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Acaba un semestre i un any ben estranys i farcits 
d’esdeveniments que ens han afectat i trasbalsat. 
Un 2017 en què l’esforç del Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat, amb el conseller Josep Rull 
al capdavant, va permetre gairebé recuperar els 
pressupostos de l’any 2010, amb un increment 
molt important respecte del 2016. L’aprovació de 
la Llei del canvi climàtic permetia consolidar un 
finançament important per als temes de canvi 
climàtic i també de biodiversitat, que hagués be-

neficiat les inversions en els espais naturals pro-
tegits. Recorreguda al Tribunal Constitucional, ha 
quedat parada. La intervenció de l’Estat amb el 
155 paralitzava expedients i actuacions previstes 
per al 2017 i algunes del 2018. Algunes encara 
encallades en acabar l’any. El nostre conseller em-
presonat. Els comptes intervinguts. La creació de 
l’Agencia Catalana de Biodiversitat aturada. Elec-
cions. I la incertesa del futur; també en la gestió 
dels parcs.
La climatologia tampoc ha estat favorable i la 
manca de pluja l’estiu i tardor es fa notar en fonts, 
fruits, bolets i pastures. Per sort, el foc no ha afec-
tat el Parc i s’ha seguit treballant en actuacions de 
prevenció d’incendis de cara al futur.
Una trista notícia ens colpia just abans d’acabar 
l’any, la sobtada mort de l’arqueòleg i responsable 
del Museu Cerdà, l’Oriol Mercadal, persona involu-
crada en la vida cultural, social i musical de la Cer-
danya i gran col·laborador del Parc natural. La seva 
pèrdua ens ha omplert a tots de profunda tristesa.
El món, però, no s’atura i els darrers mesos han 
estat força actius a l’hora d’endegar i finalitzar les 
actuacions programades del 2017 de les quals en 
aquest butlletí se’n fa un repàs extens de les prin-
cipals. Cal destacar l’ordenació dels aparcaments 
al Mirador de Gresolet; l’arranjament de la pista 
del Collell i la pista d’Erols; la consolidació dels ta-
lussos de la pista de Prat d’Aguiló, que s’ha pogut 
tornar a obrir al trànsit; la instal·lació de passos 
canadencs; o l’adequació d’un nou itinerari de na-
tura a l’avetosa de Riu de Cerdanya i l’increment 
de les rutes geològiques. La indefinició de la si-
tuació política condiciona els pressupostos per al 
nou any i, tot i la planificació prevista, encara no 
es disposa del que serà el nou pressupost per al 
Parc del 2018. Projectes per realitzar n’hi ha molts 
i, per tant, segur que aquest nou any tornarà a ser 
ple de noves fites assolides, de millores, de més 
potenciació d’aquests territoris i, confiem, també 
de més riquesa social i econòmica basada en la 
nostra diversa i ben conservada biodiversitat.
Tot l’equip gestor del Parc Natural del Cadí-Moixe-
ró us desitgem el millor per al nou any 2018.
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NOTÍCIES Arranjament de pistes forestals

Fotografies:
Obres de millora a la pista del 
Collell.

Adrià Valls Sellés

Consolidació de talussos a la 
pista de Prat d’Aguiló. 

Aparcament d’autocars i camí 
cap al refugi Lluís Estasen.

Joan Casòliva Armengou

Durant l’estiu i la tardor s’han arranjat sis pistes 
forestals dels municipis de Saldes (Mirador de 
Gresolet - Collell), Bellver de Cerdanya (Nas), Alàs 
i Cerc (coll de Vanses) i la Vansa i Fórnols (Sant 
Salvador, Adraén - Pradell i Cornellana - coll de 
Jovell), per contribuir a la millora de l’accés als 
veïns, als vehicles d’emergència, als ramaders i 
als propietaris forestals, a una àmplia zona fo-
restal del Parc Natural. A més, durant la tardor, 
s’ha fet un arranjament integral de la pista fo-

restal d’Erols i Pardinella. Els treballs han inclòs 
l’enformigonat d’una rampa d’uns 80 metres, en 
una zona molt ombrívola i d’alt risc de relliscades 
durant els hiverns. A més, s’han posat dos nous 
passos canadencs, substituint els antics, que 
estaven tapats i inutilitzables. Per acabar, s’ha 
col·locat una nova barana de fusta i ferro, a la 
zona de l’Estret, per evitar que els cotxes puguin 
patinar i caure al riu.

Consolidació de diferents talussos a la pista forestal de Prat d’Aguiló
Durant l’estiu s’han consolidat els dos talus-
sos inestables del tram final de la pista forestal 
i s’ha millorat l’accés al refugi de Prat d’Aguiló 
mitjançant diverses millores. Els talussos s’han 
sanejat i s’ha efectuat l’eliminació de totes les ro-
ques que estaven en una posició inestable. A més, 
el talús principal s’ha protegit de futures esllavis-
sades mitjançant un recobriment de més de 600 
m2 de malla de cable d’acer de 300x300 mm i 8 
mm de diàmetre. S’ha subjectat la malla al talús 
mitjançant bolons i s’ha relligat amb cable de 12 
mm de diàmetre.

Amb aquesta actuació s’ha aconseguit garan-
tir l’accés a un dels punts més visitats de la 
cara nord del Parc Natural, la zona de Prat 
d’Aguiló, amb la màxima seguretat, tot i 
estar en una zona d’alta muntanya de 
dinàmiques geològiques i físiques 
pròpies, amb tot el que comporta per 
la seva pròpia dinàmica natural, i 
que sempre cal tenir present quan 
es planifica desplaçar-se per pistes 
o camins d’alta muntanya.

Reordenament de les zones d’aparcament del Pedraforca
Després de dissenyar les àrees d’aparcament, 
valorar les diverses opcions a cada punt on 
l’aparcament era possible, si es pot aparcar en 
fila o en bateria i instal·lar-hi un senyal amb el 
nombre màxim de vehicles per a cadascuna de 
les zones d’aparcament, s’han fet moviments de 
terres, estesa de graves i terres, i delimitació fí-
sica de l’espai per a cada vehicle, les àrees de 
prohibició d’aparcament per gir, les àrees reser-

vades a vehicles de serveis o autobusos, 
etc. S’han ordenat i habilitat noves places 
d’aparcament per a accedir al Pedraforca 
des de Saldes. 
Actualment els aparcaments habilitats disposen 
d’una capacitat per a 135 cotxes i 5 autobusos. A 
més, s’ha habilitat un carril de vianants per arri-
bar al mirador de Gresolet, des de qualsevol de 
les àrees d’aparcament.

Adaptació de dos miradors per a persones amb capacitats especials
S’han adaptat el mirador del coll de Josa i el 
mirador de coll de Bancs perquè siguin acces-
sibles per a persones amb capacitats especials. 
Mitjançant l’enformigonat de la zona des d’on 
es divisa la millor panoràmica de cada mirador, i 
l’accés des de la zona d’aparcament de vehicles 

fins al punt d’observació del paisatge. Durant el 
2018 s’aprofitarà per completar aquesta actua-
ció, mitjançant la incorporació de nova senyalit-
zació en aquests miradors. Aquests dos miradors 
s’incorporen a la xarxa de miradors i àrees re-
creatives adaptades del Parc Natural.



NOTÍCIES
Com cada any, s’han desbrossat i netejat les àrees 
de lleure i els miradors a arreu dels 17 municipis 
del Parc Natural. A més, s’han realitzat tasques de 
manteniment del mirador de Gresolet, consistents 
en envernissar la rampa de fusta, molt deteriorada 
pel pas del temps i per les inclemències del temps 

Manteniment de les àrees de lleure i dels miradors
extrem que fa a la zona. Periòdicament, s’ha apro-
fitat per netejar i desbrossar la vegetació del mi-
rador, els aparcaments i els seus entorns. També 
s’han realitzat tasques d’envernissar la fusta de 
baranes i del mobiliari, neteja de barbacoes i punts 
d’aigua i substitució de senyalització malmesa. 

Fotografies:
Panoràmica del mirador dels 
Orris.

Manteniment de punts d’aigua 
per a prevenció d’incendis.

Adrià Valls Sellés

Millora del camí de Prat 
d’Aguiló al Pas dels Gosolans. 

Joan Casòliva Armengou

El Parc Natural disposa d’una increï-
ble xarxa de senders senyalitzats, 
per al gaudi de totes les persones 
visitants, però que necessiten un 
cert manteniment. No ens és pos-

sible de mantenir la totalitat de sen-
ders de la xarxa, ni de bon tros, però 

sí que es van fent actuacions de forma 
constant i sistemàtica que permeten dis-

posar sempre d’una xarxa de senders en 
prou bon estat.

Durant l’any 2017 s’han fet obres en uns quants. 
Al Pedraforca s’ha fet una bona repassada al camí 
de la tartera de Saldes després de la important 
despesa de l’any 2016. Després del pas de milers 
de persones durant l’estiu i passat l’hivern, s’han 
refet alguns trams de camí que s’havien erosionat 
i s’ha fet una repassada general per deixar-lo a 
punt per a l’estiu.
També s’ha millorat el camí d’accés a la tartera de 
Gósol, amb l’eliminació de dreceres, esporga de 
brancatge i millora de la senyalització.
Ben a prop, entre Gósol i Josa del Cadí, s’ha arran-
jat el camí eliminant vegetació i algunes roques 
que dificultaven el pas, al mateix temps que es 

Intervencions de millora i consolidació de la xarxa de
senders

corregia algun punt on l’aigua envaïa el traçat. Ara 
el GR està en molt bon estat entre aquestes dues 
poblacions.
Al vessant nord del Cadí s’ha millorat el traçat del 
camí dels Collets, entre el refugi del Prat d’Aguiló 
i el Prat de Cadí, un camí no senyalitzat però que 
té una certa popularitat. Havíem rebut queixes 
d’excursionistes que s’havien perdut en algun 
punt i que n’hi havia altres on era incòmode de 
caminar. 
Prop del mateix refugi, el camí que puja al Pas 
dels Gosolans s’havia anat deteriorant. Aquí s’han 
fet tasques de recuperació de xaragalls als prats, 
de millora del camí en alguns trams massa ero-
sionats, i també s’han eliminat algunes dreceres.
Durant el segon semestre s’han continuat els tre-
balls de manteniment i actualització de la senya-
lització dels itineraris de natura de la Llúdriga i del 
Trencapinyes. 
Finalment, s’ha senyalitzat un sender per pujar al 
Puigllançada des del coll de Pal. Fins ara hi ha-
via una certa dispersió i tothom pujava per on l’hi 
semblava al no haver-hi una única traça, cosa que 
s’ha resolt aquesta tardor.

Durant l’estiu s’ha continuat amb els treballs de 
manteniment dels punts d’aigua per a prevenció 
d’incendis, consistent en revisar les captacions 
per assegurar el subministrament d’aigua, revisar 

els ràcords i desbrossar la vegetació del vol-
tant dels punts d’aigua i del punt de càrre-

ga dels camions, per facilitar-hi l’accés 

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

dels vehicles d’extinció d’incendis del Bombers. 
A més, s’han desbrossat els accessos i s’han 
tallat branques de les pistes forestals fins a una 
alçària de 4 metres, per facilitar el pas dels vehi-
cles d’emergència en qualsevol punt de la xarxa 
de pistes forestals del Parc Natural.



NOTÍCIES
Els prats de dall són un tipus de vegetació que 
està considerat com a hàbitat d’interès comuni-
tari a Europa i que s’ha de conservar per mitjà 
dels espais protegits de la xarxa Natura 2000, en 
la qual està integrada el Parc. Aquests prats van 
ser creats per l’home i només es mantenen bé 
si cada any s’hi apliquen determinades tasques 
(dallades de l’herba, adobat, reg, pastura limita-
da). El seu manteniment és laboriós, motiu pel 
qual s’han anat abandonant els que són menys 
productius o resulten més difícils de treballar, per 
exemple perquè es tracta de parcel·les petites o 
perquè queden lluny de carreteres.
L’any 2016 el Parc Natural va començar una re-
visió de l’estat actual dels prats de dall situats 
dins els seus límits, prenent com a referència 
els mapes d’hàbitats que s’han estat elaborant 
en els darrers temps. L’any passat es van revisar 
els de la part del Berguedà, amb el resultat que 
ja no quedava cap prat de dall veritable als llocs 

Actualització de la informació sobre els prats de dall

Fotografies:
Prat de dall, al coll de Pallers, 
que s’està perdent perquè és 
massa pasturat.

Pere Aymerich Boixader

Ratpenat de bigotis (Myotis 
mystacinus).

Arxiu Museu de Ciències 
Naturals de Granollers 

indicats. Enguany s’han revisat els de la part de 
la Cerdanya i l’extrem oriental de l’Alt Urgell (el 
Querforadat), en total 12 indrets. El resultat no 
ha estat bo, tot i que tampoc tan dolent com al 
Berguedà. Només en 3 d’aquests llocs es mante-
nen comunitats que encara es poden considerar 
prats de dall, a Víllec, a Bastanist i a Estana. Tot i 
això, s’estan perdent a causa d’una pastura ex-
cessiva i de la reducció de les tasques de man-
teniment típiques dels prats de dall. És probable 
que, si la tendència actual continua, en pocs anys 
es converteixin en prats de pastura, que tindran 
una composició de plantes molt diferent. Seria 
interessant conservar aquests prats de dall, 
per mitjà de convenis entre el Parc i els 
propietaris, que garanteixin que s’hi van 
aplicant els treballs de manteniment 
necessaris.

Pere Aymerich Boixader
Biòleg

Un equip d’investigadors del Museu de Ciències 
Naturals de Granollers ha capturat aquests dies 3 
exemplars de ratpenat de bigotis (Myotis mysta-
cinus) al Parc Natural del Cadí-Moixeró, dins dels 
treballs de seguiment de quiròpters encarregats 
des del Departament de Territori i Sostenibilitat 
amb l’objectiu de controlar l’evolució d’aquestes 
espècies i la seva presència en els ecosistemes 
forestals. Es tracta de la primera cita d’aquesta 
espècie amenaçada al Parc, i amb aquesta ja són 
22 les espècies de quiròpters identificades en 
aquest àmbit territorial.
La rellevància de la troballa rau en què els rat-
penats són autèntics bioindicadors de la salut 
d’alguns boscos. Concretament, el ratpenat de 
bigotis està amenaçat a Catalunya i està vincu-
lat a boscos madurs pirinencs amb presència de 
fusta morta i abundants cavitats en arbres vells 
de diàmetres grans, on troben refugi..
Mentre que al centre i nord d’Europa aquest 

El ratpenat de bigotis (Myotis mystacinus) es deixa veure 
per primer cop al Parc Natural del Cadí-Moixeró 

ratpenat és força abundant, a la 
Mediterrània és una espècie rara. 
Segons els models predictius de canvi 
climàtic, les poblacions de Catalunya es 
podrien acabar desplaçant cap al nord i 
extingir-se als nostres boscos.
Aquesta troballa, juntament amb un estudi fet 
recentment al Paratge Natural d’Interès Nacional 
de l’Albera, alerta als gestors dels espais natu-
rals protegits per la manca de boscos madurs 
on puguin viure els ratpenats de bigotis i altres 
espècies forestals estrictes.
Integren l’equip d’investigadors de la troballa i 
l’estudi Carles Flaquer, Xavier Puig-Montserrat, 
Adrià López-Baucells, Maria Mas i Alba Corona-
do. Remarquen la necessitat de deixar taques 
de bosc sense gestionar que permetin un elevat 
grau de biodiversitat pel seu efecte mosaic en el 
paisatge.

Museu de Granollers



Aquest 2017 s’ha detectat la presència d’un 
exemplar mascle de llop a l’Espai d’Interès Natural 
de Port del Comte. L’animal prové, per les proves 
genètiques, de les poblacions dels Alps francesos. 
És la primera vegada des del 2010 que un llop 
torna a voltar a l’entorn del parc natural. La seva 
presència ha comportat alguns atacs a ramats 
d’ovelles que pasturen la zona. Per aquest motiu, 
el passat novembre es va fer una reunió a Solsona 
amb els responsables del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, els ajuntaments i els ramaders de 
la zona per tal de posar a disposició de tothom la 
informació recollida fins llavors, parlar dels pro-

blemes que aquesta presència està causant 

als propietaris dels ramats, i començar a treballar 
per millorar la protecció i la gestió d’aquests ra-
mats amb l’objectiu de reduir els danys produïts 
per aquest llop i també pels gossos. Des del Parc 
Natural s’aportarà l’experiència acumulada al 
llarg dels 10 anys de la presència de 17 exem-
plars diferents de llop i del suport donat als ra-
maders al llarg d’aquest temps. En aquesta línia, 
s’ha acordat recentment amb els ajuntaments de 
Saldes, Gósol i Tuixent la instal·lació de senyals en 
zones de pastura demanar que els gossos domès-
tics vagin lligats en presència de ramats, per evi-
tar incidents i danys a animals o persones. 

NOTÍCIESContinua el seguiment de llop

Il·lustracions:
El gos de muntanya dels 
Pirineus s’utilitza per protegir 
els ramats.

Llúdriga (Lutra lutra).

Daniel Olivera Aguilà

El quart sondeig nacional de la llúdriga 
(Lutra lutra) a Catalunya i Andorra ha 
detectat la presència d’aquest mus-
tèlid al 56,5% del territori. Aquest fet 
evidencia la recuperació d’aquest 
mustèlid, després de la seva pràctica 
desaparició durant la dècada dels 70 
del segle passat.

Per fer el sondeig, s’han recorregut 
290 km de rius i s’ha disposat de més 

de 200 col·laboradors entre els quals hi ha 
el Cos d’Agents Rurals, el Govern d’Andorra, 

la Diputació de Barcelona i Forestal Catalana.
Els primers treballs de camp es van fer els anys 80 
del segle passat. Fins a mitjan de segle havia estat 
present en tots els cursos fluvials catalans i ando-
rrans des dels 2000 metres d’altitud i fins a nivell 
del mar i pràcticament havia desaparegut en les 
dècades dels 50, 60, i 70 quan les zones industrials 
abocaven els residus indiscriminadament als rius. 
També ho va afavorir l’aprofitament intensiu de les 
aigües per al reg, la indústria, la producció d’energia 
hidroelèctrica o el consum humà; la construcció de 
preses; i la persecució directa i captura.
Des de 1984-86 s’han anat fent sondejos cada deu 
anys que han anat mostrant la progressiva recupe-

ració de l’espècie.
Els motius de la millora poblacional són múltiples, 
però és evident que la qualitat de les aigües con-
tinentals ha millorat notablement en els últims 
30 anys, gràcies a les depuradores i la reducció 
d’abocaments tòxics, fet que també ha permès la 
recuperació de les poblacions de peixos, aliment 
bàsic de la llúdriga.
Un altre factor que afavoreix la presència de llúdri-
gues és que el riu disposi de bons refugis, essen-
cialment boscos de ribera, o àrees inaccessibles. 
La reintroducció de la llúdriga a partir de 1995 a les 
conques de la Muga i del Fluvià va afavorir la seva 
expansió per les comarques de Girona i, fins i tot, 
possiblement a les del Llobregat i el Besòs. 
Al Parc natural del Cadí-Moixeró s’ha pogut cons-
tatar el retorn de la llúdriga al riu Llobregat i Basta-
reny des del rescat d’una cria l’any 2016 a Guardio-
la de Berguedà; la detecció de rastres per part de la 
biòloga Meritxell Font durant el 2017 i la descober-
ta d’un exemplar adult mort al riu Bastareny l’estiu 
passat per un grup de nois, degut probablement a 
un atropellament. Al riu Segre l’espècie sempre ha 
conservat una població, també en expansió en les 
darreres dècades.

La llúdriga és present a més de la meitat del territori català



NOTÍCIES
Durant els mesos de setembre i octubre les fe-
melles de cérvol entren en zel i els mascles com-
peteixen i reclamen les femelles amb els seus 
brams.
És en aquesta època de l’any, als boscos dels Piri-
neus i Prepirineus, quan podem escoltar la brama 
del cérvol, un so semblant al que pot fer una vaca 
i que els serveix per marcar el territori i atraure 
les femelles. En plena brama, els mascles tenen 
les banyes ben formades i preparades per lluitar 
per les femelles. L’esforç energètic de fer créixer 
cada any unes noves banyes és compensat per la 
manca de ferits durant les baralles entre mascles 
gràcies a la seva forma, i l’alleugement de perdre-
les acabat el zel, facilita poder circular dins el bosc 
sense ensopegar amb les branques. 

L’època d’aparellament dels cérvols esdevé un atractiu turístic
Durant aquests mesos, aprofitant que els cérvols 
són més fàcils d’escoltar pels característics sons 
i, fins i tot amb sort, veure’ls, des del Parc i em-
preses de l’entorn s’organitzen jornades d’escolta, 
amb una bona acollida pel que fa als participants, 
i evitar així sempre molestar o espantar els ani-
mals.
Així mateix, experts del Parc Natural i els Agents 
Rurals estableixen diversos controls per fer un se-
guiment de l’evolució de les seves poblacions.
Entre els mesos de març i abril els cauen les ban-
yes; això fa que se’n puguin trobar, sempre que 
els mateixos cérvols o altres mamífers, sobretot 
rosegadors, no se les han menjat perquè els supo-
sa un aport important de calci i altres minerals. 

Il·lustració:
La brama del cérvol és un 
espectacle impressionant.

Daniel Olivera Aguilà

Fotografia:
Premi a la millor col·lecció del 
25è concurs de fotografia 2017, 
Via làctia sobre el Cadí.

Andrés González Viñas

El 2012 la Direcció General de Qualitat Ambiental 
va engegar el projecte d’avaluar la qualitat del cel 
nocturn als parcs naturals i altres espais d’interès 
natural de Catalunya, amb la realització de cam-
panyes de mesurament de la brillantor del fons 
del cel anuals.
La brillantor del fons del cel és la brillantor o res-
plendor atribuïble a la radiació de fonts o objectes 
celestes i a la luminescència de les capes altes 
de l’atmosfera. Per avaluar-la, es mesura el flux 
lluminós procedent del cel per unitat de superfície 
i d’angle sòlid.
Els resultats s’expressen en unitats de magnituds 
per segon d’arc al quadrat (mag.arcsec-2). Aques-
tes unitats indiquen un cel més fosc i, per tant, 
més proper a les condicions naturals quan més 
elevats són els valors obtinguts.
Darrerament s’ha dut a terme una nova campanya 
de mesures del fons del cel nocturn emmarca-
da en un projecte d’avaluació de les condicions 
naturals del medi nocturn dels parcs paturals de 
Catalunya, amb l’objectiu de detectar els que con-
serven millors condicions i impulsar-ne projectes 
de protecció.
Les mesures efectuades a diferents parcs naturals 
durant l’any 2016, en col·laboració amb l’Institut 

Els últims estudis constaten que el Parc Natural té un cel 
fosc d’elevada qualitat

d’Estudis Espacials de Catalunya 
i el Departament d’Astronomia i 
Meteorologia de la Universitat de 
Barcelona, constaten que el Cadí-
Moixeró destaca, juntament amb 
altres parcs naturals com el Parc Na-
tural dels Ports, per la seva elevada 
qualitat del cel nocturn.
L’anàlisi també ha evidenciat que la qua-
litat del cel nocturn a l’àrea més urbana 
del país és baixa o molt baixa i és necessari 
desplaçar-se més de 100 km per poder gaudir 
d’una visió clara de la Via Làctia.
Totes aquestes dades serveixen per actualitzar 
el Mapa de la qualitat del cel nocturn a Cata-
lunya, consultable per la ciutadania al web del 
Departament de Territori i Sostenibilitat juntament 
amb els resultats de les diverses campanyes de 
mesuraments realitzades fins ara. 
Cal recordar que el passat mes de gener Saldes es 
va convertir en el primer poble de Catalunya amb 
el qualificatiu d’Espai amb un cel nocturn de qua-
litat (ECNQ), una figura de protecció que preveu 
preservar la qualitat del cel nocturn per les seves 
singulars característiques.



La plataforma Alerta Forestal fa una crida a les 
persones que visitin els parcs naturals de Ca-
talunya i els demana que alertin a través d’una 
pàgina web si veuen boscos afectats per la man-
ca d’aigua, per la plaga de la processionària o 
per ventades. La teva foto serà imprescindible 
per obtenir dades a temps real i de gran detall 
que s’inclouran en un sistema d’alerta ciutadana 
coordinat pel CREAF.   Gràcies a la col·laboració 
ciutadana, el personal científic del projecte  po-
drà valorar l’estat actual de salut dels boscos 
catalans   i predir si canviarà en un futur, tenint 
en compte el canvi climàtic i altres canvis am-

bientals que s’estan produint a escala global 
i local.  

Aquesta plataforma està vinculada al projecte 
“Boscos Sans per a una societat saludable”, im-
pulsat per l’Obra Social “la Caixa”. Un estudi que 
analitzarà no només el paper que tenen els bos-
cos com a potencial font de salut per a les perso-
nes, sinó també com l’estat de salut de les mas-
ses forestals pot tenir efectes en la salut humana.
Per participa-hi només cal fer una foto del bosc 
afectat amb el mòbil o des d’un dron i valorar el 
grau d’afectació fent servir l’eina
https://app.alertaforestal.com. 
Recordeu, però, que per fer enlairar un dron dins 
un espai protegit, com el Parc Natural del Cadí-
Moixeró, cal demanar permís prèviament i com-
plir la legislació vigent. 

NOTÍCIESSi veus un bosc afectat per processionària, sequera o vent, fes-li 
una foto i col·labora amb el projecte Alerta Forestal

Fotografia:
Bosc afectat per processionària.

Adrià Valls Sellés

Il·lustració:
Imatge gràfica del Projecte 
GREEN.

El Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, el Parc Na-
tural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural 
del Cadí - Moixeró i el Parc Natural 
de les Capçaleres del Ter i del Fre-

ser participaran fins al 2019 en el 
projecte europeu GREEN-POCTEFA, 

que té com a objectiu potenciar la 
col·laboració entre els diversos espais 

naturals al llarg de tot el massís dels Piri-
neus, per crear una xarxa que permeti coordi-

nar una estratègia eficient i comuna en la preser-
vació i la millora de la biodiversitat d’aquesta àrea.
El projecte treballarà al voltant de quatre accions 
principals:
  - Posada en xarxa: es compartiran experièn-
cies, dades i informació local en una plataforma 
informàtica comuna que facilitarà l’intercanvi de 
coneixements.
 - Boscos: es vol potenciar la millora del conei-
xement i la pràctica forestal amb accions pilot 
sobre la maduresa de les masses forestals i 
l’impacte que suposa la presència de cèrvids al 
bosc.
  - Mitjans agrícoles: s’estudiarà s’estudiarà la 
conservació de la biodiversitat de manera global, 

per al manteniment de l’equilibri ecològic. Els so-
cis restauraran hàbitats posant en valor les acti-
vitats agrícoles i ramaderes.
 - Llacs i torberes: es millorarà el coneixement 
de llacs i estanys dels Pirineus es crearà una 
xarxa d’observació de l’impacte del canvi cli-
màtic sobre la biodiversitat de les zones humi-
des d’aquesta àrea específica, es recuperaran i 
restauraran medis torbosos i es difondrà el seu 
patrimoni excepcional.
Aquest projecte té un pressupost global de 2 
milions, cofinançats al 65% per fons FEDER, 
mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-
França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). En 
aquest marc, la Generalitat aportarà prop de 
268.000 euros, dels quals recuperarà el 65%. A 
més de la Generalitat, formen part del projecte 
16 socis més, vinculats a espais naturals de la 
zona dels Pirineus de Navarra, País Basc, França 
i Andorra.
El Parc Natural del Cadí-Moixeró participa activa-
ment en les reunions i la planificació d’actuacions 
en els àmbits de creació de la Xarxa d’Espais Na-
turals Protegits dels Pirineus, la conservació de 
boscos madurs, i la millora dels hàbitats agríco-
les i els productes locals que es generen.

Quatre parcs catalans participen en un projecte europeu per 
crear una xarxa d’espais naturals protegits als Pirineus



Una dotzena d’empresaris turístics, ramaders i 
tècnics del Parc Natural Regional dels Pirineus 
Ariejans, juntament amb el president del parc 
francès, han visitat durant tres dies el Parc Na-
tural de l’Alt Pirineu i el Parc Natural del Cadí-
Moixeró, per conèixer de primera mà diverses 
experiències de dinamització de l’ecoturisme, i 
de promoció de l’artesania i la producció local.
La visita s’emmarca dins del projecte europeu 
Interreg POCTEFA GREEN, que treballa fins 
al 2019 per potenciar la col·laboració entre els 
diversos espais naturals al llarg de tot el mas-
sís dels Pirineus, per crear una xarxa que per-

Una delegació francesa visita els parcs naturals de l’Alt Pirineu i 
el Cadí-Moixeró

meti coordinar una estratègia eficient i comuna 
en la preservació i la millora de la biodiversitat 
d’aquesta àrea.
Concretament, al nostre espai natural han pogut 
conèixer projectes com Ecopyrene, de producció 
i comercialització de carn ecològica; han visitat 
la Casa del Riu i el Parc dels Búnquers de Mar-
tinet i Montellà; i han descobert experiències 
ecoturístiques dels guies de natura de l’empresa 
Taigà, així com una iniciativa de taxi turístic 4x4, 
Taxi Trail. També s’han apropat al mirador de Turó 
Galliner, on es pot gaudir d’esplèndides vistes, 
però també de l’ornitologia. 

NOTÍCIES

El passat diumenge 10 de desembre el Parc dels 
Búnquers de Martinet i Montellà tancava la seva 
desena temporada, amb un alt increment de visi-
tants i és el tercer any més ben valorat des de la 
seva inauguració, el 2007, amb un total de 4.105 
persones que han visitat l’espai de memòria i centre 
d’Interpretació de la Línia Pirineus ubicat al Baridà. 
Aquesta temporada a més, al Centre 
d’Interpretació de la Casa del Riu, ubicat al ma-
teix espai que el Parc dels Búnquers, també ha 
resultat ser un dels anys amb més visitants, un 

Finalitza la temporada del Parc dels Búnquers de Martinet i Mon-
tellà i la Casa del Riu

balanç satisfactori amb un total de 307 persones 
que s’han apropat durant la temporada d’estiu, 
com també els grups, la majoria centres educa-
tius, que han tingut l’interès de conèixer la nova 
mostra museogràfica sobre els ecosistemes flu-
vials durant els mesos escolars.
A tots aquells que encara no ens coneixeu, us 
animem a visitar els nostres centres a partir de 
setmana santa de l’any vinent, coincidint amb 
l’obertura de la nova temporada.

Anna López Portell

En aquest darrer trimestre del 2017 tres format-
ges dels entorns del Parc Natural han estat dis-
tingits amb premis. Així el formatge “Moixeró” de 
la Formatgeria Tiraval, de Bagà, va ser premiat 
amb una medalla de bronze a la Fira de Sant 
Ermengol de la Seu d’Urgell. També el formatge 
“Neu del Cadí”,elaborat per la Cooperativa Cadí 
de la Seu d’Urgell, ha estat guardonat amb una 
medalla de bronze al concurs internacional World 
Chesse Award, on es van presentar més de 3.000 
formatges de tot el món. En aquest concurs in-
ternacional també s’ha premiat el formatge “Ba-

Premis a formatges i productors locals del Parc
ridà” de la Formatgeria Baridà de Bar, 
amb una medalla d’or en la seva 
categoria. 
Tres merescuts premis que ens 
parlen de la qualitat dels productes 
locals i de la bona feina que fan els 
elaboradors, amb l’imprescindible 
participació i treball que fan els 
molts ramaders associats en el cas 
de la Cooperativa Cadí que, a més, aju-
den a mantenir els paisatges del Parc i la 
seva biodiversitat.

Fotografies:
Visita de la delegació francesa a 
la Casa del Riu.

Escolars de la ZER del Baridà 
durant la visita la Casa del Riu 
la tardor passada.

Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

Il·lustració:
Imatge gràfica de la
Formatgeria artesanal Tiraval.



Un nou llibre sobre la nostra festa: Fia-faia: la 
festa de falles nadalenca. 
Amb la publicació d’aquest llibre és compleix un 
desig de fa anys dels components de l’Associació 
de la Fia-faia: disposar d’un text rigorós, com-
prensiu, didàctic i amb fotografies de la nostra 
festa, en un format manejable. 
En principi el llibre ha de servir de manera gene-
ral de carta de presentació de la Fia-faia arreu, 
de manera ràpida i molt entenedora.
Per als baganesos i cerdanyolencs el llibre fa me-
mòria i ajuda a conèixer el conjunt i cada part de 
la festa amb un bon fonament i, a més, recorda a 
uns i altres les particularitats de la població veïna. 

A més de l’explicació general també recull 
l’evolució de la festa els darrers anys. La Fia-

faia és extraordinàriament viva i ha anat 
evolucionant força ràpidament els da-

rrers anys; al text s’ha procurat reflec-

Es publica un nou llibre sobre la festa de la Fia-faia

Il·lustració:
Portada del llibre Fia-faia. La 
festa de falles nadalenca.

Fotografia:
Oriol Mercadal en una de 
les moltes xerrades que ha 
realitzat.

Arxiu del Grup de Recerca de 
Cerdanya

tir el millor possible aquesta evolució. La Fia-faia 
s’adapta com un guant a la comunitat que li dóna 
vida i això queda palès en les diferències que es 
tornen a marcar entre Bagà i Sant Julià de Cerdan-
yola, dins la unitat bàsica d’una festa compartida. 
Inclou també una magnífica selecció de foto-
grafies, 90 en total, escollides entre més de 
4000 unitats. En la seva majoria són degudes a 
Manel Escobet, de la casa Foto Luigi de Berga. 
S’incorporen també alguns dels premis del Con-
curs de Fotografia de la Fia-faia. Un annex final 
recull el vocabulari faiaire que posa a lloc les ex-
pressions i actes més comuns de la festa.
I el més important i difícil, s’ha procurat reflectir 
el sentiment i la passió amb que la vivim sempre 
els baganesos i els cerdanyolencs i l’alegria que 
acompanya la celebració.

Xavier Pedrals Costa
Arxiu Comarcal del Berguedà

NOTÍCIES

L’Oriol Mercadal i Fernández ens ha 
deixat. L’Oriol era per sobre de tot 
un bon amic, tot i que era moltíssi-
mes més coses: director del Museu 

Cerdà des de la seva fundació, de 
professió arqueòleg i antropòleg. Era 

vicepresident segon del Grup de Re-
cerca de Cerdanya i un dels pilars de la 

cultura a la Cerdanya. Una persona de gran 
vàlua personal i científica que, per desgràcia, 

ens ha deixat per sempre.
Algunes persones, com l’Oriol, deixen una petja-
da profunda en totes aquelles persones amb qui 
es relacionen. L’Oriol era afable, sempre de bon 
humor, dotat d’una gran capacitat intel·lectual 
que feia que tant et pogués parlar de la seva 
feina: l’arqueologia i l’antropologia, com de mi-
cologia, història o art. Era autor de molts llibres i 
articles científics i de divulgació.
La seva gran energia vital feia que estigués sem-
pre disposat a donar un cop de mà en un article 
per una publicació local, a col·laborar muntant 
activitats des del Museu Cerdà, el seu veritable 
centre d’operacions, a dirigir unes excavacions 
arqueològiques a la comarca, a anar a veure uns 

Mor Oriol Mercadal i Fernández, director del Museu Cerdà 
de Puigcerdà

materials trobats accidentalment o a participar 
en alguna de les múltiples corals en què cantava, 
ell i la seva inseparable companya, la Sara.
L’Oriol era amic dels seus amics. I d’amics en 
tenia un munt. Gent que l’estimàvem moltíssim. 
Era crític, però sempre amb humilitat. Mai no vo-
lia demostrar-te quant en sabia d’un tema. Era 
dels que segueixen el precepte que diu que: “la 
cultura és com l’hora, només s’ha de mostrar 
quan es demana”.
Juntament amb la Sara, sempre estava disposat 
a acollir un animaló abandonat a casa seva. Tenia 
una gossa –l’Aran- i uns quants gats i era un amant 
dels animals i de la natura en general. Esportista, 
mutanyenc, estimava la Cerdanya amb bogeria.
La veritat és que podria parlar-ne durant pàgines 
i pàgines d’ell i de les seves capacitats, i sempre 
positivament. Però ho haurem de deixar aquí. La 
teva pèrdua és irreparable. Deixes un gran buit 
tant en els teus amics com al món cultural i cien-
tífic cerdà. I com diu la cançó: “Trobarem a faltar 
el teu somriure”. Descansa en pau, amic nostre.

Enric Quílez i Castro
President del Grup de Recerca de Cerdanya



   

- quatre tallers territorials adreçats als agents 
dels espais naturals protegits de l’entorn a: Cas-
telló d’Empúries (Aiguamolls de l’Empordà, Cap 
de Creus i Montgrí-Medes), Olot (Zona Volcànica 
de la Garrotxa i Capçaleres del Ter i el Freser i 
l’Albera), la Seu d’Urgell (Aigüestortes, Alt Pirineu 
i Cadí-Moixeró) i la Morera de Montsant (Poblet, 
mas de Melons, Montsant, Ports i Delta de l’Ebre).
En el nostre cas, va tenir lloc el 16 d’octubre i 
hi van participar 14 persones de l’àmbit públic i 
privat, així com ciutadans a títol individual.
L’elaboració del Pla ha estat realitzada amb un 
grup de treball integrat pels responsables 
d’educació ambiental del ENP que han 
aportat els seus coneixements i expe-
riència en la matèria; i un grup as-
sessor per al voluntariat ambiental 
(GAVA), que ha assessorat i ha fet 
aportacions per definir un model 
de voluntariat ambiental als ENP.
La redacció ha anat a càrrec de les 
empreses Espai Tres i Empremta, i 
és previst que es presenti durant el 
primer semestre de 2018.
Podeu consultar al documentació a 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_
ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibili-
tat/educacio-i-voluntariat-parcs-naturals/

Fotografies:
 A sobre, Projecte d’educació 

ambiental sobre el llop; L’udol, 
material didàctic sobre el llop.

 A sota, a la dreta, taller territo-
rial, a La Seu d’Urgell.

 Arxiu del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró

Fa més de tres dècades que als parcs naturals de 
Catalunya es desenvolupen accions d’educació i 
sensibilització ambiental, amb un ventall ampli 
de públics i col·laboradors. No obstant això, el 

desenvolupament d’aquestes ac-
cions sovint ha estat poc planificat 
i ha donat resposta a necessitats 
puntuals més que a una planifica-
ció estratègica de cada espai na-
tural amb visió conjunta de tots els 
parcs. Així mateix, el grau de des-
plegament de l’educació ambiental 
és desigual segons l’espai protegit. 
Amb aquest punt de partida, la 
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural, que 
agrupa les competències de gestió 

dels parcs naturals i també les de foment i pla-
nificació coordinada de les activitats d’educació 
ambiental, vol disposar d’un Pla estratègic sobre 
educació i voluntariat ambiental als parcs natu-
rals de Catalunya.
L’àmbit territorial d’aquesta diagnosi i del Pla es 
correspon amb un total de 14 parcs naturals i 
altres espais naturals de protecció especial que 
gestiona el Departament de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat de Catalunya.
Durant el segon semestre s’ha iniciat el procés 
participatiu per elaborar aquest Pla estratègic 
sobre educació i voluntariat ambiental als 
parcs naturals, que establirà per un període de 
quatre anys (2018-2021) un seguit d’accions 
clau amb visió conjunta de tots els parcs per mi-
llorar i enfortir dos dels aspectes clau de la gestió 
d’un parc natural.
Aquesta fase s’ha articulat mitjançant dos ele-
ments: 
- un formulari de propostes en línia, perquè 
qualsevol persona interessada pugui fer arribar 
aportacions en relació amb els continguts de la 
proposta. 

El Pla Estratègic 2018-2021 d’educació i voluntariat ambiental als 
parcs naturals de Catalunya

EDUCACIÓ
AMBIENTAL
El Pla Estratègic 2018-2021 
d’educació i voluntariat
ambiental als parcs
naturals de Catalunya



ACTIVITATS
Una imatge de la Via Làctia 
guanya el 25è Concurs de 
Fotografia del Parc Natural

Fotografies:
A l’esquerra, portada del calen-
dari, amb la fotografia de Sergi 
Boixader.

A sobre, fotografies correspo-
nents al segon, tercer, cinquè i 
sisè premi.

1r PREMI Via Làctia i meteorit des de la Devesa  Rosa Vinyes Andrés
2n PREMI Serra d’Ensija     Damià Coll Coll
3r PREMI Mar de nubes     Carlos Ramírez Chía
4t PREMI La cara oculta del Pedra   Sergi Boixader
5è PREMI Silenci 1     Esteve Vivó Boixader
6è PREMI Retratat     Gerard Camps Estrada
   Nit de tempesta al Prat del Cadí
MILLoR Penyes Altes, Cadí i el Pedraforca  Andrés González Viñas
CoL·LECCIÓ Via làctia sobre el Cadí

La fotografia Via Làctia i meteorit des de la De-
vesa, de Rosa Vinyes, ha guanyat el primer premi 
del 25è Concurs de Fotografia del Parc Natural 
del Cadí-Moixeró, dedicat als paisatges nocturns, 
que enguany ha tingut la participació de 34 per-
sones i un total de 82 fotografies.
La temàtica d’aquesta edició ha comportat una 
dificultat tècnica afegida en centrar-se en la cap-
tura de paisatges nocturns al Parc. El jurat, for-
mat per quatre persones  vinculades al món de 
la fotografia i al Parc, va atorgar el passat 10 de 
juliol per unanimitat les set distincions que com-
prèn aquest concurs.

La primera classificada s’ha endut 300 euros 
de premi, el segon, 200 i, el tercer, 150. El 

quart ha aconseguit una inscripció gra-
tuïta per a dues persones a una de les 

activitats del Parc durant el 2017 i 
un lot de material. També un lot han 
aconseguit el cinquè i sisè classifi-
cats. Finalment, el guardonat amb 
la   millor col·lecció podrà realitzar 
una sortida guiada amb raquetes 
de neu amb un acompanyant i 
s’endurà el lot de material del Parc 

Natural.
També hi ha hagut el premi especial 

del jurat popular en el qual han parti-
cipat els visitants de l’exposició que, en 

aquesta edició, s’han atorgat a les obres: 
Serra d’Ensija, de Damià Coll Coll i Habitació 

Una imatge de la Via Làctia guanya el 25è Concurs de Fotografia 
del Parc Natural

amb vistes, de Toni Sala i Gendrau.
Les 25 imatges seleccionades pel jurat formen 
part d’una exposició que s’ha pogut visitar, al 
Centre del Parc, fins al passat 30 de setembre. 
Properament, entre l’1 de gener i el 31 de març 
de 2018 es podrà veure a la Casa dels Parcs dels 
Pirineus, a la Seu d’Urgell.
Sovint, les temàtiques proposades permeten do-
nar a conèixer l’espai des dels vessants natural  
i cultural i facilita disposar d’un ampli fons fo-
togràfic, divers i de bona qualitat. La fotografia 
esdevé, sens dubte, un al·licient més per visitar 
l’espai natural protegit. El tema previst per a la 
propera edició de l’any 2018 és “Patrimoni geo-
lògic al Parc Natural (fenòmens geològics, pe-
dres, petjades i restes fòssils, arcs naturals, pai-
satges rocallosos, ...)”. Us animem a participar!
Per altra banda, algunes de les fotografies triades 
formen part del calendari anual que edita l’espai 
natural protegit. Si us interessa, podeu passar a 
recollir-lo al Centre del Parc, a Bagà.
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Pere Aymerich Boixader

 Biòleg

Fotografies:
A la dreta, Carex brevicollis, 
redescoberta recentment. 

Pere Aymerich Boixader

A sobre, Thalictrum foetidum, 
una planta molt rara, però no 
protegida.

Ignasi Soriano Tomàs

FLORA
Novetats sobre
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Novetats sobre flora protegida
L’estiu de 2017 s’han obtingut diverses infor-
macions noves sobre espècies de flora protegi-
da, o molt rara, en l’àmbit del Parc.
La novetat més remarcable és el redescobri-
ment de Carex brevicollis, una espècie que a 
Catalunya només era coneguda per un plec 
d’herbari que Ignasi Soriano va recol·lectar 
l’any 1984 a Coma Oriola. Des d’aquella data 
no s’havia vist més, tot i que s’havien fet di-
versos intents de retrobar-la. Aquest estiu, en 
diferents prospeccions fetes per Ignasi Soriano 
mateix i per Pere Aymerich, s’ha pogut retrobar 
la població de Coma Oriola i, a més, s’ha loca-
litzat l’espècie en quatre llocs més del massís 
de la Tosa d’Alp. Dels cinc nuclis poblacionals 
actualment coneguts, quatre se situen a la 
Cerdanya (dos dins el Parc i dos a fora) i un al 
Berguedà, i es considera probable que aques-
ta planta s’acabi trobant en altres punts més o 
menys pròxims. Tot i això, es tracta d’una espè-
cie molt escassa atès que no se n’han observat 
més de 200 peus. Viu en prats rocosos d’alta 
muntanya. Es poden consultar més detalls so-
bre aquesta troballa en una nota publicada al 
darrer número del Butlletí de la Institució Cata-
lana d’Història Natural.
Un altre redescobriment, tant o més notable que 
l’anterior, és el de Thalictrum foetidum, tot i que 
per ara només s’ha observat a la perifèria del 

Parc, no pas dins els seus límits. Es tracta d’una 
planta raríssima que no està protegida perquè 
fins ara no se’n tenia cap informació clara a 
Catalunya. Aquesta espècie va ser recol·lectada 
en un lloc imprecís del vessant nord de la Tosa 
d’Alp l’any 1993 per Carlos Aedo, però no es 
va identificar correctament fins que la va revi-
sar un especialista alemany (Ralf Hand) en els 
treballs de la seva tesi doctoral. Amb aquesta 
revisió, la Tosa va passar a ser l’únic lloc dels 
Pirineus en què recentment s’havia confirmat 
la presència d’aquesta espècie, que no torna a 
aparèixer fins als Alps. N’hi ha també alguna 
citació antiga a la Catalunya nord, però 
no s’ha pogut confirmar en temps mo-
derns. La fi d’estiu de 2017, Ignasi 
Soriano va retrobar aquesta espè-
cie, probablement al mateix indret 
on va ser collida el 1993. Aquest 
lloc està fora del Parc, però no 
gaire lluny dels seus límits, i és 
probable que algun dia s’acabi 
trobant a dintre. És important que 
es tingui en compte la presència de 
Thalictrum foetidum en els plans de 
desenvolupament de l’esquí a la Molina 
i Masella, i també estaria plenament justifi-
cat que sigui protegida per llei quan s’actualitzi 
la normativa.
En contrast amb aquests redescobriments, el 
Parc Natural i el seu entorn han “perdut” una 
espècie de flora protegida, al màxim nivell (An-
nex 1 del Catàleg de flora amenaçada). És Gym-
nadenia odoratissima, una orquídia que havia 
estat indicada l’any 1978 a Pradell, a l’extrem 
oest del Cadí. Des d’aquell any mai no s’hi ha-
via tornat a observar, tot i que el lloc havia estat 
objecte de moltes visites botàniques. Aquesta 
situació havia estat comentada en algun núme-
ro anterior del Picot Negre. Per tal d’aclarir què 



Fotografies:
A sota, d’esquerra a dreta, 
Daphne alpina, un arbust 
protegit i recompte de la petita 
falguera de roca Asplenium 
seelosii subsp. catalaunicum, a 
Gisclareny.

A sobre, Gymnadenia densiflora.

Pere Aymerich Boixader
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passava amb aquesta planta, els anys 2016 i 
2017 el Parc Natural va realitzar una avalua-
ció, com a resultat de la qual s’ha arribat a la 
conclusió que segurament mai no havia estat 
trobada a Pradell i que s’hi va confondre amb 
una espècie semblant, Gymnadenia densiflora. 
Aquesta darrera espècie és pròpia de molleres 
calcàries –l’ambient en què s’havia indicat a 
Pradell Gymnadenia odoratissima- i sovint ha 
estat considerada com a una forma de Gymna-
denia conopsea, una altra espècie molt estesa. 
En canvi, la presència de Gymnadenia odoratis-
sima sí que s’ha confirmat en l’únic altre lloc de 
Catalunya on havia estat citada amb una certa 

fiabilitat, el massís del Catllaràs al Bergue-
dà; en aquest indret havia estat trobada 

l’any 1976 i no es va tornar a reloca-
litzar fins a 2014.
A primers de juliol de 2017, Marc 
Solà, Pere Barnola i Carles Espelt 
van localitzar una nova pobla-
ció de Daphne alpina, un arbust 
protegit que es distribueix per les 
muntanyes del sud d’Europa i és 

extremadament rar als Pirineus. 
Aquesta població està situada al se-

rrat de les Pedrusques, vessant nord 
de la Tosa d’Alp (Cerdanya), i s’hi han 

vist una desena d’individus. Al Parc Natural, 
aquesta planta és coneguda des de fa anys a 
la vall de Pi, que durant molt de temps va ser 

l’únic lloc de Catalunya on s’havia trobat. L’any 
2013 es va trobar també vora Canals (vessant 
nord del Moixeró), però un sol individu. Fora del 
Parc, a Catalunya només se’n coneix una po-
blació a la serra de Prada (Alt Urgell).
La darrera informació sobre flora protegida no 
fa referència a cap nova troballa, sinó al segui-
ment de la petita falguera de roca Asplenium 
seelosii subsp. catalaunicum, que és endèmica 
dels Prepirineus catalans i té al Parc bona part 
de la seva població mundial. Es va fer una pros-
pecció i cens d’aquesta planta l’any 2001. L’any 
2017 s’ha tornat a fer un recompte d’una part 
de les poblacions, que és previst que continuï 
en anys vinents fins a revisar-les totes. Les po-
blacions visitades enguany han estat tres: una 
del vessant nord de la serra de Cloterons (Josa i 
Tuixén), una de les Estoselles (Gisclareny) i una 
altra de Riugréixer (Bagà). El resultat ha estat 
que cap d’aquestes poblacions té ara menys 
plantes que el 2001, és a dir que es mantenen 
bé o fins i tot han augmentat. En un dels llocs 
(Estoselles) s’ha observat un increment molt 
gran, de gairebé el doble de plantes, que en part 
podria ser real i en part degut a diferències en 
les dates dels censos. És particularment inte-
ressant el fet que a Riugréixer no s’hagi apreciat 
cap disminució, malgrat ser una població situa-
da en un lloc on es practica molt l’escalada, una 
activitat que en general es considera perillosa 
per a la conservació d’aquesta falguera.



 

Pere Aymerich Boixader
Jordi Garcia i Petit
Joan Santandreu Pajerols

 Biòlegs

Fotografies:
 Els dos hàbitats representatius 

del SOCC: extensions de prats 
d’alta muntanya, a sobre, i 
mosaics subalpins de bosc jove 
i matollar, a sota, a la dreta. 

 Pere Aymerich Boixader

 A sota, a la dreta, als prats, el 
còlit gris (Oenanthe oenanthe) 
és una de les espècies més 
abundants a la primavera.

 Jordi Garcia i Petit

FAUNA
Seguiment d’ocells
comuns al Parc
(segona part)

Itinerari SOCC del coll de la Creueta 
Responsable: Pere Aymerich Boixader

Aquest itinerari s’ubica al 
límit oriental del Parc, dins 
el municipi de Castellar de 
n’Hug. Comença una mica a 
l’oest del coll de la Creueta 
i ressegueix la pista forestal 
des de la coma de l’Home 
Mort fins a la collada de les 
Tortes. L’altitud de la pista es 
manté en general prop dels 
1.900 m, però la franja en 
la qual es compten ocells és 
sobretot la franja de 1.850-
2.000 m. Aquest recorregut 

s’ha estat fent de forma contínua entre els anys 
2002 i 2017, tant a la primavera com a l’hivern, 
amb l’excepció d’un parell de vegades en què la 
quantitat de neu acumulada no ho va permetre.
L’itinerari travessa dos ambients molt diferen-
ciats. L’hàbitat majoritari són els prats d’alta 
muntanya, sobretot extensos prats subalpins 
que van ser creats fa segles per a l’obtenció de 
pastures per al bestiar. Aquests prats s’estenen 
des de la barraca de Rus fins al final del SOCC i, 
més localitzats, al seu inici a la coma de l’Home 
Mort. El tram intermedi, als pendents del vessant 
meridional del cim de Pla Baguet, és ocupat per 
un mosaic de bosc jove de pi negre i de matollars 
de ginebró. Les condicions per a l’observació 

Seguiment d’ocells comuns al Parc (segona part)
d’ocells difereixen als dos ambients: als trams 
amb prats hi ha molta visibilitat –fins a centenars 
de metres- i, en canvi, als que tenen més arbres 
els ocells només es veuen bé en una franja de 
pocs metres. En tot cas, per a la detecció d’ocells 
sempre resulta més útil l’oïda que no pas la vista.
Aquest itinerari té un interès especial per a 
l’hàbitat de prats d’alta muntanya, perquè a Ca-
talunya se’n fan poquíssims en aquest ambient 
i gairebé no n’hi ha amb tants anys seguits. Les 
comunitats d’ocells d’aquests prats són molt po-
bres. A la primavera hi ha bàsicament tres espè-
cies de mida petita que s’alimenten d’insectes: la 
més abundant, amb gran diferència, és el còlit 
gris, seguit de l’alosa i del grasset de mun-
tanya, aquesta espècie molt més es-
cassa i que ha disminuït de forma ac-
centuada des de 2008. Als llocs amb 
barraques i altres construccions hi 
cria alguna parella isolada de cotxa 
fumada. S’hi afegeix un altre ocell 
de mida mitjana, la gralla de bec 
vermell, que no cria aquí però que 
recorre els prats tot l’any buscant 
menjar i sovint fa grans estols, que 
a l’hivern molt sovint passen de 200 
individus. Curiosament, la gralla de 
bec groc, més típica de l’alta muntanya, 
gairebé no s’hi ha observat, només quatre 
vegades a l’hivern i una a la primavera. Des 
de novembre fins a març, aquests prats d’alta 
muntanya solen quedar buits d’ocells, perquè 



Fotografies:
A dalt, a l’esquerra, estol de 
gralles de bec groc (Pyrrhocorax 
graculus).

A sota, a l’esquerra, el cerca-
vores (Prunella collaris) és una 
espècie típica de muntanya.

A sobre, el pit roig (Erithacus 
rubecula), ha anat augmentat la 
seva presència.

Jordi Garcia i Petit

FAUNA

hi ha poca cosa per menjar; només s’hi veuen 
els estols de gralles que capturen invertebrats 
enterrats, gràcies als seus becs llargs. Però és 

en aquesta època quan, si hi ha sort, es po-
den trobar algunes de les espècies més 

típiques de muntanya, concretament el 
pardal d’ala blanca –només uns pocs 

anys- i el cercavores –aquest gaire-
bé cada any i fent grupets de 10-40 
individus-.
La part de l’itinerari amb bosc i 
matollar sol tenir més quantitat i 
diversitat d’ocells, però també es 
tracta d’espècies menys singulars. 

L’espècie dominant a la primavera, 
tant al bosc jove com al matollar, és el 

pardal de bardissa. També és comuna 
–i ha anat augmentant de forma progres-

siva- la mallerenga petita; en canvi, la ma-
llerenga emplomallada és freqüent a l’hivern, 

però gairebé no ha estat observada la primavera. 
Dos altres ocells que han anat augmentant des 

de l’inici del SOCC són el pit-roig i el mosqui-
ter pàl·lid (aquest escàs i molt més irregular). No 
sabem si aquests increments aparents d’alguns 
ocells forestals són deguts a un tancament pro-
gressiu del bosc o a canvis en les temperatures 
anuals. Són també ha-
bituals el pinsà, la gri-
va i la merla comuna, 
mentre que la merla 
de pit blanc –més prò-
pia de l’alta muntan-
ya- generalment està 
representada per una 
sola parella. Dues es-
pècies típiques de les 
pinedes de muntanya, 
la llucareta i el tren-
capinyes, hi tenen una 
presència més aviat 
escassa i amb molts 
canvis entre anys. A les clarianes s’hi troben 
també algunes parelles de cotoliu i de sit negre. 
A diferència del que passa als prats, a l’hivern 
els boscos i matollars solen tenir més quantitat 
d’ocells que a la primavera, però amb grans fluc-
tuacions entre anys, que estan condicionades per 
la disponibilitat de dos aliments fonamentals: pin-
yons del pi negre i gàlbuls (“fruits”) del ginebró. 
Els pinyons alimenten sobretot estols de pinsans, 
el cens dels quals ha arribat fins a 150, i també 
petites quantitats d’altres fringíl·lids (caderneres, 
trencapinyes, lluer i verdum). Els ginebrons, en 
canvi, són l’aliment bàsic dels ocells del grup 
de la merla: a les merles i grives comunes s’hi 
afegeix com a hivernant la griva cerdana –en 
general escassa, però que va arribar fins a 60 
individus el 2015- i, de forma ocasional, també 
unes poques merles de pit blanc i tords.
A banda dels ocells més o menys comuns co-
mentats als paràgrafs previs, una de les singu-
laritats d’aquest SOCC és que també s’hi troben 
ocells que sovint es pensa que no viuen a l’alta 
muntanya. Es tracta d’espècies lligades a llocs 
oberts, sovint de característiques mediterrànies, 
que a l’alta muntanya troben condicions local-

Seguiment d’ocells
comuns al Parc

(segona part)



Fotografies:
L’itinerari de Coll de Torn se-
gueix la pista forestal que porta 
al Collell.

La mallerenga petita (Parus 
ater) és habitual en els primers 
metres de l’itinerari.

Jordi Garcia i Petit
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ment adequades en alguns solells orientats al 
sud, amb molt sol i que són càlids al migdia. És 
el cas del trobat i del bitxac -dels qual sempre hi 
ha almenys una parella-, del gafarró –que alguns 
anys cria a les pinedes- i de l’hortolà, que al tram 

final d’aquest SOCC tenia 
una de les densitats més 
altes que es coneixen a Ca-
talunya (fins a 13 territoris), 
però que ha anat disminuint 
força en els darrers temps. 
També forma part d’aquest 
grup la perdiu roja, que té 
1-3 parelles en aquesta 
zona i hi viu tot l’any. En 
canvi, la perdiu xerra –que 
generalment es considera 
la que és pròpia de l’alta 
muntanya i que té en aquest 
sector gran part de la seva 
població al Parc- només ha 
estat observada comptades 
vegades a l’hivern i només 
una a la primavera.

L’itinerari hivernal de 
coll de Torn - SOCC 
270
Responsable: Jordi Gar-
cia i Petit

L’itinerari de Coll de Torn 
està situat al vessant sud de la serra del Cadí, 
majoritàriament dins el terme de Saldes, tot i que 
l’inici es fa en terrenys de Gisclareny una mica 
més amunt del coll de Bauma, al clot de Comabo-
na. Segueix la pista forestal que porta al Collell i 
està entre els 1.700 i els 1.915 m del coll de Torn 
on finalitza. L’itinerari es va iniciar l’any 2002 i 
s’ha repetit de forma continua, amb l’excepció 
de la segona visita del hivern del 2017, quan 
l’acumulació de neu i, sobretot, el mal temps 
constant durant nombrosos dies va fer impossi-
ble seguir-lo en bones condicions per a la obser-
vació d’aus. 

El recorregut presenta tres hàbitats diferenciats. 
El primer tram s’inicia en un bosc de pi roig (Pi-
nus sylvestris), la base del qual es troba a la vall 
de Gresolet, que poc a poc va donant pas al pi 
negre (Pinus uncinata), mantenint l’ambient fo-
restal. En aquesta zona es detecten sobretot 
ocells forestals, sentint-se a vegades els crits del 
picot negre a la part baixa de la vall. En l’altra 
part, a mesura que es va guanyant altura, la zona 
forestal als costats de la pista es va obrint i dona 
lloc a prats subalpins amb arbres dispersos o pe-
tits bosquets. Intercalades hi ha petites zones de 
rocam, tartera i arbustos, amb el boix com arbust 
majoritari. En el tram més forestal és sovint la 
oïda la que permet detectar i identificar les aus, 
mentre que la zona més oberta possibilita la 
detecció d’ocells a certa distància i facilita 
la seva observació. 
Aquest SOCC té un interès espe-
cial quan es desenvolupa a l’alta 
muntanya i en hàbitats amb pocs 
seguiments estandarditzats. Tot i 
així, fer el SOCC durant els mesos 
d’hivern implica una certa compli-
cació per la dificultat d’aproximació 
amb vehicle per pista forestal fins al 
seu inici, ja que segons a l’hivern la 
presència de neu i gel pot fer-ho difícil 
o fins hi tot impossible. Això pot fer ne-
cessària una aproximació a peu, que amb 
neu pot ser feixuga i demanar un esforç físic 
suplementari. 
En cas de fer l’itinerari en cap de setmana es 
pot coincidir amb el pas d’algun excursionista, 
ciclista o en hiverns sense neu també algun tot 
terreny. Això, però, no sol afectar les observa-
cions de fauna i, com a màxim, es poden espan-
tar alguns isards propers al recorregut o, ocasio-
nalment, altres mamífers localitzats alguns anys 
com senglars, gat salvatge o llebres. Els isards 
solen veure’s a les zones de prat, sobretot a la 
segona meitat del recorregut. La neu permet 
detectar el pas d’altres mamífers com guineus, 
esquirols, fagines i alguns micromamífers.
En els primers metres de l’itinerari solen identi-



Fotografies:
A dalt, a l’esquerra, el pinsà 
comú (Fringilla coelebs) és una 
de les espècies més detectades.

A sota, a l’esquerra, gralles de 
bec groc (Pyrrhocorax graculus) 
i cara nord del Pedraforca.

A sobre, el voltor (Gyps fulvus) 
és força freqüent.

Jordi Garcia i Petit

ficar-se ocells forestals com mallerengues em-
plomallades, cua llargues o petites, trencapinyes, 

algun pica-soques blaus, raspinells o el picot 
garser gros. Possiblement el pinsà comú 

sigui l’espècie que més es detecta al 
llarg del recorregut, en especial en els 
4 primers trams. En les zones de prat 
intercalades amb pi roig apareixen 
les primeres grives, normalment 
agrupades en petits grups. Al-
guns hiverns s’hi afegeixen alguns 
grups de merles de pit blanc, si bé 
la seva presència no es dona tots 

els hiverns. També s’hi troben lluca-
retes als prats, verdums, cotxa fuma-

da i algun reietó als pins.
Al cel les gralles de bec vermell i bec 

groc sobrevolen la zona, juntament amb 

FAUNA
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gralles i voltors de forma relativament freqüent. 
Més ocasionalment alguna àguila daurada i al-
gun immadur o adult de trencalòs.
Els trencapinyes, caderneres, cercavores, i més 
mallerengues i pinsans tornen a sovintejar en 
els darrers trams de 
l’itinerari en què tam-
poc és rar sorpren-
dre algun escamot 
d’isards. El coll de Torn, 
final del recorregut, 
presenta unes mag-
nífiques vistes sobre 
aquesta part de la ves-
sant sud del Cadí, abo-
cat a Gresolet. La cara 
nord del Pedraforca 
és l’altre paisatge que 
emmarca la caminada 
i que, coberta de neu, 
és espectacular. Retornar desprès d’haver gaudit 
d’aquests paisatges, amb la feina feta i el goig 
d’haver pogut observar unes quantes espècies 
de la nostra fauna a l’hivern, compensen el petit 
esforç que suposa la seva realització. La tornada 
fins al cotxe sempre és una relaxant caminada 
en què, en algunes ocasions, podem albirar al-
guna espècie no detectada durant el SOCC, tot 
i que no s’afegirà a la llista, encara que podrem 
incloure-la a la pàgina www.ornithocat.cat si és 
prou interessant.



Meritxell Font

 Veterinària i Gestora de 
Fauna Silvestre

Fotografies:
A dalt, Llúdriga (Lutra lutra).

Richard Martín Vidal

A sota, un dels trams de riu on 
s’ha detectat la presència de 
llúdriga.

Meritxell Font

RECERCA
Seguiment de la llúdriga
al Parc Natural del
Cadí-Moixeró

Seguiment de la llúdriga al Parc Natural del Cadí-Moixeró

Introducció
La llúdriga (Lutra lutra) és un mamífer de la fa-
mília dels mustèlids, d’hàbits nocturns que viu 
en ambients aquàtics tals com rius, rieres, llacs, 
canals i embassaments. Viuen en zones amb 
abundant vegetació i caudals elevats. Les seves 
principals preses són els peixos i els crancs de 
riu, però també s’alimenta d’amfibis i rèptils. 
Tenen territoris molt amplis que poden arribar 
als 30 kilòmetres en les femelles i als 40 en els 
mascles. Per delimitar les seus territoris la llúdri-
ga utilitza un sistema de marcatge a través dels 
excrements.
A mitjan del segle XX la llúdriga va patir un im-
portant declivi poblacional i va arribar a des-
aparèixer a gran part de la xarxa fluvial catalana. 
Al Parc Natural del Cadí-Moixeró la llúdriga va

desaparèixer a mitjans de la dècada 
dels 70. Les principals causes d’aquesta 
regressió van ser la destrucció de l’hàbitat, 
la contaminació de les aigües per insectici-
des i productes de la indústria i la conseqüent 
disminució de la població de les seves preses. 



Fotografies:
A sobre, col·locació d’una càme-
ra de trampeig.

A sota, d’esquerra a dreta, petja-
des i excrements de llúdriga.

Meritxell Font
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Al disminuir els nivells de contaminants en els 
ecosistemes, a meitat dels anys 80, la llúdriga va 
tornar a expandir-se. 
En l’últim sondeig de llúdriga realitzat els anys 
2014 i 2015 es va confirmar la presència de llú-
driga a gran part de la conca del riu Llobregat tot 
i que no s’havia estès per complet a la seva llera. 
A la part berguedana del Parc no s’havia detectat 
la presència de llúdriga fins als últims anys, en 
els quals s’han observat petjades al pantà de la 
Baells i localitzat individus al riu Bastareny.
En aquest context, es va decidir redactar un es-
tudi durant els mesos d’abril i maig del 2017 en 
col·laboració amb la Universidad de Murcia per 
avaluar l’estat de la població en els rius bergue-

dans dins del límit del Parc Natural. Els rius 
estudiats van ser el Llobregat i els seus 

afluents Bastareny, Gréixer, Saldes i 
Riutort. També es van incloure el pan-
tà de la Baells i la Riera de Merlès.

Mètode
Aquest treball es va realitzar mi-
tjançant la identificació de rastres 
i la col·locació de càmeres de fo-

totrampeig. La combinació dels dos 
mètodes permet cobrir una zona més 

àmplia, ja que són mètodes que es 
complementen. La identificació de ras-

tres està limitada pel substrat del terreny, el 
clima i la orografia, mentre que el fototrampeig 

ens permet treballar en àrees poc accessibles i es 
pot utilitzar en condicions climàtiques adverses.
Pel que fa a la identificació de rastres, la metodo-
logia utilitzada va ser la realització de recorreguts 
d’entre 0,4 i 3,4 kilòmetres per les lleres del rius 
que es repetien cada setmana o quinze 
dies. Si l’orografia del terreny ho perme-
tia es mostrejaven les dues ribes. 
En aquests recorreguts es buscaven 
indicis de presència, ja fossin petjades 
o excrements. Es buscaven petjades en 
zones fangoses o arenoses, ja que són 
les zones de més fàcil impressió. Els 
excrements són utilitzats per les llúdri-
gues com a sistema de marcatge; és 
per això que es buscaven en zones ele-
vades pròximes o sobresortints a l’aigua 
i sota de ponts, atès que són les zones 
de marcatge més habituals. 
De cada indici s’anotava el tipus de ras-
tre, les mides, la situació i el lloc on es 
trobava, el contingut, en el cas dels ex-
crements i, a més, es fotografiaven. Per 
a la identificació s’utilitzaven guies de 
rastres i, en cas de dubte, es consultava 
a personal expert. Es considerava un tram positiu 
quan es trobava, almenys, un rastre de l’espècie. 
La segona metodologia utilitzada va ser la 
col·locació de càmeres de fototrampeig. Els dis-
positius es posicionaven en llocs que s’havien 
rastrejat prèviament, zones de cabal abundant, 
àrees de pesca i amb vegetació frondosa, ja que 



Fotografies:
La col·locació de càmeres de 
fototrampeig permet captar 
llúdrigues i altres espècies, 
com el bernat pescaire (Ardea 
cinerea).

Meritxell Font
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aquest llocs són els més favorables per a la su-
pervivència de la llúdriga i les seves preses. Les 
càmeres es deixaven en la mateixa localització 
de tres a set dies i es canviaven de lloc. Poste-
riorment, s’analitzaven les imatges captades. Es 

considerava una localitza-
ció positiva si s’obtenia una 
instantània d’algun individu 
de l’espècie.

Resultats
Per facilitar l’estudi es van 
dividir els cursos fluvials 
en trams. A cada tram es 
realitzaven entre tres i 
set recorreguts en busca 
d’indicis. En total, es va di-
vidir l’àrea d’estudi en 11 
trams en els quals es van 
realitzar 56 recorreguts.
Dels 11 trams estudiats 
només en tres es van tro-
bar indicis de presencia de 
llúdriga, amb un resultat 
del 27% de trams positius. 
Aquests trams van ser de-
tectats al riu Llobregat i els 
seus afluents Bastareny i la 
riera de Merlès.
Dels 56 recorreguts realit-
zats, 11 van resultar posi-
tius, atès que es van trobar 

indicis de llúdriga, amb un 16% de recorreguts 
positius. 
Per altra banda, les càmeres van estar posiciona-
des un total de 61 dies en 17 localitzacions dife-
rents. En tot aquest temps només es va aconse-
guir fotografiar un animal. La localització positiva 
va ser a la riera de Merlès.
A la vista dels resultats podríem concloure que la 
població de llúdriga als rius berguedans del Parc 
es escassa. Amb tot, hem de tenir en compte que 
hi ha factors que influeixen sobre l’abundància 
de llúdriga en el territori, sobretot l’altitud i la dis-

ponibilitat d’aliment. Les llúdrigues habiten zo-
nes d’entre els 800 i els 1.000 metres, fet que fa 
que comparteixin hàbitat amb les persones, tant 
en les poblacions com en les zones de pesca.
L’estudi es va dur a terme en els mesos de març 
i abril, mesos en què els rius pateixen importants 
fluctuacions en el cabal degudes principalment a 
fortes pluges. Aquestes precipitacions permeten 
que els rastres s’exposin amb més facilitat, però 
redueixen el nombre de dies de treball. Després 
de les pluges augmenta el cabal i fins al cap de 
2-3 dies no es normalitza i permet l’exposició 
dels nous rastres.
A més, la primavera coincideix amb l’època de 
cria de les llúdrigues, i les femelles disminuei-
xen l’activitat de marcatge per no delatar la 
localització dels caus i, per tant, es més 
complicat trobar excrements.
Els resultats obtinguts són esperança-
dors i esperem que de mica en mica 
les llúdrigues vagin conquerint terri-
tori i puguem parlar d’una població 
estable als rius berguedans del Parc.

Seguiment de fauna
Simultàniament al seguiment de la 
llúdriga es va realitzar un seguiment 
de la fauna del Parc. Així doncs, d’acord 
amb els rastres trobats i les imatges cap-
tades per les càmeres en l’estudi del mustèlid 
es va fer un estudi de la fauna als cursos d’aigua.
Les metodologies utilitzades van ser les mateixes 
que en el cas de la llúdriga:
Es realitzaven recorreguts d’entre 0,4 i 3,4 ki-
lòmetres per les lleres dels rius. Aquests reco-
rreguts es repetien amb una periodicitat d’entre 
una i dues setmanes. Tots els rastres trobats eren 
fotografiats, mesurats, identificats per espècie i 
s’anotava la situació i el lloc on eren trobats. En 
el cas del excrements, s’identificava el contingut 
quan era possible. 
Es col·locaven càmeres de fototrampeig posicio-
nades prop dels cursos d’aigua i es deixaven en 
la mateixa localització entre 3 i 7 dies.



Seguiment a través de rastres
Els indicis trobats es van classificar segons fos-
sin rastres de mamífers o d’aus. Els mamífers es 
van diferenciar entre ungulats, carnívors i altres 
mamífers. Tots els rastres es van dividir segons 
eren petjades o excrements.
Es van comptabilitzar un total de 141 rastres dels 
quals 129 van ser de mamífer i 13 d’au (Figura 
1). D’entre els mamífers 69 eren de carnívor, 56 
d’ungulat i 3 d’altres mamífers (Figura 2). 

Dels indicis de mamífer trobats, 97 
van ser petjades i 31 excrements 

(Figura 3). La totalitat de rastres d’aus 
trobats van ser petjades 

De les 17 localitzacions estudiades, en 13 
es van detectar ungulats, en 13 carnívors, en 

RECERCA
Seguiment de la llúdriga

al Parc Natural del
Cadí-Moixeró

3 altres mamífers, i en 3 aus (Figura 4). Pel 
que fa al tipus de rastre, es van detectar 
petjades en 15 de les 17 localitzacions i 
excrements en 8 de les 17 localitzacions 
(Figura 5).

Seguiment a través de càmeres de 
fototrampeig

En els 61 dies que van estar col·locades les 
càmeres de fototrampeig es van captar un 
total de 91 animals. Dels animals captats 
57 van ser aus, 23 mamífers, 10 domèstics 
i 1 rèptil (Figura 6). Els mamífers es van 
diferenciar en ungulats, carnívors i altres 
mamífers, i es van obtenir 3, 16, i 4 indivi-
dus respectivament (Figura 7).

Figura 2. Nombre de rastres segons 
el tipus de mamífer.

Figura 5. Tipus de rastres a les 
localitzacions.

Figura 6. Nombre d’individus capturats 
segons l’espècie.

Figura 7. Individus de mamífers 
capturats segons el tipus. 



Ipacim

 Institut del Patrimoni 
Cultural Immaterial

Fotografies:
A sobre, munt de pedres, al 
Grau del Boig.

A sota, a la dreta, vistes des del 
Grau del Boig

Eva Pinyol - Ipacim

LLEGENDES I
TRADICIONS
El senyor Galceran

Recentment s’ha iniciat l’Inventari del patri-
moni cultural immaterial del Parc Natural del 

Cadí-Moixeró, englobat en 
la Convenció per a la Salva-
guarda del Patrimoni Cultu-
ral Immaterial, aprovada per 
l’Organització de les Nacions 
Unides per a l’Educació, la 
Ciència i la Cultura (UNESCO) 
el 17 d’octubre de 2003 i que 
va entrar en vigor el 20 d’abril 
de 2006.
Després d’un procés de re-
collida de coneixements i 
pràctiques susceptibles de 

ser considerats patrimoni cultural immaterial, 
es van concretar 14 elements, que inclouen una 
descripció, diagnosi i propostes de salvaguarda. 
Avui, exposem la llegenda del senyor Galceran, 
de Vallcebre. 

Descripció
Es tracta d’una llegenda referida a un veí de Va-
llcebre (Berguedà). Diuen que el Sr. Galceran era 
propietari d’una casa i es va voler quedar amb 
tots el comunals. Va moure cel i terra fins acon-
seguir-ho. Els veïns del poble no ho volien i com 
que no hi havia res a fer legalment, van situar-se 
en cadascun dels 19 graus (o camins d’accés) 
per on havia de passar forçosament per pujar a 
Vallcebre, i matar-lo. No hi havia altra manera 
d’accedir-hi perquè la vila està construïda sobre 
una enorme roca. Van decidir, a sorts i en secret, 
qui cobriria cadascun dels graus. Ningú havia de 
saber qui ho havia fet; eren tots que el mataven. 
I així va ser. En Galceran, sospitant, va fer pujar 
primer a la mula per el Grau del Boig i ell va pas-
sar per un altre grau d’on no va sortir mai més. Hi 
ha a prop del Grau del Boig –actual GR- un munt 
fet de pedres i tothom que hi passa en tira una, 
recordant que ningú pot apropiar-se del que és 
de tots, com va voler fer el Sr. Galceran.

El senyor Galceran
Diagnosi
Aquesta llegenda, basada en una història real 
ben documentada, està encara viva entre la po-
blació local de Vallcebre, en bona mesura gràcies 
també a la feina de transmissió que es fa des 
de l’escola. Amb tot, el progressiu despoblament 
que pateix el poble representa el risc més impor-
tant per a la pervivència d’aquest element i per a 
la seva funció social.

Propostes de salvaguarda
La difusió és, sens dubte, un aspecte a tenir en 
compte en la transmissió, però la funció so-
cial que té aquesta llegenda com a factor 
d’identitat i de cohesió social va més 
enllà i, per tant, cal garantir el mante-
niment d’una població local. En con-
seqüència, la salvaguarda d’aquest 
element s’ha d’emmarcar neces-
sàriament en una visió més àmplia 
que freni i reverteixi el procés de 
despoblament que pateix el poble. 
Aquest enfocament de més abast 
només serà viable si surt d’un diàleg 
entre la mateixa comunitat, les ins-
titucions i les persones especialistes i 
coneixedores de la història de la llegenda, 
del patrimoni cultural immaterial i dels altres 
àmbits relacionats. Establir un grup de treball 
amb aquests tres grups és segurament la prime-
ra mesura a prendre.



Redacció:
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Fotografies:
A dalt, a l’esquerra, Josep Badia, 
a Cal Farragetes.

Jordi Pardinilla Vilaplana

A sobre, Josep Badia, entre dos 
dels germans, a Callús. I el Jo-
sep (a la dreta) durant el seu 
pas per la Universitat Laboral de 
Tarragona. 

Arxiu Família Badia Viliella

El lloc determina una vida. Aquest és el cas de 
Josep Badia Pujol. Badia va marxar de casa 

quan encara no havia fet 20 anys. Bé, per 
ser més exactes, el nostre entrevistat ha 

estat fora de casa des dels 10 anys, 
pels estudis. Primer a Vic, després a 
Navàs -a l’escola industrial- i, final-
ment, a Tarragona, on va estudiar 
peritatge i enginyeria tècnica de 
màquines elèctriques.
Quan acaba la seva formació, amb 

19 anys, pren una decisió que, de 
fet, va ser i ha estat crucial en la 

seva vida: agafa un any sabàtic i mar-
xa al Pirineu. I veient la trajectòria del 

després, el resultat d’aquesta feta, està 
clar que el destí li tenia marcat el recorregut 

pel pas per la Coma i la serra del Verd, per dur-lo 
fins a Tuixent. Diu que primer va fer aturada al 
santuari del Miracle de Solsona, on hi va trobar 
molta o massa pau. Va estar per diferents indrets 
de l’Alt Urgell i, mes enllà, ja que va arribar fins 
a Prades, al Conflent; i havent vist bona part 
d’aquest Pirineu, torna a Tuixent i s’hi estableix. 
Encara hi és.
Qui ho sap que ens ha de passar demà. L’amic 
Martí sempre m’ha dit que les coses passen per-
què han de passar; que tenen un sentit, encara 
que nosaltres, d’immediat, no ho entenguem i 
que només el pas del temps ens ajuda a interpre-

Josep Badia Pujol: “Jo començo a aficionar-me a les plantes amb 20 anys”. PERSONATGE
Josep Badia Pujol

Tuixenttar. Josep Badia Pujol, avui té 64 anys -va néixer 
a Callús (Bages) el 31 de juliol de 1953, en una 
família de 7 germans-, va agafar una motxilla i 
un camí, ara fa 44 anys, fins arribar a Tuixent. I 
aquest indret, entre les serres del Cadí, del Verd 
i de la Sella, entre els rius de Mola i de Josa, 
va transformar un jove pèrit electricista en botà-
nic, en alcalde i en hostaler. L’esperit i el tarannà 
d’emprenedor ja ho portava en els gens.

Capítol primer: Cal Farragetes, el ne-
goci familiar

L’alcaldia, la família, els projectes, la botànica, el 
negoci familiar... quan la persona que ha desen-
volupat moltes iniciatives privades o públiques al 
llarg de la seva vida, i moltes de les quals amb 
resultat exitós, les explica amb la boca petita, 
reconeixent el suport que ha tingut d’altres per 
poder-les tirar endavant i agraint a la família que 
li hagin deixat prendre moltes hores per centrar-
se en aquests projectes, sé qui tinc al davant. A 
Badia no li agrada gens penjar-se medalles. I di-
ria que és dels qui podria.
“Jo he tingut, per dir-ho d’alguna forma, tres 
branques en la meva vida: la particular, que ha 
estat el món de les plantes i la botànica, una afi-
ció que vaig adoptar a Tuixent; l’altra, herència 
dels meus pares, la dedicació a la vida pública 
–va ser alcalde de Tuixent durant dos mandats i 
actualment és responsable de l’empresa pública 
RITSA- i, la tercera, el negoci familiar: Cal Farra-
getes”, explica Badia.
Si comencem per aquesta última branca, cal 
dir que el negoci familiar li és arribat per amor: 
s’enamora de l’hereva de la fonda, l’Irene Vilie-
lla Cortina. I es casen. Cal Farragetes té història. 
El negoci dels Cortina ja és citat com a establi-
ment hoteler en un llibre d’excursions de Cèsar 
August Torres -considerat un dels impulsors de 
l’excursionisme a Catalunya- l’any 1918. La pu-
blicació, una mena de guia, relatava un itinerari 



Fotografies:
Casament amb la Irene Viliella 
Cortina.

Família Badia Viliella

Col·lecció de plantes assecades.

Jordi Pardinilla Vilaplana

A sota, a la dreta, ja de molt 
jove comença la seva afició a la 
botànica. 

Família Badia Viliella

PERSONATGE
Josep Badia Pujol
Tuixent

entre Barcelona i Andorra. I endevineu on feia 
parada: a Cal Farragetes de Tuixent. Badia diu 
que l’hostal està documentat l’any 1870. Val a 
dir que l’establiment ha tingut diferents fases i 

d’hostal va passar a ser bar, 
després ampliat a botiga i ara, 
actualment, casa de turisme 
rural. Badia explica que el 
bar va haver de tancar l’any 
1936 amb la Guerra Civil. A 
Tuixent hi havia dos bars: l’un, 
dels republicans i, l’altra, dels 
nacionals. Si cal Farragetes 
va haver de tancar ja podem 
intuir amb qui simpatitzaven 
més els Cortina. “L’any 1943 
es recupera la normalitat i la 
família pot tornar a obrir el bar 
de Cal Farragetes”, explica 
Badia.

Capítol segon: “plante-
tes i floretes”
L’inquiet Badia va compaginar 
el negoci amb la dedicació al 
servei públic i la seva fal·lera 
per les plantes, per la botàni-
ca, una afició que va adquirir a 

peus del Cadí. “Jo començo a aficionar-me a les 
plantes amb 20 anys, quan ja he decidit quedar-
me a viure aquí. Una de les primeres feines que 

faig per aquí és pintar cases i arreglar màquines. 
I un dels primers encàrrecs que tinc és a una casa 
de Josa del Cadí, a Cal Gravat, on hi viu la Maria. 
La Maria era una dona entranyable, una dona ex-
traordinària. Ella tenia llavors 84-85 anys. Jo em 
llevava d’hora i ella ja ho havia fet; havia sortit 
de casa. Quan tornava em deia que havia anat a 
buscar Peu de Crist ben d’hora, aquí dalt, al Cadí. 
Aquella dona em va despertar la curiositat per 
les plantes i jo volia saber també perquè les feia 
servir aquelles herbes. A més, amb un llenguatge 
propi, unes expressions genuïnes: pel ronyó ta-
pat, pel fetge carregat... Ella era una dona molt 
reservada i no explicava massa les coses. Poc a 
poc, però, vaig aconseguir apuntar en una lli-
breta les bondats de l’Hisop o la Farigola i 
desenes de plantes més, per exemple. I, 
el més important, com he dit, la Maria 
va desvetllar en mi la passió per les 
plantes”.
I aquell jove va començar a plegar 
herbes i plantes. A classificar-les. 
Estudiar-les i documentar-les. A re-
passar llibres com ara la bíblia dels 
botànics: Plantas medicinales - El 
Dioscórides renovado, de Pius Font 
Quer. A assecar-les i col·locar-les dins 
d’un marc de fusta per a penjar-les al 
bar. “Eh! Que la gent del país em mirava 
una mica malament”, diu, mentre dibuixa 
un ampli somriure. “Què fa aquest ara que es 
dedica a les floretes i a les plantetes?”, afegeix. 
Fins que, com ell mateix explica, va arribar un dia 
de visita a Tuixent un càrrec tècnic de la Gene-
ralitat de Catalunya que va veure la col·lecció de 
plantes del nostre entrevistat: “això és molt in-
teressant”, diuen que digué, mentre expressava 
la seva sorpresa i admiració per l’exposició. “A 
partir d’aquell moment la mateixa gent del país 
venia i em facilitava informació”, reconeix. 
No entenc que la gent del territori no li valores-
sin la feina feta quan en realitat parlem del país 
de les trementinaires, on precisament existia una 
cultura al voltant de les herbes, no?, li demano. 
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Fotografies:
Guia de les Plantes Medicinals 
del Clot del Regatell.

A dalt, a l’esquerra, el Josep 
consultant alguns dels llibres de 
botànica.

A sota, a l’esquerra, plantes 
remeieres assecades.

Jordi Pardinilla Vilaplana

Josep Badia Pujol
Tuixent

“Ja sé que et pot semblar paradoxal. Però cal sa-
ber una cosa: això és un fenomen d’aquesta zona. 
És ara que se’ls ha reconegut a aquelles dones la 
seva feina, però les trementinaires eren dones de 

cases pobres i això va fer que la generació 
següent d’aquestes padrines amaguessin 

la feina de les seves àvies, tietes i ma-
res. M’explico? Ara ja no. Ara tothom 
diu haver tingut una trementinaire a la 
família perquè és ara que s’ha posat 
en valor la labor d’aquestes senyo-
res. Abans, però, hi hagué una gene-
ració que va renunciar-hi”, afirma.
I quantes plantes té classificades?, 
li pregunto. “Tinc cap a unes 200. 

He fet uns reculls i he anat fent co-
setes, com ara la Guia de les Plantes 

Medicinals del Clot del Regatell. I un 
altre que vaig fer és el del Jardí Botànic 

de les Trementinaires. De les recollides, molt 
poques plantes no tenen alguna virtut o caràcter 
remeier”. Badia no té la fórmula màgica per en-
curiosir a les generacions més joves en el món 
de les plantes remeieres. “Potser caldria intro-
duir-ho a les escoles i explicar-los les curiositats, 
formes, olors i colors de les plantes. I fer-los 
adonar que les plantes serveixen per adobar les 

olives o fer licors, per exemple”.
Tampoc no cal, però, imaginar-se que les plantes 
ho curen tot, reflexiona. “No, no. Expliques que 
el Vesc, que fa boletes blanques, és un regula-
dor de la pressió de la sang 
i té propietats per aturar 
les metàstasi i els càncers 
i molta gent es creu que 
aquesta és una planta me-
ravellosa que ens pot curar 
aquestes malalties. Estàs 
malalt? Doncs, cal anar al 
metge. Obvi, no? És que hi 
ha gent que en fa un abús”.

Capítol tercer: esperit 
de servei públic i em-
prenedoria
“Jo no vaig ser el primer de res, però es va es-
caure en aquell moment, els anys 79, 80 i 81, que 
coincidim en el mateix període el Jordi García, 
com a director del Parc Natural del Cadí-Moixeró; 
un mestre molt jove a l’escola local, l’Antoni Ba-
laguer, i jo mateix a l’Ajuntament. Ens ajuntem 
tots i comencem a treballar en diferents línies 
amb l’objectiu d’aprofitar-nos de l’Administració 
per crear activitat al poble. Una activitat centrada 
en l’aprofitament dels recursos naturals. Aquell 
moment érem tots molts joves i teníem moltes 
ganes de treballar per al país”, explica.
ells anys, l’agricultura i la ramaderia tradicional 
estaven en clara davallada. El despoblament ja 
era un fenomen molt evident. “Si no ens espa-
vilàvem i buscàvem activitats, tota aquesta zona 
hagués quedat molt castigada. Calia recuperar 
població”, relata. Seria per idees! D’aquest ne-
guit, i d’aquesta empenta local, neix l’estació 
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d’esquí nòrdic, primer. Però després, anys poste-
riors, que si el Museu de les Trementinaires, que 
si el Jardí Botànic, que si l’alberg municipal Cal 
Cortina, que si ajuts per a l’agricultura alternativa, 

que si suport a productors ali-
mentaris locals, que si el Cen-
tre d’Interpretació de la Flora 
del Parc, que si un itinerari bo-
tànic, que si un arborètum... Tot 
plegat ha suposat nous llocs de 
treball i ha generat unes noves 
fonts d’ingressos econòmics. 
Ara, moltes famílies viuen del 
sector serveis i del turisme, tot 
i que Badia és crític en el sentit 
que la població és molt enve-
llida. “Jo entenc que no s’han 

continuat fent polítiques d’atracció de gent jove 
i així, aquests pobles, no tenen cap possibilitat 
de regenerar-se amb la població autòctona. S’ha 
d’oferir una sèrie d’atractius perquè s’instal·lin 
aquí. Feina i habitatge públic, per exemple. Es 
clar que són polítiques que no es fan en dos 
dies”, recorda. Només una dada: l’any 1979 hi 
havia 9 nens a l’escola; l’any 1991 n’hi havia 36 
i, ara, actualment, n’hi ha 13. 
Així, la dèria de Badia, i de les persones que ha tin-
gut al seu voltant, ha estat aprofitar recursos que 
fossin del país, de la zona. “Home! No tenia sentit 
crear una fàbrica de casquillos de bombetes, oi? 
Per què? Doncs perquè aquí no és típic”. S’havien 
de impulsar projectes relacionats amb la natura i 
la meteorologia, com la neu o la tradició. I lamen-
ta: “hi ha hagut algunes idees que se’ns han esca-
pat. Per exemple, nosaltres volíem crear un banc 
de terres. Hi ha hagut molts “trossos” abandonats, 
i el banc havia de servir no tant com a concen-
tració parcel·laria sinó posar en contacte l’oferta i 
la demanda” i afegeix “també ens hauria agradat 
crear una empresa centrada en l’explotació fores-
tal. De fet, havíem començat a crear una brigada 
de gent per explotar els boscos de Gósol, Tuixent i 
la Vansa. Però no ha estat possible”.
Badia va ser a l’Ajuntament de Tuixent entre els 
anys 1979 i 1991, dels quals 8 d’alcalde, anys que 

la població va desenvolupar bona part d’aquests 
nous atractius. Ara, però, continua vinculat al ser-
vei públic i és per aquesta raó que és el gerent de 
l’empresa pública RITSA (Recursos i Iniciatives 
Tuixent, SA). La seva funció és gestionar les acti-
vitats de les empreses i serveis públics. Ell en va 
assumir la gestió en un moment complicat, quan 
l’empresa municipal arrossegava un important 
deute. “RITSA, en aquests moments, de la gestió 
d’aquests últims 10 anys ha pagat els deutes i 
s’han fet inversions a l’estació d’esquí per valor 
de 800.00 euros. Val a dir que l’Administració ens 
hi ha ajudat. I m’agradaria que destaquessis que 
sort vam tenir de l’ajut que en el seu dia ens va 
donar el conseller d’Agricultura, Jordi Ausàs”. 
I en aquesta transformació de la zona, Badia 
reconeix la labor del Parc. “Cal dir que el 
paper del Parc ha estat clau. Però, al 
principi, en aquells anys 80 i 90, va 
ser necessari fer molta pedagogia. 
De cop, se’ls deia a la gent que no 
podien anar a tal font a fer una cos-
tellada o que se’ls impedia el pas 
per un camí o recollir llenya, per 
exemple. Això, és clar, generava un 
cert rebuig. De mica en mica, es va 
saber gestionar millor aquests con-
flictes. No era qüestió de prohibir-ho. 
Tot i així, per exemple, es van fer les 
primeres àrees de pícnic amb unes bar-
bacoes; no es podia fer foc a tot arreu però 
tampoc no calia impedir que la gent anés al bosc 
a fer-se un arròs”.
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