nord del 
Pedraforca al fons.

A sota, variació estacional del 
bosc de Gresolet, sota el Turó 
del Pi Ajegut, entre la pista 
forestal de l’itinerari i el fons 
de vall.

Joan Santandreu Pajerols
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van iniciar recentment o que es controlen anual-
ment de manera més irregular. 

En aquest número d’El Picot Negre iniciem la 
presentació de tres itineraris del SOCC que es 
fan dins el Parc, que continuarà en el pròxim 
butlletí. Aquests itineraris informen sobre les co-
munitats d’ocells existents en diversos ambients 
del Parc, però tenen també un interès especial 
en el conjunt de Catalunya perquè aporten dades 
sobre els ocells que viuen a l’alta muntanya, els 
hàbitats de la qual estan mal representats en el 
programa SOCC.

Itinerari de Gresolet - SOCC 42
Responsable: Joan Santandreu Pajerols

Aquest itinerari del programa SOCC es lo-
calitza a la part alta del bosc de Gresolet, 

al terme de Saldes, i segueix la pista 
forestal del vessant nord del Pedra-
forca. S’inicia en el punt on la pista 
creua el torrent que baixa del coll 
del Verdet cap a la canal de Riam-
bau, i s’acaba al Collell, a la cruïlla 
de camins amb rètols indicadors. 

L’itinerari transcorre per un bosc vell 
força ben conservat, entre els 1700 i 

els 1860 m, amb predomini de la pine-
da de pi negre, més o menys barrejada 

amb faigs i avets en els diferents trams, 
segons l’orientació i l’altitud. En general, es 

tracta d’un medi boscós dens i tancat, però als 
llocs amb més pendent i inestables —canals i to-
rrenteres, talussos del marge de la pista i alguns 
afloraments rocosos— 
els despreniments, 
esllavissades i allaus 
hi han obert algunes 
clarianes. Al darrer 
tram, just al costat de 
la pista, hi ha una gran 
cinglera de conglome-
rat, la Roca Roja, i, a 
mesura que s’acosta 
al Collell, el bosc es va 
obrint fins a convertir-
se en un prat subalpí.

La variació estacional 
és molt acusada. A l’hivern, les condicions me-
teorològiques dificulten l’accés a la zona. Un fred 
intens embolcalla el paisatge, caracteritzat per les 
clapes despullades dels caducifolis, la presència 
de neu i gel i el silenci del bosc. Amb l’arribada 
de la primavera, a poc a poc, es reprèn l’activitat 
biològica. En el primer cens primaveral, els cadu-
cifolis tot just comencen a treure les fulles. El pai-
satge sonor, en canvi, ja ha canviat radicalment i 
la cantarella persistent de les diferents espècies 
d’ocells es fon en una autèntica simfonia. La pis-
ta forestal encara resta tancada a la circulació i 
s’hi troben testimonis de despreniments, eslla-
vissades i, fins i tot, d’alguna allau en forma de 



 

Fotografies:
 A sobre, part central de 

l’itinerari. El canal de la Gerdera 
(al fons) marca el límit entre 
el tercer tram (a l’esquerra), 
caracteritzat per una obaga amb 
una notable presència d’avets, 
i el quart tram (a la dreta), que 
comença amb un talús pedre-
gós, seguit d’una interessant 
clapa de fageda amb arbres de 
grans dimensions.

 Joan Santandreu Pajerols

 A sota, a la dreta, el picot negre 
(Dryocopus martius) és una de 
les espècies nidificants més 
representatives del bosc de 
Gresolet

  Ramon Faura Cunill

Il·lustració:
 El trencapinyes (Loxia curviros-

tra) es troba als llocs més oberts 
de la pineda de pi negre.

 Daniel Olivera Aguilà
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grans blocs de roca, masses de terra amb troncs 
o arbres caiguts i congestes residuals. Tot plegat 
confereix al recorregut un caràcter feréstec que 

es perd més endavant, 
on es fan les obres 
d’habilitació de la pista 
per reobrir-la al trànsit 
de vehicles. Així doncs, 
durant el segon cens 
primaveral, tot plegat 
ha canviat força. Les 
clapes de caducifolis 
llueixen la seva nova 
verdor i el bosc esdevé 
un ambient més tan-
cat. La simfonia només 
se sent a primera hora, 
una mica canviada pels 

cants de les darreres espècies que s’hi han in-
corporat. S’ha netejat i eixamplat la pista fores-
tal, generant nous talussos amb els enderrocs, 
que malmeten la vegetació de les vores i són la 
llavor de futures inestabilitats. En aquesta època, 
l’itinerari és freqüentat per excursionistes, corre-
dors, ciclistes i, de tant en tant, alguns vehicles 
motoritzats .

Des de l’any 2002, el seguiment de l’itinerari ha 
estat continu a la primavera, però més irregular 
i discontinu a l’hivern (9 anys dels 16 possibles). 
L’estadística global dels censos d’ocells dona un 
total acumulat de 64 espècies, una trentena de 
les quals, aproximadament, són nidificants re-
gulars i al voltant d’una desena, nidificants molt 
escassos o irregulars. La resta són d’aparició es-
poràdica a l’hivern o durant els passos migratoris 
o, simplement, sobrevolant la zona com a part del 
seu territori, molt més ampli. 

La comunitat d’ocells nidificants inclou una gran 
majoria d’espècies clarament forestals. Les més 
abundants als cenos primaverals són la malle-
renga petita i el pit-roig (entre les dues, el 20-25 
% del total d’individus). També són força regu-
lars i freqüents al llarg del recorregut el pinsà, la 
mallerenga emplomallada, el raspinell i el bruel. 

D’altres,
en canvi,
s’associen
preferentment
o fins i tot, de
manera
exclusiva,
als diferents
tipus de bosc.
Per exemple,
als trams amb
més faigs hi ha
més pica-soques
blau; el reietó és més
freqüent als sectors amb
més avets; i la llucareta
i el trencapinyes seleccionen els trams més 
oberts de la pineda de pi negre. A part 
de les espècies forestals, la presèn-
cia puntual de cingles, torrenteres i 
clarianes afavoreix l’aparició escas-
sa i localitzada d’espècies pròpies 
d’aquests hàbitats. 



Fotografies:
A sobre, a l’esquerra, la gralla 
de bec groc (Pyrrhocorax gra-
culus), considerada “en perill” a 
Catalunya, manté un important 
nucli poblacional al Pedraforca, 
i de tant en tant, en l’itinerari 
de Gresolet, se n’observa algun 
grup gran.

A sota, a l’esquerra, sisè i da-
rrer tram de l’itinerari, la pista 
forestal s’arramba a la Roca 
Roja. Aquí s’hi poden observar 
espècies rupícoles com la 
cotxa fumada, la gralla de bec 
vermell, el corb o el xoriguer.

Joan Santandreu Pajerols
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D’entre tots els nidificants, cal destacar 
la presència del picot negre –l’espècie 
més icònica de l’hàbitat del bosc de 
Gresolet- i de dues espècies con-
siderades “en perill” a Catalunya: 
la gralla de bec groc –que amb 
un nucli poblacional important al 
Pedraforca, ha aparegut irregular-
ment als censos, amb un màxim 

de 140 individus- i el pinsà borroner 
-regular a l’itinerari en baix nombre, 

però sense cap indici de regressió, a di-
ferència del que succeeix en altres llocs-.

Als censos d’hivern, els resultats són molt dife-
rents. Moltes espècies nidificants se n’han anat 
cap a altres latituds o cap a zones més baixes, 
i són totalment absents en el període hivernal. 
Les més freqüents en aquesta època són la 
mallerenga petita, la mallerenga emplomallada, 
el trencapinyes i el pinsà (aquest darrer, molt 
irregular, però amb un màxim puntual registrat 
de 257 individus). Pel que fa a les poques es-
pècies d’aparició exclusivament hivernal, el lluer 
és l’única detectada en tres hiverns diferents. 
D’entre les d’aparició esporàdica, cal destacar el 
pardal d’ala blanca i el cercavores. 

El seguiment de l’itinerari durant més d’una dè-
cada representa per a l’observador moltes hores 
de camp i això facilita observacions curioses; 
en recordo, especialment, aquelles que tenen 
l’encant de la sorpresa inesperada. Un falcó 
sorprès a la sortida d’un revolt, a uns pocs me-
tres, menjant-se un tudó al talús de la pista. Un 
escurçó assolellant-se, parsimoniós, enmig del 
camí. Un trencalòs immadur en vol baix, arram-
bat a les parets del Pedraforca durant els primers 
raigs de sol. Una persecució entre dues fagines, 
tot un espectacle de corredisses i xiscles... Per 
als naturalistes, aquests moments impagables 
són la cirereta del pastís, el punt de màgia que 
fa encara una mica més atractiva l’observació de 
l’esplendor natural del bosc de Gresolet . 



Artur Valera i Forcadell

 Estudiant de Grau Su-
perior de Gestió Forestal 
i del Medi Natural, a 
l’Institut Rubió Tudurí, de 
Barcelona.

 Amb la col·laboració de: 
Miquel Torlà Guimerà, 
Pol Cunill Sellas i Judit 
Artigas Tejero, estudiants 
de pràctiques.

Fotografies:
A sobre, processionària del pi 
(Thaumetopoea pityocampa).

A sota, a la dreta, les erugues 
fan els nius en els arbres i 
s’alimenten de les fulles i brots.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

RECERCA
L’impacte de la  processionà-
ria a les zones de major ús 
públic del vessant sud
del Parc

La processionària del pi (Thaumetopoea pityo-
campa) és un lepidòpter nocturn de la família 
Thaumetopoeidae molt conegut sobretot en la 

seva fase d’eruga, quan 
forma llargues files per 
desplaçar-se. Aquest 
comportament és el que 
n’ha originat el nom, ja 
que el desplaçament re-
corda una processó reli-
giosa.
Aquesta espècie causa 
problemes d’al·lèrgia a 
persones i animals així 
com defoliacions dels 
pins a causa de la seva 
alimentació.
Les erugues, que viuen de 

finals de juliol a principis de maig, disposen d’uns 
dards urticants com a mecanisme de defensa 
que són els causants dels problemes al·lèrgics a 
persones i animals.
Els adults viuen entre els mesos de juny i set-
embre, període en què es reprodueixen i ponen 
els ous en forma de tub sobre un parell de fulles 
de pi. Les erugues passen la seva vida de forma 
gregària en uns nius de tel blanc, fàcilment iden-
tificables a les copes dels pins, alimentant-se de 

L’impacte de la processionària a les zones de major ús públic del vessant sud 
del Parc

les seves fulles. Cap al maig s’enterren per fer 
la metamorfosi i tornen a sortir al juny en forma 
de papallona. A vegades les erugues enterrades 
per fer la metamorfosi poden entrar en un procés 
anomenat diapausa que els permet viure en un 
estat de latència que pot durar fins a tres anys, 
mentre esperen condicions ambientals més fa-
vorables.
Aquest article, però, no té la intenció d’abordar 
el cicle biològic de la processionària; podeu lle-
gir el d’Antonio Torrell Sorio, del Servei de Gestió 
Forestal, al número 27 (juny de 2016) d’aquesta 
mateixa revista si voleu aprofundir en aquest 
aspecte.
El que aquest article pretén és ex-
plicar l’estudi que està elaborant el 
Parc Natural del Cadí-Moixeró sobre 
l’impacte de la processionària a les 
zones de més ús públic del vessant 
sud, on aquesta plaga està més 
estesa.
La presència de la processionària 
del pi als boscos del Berguedà és 
notable en els últims anys, sobretot 
als boscos del Baix Berguedà, on, fins i 
tot, el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació ha fet actuacions 
amb aplicacions de Bacillus thuringiensis var. 
Kurstaki per tal de combatre la plaga. Condicions 
ambientals favorables per a l’espècie, com un 
augment de la temperatura sobretot a l’hivern, 
n’han afavorit notablement la reproducció.
El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha recollit les 
queixes de visitants i població de l’entorn sobre 
afectacions produïdes per aquesta plaga. Tanma-
teix, no es disposa de dades que permetin ava-
luar-ne l’impacte i proposar mesures d’actuació 
en cas que fos necessari.
Per aquest motiu s’han seleccionat dotze espais 
d’aquesta zona, com l’àrea de Sant Joan, els Em-
pedrats, l’àrea de la Serra, etc., on l’afluència de 



Fotografies:
A dalt, a l’esquerra, col·locació 
d’una de les trampes de proces-
sionària a l’Àrea de Bac de Diví.

A sobre, les trampes porten al 
seu interior una feromona que 
atreu la papallona mascle de la 
processionària.

Artur Valera i Forcadell

Il·lustració:
A sota, a l’esquera, cartell divul-
gatiu sobre aquesta espècie.
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públic del vessant sud

del Parc

visitants del Parc és més gran, i s’hi 
han instal·lat fins a trenta trampes de 

feromones que actuen com 
a atraient sexual dels mascles 

adults. Aquestes trampes perme-
ten atrapar-los, reduir-ne la capa-
citat reproductora i, per tant, la po-
blació. A la vegada permeten fer un 
estudi sobre la quantitat d’individus 
i el període de vida, dades que ser-
veixen per planificar possibles ac-
tuacions de lluita contra la plaga si 
així es considera.
A cada àrea s’ha realitzat un estudi 
sobre el nivell d’infestació en una 
escala del 0 al 5; per anàlisi òpti-
ca s’ha determinat l’extensió de la 

plaga i, segons el nivell d’infestació, s’han dis-
posat les trampes de feromones. Quinzenalment 
es fa un recompte dels mascles atrapats a cada 
trampa per veure’n l’evolució. Aquest procés es 
realitzarà entre el juny i el setembre, que és quan 
s’espera trobar aquests mascles. Per tal de millo-
rar les dades obtingudes, l’estudi es farà periò-
dicament durant quatre anys, ja 
que, com hem explicat, aquesta 
espècie pot mantenir-se ente-
rrada fins a tres anys.
Paral·lelament, s’han dissenyat 
uns cartells divulgatius sobre 
la processionària que expliquen 
al visitant el seu cicle de vida i 
l’estudi que el Parc està portant 
a terme.
Amb aquest estudi el Parc Na-
tural del Cadí-Moixeró espera 
controlar la població de pro-
cessionària en aquelles zones 
més visitades per tal de reduir 
l’impacte sobre el visitant i els 
animals. Per altra banda, també 
s’espera obtenir dades que per-
metin planificar futures actua-
cions si fos necessari.



Joan Casòliva Armengou

 Geòleg

Cartografia:
Institut cartogràfic i geològic de 
Catalunya
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Itinerari geològic. Vallcebre - Saldes - Gósol

De Vallcebre a Saldes i Gósol
En aquest itinerari en vehicle, recorrerem les ro-
ques del garumnià, de trànsit entre les eres se-
cundària i terciària, i les del massís del Pedrafor-
ca, molt més antigues. 
 Des de Vallcebre, sortirem en direcció a Saldes, 
pararem al mirador de cap Deig i farem una peti-

ta marrada fins a la font de la Foradada.
També ens aturarem al mirador de Maçaners per 
veure l’estructura i la història geològica del Pe-
draforca, muntanya singular on farem diverses 
parades fins a arribar a Gósol.

LLEGENDA
Quaternari (-1,8 milions d’anys fins a l’actualitat)
Qcoo – Dipòsits col·luvials
Qvl – Ventalls al·luvials antics degradats
Qmm – Bretxes, blocs i argiles de moviments de massa
Qt0 – Terrassa fluvial actual

Eocè (-56 a -34 Ma)
PPEm – Margues, paleocè
PEOcp – Conglomerats, gresos, lutites. Bartonià-Rupelià
PEOcmg - Conglomerats. Bartonià-Rupelià

Garumnià (-67 a -56 Ma)
PPcm – Calcàries micrítiques i argiles vermelloses
PPcm1 – Calcàries micrítiques. Danià
PPcm2 – Calcàries amb microcòdium. Paleocè
PPcag – Conglomerats massius vermellosos
Kpg – Conglomerats, gresos, lutites i margues

Cretaci (-145 a -67 Ma)
Kbpm – Bretxes carbonàtiques. Maastrichtià
KMc – Calcàries bioclàstiques. Maastrichtià
KMm – Margues grises amb intercalacions de calcàries
KCMca – Calcàries sorrenques, cretaci superior
KSCmv – Margues grises. Santonià-campanià
KScm - Margues i margocalcàries. Santonià-campanià
Cama – Margocalcàries amb ammonits i equinoderms
CAcor – Calcàries amb orbitolines i rudistes. Aptià.
CAco1 – Calcàries i margues. Aptià
CNBc – Calcàries. Neocomià-Barremià

Juràssic (-198 a -160 Ma)
JDd – Dolomies massives de color marró. Dogger
JLcd – Calcàries i dolomies laminades. Lias

Triàsic (-251 a -198 Ma)
TJb – Bretxes carbonàtiques. Retià-Lias
Tk – Margues i calcàries margoses. Keuper



Fotografies:
A sobre, vistes des del mirador 
de Cap Deig.

A sota, d’esquerra a dreta, font 
de la Foradada i capes calcàries 
plegades.

Joan Casòliva Armengou

ITINERARIS
Itinerari geològic.

 Vallcebre - Saldes - Gósol

1. Vallcebre. Situat al bell mig de l’ample 
sinclinal de Vallcebre i ben proper a les antigues 
mines de carbó a cel obert de Fígols-Vallcebre, 
on hi ha el conjunt de restes fòssils de l’àrea de 
Fumanya, el jaciment de petjades de dinosaure 
més extens d’Europa del final del període cretaci, 
ara fa 70 milions d’anys, just abans d’extingir-se. 
Sortim per la carretera en direcció nord durant un 
parell de quilòmetres fins arribar al mirador.

2. Mirador de Cap Deig. Situat just al da-
munt de les anomenades calcàries de Vallcebre, 
de color blanc i molt més dures que els mate-
rials que les envolten, qualitat que les fa destacar 
en el paisatge. Aquest estrat calcari, d’uns 40 

metres de gruix, forma l’anomenat cingle 
de Vallcebre que envolta l’altiplà on hi 

ha el nucli de població. Aquesta forma 
d’anell es deu a la seva disposició en 
forma de plec sinclinal, és a dir, en 
forma de U. 

3. La Foradada. Continuem per 
la carretera fins a la cruïlla i baixem 
en direcció al Collet, fins arribar a 

un engorjat anomenat la Forada-
da, on podem observar de prop les 

calcàries del cingle i les lutites del 
garumnià roig inferior, que afloren just 

a sota. Les calcàries estan carstificades i 
l’aigua que recull la cubeta de Vallcebre apa-

reix en forma de font just en el contacte amb les 
roques impermeables, tal com podem observar a 
la font del costat de la carretera. 

La carstificació és el pro-
cés pel qual les roques 
calcàries es van dissolent 
en contacte amb l’aigua 
de pluja que s’infiltra en el 
subsòl a través de fissu-
res. Quan l’aigua arriba a 
un nivell impermeable on 
no pot baixar més, forma 
una zona inundada que 
pot sortir a la superfície 
com a surgència o font.

4. Mirador de Maçaners. Tornem enrere 
per la carretera B-400 en direcció a Saldes. Durant 
el recorregut, circulem sempre pel mig de la unitat 
del garumnià gris, que determina un paisatge de 
relleu suau cobert de boscos i prats. Més amunt 
i a l’esquerra, podem observar perfectament la 
continuïtat dels cingles de Vallcebre. A l’altre cos-
tat del riu Saldes, es destaquen els estrats calcaris 
del cretaci superior, inclinats cap al sud, amb les 
seves alternances de roques més calcàries i més 
argiloses, formant un relleu de dents de serra. 
Al PK 12,3 de la carretera en direcció a Saldes. En 
aquest punt podem observar les conseqüències 
de l’aixecament del Pirineu durant el xoc entre 



Fotografies:
A sobre, panoràmica des del 
mirador de Maçaners.

A sota, a la dreta, capes de 
carbó i Pollegó inferior del 
Pedraforca.

Joan Casòliva Armengou
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les plaques ibèrica i europea, i com les roques es 
van amuntegar i plegar en forma de mantells de 
corriment.

A la dreta, els estrats de la serra del Cadí, com-
postos majoritàriament per calcàries eoce-
nes (del terciari, dipositades fa uns 45 milions 
d’anys), estan inclinats cap al sud i s’enfonsen 
sota del massís del Pedraforca.

Al mig, el massís del Pedraforca està compost 
de dues gran àrees: per una part els pollegons 
estan formats per calcàries i margues del cretaci 
inferior (d’uns 110 Ma d’edat) i, per l’altra, tota la 
base del massís, formada per calcàries del cre-
taci superior (uns 70 Ma) i margues i argiles del 
garumnià.

En aquest reduït espai podem veure les tres 
grans unitats geològiques. A la dreta, el mantell 
del Cadí, damunt del qual se situa el mantell infe-
rior del Pedraforca i, dalt de tot, els dos pollegons 
que formen el mantell superior del Pedraforca.

El fet que les roques més antigues estiguin dalt 
de tot, i les més joves a la base, és causat per la 
tectònica compressiva que va aixecar els Pirineus 
i va amuntegar diversos mantells de corriment 
els uns damunt dels altres. Tot el sinclinal de Va-
llcebre i les unitats del garumnià formen part del 
mantell inferior del Pedraforca, que ocupa una 
bona part de les muntanyes de l’Alt Berguedà.

5. Cruïlla refugi Estasen. Continuem per 
la carretera fins passat el nucli de Saldes. Al PK 
17,2 de la carretera surt la pista asfaltada que 
puja fins al mirador de Gresolet i el refugi Esta-
sen. En aquest punt afloren les capes carbonoses 
del garumnià gris. Es tracta d’unes capes força 
inclinades formades per una alternança de 
gresos, argiles i capes de carbó. Per da-
munt de l’aflorament hi ha la boca mina 
de l’antiga explotació de carbó.

A uns 30 metres de l’entrada de la 
pista, apareix una capa de material 
fi de color gris amb nombroses res-
tes fòssils entremig de fragments 
d’altres roques. Si hi parem atenció, 
veurem sobretot closques de color 
blanc pertanyents a antics bivalves 
d’aigua dolça que vivien en llacs de 
poca profunditat. Estan acompanyades 
d’uns trossos negres que corresponen a 
restes vegetals que s’han acabat convertint en 
carbó.



Fotografies:
A sobre, escull d’Hipurits.

A sota, d’esquerra a dreta, El 
Pedraforca des de Gósol i con 
de dejecció de Gósol.

Joan Casòliva Armengou
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6.- Coll de la Trapa. Al PK 18,5 de la ca-
rretera arribem al coll de la Trapa. Al nord, es 
manifesta la presència del pollegó inferior del 
Pedraforca, format per calcàries massives del 
cretaci inferior. A la seva base s’hi troba l’antiga 
mina a cel obert de carbó, en procés de restau-
ració i amb la revegetació força avançada. A la 
part superior de l’antic cel obert, figura una àrea 
denudada on la restauració va ser impossible. És 
el front d’encavalcament del mantell superior del 
Pedraforca damunt del mantell inferior. Si ens hi 
acostéssim, veuríem com les calcàries del cre-
taci inferior se situen damunt dels materials ga-
rumnians.

7.- Àrea recreativa plana del 
Reig. Des d’aquesta àrea recreativa, 

situada damunt de l’Espà al PK 19,9 
de la carretera, podem observar amb 
molta claredat la disposició diferent 
de les capes del mantell superior 
de Pedraforca i dels conglomerats 
del coll de la Trapa. Les capes de 
conglomerats de color vermellós, 
estan disposades horitzontalment, 

en una disposició similar a com van 
ser sedimentats . Això és degut al 

fet que els conglomerats no van estar 
afectats per la tectònica de mantells de 

corriment, que és la que va plegar les ro-
ques del Pedraforca.

8. Escull d’Hipurits. Al PK 21,7 hi ha un 
marcat revolt a la dreta amb un bon aflorament 
d’Hipurits, uns fòssils que podem veure en posi-
ció de vida formant un escull. Podem aturar el co-
txe uns 100 metres més endavant, a l’esquerra. 
Es tracta d’un gran escull 
format per uns fòssils de 
forma allargada i en forma 
de banya, amb una longi-
tud que pot depassar els 
30 cm i un diàmetre entre 
els 7 i 10 cm. Es tracta de 
bivalves de l’ordre dels 
rudistes, un ordre que es 
va extingir al final de l’era 
secundària, igual que els 
dinosaures, fa uns 65 mi-
lions d’anys. 

9. Gósol, mirador del Roser. Des d’aquest 
punt cal destacar el torrent de Rubinat, que baixa 
del coll del Verdet, i l’immens con de dejecció que 
arriba fins al mateix poble de Gósol. Els ventalls 
al·luvials com aquest es formen per l’acumulació 
de sediments transportats pels torrents proce-
dents de les parts altes de la muntanya.
 
Ajudeu-nos a protegir els jaciments paleonto-
lògics; no està permès malmetre’ls ni empor-
tar-se restes fòssils.
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Il·lustracions:
Portades dels llibres de Pep Coll 
i Rosalia Pantebre, on es parla 
del llop.

Fotografia:
Ansovell, situat a 1.338 m, al 
vessant septentrional de la 
serra de Cadí.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

LLEGENDES I
TRADICIONS
El llop i les seves
circumstàncies

Al seu llibre Muntanyes maleïdes, Pep Coll, fent-
se seu el sentir de generacions i generacions de 
pirinencs, defineix el llop com “la fera més sal-
vatge i acarnissada que Déu ha creat”. Però no 
sempre ha estat així. Ben al contrari. Conten que, 
quan Déu va crear el llop, va infondre a aque-
lla criatura la bondat en estat pur. Tanta bondat, 

que els altres animals del bosc se’l 
rifaven sempre que en tenien ocasió. 
Fins que se’n va cansar, de tant pagar 
el riure, i va decidir convertir-se en la 
fera més dolenta de totes les que hi 
havia sota la capa del cel.
D’ençà d’aquella dràstica transfor-
mació, el llop ha estat el gran ene-
mic dels pastors. L’atac de la fera al 
ramat podia ocasionar gran pèrdues 
econòmiques: no només n’eren víc-
times les ovelles a les quals podia 
clavar els ullals sinó també aquelles 
que, embogides pel pànic, morien 
estimbades o es perdien per sempre 

més en les profunditats del bosc.
Sense cap altre depredador que li pogués fer 
ombra —tret de l’home armat—, el llop va anar 
estenent-se arreu del món i, és clar, va arribar 
també a la serra del Cadí, on va comprovar, satis-
fet, que feia de bon estar-s’hi. Però vet aquí que 
hi va trobar un enemic que no s’esperava pas. 
Algú que va gosar plantar-li cara. Ens en parla 
Rosalia Pantebre al seu llibre Per temps vell, al 
Pirineu (edició de l’autora, 2004).
Una nit, mentre vetllava el ramat al Tossal d’en 
Campi, el gos de Cal Saurina d’Ansovell va intuir 
la presència —aleshores potser encara llunya-
na— dels llops. Sense pensar-s’ho dues vega-
des, va córrer costa avall fins a casa dels amos. 
En arribar-hi, va despertar tota la família amb els 
seus lladrucs, va endrapar en un tres i no res el 
menjar que van donar-li i se’n va anar cap al racó 
on guardaven els collars. En Saurina ho va en-
tendre de seguit: el gos reclamava que li posés el 

El llop i les seves circumstàncies

collar de punxes per anar a defensar el ramat del 
llop que el rondava. Fet i dit, un cop va tenir 
posada aquella defensa contra les mos-
segades del llop, el gos va sortir rabent 
cap a la pleta.
Quan hi va arribar, va veure, astorat, 
com els llops ja n’havien fet de les 
seves: ovelles degollades aquí i a 
allà, unes altres arraulides en una 
raconada... El guardià del ramat 
els va plantar cara amb tota la rà-
bia que va ser capaç de treure’s de 
dins. Després d’una bona estona de 
brega, els assaltants van abandonar 
l’escomesa i es van retirar bosc endins. 
Tanmateix, el gos de cal Saurina va posar 
l’objectiu en un d’aquells llops en fugida i va 
sortir al seu encalç.
No havia arribat encara la primera llum del dia 
quan els més matiners de Tuixent van veure 
aquell llop prop del les primeres cases del po-
ble. Ja sense forces, l’animal va caure mort d’un 
tret d’escopeta, just abans que el gos del Saurina 
aparegués a l’escena. Després d’haver travessat 
el Cadí tot perseguint el llop, es va deixar anar, 
exhaust, als peus de l’inesperat caçador. Els tui-
xentins van identificar la procedència del gos per 
la marca del collar i, un cop va estar recuperat 
de l’enorme esforç, el van tornar a casa. D’aquell 
fet extraordinari se’n va parlar molt de temps a 



Fotografies:
Tuixent, situat a 1.206 m, al ves-
sant sud de la serra de Cadí.

Arxiu del Parc Natural del Ca-
dí-Moixeró

Il·lustració:
El llop és, sovint, protagonista a 
la literatura infantil.

Dibuix:
Llop udolant.

Daniel Olivera Aguilà
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El llop i les seves
circumstàncies

banda i banda del Cadí, i l’autora del llibre encara 
va trobar qui li expliqués.
El llop té el seu punt feble com, segons la tra-
dició, van poder comprovar diversos músics del 

Pirineu. La llegenda apareix, amb versions 
força coincidents, a diferents indrets de 

muntanya. Els músics són sorpresos de 
nit enmig del bosc per la presència 
amenaçadora d’una llopada. És en 
aquella 
situació 
de perill 
que  recor-
den la dita 
popular 

segons la 
qual la música 

amanseix les feres. 
Pensat i fet: es posen 

a tocar l’instrument que 
porten al damunt, ja sigui un
acordió, una buna o un violí. 
L’efecte és  immediat: els 
llops paren d’udolar, 
amaguen el ullals i posen 
els ulls com si entressin en 
un estat d’hipnosi. El concert, 
però, acostuma a ser llarg, 
perquè les feres no desapareixen
fins que comença a clarejar el dia.
Una altra manera de 
tenir els llops 
a ratlla 

és la que es va empescar un home de Besca-
ran que, en trobar-se’ls davant per davant, es va 
desfer la faixa de color vermell que duia entorto-
lligada i la va anar arrossegant, tot bellugant-la 
mentre fugia. 
Els llops, pensant-se que la faixa en moviment 
era una llengua de foc, van tocar el dos.
El llop és protagonista de moltes altres llegendes 
de les nostres comarques. A Contes de Cerdan-
ya (Institut d’Estudis Ceretans, 1994), Quim i Sol 
Gasch ens ofereixen les rondalles L’euga i el llop, 
L’ovella barrada, El llop i els marrans i La guilla i 
el llop, exemples de la profunda petjada d’aquest 
mamífer en l’imaginari col·lectiu.

En la narrativa contemporània,
el trobem sobretot a la

 literatura infantil, com és
 el cas de L’últim llop de

 la Cerdanya, de Joles
 Sennell, publicat

 per primer cop
 l’any 1994 pe

 L’Arca de Júnior
 i reeditat el

 2016 per
 Salòria

 amb il·lus-
tracions

 de Carolina
 Botella.



Josep Bombardó Elias i Josep Bombardó Bagaria, de Montellà:
“Nosaltres fem producte ecològic, però posant molt d’èmfasi que és de
proximitat”.

Redacció:
  Jordi Pardinilla Vilaplana

Fotografies:
Els Bombardó (pare i fill), a 
l’entrada del nucli de Montellà.

Jordi Pardinilla Vilaplana

A sobre, una garbera aixecada 
per Josep Bombardó Elias, als 
anys 50, a Prullans.

L’avi, Salvador Bombardó, 
carregant herba, als anys 30 del 
segle passat.

Arxiu Família Bombardó 
Bagaria

Els Bombardó van establir-se a Montellà a pri-
mers dels anys 70. Ha plogut molt des de llavors. 
Han conviscut al poble 3 generacions. Sempre 

vinculats a la pa-
gesia i a la rama-
deria. Ells saben, 
com moltes famí-
lies del Cadí, com 
ha evolucionat 
el sector que, en 
molts casos, ha 
estat per empi-
tjorar la situació. 
Ho corroboren 
els dos Joseps, 
el pare i el fill, 
amb els quals 

hem parlat una bona estona a peu de granja, a 
l’ombra, un dia qualsevol, a Montellà, quan el sol 
comença a retirar-se per Ponent. “Ells tenien un 
diferencial de preus, un marge comercial, que 
nosaltres no tenim ni tindrem” diu el fill, Josep 
Bombardó Bagaria. “Sempre explico el mateix 
exemple. Fa molts anys enrere, nosaltres havíem 
arribat a vendre una mula per 18.000 pessetes 
mentre que el sou d’un jornaler a casa era de 
400 pessetes al mes”, afirma el pare, Josep 
Bombardó Elias. El cas és prou evident. I davant 
d’aquest panorama, cal ser emprenedors i bus-
car noves vies de negoci per evitar haver de tan-
car l’explotació. Reinventar-se.
El Josep Bombardó pare va arribar a Montellà 
l’any 1972, fill de Prullans, on durant molts anys 
va menar les terres del Mas Tarter, a la Serra, a les 
afores del nucli i a tocar d’Ardòvol. Es va instal·lar 
a Cal Pardal. Tres anys després es va casar amb 
la Maria Rosa Bagaria, de Ca l’Emigrant, també 
de Prullans.
El pare, que avui té 80 anys, van ser cinc ger-
mans. La majoria van i han fet la seva vida en un 

PERSONATGE
Josep Bombardó Elias i 
Josep Bombardó Bagaria
Montellà i Martinet

entorn relativament pròxim i bolcats amb la pa-
gesia. A Cal Pardal de Montellà hi van tenir de tot: 
cavalls, ramat d’ovelles, vaques de carn i, princi-
palment, vaques de llet. “Fins a l’any 2000, quan 
ens vam vendre la quota lletera. Era el moment 
de la jubilació del pare i jo vaig decidir agafar 
la continuïtat de l’explotació. Volia fer una cosa 
diferent, fent una aposta clara per la ramaderia 
ecològica, on hi veia molt recorregut. La llet, in-
tuïa, per contra, que necessitaria una inversió 
molt gran per adequar les instal·lacions per 
treure’n poc profit”, explica el fill.
Quins nassos! I pensar com d’important 
ha estat el sector de la llet per a totes 
aquestes comarques! “Vols creure 
que només a Montellà hi ha hagut 
16 explotacions lleteres. 16! Avui, 
no en queda cap. Cap! I no és una 
situació que només s’hagi viscut a 
Montellà; ha estat una davallada a 
tots els pobles d’aquestes comar-
ques. Les explotacions lleteres es 
guanyaven la vida. I bé. Força bé. 
Hi havia cooperatives i empreses lle-
teres. Avui queden quatre explotacions i 
la Cooperativa del Cadí”, explica el pare. I 
recorda: “a casa, el meu germà, el Martí, havia 
fet el transport de la llet per a la Cooperativa a 
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Montellà i Martinet

Fotografies:
A dalt, a l’esquerra, la família al 
complet, a Montellà. D’esquerra 
a dreta: Mireia, Roser, Josep, 
Maria Rosa i Josep (pare).

A sobre, un jovenet Josep 
Bombardó Elias amb les lleteres 
a Prullans. Anys 30. I Salvador 
Bombardó i Maria Elias, els avis 
del Josep Bombardó Bagaria, 
en una fotografia captada a 
Prullans.

Arxiu Família Bombardó 
Bagaria

Prullans, Ardòvol i la Serra”.
Relleu generacional

Així, l’any 2000, amb la jubilació del 
pare, el fill decideix donar continuïtat 
a l’explotació, però amb dos canvis 
importants i significatius: l’un, can-
vi de producció, centrant-se en la 
cria de vedella ecològica i, l’altra, 
en una nova ubicació; a Cal Calsot. 
El patriarca ha donat i dóna suport 
a les iniciatives dels seus tres fills 

(la Roser, el Josep i la Mireia) tot i 
que reconeix que “hi ha iniciatives que 

jo no m’atreviria o, fins i tot, trobo poc 
afortunades. Però el temps els dona la raó. 

Encertades o no, tenen la lògica del temps 
que ens toca ara viure. I jo ja n’he de quedar al 
marge. I els agraeixo que m’ho consultin o m’ho 
expliquin tot”, afirma.
I el fill, ho va voler fer bé. I d’aquesta, abans 
d’incorporar-se al negoci familiar, va passar per 
l’Escola Agrària de Manresa. I va deixar enrere 
els estudis que ja havia fet en mecànica i en en-
ginyeria electrònica. Es pot ben dir que la visió 
de futur d’aquell jove fou encertada ja que des 
d’aquell any 2000 fins a l’actualitat el projecte 
ha agafat una embranzida important. D’aquell 
primer pas en va néixer, posteriorment, deu anys 
després, Ecopyrene, empresa familiar (que diri-

geix la Mireia i que dóna feina a 5-6 persones) i 
que comercialitza productes ecològics de proxi-
mitat. És clar. Va començar per vendre la vedella 
ecològica de la seva explotació. Això va ser un 
començar. I en l’actualitat Ecopyrene ven vedella 
i xai, de casa o d’altres explotacions, i distribueix 
ous i pollastre, entre altres, de productors ecolò-
gics de la zona. “L’obrador el tenim a Bellver de 
Cerdanya, al polígon industrial. De primer, veníem 
només mitges canals. Des de fa temps, però, fem 
l’especejament final i venem a talls la vedella i 
el xai. I cada vegada ho anem polint més ja que 
avui també oferim hamburgueses. I ampliem la 
nostra comercialització en establiments, super-
mercats petits i particulars. Ho fem tot, el ma-
nipulat i l’envasat”, explica, orgullós, Josep fill. 
De la mateixa forma, reconeix que “també t’he 
de dir que els números actualment ens surten 
molt justos. Ens caldria créixer més per mante-
nir una estructura sanejada i estem encara lluny 
d’aquest objectiu”, explica i afegeix que “conti-
nuarem en aquesta dinàmica perquè l’obrador i 
l’Ecopyrene dona sentit a la feina que estem fent 
aquestes explotacions. Hi ha demanda de pro-
ducte. Sobretot, si parlem de producte ecològic 
i de proximitat”.
Actualment Ecopyrene dona sortida a la vedella 
ecològica de 4 explotacions de la Cerdanya amb 
un potencial d’uns 250 caps de bestiar.
Ecològic, però amb l’accent en el producte de 
proximitat
El bestiar que creix i es produeix a l’explotació de 
Cal Calsot està alimentat amb una barreja de tri-
ticale i pèsol mòlt (el triticale és un cereal híbrid, 
creuament entre blat i sègol). 
Diuen que amb la veritat es va per tot arreu. 
El cas és que els Bombardó no tenen pèls a la 
llengua i que quan una cosa no està bé, es diu. 
Amagar, dissimular o fer veure que res no passa 
no resolt el problema. I la visió del jove Josep en 
relació amb la producció ecològica s’acosta molt 
a l’opinió que sembla haver-se instal·lat en la so-
cietat actual: l’ecològic s’ha desvirtuat. “Sí que 
s’ha desvirtuat. Molt. Aconseguir el certificat del 



Fotografies:
Pare i fill a l’explotació ramade-
ra de Cal Calsot.

Jordi Pardinilla Vilaplana

Josep Bombardó Elias, a Pru-
llans, amb l’acordió. Anys 50.

Arxiu Família Bombardó 
Bagaria
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CPPAE, que avala la producció ecològica, és re-
lativament fàcil”, detalla el Josep. “És per aquest 
raó que, com et comentava abans, el producte 
de proximitat és la diferència i el valor afegit que 
podem oferir. Crec que el discurs d’allò autèntic 

arriba amb el se-
gell de proximi-
tat que, a més, 
pot ser compro-
vat pels clients 
in situ. Nosaltres 
fem producte 
ecològic, però 
posant molt 
d’èmfasi que és 
de proximitat”, 
explica..
I per reforçar 
aquest concep-
te, la família 

Bombardó ha posat en funcionament, ara fa uns 
mesos, una aula d’entorn rural que té l’autorització 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca de la Generalitat de Catalunya. L’aula permet 
desenvolupar diferents activitats pedagògiques 
i acosta als visitants tots els processos de la 
producció ecològica que es porten a terme a 
l’explotació ramadera. Evidentment, aquest ves-
sant educatiu també fa referència a l’entorn na-
tural on està situada l’activitat ramadera. Fins i 
tot, s’hi poden fer tallers d’hamburgueses. No-
més n’hi ha un que cal reserva i és una activitat 
pensada per a grups i per a fer-la de cara l’estiu.
Les dificultats 
Possiblement, sense totes aquestes iniciatives, 
actualment a l’explotació ramadera de Cal Calsot 
es veuria un futur més ennegrit. Perquè les bon-
dats de les noves experiències impulsades per la 
família estan subjectes a altres aspectes que fan 
que no tot sigui de color de rosa, precisament. 
Parlem de la paperassa i dels tràmits administra-
tius, de les llicències per a tot, declaracions, taxes 
i impostos, de normatives i regles, de controls, de 
l’increment de costos dels carburants i l’energia 

en general, entre altres. I encara gràcies que, en 
bona part, les mans que fan anar l’explotació són 
les de la família i que, gràcies a aquest fet, els 
marges comercials són més generosos; treballar 
per a tercers reduiria notablement els guanys.
Deixant de banda l’aspecte més sentimental, de 
realitat només n’hi ha una. “Jo, amb els preus ac-
tuals, veig impossible estalviar quatre diners com 
va poder fer el pare. És impossible! Així es fa difícil 
continuar i és fàcil pensar que la millor solució és 
plegar”, explica el fill, afirmació que assenteix el 
pare amb el cap. “Plegar, sí”, diu el patriarca “però 
per a fer què? Entenc que actualment es fa difícil 
guanyar-se la vida fent de pagès i de ramader. Però 
també veig que és una feina que sap fer i la fa bé. 
Aquí té feina. I té iniciatives. Li agrada. Potser 
no es guanyarà molt bé la vida però pot 
anar vivint”, conclou. Paraula de pare.
Abans, en un paràgraf anterior, ho re-
collíem; el Josep, el fill, va creure en 
l’empresa familiar i va donar-li con-
tinuïtat, ara farà una vintena d’anys. 
Havia pensat, potser, en ser me-
cànic o enginyer electrònic, però, 
finalment, va fer cap a l’explotació. 
No és poca cosa. Decisions perso-
nals com aquesta, que han fet uns 
quants joves més al Pirineu, a la Cer-
danya i també, és clar, al Parc Natural del 
Cadí-Moixeró, són una sort. Tenir pagesos i 
ramaders al nostre territori és d’una vàlua, avui, 
encara no prou valorada. M’explicaven aquests 
dies, els Bombardó, que el Parc i l’Ajuntament i 
veïns i entitats van decidir recuperar, fa uns anys, 
el camí ramader que de Montellà porta al coll de 
l’Home Mort. Feia anys que no hi passava ningú. 
S’havia perdut. Òbviament, després de la neteja i 
de l’endreça que es va fer del sender, ara l’utilitza 
tothom. És un exemple. Un de tants que podríem 
dir i que posa de manifest que necessitem gent 
que ens vetlli aquest immens patrimoni natural. 
Si no facilitem que els què hi són és guanyin la 
vida ho tindrem perdut, com ho estava el camí 
històric del coll de l’Home Mort.
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