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Acaba un any amb un estiu molt plujós, en què totes les fonts ragen i els torrents baixen. Aquesta 
aigua, tan benvinguda, ha generat però problemes amb la caiguda d’arbres, esllavissades de terres, 
caigudes de pedres i erosió a les pistes forestals i, on ha calgut actuar, la Brigada del Parc ha fet una 
important tasca de conservació. També hem tingut una nevada primerenca aquest novembre, prime-
ra i quasi darrera fins a final d’any. Confiem que aquest hivern sigui més generós en neu.

El segon semestre de l’any ha estat molt intens en la tramitació i execució de les actuacions plani-
ficades per al 2018, en un escenari de pressupostos prorrogats a la Generalitat de Catalunya, però 
amb els quals s’han pogut executar algunes actuacions gràcies a la feina de l’equip del Parc i al finan-
çament directa de la Subdirecció General de Biodiversitat, com l’ampliació de la bassa de Corral de 
Rus per garantir l’aigua al bestiar i, alhora, la reserva per a la lluita contra incendis; les noves tanques 
perimetrals de la bassa d’aigua de Prats de Moixeró i del fruiterar de salvaguarda de Tuixent; l’ampli-
ació d’aparcaments a l’inici del camí dels Empedrats; o la millora de les tanques del jardí del centre del 
Parc a Bagà. S’han portat a terme alhora les certificacions dels ajuts concedits en la convocatòria del 
2017, per un valor superior als 200.000 €, amb actuacions com el Passeig del temps geològic de Vall-
cebre, les millores al refugi dels Cortals de l’Ingla a Bellver, la construcció d’una bassa d’aigua a Alàs, 
les recuperacions d’hàbitats de prat, o l’elaboració de materials didàctics per a campaments d’estiu.

Altres actuacions que cal destacar durant aquests mesos han estat, sens dubte, la celebració dels 35 
anys del Parc Natural del Cadí-Moixeró; les jornades sobre el llop realitzades a la Seu d’Urgell, amb 
un important nombre de participants; el curs de Bons Coneixedors del Parc Natural del Cadí-Moixeró, 
adreçat a persones que vulguin dedicar-se al guiatge; el segon camp de treball de seguiment de la 
migració realitzat al turó Galliner d’Alàs; o la reunió de la Junta Rectora del Parc a Alàs i la del patro-
nat del PNIN del Pedraforca a Gósol.

Una mala notícia, tot i ser esperada, és l’arribada de les primeres papallones del boix (Cydalima 
perspectalis), una espècie invasora que arrasa amb els boixos i que no sabem quina influència tindrà 
sobre els nostres hàbitats. Es preveu fer un seguiment de la seva evolució i dels danys que vagi pro-
duint. Agrairem qualsevol dada que ens pugueu fer arribar sobre la detecció de papallones del boix 
o les seves erugues a qualsevol lloc del Parc.

Encarem el 2019 amb algunes actuacions pendents de finançament des del 2018, i amb nous pro-
jectes, propis o proposats per al territori, per al nou any. De moment, amb un pressupost incert però 
amb un Programa d’actuacions ple d’activitats que anirem assolint a mesura que el finançament 
arribi. Sense oblidar anar fent, de tant en tant, una ullada al cel a l’espera de noves nevades. I amb els 
millors desitjos per aquest 2019 que comença.

Jordi Garcia i Petit
Director del Parc Natural del Cadí-Moixeró

directori

editorial

© Foto: Vicenç Gibert Fontseré
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S’adapten nous miradors 
per a persones amb 
mobilitat reduïda
S’han dut a terme actuacions 
de millora de l’accés a dos nous 
miradors, amb la construcció 
de rampes formigonades i te-
nyides de color ferrós, per tal 
de facilitar l’accés a persones 
amb mobilitat reduïda o amb 
cotxets de nen, als miradors del 
Coll de Josa de Cadí i de Coll 
de Bancs. D’aquesta manera, 
es dóna continuïtat a la políti-
ca de millora de l’accessibilitat 
a persones amb diferents graus 
de funcionalitat, a les instal·la-
cions i infraestructures del Parc 
Natural. 

notícies

Adaptació del Mirador de coll de Bancs
© Foto: Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró

El camí del refugi 
Lluís Estasen
Un dels camins més utilitzats 
pels visitants del Parc Natu-
ral, concretament del massís 
del Pedraforca, és el que arri-
ba fins al refugi Estasen des 
del mirador de Gresolet. Un 
recorregut curt i còmode que 
amb el temps s’havia anat de-
gradant i embrossant. Aquesta 
tardor s’hi ha estat treballant 
per ampliar-lo i fer-lo encara 
més còmode i agradable per 
a tots aquells que es vulguin 
acostar al peu de la impressio-
nant paret nord del Pedraforca. 
S’han tallat branques i arbusts 
que dificultaven el pas, i tam-
bé algunes arrels aèries que 
podien provocar algun ensurt. 
S’ha millorat algun tram empe-
drat i s’han reduït les alçàries 
dels graons. També s’han po-
sat trampes per a sediments 
i s’han obert sortides per a 
l’aigua de pluja que en alguns 
punts baixava canalitzada pel 
mateix camí. 

Camí d’accés al refugi Estasen des del 
mirador de Gresolet
© Joan Casòliva i Armengou

Un cim o un abocador?
Aquest estiu hem pujat diver-
ses vegades al pollegó superior 
del Pedraforca per fer-hi nete-
ja. A part de diverses pintades 
que hi continuen apareixent, 
cada vegada hem baixat una 
bossa plena d’elements que la 
gent deixa al cim, obviant que 
es tracta del cim d’una munta-
nya i no d’un memorial. Bande-
res tibetanes, plàstics, postals, 
llibres, samarretes, cintes, fu-
lards, i qualsevol objecte que se 
us acudeixi, converteixen cada 
estiu el cim del Pedraforca en 
un petit abocador. Des del Parc 
Natural demanem a tothom 
que tingui més respecte per les 
muntanyes i, especialment, una 
muntanya tan concorreguda i 
emblemàtica com el Pedrafor-
ca, i que ens ajudeu a mante-
nir-les netes. 

El Parc Natural del Cadí-
Moixeró retira desenes 
d’arbres caiguts amb els 
aiguats a la zona de coll 
de Pendís
Personal tècnic del Parc Natu-
ral del Cadí-Moixeró ha retirat 
a finals de desembre desenes 

d’arbres caiguts a conseqüèn-
cia dels forts aiguats registrats 
durant les darreres setmanes 
en aquesta zona. Concreta-
ment, han treballat en el man-
teniment i neteja de camins i 
pistes forestals d’accés al coll 
de Pendís, al coll de Trapa i a 
Prats de Moixeró, al terme mu-
nicipal de Riu de Cerdanya, que 
en alguns casos impedien la 
circulació.

Es tracta, sobretot, de pins, al-
guns arrencats d’arrel per les 
precipitacions caigudes. Algu-
nes, fins i tot, van ser en forma 
de neu, acompanyades de ràfe-
gues de vent fort. Les dimensi-
ons d’algun dels arbres i la seva 
localització, juntament amb la 
neu caiguda excepcionalment 
a inicis de novembre, han di-
ficultat el desenvolupament 
dels treballs. Les tasques de 
neteja han permès recuperar 
els camins i pistes afectats per 
la vegetació caiguda, i facilitar 
el pas a la ramaderia, el veï-
nat i les persones que visiten 
el Parc. Tot i això, la neu no ha 
permès accedir a les zones més 
altes, on caldrà actuar quan 
fongui retirant arbres tombats 
que encara queden. 

Treballs de retirada dels arbres caiguts
© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Deixalles recollides al cim del Pedraforca
©Joan Casòliva i Armengou
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Detectades les primeres 
papallones del boix al 
Parc Natural
A mitjan setembre passat es 
van detectar al Parc Natural les 
primeres papallones del boix 
(Cydalima perspectalis), una 
papallona nocturna les erugues 
de la qual provoquen greus de-
foliacions en els boixos (Buxus 
sempervirens), fins a provocar 
la mort de l’arbust. Originària de 
l’Àsia, aquesta espècie invasora 
te una gran capacitat de pro-
duir una enorme quantitat de 
papallones i d’erugues, el que 
fa que provoqui greus danys. 
Les comarques més properes 
afectades són les de la Garrot-
xa i part del Ripollès. La gran 
abundància del boix al Parc Na-
tural augura una afectació greu 
sobre els hàbitats, que caldrà 
anar seguint i avaluant. A tal 
efecte s’ha creat una comissió 
de seguiment encapçalada pel 
Servei de Sanitat Vegetal i la 
participació de diferents orga-
nismes. Malauradament, aques-
ta nouvinguda serà motiu de 
notícia els anys vinents. 

Eruga de la papallona del boix
© Jordi Garcia i Petit

S’aprova l’Estratègia 
del patrimoni natural 
i la biodiversitat de 
Catalunya
El passat mes de juliol el Go-
vern de la Generalitat va apro-
var l’Estratègia del patrimoni 
natural i la biodiversitat de Ca-
talunya, un document de plani-
ficació estratègica que defineix 
el full de ruta de les polítiques 
de conservació de la natura a 
Catalunya fins al 2030.

L’Estratègia és el fruit del tre-
ball del personal tècnic del De-
partament i d’un procés partici-
patiu en el qual s’han implicat 
agents del territori, col·lectius 
professionals, universitats i 
centres de recerca, entitats i la 
ciutadania en general. Aquest 
procés ha permès aprofundir 
en els aspectes més prioritaris 
envers la conservació del patri-
moni natural i la biodiversitat 
per als anys vinents. En total 
han participat 263 persones de 
150 organitzacions diferents i 
s’han recollit 707 aportacions 
que han quedat recollides en el 
document final.

Aquesta Estratègia defineix 
objectius a assolir l’any 2030, 
però es desplegarà de forma 
quadriennal, amb línies d’ac-
tuació que es concretaran en 
accions, en una primera fase 
durant el període 2019-2022. 
S’articula sobre la base de sis 
principis rectors, que definei-
xen les prioritats de l’acció del 
Govern per conservar la natura 
i frenar la pèrdua de biodiver-

sitat a Catalunya des de 1r) el 
coneixement i la gestió de la 
informació sobre el patrimoni 
natural; 2n) la conservació dels 
hàbitats, les espècies i els pro-
cessos ecològics; 3r) la reorien-
tació del model territorial; 4t) 
la integració de les polítiques 
sectorials; 5è) l’estructura ad-
ministrativa i el marc legal, i 6è) 
la implicació social.

Aquest document és impres-
cindible per implementar el 
que estableixen el Conveni de 
diversitat biològica de Nacions 
Unides, de 1992, el Pla 2011-
2020 que el desplega i l’Estra-
tègia 2020 sobre biodiversitat 
de la Unió Europea. 

Els volcans del 
Parc Natural
Durant l’any 2018, conjunta-
ment amb el prestigiós vulca-
nòleg del CSIC Joan Martí, hem 
estat inventariant els principals 
afloraments de roques volcàni-
ques del Parc.

D’est a oest, entre Castellar de 
n’Hug i Cerc, hi ha un conjunt 

Novetats del llop
Al llarg d’aquest darrers mesos 
del 2018 seguim sense tenir 
cap dada de presència de llop 
al Parc Natural del Cadí-Moi-
xeró. 

Si, però, que el llop, que va apa-
rèixer l’estiu del 2017 al Port del 
Comte i que al desembre 2017 
va desaparèixer a causa de les 
grans nevades, ha tornat i se 
l’ha pogut fotografiar i fer-ne 
el seguiment. Per tal de mini-
mitzar els possibles danys als 
ramats d’ovelles i cabres de la 
zona, el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat ha repartit 
tanques electrificades i gossos 
protectors als ramaders. 
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d’afloraments de roques vol-
càniques d’edat del carbonífer 
superior-permià Inferior (entre 
280 i 300 milions d’anys), que 
constitueixen un vestigi molt 
important d’un dels episodis 
volcànics més impressionants 
que s’ha donat a escala mundial 
i que encara és poc conegut en 
el camp científic i molt menys 
entre la població en general.

Aquests afloraments de roques 
volcàniques constitueixen un 
conjunt únic al nostre país, tant 
per la naturalesa de les roques 
que hi afloren com per la seva 
pròpia estructura geològica. 
Alguns d’aquests afloraments, 
com les riolites de Gréixer o els 
dipòsits piroclàstics de Caste-
llar de N’Hug, han estat ja ca-
talogats com a espais d'interès 
geològic de Catalunya en fun-
ció de la seva representativitat, 
excepcionalitat i diversitat.

A més, caldria afegir-hi els 
magnífics afloraments de daci-
tes de Prat d’Aguiló i Querfora-
dat, o les andesites de coll de 
Vanses i Cerc, per esmentar-ne 
alguns, a l’hora de remarcar el 
valor i la importància del patri-
moni geològic del Parc Natural, 
ja que es tracta en conjunt d’un 
indret geològic d'especial in-
terès tant a l'escala del nostre 
país com a escala internacional, 
donades les seves condiciones 
d'observació i preservació.

Després de determinar els mi-
llors afloraments, s’han agafat 
mostres que s’han enviat al 
laboratori per analitzar-les i 
determinar-ne l’edat i la com-

posició química. Amb aquest 
estudi preveiem millorar el co-
neixement d’aquestes restes 
volcàniques i aclarir alguns 
punts foscos sobre el seu ori-
gen i la seva relació amb la 
deriva continental. 

El passeig del temps de 
Vallcebre
De tots els municipis del Parc, 
Vallcebre sempre ha destacat 
pel seu interès en el seu patri-
moni geològic. A la zona nord 
del municipi hi destaca la gran 
concentració de restes i petja-
des de titanosaures, que for-
men part del jaciment de pet-
jades de dinosaure més extens 
d’Europa.

Des del Parc Natural hem 
treballat conjuntament amb 
l’ajuntament de Vallcebre per 
dotar el municipi d’un centre de 
geologia on poder representar 
la gran diversitat geològica del 
Parc.

El primer pas ha estat la creació 
d’un passeig del temps, obert 
entre antigues feixes i que con-
necta el Parc dels Roures amb 
el Centre Plurifuncional, situat 
a la part alta de Vallcebre.

Es tracta d’un passeig curt, de 
62 de metres de recorregut, 
que representa els darrers 500 
milions d’anys d’història de la 
Terra. A mesura que anem ca-
minant, anem recorrent aquest 
gran espai de temps acompa-
nyats per 14 roques represen-
tatives de diverses èpoques 
geològiques extretes de punts 
diferents del Parc Natural, des 
dels gresos metamorfitzats del 
cambroordovicià (510 milions 
d’anys, el Ges, Alt Urgell) fins 
als sediments actuals.

Per acabar-nos de situar, tam-
bé hi trobarem les principals 
fites en el desenvolupament de 
la vida al planeta, com l’aparició 
de les primeres plantes, dels 
primers mamífers o dels nos-
tres antecessors.

Us animem a caminar-hi obser-
vant i tocant aquestes roques, 
per descobrir-ne l’edat i el seu 
origen. A cada passa que fem 
recorrerem 5 milions d’anys 
d’història (50.000 segles). El 
fet que la història de la huma-
nitat (2.000 anys) només re-
presentin 3 mm de longitud del 
recorregut, o que la vida mitja-
na d’una persona (85 anys) es 
redueixi a 0,01 mm, ens donen 
una idea de la magnitud del 
temps geològic. 

Es presenta el nou Pla 
estratègic d’educació 
i voluntariat ambiental 
als parcs naturals de 
Catalunya
El passat mes de setembre, el 
director general de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural, Fer-
ran Miralles, va presentar el Pla 
estratègic 2019-2022 d’educa-
ció i voluntariat ambiental als 
parcs naturals de Catalunya, un 
document que aplega la planifi-
cació estratègica amb visió glo-
bal sobre educació i voluntari-
at als parcs naturals amb una 
vigència de quatre anys, amb 
l’objectiu de programar accions 
prioritàries amb una visió con-
junta i millorar i enfortir un dels 
aspectes clau de la gestió d’un 
parc.

El Pla abasta 14 espais naturals 
de protecció especial (ENPE) 
gestionats pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat: Aiguamolls de 
l’Empordà; Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici; Alt Pi-
rineu; Cadí-Moixeró; Cap de 
Creus; Capçaleres del Ter i 
del Freser; Delta de l’Ebre; els 
Ports; l'Albera; Mas de Melons 
i Secans de Lleida; Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter; Poblet; 
Serra de Montsant, i Zona Vol-
cànica de la Garrotxa. Aquest 
Pla es concep com un pla marc 
que estableix les directrius per 
als plans propis de cadascun 
dels ENPE, que, al seu torn, 
es consolidaran per mitjà dels 
programes educatius diferenci-

Afloraments de roques volcàniques
© Joan Casòliva i Armengou

El passeig del temps

© Joan Casòliva i Armengou
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Jornades de participació 
ciutadana per a 
l’elaboració del nou Pla 
estratègic d’educació i 
voluntariat ambiental del 
Parc Natural del 
Cadí-Moixeró
El Parc Natural del Cadí-Moixe-
ró, en col·laboració amb el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, ha or-
ganitzat dues jornades de par-
ticipació ciutadana en el marc 
del nou Pla estratègic d’edu-
cació i voluntariat ambientat 
als parcs naturals pel període 
2019-2022 aprovat pel Depar-
tament de Territori i Sostenibi-
litat el passat mes de setembre. 
Les jornades, celebrades a la 
Seu d’Urgell i Bagà el 7 i 8 de 

Jornades de participació ciutadana en el marc del Pla estratègic d’educació i voluntariat 
ambiental 2019-2022
© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró

novembre, respectivament, han 
participat prop d’una vintena 
de persones, representants 
d’escoles, empreses i adminis-
tracions locals del territori.

L’objectiu del Pla és reconèi-
xer i consolidar l’educació i el 
voluntariat ambiental com a 
àmbits d’actuació fonamentals 
dels espais naturals de protec-
ció especial, que requereixen 
planificació, recursos adequats 
i treball en xarxa amb agents 
diversos.

La trobada de la Seu d’Urgell es 
va dur a terme conjuntament 
amb el Parc Natural de l’Alt Pi-
rineu, atès que ambdós parcs 
comparteixen en bona mesura 
persones, entitats i institucions 
que treballen a la comarca de 
l’Alt Urgell en temes d’educació 
ambiental i voluntariat.

Les dinàmiques de treball plan-
tejades en els dos grups parti-
cipants van generar un recull 
de propostes d’actuacions que 
seran utilitzades en l’elaboració 
d’aquest Pla estratègic el qual 
ha de servir de base per elabo-
rar l’any 2019 el corresponent 
Pla d’acció. 

Es presenten els nous 
materials promocionals 
dels productes locals al 
Parc Natural del 
Cadí-Moixeró
El passat 3 d’octubre es va fer 
la presentació dels nous mate-
rials promocionals dels produc-
tes locals del Parc, el Full-direc-
tori i el Catàleg d’experiències, 
al matí a Alàs (l’Alt Urgell) i a la 
tarda a Bellver de Cerdanya (la 
Cerdanya). La presentació ha 
consistit en un intercanvi en-
tre productors locals i agents 
turístics de la zona, el reparti-
ment dels materials als assis-
tents per tal que col·laborin en 
la seva difusió i, per finalitzar, la 
descoberta d’una de les experi-
ències del catàleg.

En el cas d’Alàs, la presentació 
s’ha realitzat al nou local social 
i la visita proposada ha estat a 
l’explotació ramadera familiar 
de Ca l’Andreu, especialitzada 
en la producció de carn ecolò-
gica de vedella, on s’ha pogut 
degustar alguns dels produc-
tes que comercialitzen i visitar 
les seves instal·lacions, amb 
excel·lents vistes sobre la Seu 
d’Urgell.

A la tarda, la presentació s’ha 
dut a terme al Centre Cívic de 
Bellver de Cerdanya i a conti-
nuació s’ha realitzat una visita 
a Éller, per conèixer el projecte 
del ramat de cabres i format-
geria de 30 cabres, molt lligat 
al territori; per acabar amb un 
petit tast dels seus formatges. 
La Sara Gutiérrez i el Miquel 

ats segons els destinataris pri-
oritaris: els centres educatius 
locals, els centres educatius 
d’altres territoris, la població i 
entitats no lucratives locals, els 
agents econòmics i professio-
nals, les administracions locals 
i els visitants i turistes.

El Pla preveu 36 accions que es 
desenvoluparan en el conjunt 
dels parcs durant aquest perí-
ode, i 28 més a cada un. Les ac-
cions abasten aspectes d’edu-
cació ambiental, de voluntariat 
ambiental, de governança i de 
comunicació. Entre altres, el 
Pla preveu la necessitat de de-
finir els criteris de qualitat per 
elaborar programes i activitats 
d’educació ambiental, insta a 
establir procediments per ca-
nalitzar les demandes de vo-
luntariat, estableix mecanismes 
per treballar vers una educació 
ambiental coordinada a escala 
de Catalunya i preveu un nou 
pla de comunicació vinculat a 
aquesta temàtica. 

Presentació del Pla estratègic d’educació i 
voluntariat ambiental 2019-2022
© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró
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S’han atorgat els premis 
del 26è Concurs de 
Fotografia del Parc 
Natural
El passat juliol el jurat, format 
per persones relacionades 
amb el món de la fotografia, la 

Per unanimitat han decidit atorgar els premis següents:

Tercer Premi. © Andrés González Viñas

Quart premi. © Xavi Vinyes Martín

Sisè Premi. © Ferran Larriba Montull

Segon premi. © Rosa Viñes AndrésPremi Jurat Popular. © Manuel Miranda Latorre

Cinquè premi. © Carles Pallé Caminal

Millor col·lecció. © Vicenç Gibert Fontseré

Presentació dels materials a Alàs
© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Visita a l’explotació ramadera familiar de
Ca l’Andreu
© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Àngel Queralt han iniciat un 
projecte personal d’arrelament 
al petit poble d’Èller amb un 
grup de cabres que formen 
part de la família, de les quals 
saben el seu caràcter, hàbits i 
parentiu. Elles són les que pro-
porcionen la llet que permet 
l’elaboració de formatges de 
vàries tipologies en un petit 
obrador habilitat a la masia on 
viuen, que val la pena tastar i 
incorporar a la nostra taula. 

geologia i del Parc natural del 
Cadí-Moixeró, van atorgar els 
premis del 26è Concurs de Fo-
tografia del Parc Natural, amb 
el tema Patrimoni geològic del 
Parc Natural.

En tractar-se d’un tema molt 
específic, només s’han presen-
tat 22 participants, amb un to-
tal de 61 imatges. El jurat, for-
mat per persones relacionades 
amb la fotografia i el Parc Na-
tural, n’ha seleccionat 25 que 
s’han imprès amb màxima qua-
litat per tal que formin part de 
l’exposició, que es podrà visitar 
fins al pròxim 30 de setembre 
al Centre del Parc.

El patrimoni geològic del Parc 
és molt extens i permet con-
templar els darrers 500 milions 
d’anys d’història de la Terra en 
un territori relativament petit. 
Cal agrair la traça dels fotò-
grafs a l’hora de saber captar 
les escenes més fotogèniques 
d’aquest important patrimoni.

Fins al 15 d’agost totes les per-
sones visitants de l’exposició 
han pogut votar per una de les 
25 fotografies seleccionades. 
La imatge més votada ha estat 
Modelat pel temps, de Manuel 
Miranda Latorre.

Tal com hem fet darrerament, 
hem editat un calendari de 
2019 en què es recullen algu-
nes de les imatges guanyado-
res i seleccionades. Són a la 
vostra disposició al Centre del 
Parc, a Bagà. 

 PREMIS TÍTOL AUTOR  DE LA FOTOGRAFIA

 1r premi Sediments Manuel Miranda Latorre

 2n premi Lluna al Pedraforca 1 Rosa Viñes Andrés

 3r premi Coll de Pal Andrés González Viñas

 4rt premi Entre roca i “Pedres” Xavi Vinyes i Martín

 5è premi Erosió Carles Pallé Caminal

 6è premi Reflexe natural Ferran Larriba Montull

 Millor Altars de la Terra

 col·lecció Gegants de pedra Vicenç Gibert Fontseré
  Paisatges invisibles
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Una nova aplicació 
col·laborativa aporta 
informació sobre les 
fonts
L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) i l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya (ICGC) 
han desenvolupat CercaFonts 
(https://cercafonts.icgc.cat), 
una aplicació per a mòbils que 
aporta informació sobre la ubi-
cació de 5.000 fonts naturals 
repartides per tot el territori 
català.

L’aplicació és gratuïta, disponi-
ble tant per a Android com per 
a iOs, i esdevé una referència 
per a les persones excursionis-
tes i per a les aficionades a les 
caminades, que poden trobar 
tota mena d’informació de les 
fonts, com el topònim, el mapa, 
les coordenades, fotografies, 
l’ús i el cabal.

Aquesta eina, a més d’apropar 
les persones usuàries a la in-
formació sobre les fonts, ha de 
servir per obtenir-ne de nova 
gràcies a les dades que aportin, 
i que poden facilitar la localit-
zació de noves fonts o millorar 
les descripcions de les ja cata-
logades.

CercaFonts incorpora un visor 
que, a banda de mostrar la po-
sició de les fonts oficials i de 
les recollides per les persones 
usuàries, mostrarà la ubicació 
de qui estigui fent la consulta. 
Per facilitar l’accés a la informa-
ció, l’eina permet la possibilitat 
de buscar el nom d’una deter-
minada font o bé d’accedir a 

una llista general que en facilita 
la cerca.

Des del Parc us animem a col·la-
borar en aquesta aplicació per 
tal d’ampliar el coneixement de 
les fonts del nostre entorn. 

Recentment ens ha 
deixat en Miquel 
Legentil López, 
del Servei d’Espais 
Naturals Protegits
El passat mes d’agost en Mi-
quel Legentil, company del 
Servei d’Espais Naturals Prote-
gits, patia un greu accident al 
País Basc al caure d’un sender; i 
ens ha deixat després de lluitar 
persistentment per sortir del 
coma. 

En Miquel ens mantenia al dia 
de la legislació que es publica, 
participava en les feines rela-
cionades amb l’ús públic dels 
parcs, donava suport a les tas-
ques administratives i sempre 

Miquel Legentil López
© Arxiu familiar

campaments
de natura al Parc
Associació La Sorellona
Agost de 2018

CAMPAMENTS 
DE NATURA 
“PIGOTS” DE 
L’ASSOCIACIÓ LA 
SORELLONA
AL PARC
NATURAL DEL 
CADÍ-MOIXERÓ
Sorribes de la Vansa, 12.00 h 
del migdia. 
És el primer dia d’agost de 2018, 
el sol brilla i el cel és clar. Ja han 
arribat tots els xiquets i xique-
tes, amb la motxilla a l’esquena 
i un somriure d’il·lusió dibuixat 
a la cara. Es disposen a seguir 
les seves monitores i a recórrer 
els pocs centenars de metres 
que els separen de la que serà, 

durant els dotze dies vinents, 
casa seva.

Així començaven els campa-
ments de natura que l’Associ-
ació la Sorellona va organitzar 
aquest passat mes d’agost al 
Parc Natural del Cadí-Moixe-
ró. Un total de catorze nens i 
nenes, acompanyades per tres 
monitores, van poder gaudir i 
aprendre durant gairebé dues 
setmanes de la natura, a la 
natura i sobre la natura. I com 
no podia ser d’altra forma tro-
bant-nos a la vall de la Vansa, 
als peus de la serralada del 
Cadí, l’eix al voltant del qual 
va girar la nostra estada en 
aquestes terres foren les tre-
mentinaires. La seva història, 
coneixements i saviesa ens van 
servir d’inspiració i guia men-
tre seguíem les seves petjades 
pels camins per on van passar 
durant tants i tants anys. Quan 

tenia un somriure ampli per a 
tothom. Una persona dinàmica, 
activa i optimista. Era un ena-
morat de la natura, del mar i la 
muntanya, i gaudia amb activi-
tats com l’escalada, el surf o el 
senderisme. Treballava i vivia 
per la natura i aquesta era, jun-

tament amb la família i amics, la 
seva gran passió.

De ben segur, recordarem el 
company amb el qual hem 
compartit hores de feina, però 
també de diversió i descoberta 
del nostre patrimoni natural. 



© Arxiu de
l'Associació La 
Sorellona

descobríem les gairebé in-
comptables plantes remeieres 
de les quals van fer el seu ofici. 
I mentre intentàvem honorar 
la seva memòria preparant els 
nostres propis remeis naturals.

El campament de la Sorellona 
estava situat a mig camí entre 
Sorribes de la Vansa i Sant Pere 
de la Vansa, just a tocar del riu 
Fred. Un nom d’allò més apropi-
at, prova irrefutable de la savi-
esa i sentit comú dels habitants 
de la vall a l’hora d’escollir-lo, 
tenint en compte la temperatu-
ra de les seves aigües. De segui-
da ens vam sentir com a casa 
en el prat on ens vàrem instal-
lar. I ben aviat la canalla va ser 
conscient (si és que no n’era 
ja) que en uns campaments de 
natura no tan sols se’n gaudeix 
i se n’aprenen moltes coses, 
sinó que també s’aprèn el que 
suposa viure en comunitat, la 
necessitat d’assumir responsa-
bilitats i treballar en equip. La 
realització de serveis bàsics 
com parar i desparar taula, ne-
tejar plats i olles i ocupar-se de 
mantenir net el campament va 

servir als infants per prendre 
consciència de la bellesa i, al-
hora, de la fragilitat de l’entorn 
privilegiat on ens trobàvem, i 
de com d’important n’era cui-
dar-lo. Però també els va per-
metre adonar-se de la seva 
capacitat per ser una mica més 
independents. Per creure’s que 
podien fer moltes més coses 
de les que potser es pensaven, 
amb esforç i compromís tant 
amb ells mateixos com amb la 
resta de companys. Veure el 
sentiment de satisfacció i au-
toestima reflectit a les seves 
cares quan ho aconseguien fou 
quelcom meravellós.

Més enllà de les tasques del dia 
a dia, les nostres activitats de 
descoberta de la naturalesa van 
ser moltes i molt diverses. Des 
de nombroses visites al riu Fred 
i al riu la Vansa en cerca de ma-
croinvertebrats (i també d’una 
bona remullada!), fins a passejos 
i àdhuc una cursa d’orientació 
pels prats i boscos del voltant 
del campament, en busca de 
plantes remeieres. I òbviament 
temps vàrem tenir per a l’elabo-

© Arxiu de l'Associació La Sorellona

ració d’olis essencials, pasta de 
dents i ungüents diversos, tot a 
base de les herbes, el coneixe-
ment i la saviesa que arrelen per 
tot en aquesta terra.

Les excursions que vam poder 
realitzar durant aquests cam-
paments de la Sorellona van ser 
sens dubte una de les millors 
experiències per a la canalla. 
Són l’essència del que suposa 
estar envoltat de natura i po-
der veure, tocar i sentir totes les 
curiositats i coneixements que 
anaven aprenent. Així doncs, 
seguint les passes de les tre-
mentinaires vàrem vorejar tota 
la vall de la Vansa, i tal com elles 
recollien fa anys les herbes re-
meieres, nosaltres anàvem re-
collint boniques experiències. 
De Fòrnols al cim de l’Arp, amb-
dós magnífics miradors sobre la 
Vall, i de Tuixent a Ossera.

A l’estació d’esquí nòrdic de Tui-
xent-la Vansa vàrem tenir l’ho-
nor de conèixer i conversar una 
llarga estona amb l’entranyable 

Josep Badia, hereu de la tradició 
i la saviesa de les trementinai-
res. Dones admirables sobre les 
quals vam poder aprendre molt 
a Tuixent, al museu que els hi 
és dedicat, així com de la flora 
d’aquestes contrades al Centre 
d’Interpretació de Flora, de la 
mà de l’amabilíssima Cristina.

I, finalment, visitàrem Ossera, 
població que guarda una rela-
ció molt especial amb les tre-
mentinaires. No en va fou nas-
cuda allí la Sofia d’Ossera, qui 
seria la darrera dona en prac-
ticar l’ofici, i on encara avui en 
dia sobreviu la seva tradició de 
la mà d’una jove parella decidi-
da a mantenir-la viva.

Segurament aquesta va ser la 
forma idònia d’acomiadar-nos 
d’aquestes fantàstiques mun-
tanyes, capaces de fer créixer 
les millors herbes remeieres, llar 
d’aquelles persones que se les 
han sabudes estimar i reducte 
d’una de les tradicions més be-
lles d’aquest nostre petit país. 

el picot negre   notícies   campaments
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35 ANYS DEL PARC NATURAL
DEL CADÍ-MOIXERÓ
Sembla que no faci tant i ja són 35 els anys transcorreguts des de 
la creació del Parc Natural del Cadí-Moixeró (PNCM) mitjançant 
el Decret 353/1983, de 15 de juliol de 1983. Així culminava un llarg 
procés de preservació d’aquestes muntanyes, iniciat ja per la Ge-
neralitat de Catalunya en època republicana el 1932. El 1963 el Pla 
provincial de Barcelona preveia preservar-ne una part. Mentre que 
l’any 1966 es crea la Reserva Nacional de Caça del Cadí, que a la ve-
gada que regulava l’activitat de la caça en bona part del que és avui 
el PNCM, també disposava de guardes de reserves de fauna que 
vetllaven pel conjunt d’aquests territoris. L’any 1982 es va declarar 
el Paratge Natural d’Interès Nacional del Massís del Pedraforca i 
és en l’any següent quan es crea el PNCM, després d’una intensa 
etapa de planificació i cerca de consens amb els diferents agents 
del territori.

El nomenament del primer director del Parc, el Sr. Àlex de Juan, és 
el tret de sortida a la gestió d’aquest espai protegit, el més gran de 
Catalunya, fins que l’any 2003 el acabat creat Parc Natural de l’Alt 
Pirineu assumeix aquest títol.

El repte de la gestió del PNCM és no solament la seva superfície 
(410 quilòmetres quadrats), sinó també una abrupta orografia amb 
nombroses valls i cims, el gradient altitudinal de 800 als 2.642 m, 
una climatologia diferent entre obagues i solanes, i una complexa 
divisió administrativa amb 17 municipis, 3 entitats municipals des-
centralitzades, 3 comarques i 2 vegueries.

Les memòries anuals que es poden consultar a la web del Parc Na-
tural del Cadí-Moixeró permetem aprofundir i conèixer moltes de 
les actuacions que s’han fet al llarg d’aquests 35 anys.

Algunes de les fites a destacar durant aquest llarg període són:

L'any 1983:   Declaració del Parc Natural del Cadí-Moixeró amb el De-
cret 353/83, de 15 de juliol. Entre altres coses s'estableixen 
els límits de l'espai, les normes d'ús de caràcter general i un 
programa de gestió estructurat per una Junta Rectora, com 
a òrgan col·laborador, i el Consell Directiu, com a administra-
dor i gestor.

L'any 1984:  Primera senyalització dels límits del Parc sobre el terreny i 
primeres actuacions.

L'any 1985:   Incorporació d'un/a tècnic/a a la gestió del Parc.

  Obertura d'una oficina a Bagà.

L'any 1987:  Declaració del Parc natural com a ZEPA (Zona d'Especial 
Protecció d'Aus)

L'any 1990:  Incorporació d'una persona administrativa per fer tasques 
de tramitació, arxiu i suport tècnic.

  Inici obres del futur Centre de Recepció del Parc a Bagà.

L'any 1991:  Constitució de la Junta Rectora del Parc, en què hi figuren 
representats col·lectius i administracions implicades en la 
gestió de l'espai natural protegit.

L'any 1992:  Inauguració d’oficines i Centre Recepció del Parc a Bagà.

  Incorporació d'un equip de treball per a les noves activitats.

L'any 1993:  Celebració del 10è aniversari del Parc Natural del Cadí-Moi-
xeró.

  Inici del programa d'activitats trimestrals.

L'any 1994:  Primera sessió de treball dels centres de documentació 
d'espais naturals protegits.

L'any 1999:  Inauguració dels centres d'interpretació: Casa del Riu de 
Martinet i Ca les Monges de Bellver.

  Traspàs del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca al Departament de Medi Ambient.

L'any 2000:  Incorporació d'un/a administratiu/iva a la plantilla del Parc.

L'any 2002:  Exposició permanent del Centre del Parc de Bagà.

  Incorporació de tres persones a la plantilla del Parc Natural.

L'any 2003:  Celebració del 20è aniversari del Parc Natural Cadí-Moixeró.

  Publicació de la Flora del Parc Natural.

L’any 2004:   Primer esborrany del Pla especial del Parc.

L’any 2005:  Canvi de logo del Parc Natural del Cadí-Moixeró per la im-
plantació del nou Manual de senyalització de parcs de la 
Generalitat de Catalunya.

  Pèrdua d’una plaça de tècnic/a del Parc Natural.

L’any 2006:  Celebració dels 40 anys de la Reserva Nacional de Caça del 
Cadí i la Reserva Nacional de Caça de la Cerdanya i Alt Ur-
gell, gestionades des del Parc.

viure al Parc
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L’any 2007:  Projecte d’educació ambiental sobre el llop “L’udol. Mate-
rial didàctic sobre el llop” a les escoles del Parc.

L’any 2008:   Celebració del 25è aniversari del Parc Natural Cadí-Moixeró.

  Adjudicació de les obres del Centre d’interpretació de Flora 
del Parc, a Tuixent.

L’any 2009:  S’inaugura el Centre de Flora del Parc a Tuixent.

  S’edita una llibreta amb consells sobre com actuar davant 
la presència de ramats domèstics.

L’any 2010:   Darrer any de presència de llops al Parc Natural, des del 
2000.

L’any 2011:  Adequació de diverses infraestructures per a persones 
amb mobilitat reduïda.

L’any 2012:  Retirada del repetidor de telefonia del cim del Puigllança-
da i restitució a l’estat natural del lloc.

L’any 2013:  Publicació de la Guia dels productors locals del Parc Natural.

L’any 2014:   Incorporació d’un/a geòleg/a a l’equip de gestió del Parc

  Inauguració de la remodelació de la Casa del Riu de Mar-
tinet de Cerdanya.

L’any 2015:  Inauguració de la nova Casa dels Parcs dels Pirineus a la  
Seu d’Urgell, gestionada conjuntament entre els parcs natu-
rals de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró.

L’any 2016:  Restauració del camí de la tartera del Pedraforca, per re-
duir impactes sobre el medi natural i augmentar la seguretat 
dels senderistes.

L’any 2017:  Consolidació dels talussos de la pista de Prat d’Aguiló.

L’any 2018:  Celebració dels 35 anys del Parc Natural.
  Implantació de cartells informatius sobre la geologia del 

Parc en diferents indrets.

Ara, però, toca treballar de cara al futur, i per això s’està novament 
treballant en el Pla de protecció del medi natural i del paisatge del 
PNCM, que caldrà també la participació i implicació de tothom.

I també per aquest motiu, a la darrera Junta Rectora, realitzada la 
tardor passada a Alàs, es va acordar iniciar un seguit de trobades i 
un procés participatiu per definir entre tots els agents del territori 
quin hauria de ser el PNCM que volem per al 2033, quan es com-
pleixin els 50 anys de la seva creació. Un repte engrescador en el 
qual confiem tenir moltes aportacions i una àmplia participació. 

Celebració 25è aniversari del Parc. 
Alliberament rapinyaires

Celebració 25è aniversari del Parc

Activitats del projecte d’educació ambiental L’udol, 
material didàctic sobre el llop

Adaptació del mirador de cap del Ras

Inauguració de la Casa del RiuRetirada del repetidor del Puigllançada

© Arxiu Parc Natural del Cadí-Moixeró

Inauguració del Centre de Flora

Portes obertes a la Casa dels Parcs dels 
Pirineus
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JORNADA TÈCNICA 
ELEMENTS PER 
A LA GESTIÓ 
DEL LLOP I LA 
MINIMITZACIÓ 
DEL SEU IMPACTE 
SOBRE LA 
RAMADERIA 
Els dies 23 i 24 d’octubre de 2018, 
el Parc Natural va organitzar 
dos dies de jornades, al Centre 
Cultural les Monges, a la Seu 
d’Urgell, en les quals hi van 
participar 160 persones.

L’objectiu principal de les jor-
nades tècniques, Elements per 
a la gestió del llop i la minimit-
zació del seu impacte sobre la 
ramaderia, ha estat estudiar 
la situació de l’espècie al sud 
d’Europa, explicar els plans de 
gestió ja existents i mostrar 
les diferents eines que s’apli-
quen per a la minimització dels 
danys sobre la ramaderia.

El llop és un gran carnívor que 
sovint ha tingut una relació 
complexa amb l’home. En les 
últimes dècades, les poblaci-
ons de llop a Europa s’han anat 
recuperant en nombre i ex-
pandint en superfície de forma 
natural. Per tal de fomentar un 
bon nivell de convivència cal 

conèixer les experiències de 
gestió i les mesures de preven-
ció que s’empren arreu.

La jornada tècnica del dia 23 
d’octubre va presentar la po-
nència inaugural a càrrec del 
Dr. Martí Boada, i va servir per 
aprofundir sobre la situació de 
l’espècie i les diferents eines 
amb què es gestiona a diverses 
zones del sud d’Europa amb 
presència de llop.

La jornada tècnica del dia 24 
d’octubre va servir per apro-
fundir sobre diferents elements 
per a la minimització dels danys 
sobre la ramaderia, i va tenir la 
participació de diferents ex-
perts de la matèria vinguts del 
nord de la península Ibèrica, i 
un grup de diferents ramaders 
que va exposar les seves ex-
periències de convivència amb 
el llop.

Entre les conclusions de les 
jornades cal destacar la impor-
tància de valorar la feina dels 
ramaders com a element in-
dispensable de la conservació 
del territori; la necessitat de fa-
cilitar la seva feina; l’avaluació 

del llop com un problema més 
afegit als molts que té la pa-
gesia a casa nostra, però no un 
dels més importants; la neces-
sitat de començar la planifica-
ció de les mesures necessàries 
per adaptar-se a l’arribada del 
llop; l’establiment d’una taula o 
grup de treball en què establir 
un intercanvi fluid d’informa-
ció entre els diferents actors, 
escoltant els ramaders i altres 
col·lectius per conèixer les se-
ves necessitats i inquietuds; i 
la voluntat imprescindible de 
treballar conjuntament tots en 
benefici de la ramaderia, del 
món rural i de la biodiversitat.

Organitzadors de la jornada
Les jornades han estat organit-
zades pel Parc Natural del Ca-
dí-Moixeró, la Direcció Gene-
ral de Polítiques Ambientals i 
Medi Natural del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, el 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, a través del seu programa 
de Jornada PATT (Pla Anual 
de Transferència Tecnològica) 
i Beealia.

Patrocinadors de les jornades
Les jornades han estat patro-
cinades pel Parc Natural del 

Cadí-Moixeró, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, el 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, l’Institut per al Desenvo-
lupament i la Promoció de l'Alt 
Pirineu i Aran, el Parc Natural 
de les Capçaleres del Ter i del 
Freser, el Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, 
el Consell Comarcal de l’Alt Ur-
gell i el Centre Empresarial i 
Tecnològic de l’Alt Pirineu (CE-
TAP).

Entitats que col·laboren
A més, les jornades han dis-
posat de la col·laboració de 
l’Escola Agrària del Solsonès, 
l’Escola Agrària del Pirineu, la 
Fundació La Pedrera, la Xarxa 
de Custòdia del Territori, l’Es-
cola de Pastors de Catalunya, 
Asesores en Recursos Naura-
les S.L. (ARENA), la Univer-
sidad de Oviedo, el Centre de 
Ciència i Tecnologia Forestal 
(CTFC), l’Institut Pirinenc del 
Gos de Muntanya dels Pirineus, 
la Sociedade Galega de Pastos 
e Forraxes (SGPF), la Asocia-
ción para la Conservación del 
Mastín Español Tradicional 
(ACMET) i la Fundación Entre-
tantos. 

Ponència inaugural de Martí Boada
© Arxiu Parc Natural del Cadí-Moixeró

activitats
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I CURS DE BON 
CONEIXEDOR DEL 
PARC NATURAL DEL 
CADÍ-MOIXERÓ
Ha acabat el I Curs de Bon Co-
neixedor del Parc Natural del 
Cadí Moixeró. Aquesta forma-
ció, organitzada des del mateix 
Parc Natural, tenia com a ob-
jectiu principal oferir una for-
mació essencial per conèixer 
el Parc i, alhora, poder incorpo-
rar aquest coneixement en el 
desenvolupament d’activitats 
de guiatge i descoberta dels 
valors patrimonials acompa-
nyant grups escolars, turístics 
o de lleure.

La proposta de realitzar aquest 
curs ve de lluny, tant l’equip 
gestor del Parc com diversos 
col·lectius que treballen dins 
l’àmbit de l’espai natural creien 
en la necessitat d’organitzar 
aquesta formació que, final-
ment, s’ha materialitzat aques-
ta tardor.

Propostes molt similars s’han 
fet amb anterioritat en altres 
parcs naturals com el de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, 
el Delta de l’Ebre, el Montsant o 
el Cap de Creus.

El curs, que va tenir una dura-
da total de 82 h, va començar a 
l’octubre i va acabar al mes de 
desembre. Amb els continguts 
treballats buscaven transmetre 
una visió al més amplia possible 
del que és el Parc Natural del 

Cadí Moixeró en conjunt i així el 
temari constava de dos blocs. 
Un de comú (vàlid per a tots 
els espais naturals protegits 
de la Generalitat de Catalunya) 
que incloïa temes relacionats 
amb normativa, instruments 
de protecció, gestió, ús públic 
i patrimoni natural dels espais 
naturals de protecció Especial. 
El segon bloc desenvolupa-
va temes específics del Parc 
Natural del Cadí Moixeró tals 
com: generalitats de l’espai, ge-
ografia i geologia, vegetació i 
flora, fauna, patrimoni cultural 
i arqueològic, gestió i funcio-
nament de l’espai, eines didàc-
tiques i ecoturístiques per a la 
interpretació del patrimoni, pla 
d’acció pels productors locals 
i senderisme interpretatiu. La 
proposta va combinar sessions 
teòriques i sortides de camp 
temàtiques. Els formadors van 
ser membres del personal tèc-
nic del Parc Natural així com 
altres persones professionals 
amb amplis coneixements de 
les matèries específiques.

En aquesta edició hi van parti-
cipar 27 alumnes amb interes-
sos molt diversos, des dels que 
tenien curiositat en conèixer 
l’entorn de l’espai natural pro-
tegit com els que volien tenir 
més coneixements per aplicar 
en el món laboral del guiatge. A 
grans trets, el perfil de les per-
sones participants és de guies 
i monitors d’activitats esporti-
ves en el medi natural i profes-
sionals que dirigeixen empre-
ses d’activitats turístiques.

Una vegada acabat el curs i © Carles Gascón Chopo

Fotos: © Arxiu Parc Natural del Cadí-Moixeró

feta l’avaluació, les valoracions 
són molt positives tant pel que 
fa als organitzadors com dels 
participants. Els primers des-
taquen la motivació i les ganes 
d’aprendre que han mostrat 
els alumnes i els segons re-
marquen que ha estat un curs 
molt complet i que molts dels 
coneixements adquirits seran 
fàcilment aplicables al seu dia 
a dia professional.

La bona acollida del curs ja fa 
preveure una segona edició 
durant aquest 2019. 
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Enric Quílez i Castro
President del Grup de Recerca de Cerdanya

El Parc Natural del Cadí-Moi-
xeró (PNCM) és un dels més 
importants reservoris de biodi-
versitat de tot el Pirineu. Entre 
les moltes espècies animals i 
vegetals que hi podem trobar, 
en destacarem les orquídies.

Les orquídies són uns vegetals 
molt curiosos. A l’igual dels 
fongs, tenen la característica 
de micorrizar, és a dir, que les 
seves arrels s’enllacen amb les 
arrels d’altres plantes per tal de 
poder sobreviure, en una rela-
ció simbiòtica, que no paràsita.

La majoria, però, tenen fulles 
verdes i realitzen la fotosíntesi, 
de la qual obtenen bona part 
del seu aliment, però d’altres, 
com la Neottia nidus-avis o 
la Limodorum abortivum, són 
més aviat paràsites i obtenen 
el seu aliment d’altres plan-
tes, com arbres, cosa que els 
permet viure en condicions de 
molta foscor, al bell mig dels 
boscos, on sovint no penetren 
els rajos solars.

El PNCM és ric en espècies d’or-
quídies. Comentarem les pre-
sents al vessant nord del Parc, 

però també farem incidència en 
algunes que només es troben 
al vessant sud, quan calgui.

Començarem per les del grup 
Cephalanthera, de les quals po-
dem trobar fàcilment C. longi-
folia i C. damasonium, ambdues 
amb flors de color blanquinós, 
amb un cert toc groguenc. Les 
podem trobar al marge dels 
boscos de la vall de Pi, per 
exemple. També hi podem tro-
bar C. rubra, tot i que és molt 
rara al vessant nord (VN) i, en 
canvi, força comuna al vessant 
sud (VS) del Parc.

També rara de trobar és la Co-
eloglossum viride, una orquídia 
molt comuna en altres llocs de 
la Cerdanya, però que és poc 
comuna al PNCM.

Pel que fa al grup de les Dac-
tylorhiza, sí que abunden al 
Parc. Tant la D. fuchsii com la 
D. maculata, amb unes belles 
tonalitats rosades, les podem 
trobar amb una certa facilitat, 
tot i que de vegades costen de 
distingir.

Una altra Dactylorhiza que po-
dem trobar és la D. incarnata, 
que no és excessivament fre-
qüent al PNCM, com tampoc 
ho és la D. sambucina (varie-
tats groga i vermella) que, en 
canvi, són molt freqüents en 
altres indrets de la muntanya 
àcida del Pirineu axial. Una al-
tra Dactylorhiza que trobem, 
només al VS, és la D. elata, molt 
espigada.

Pel que fa al grup de les Epi-
pactis, hi ha bàsicament tres 
espècies: E. helleborine i E. 
atrorubens, molt freqüents a 
tots dos vessants del PNCM, 
com E. palustris, només al VS 
del PNCM, en zones relativa-
ment pantanoses.

Una altra orquídia força rara al 
PNCM és la Goodyera repens, 
una petita orquídia que per la 
disposició espiral de les seves 
flors recorda una mica a les or-
quídies del grup Spiranthes.

Una orquídia que, en canvi, és 
molt comuna a tot el territori és 
la Gymnadenia conopsea, de la 
qual alguns experts en distin-
geixen diferents subespècies o 
varietats, com la G. densiflora o 
la G. pyrenaica, totes amb una 
forta olor a vainilla. També s’ha 
citat al VN del parc a l’Alt Urgell 
la G. odoratissima, però no s’ha 
pogut confirmar recentment la 
seva presència.

Cephalanthera rubra
© Francesc Esteban Barbero i
 Gael Piguillem Boladeras

Epipactis palustris
© Francesc Esteban Barbero i Gael Piguillem Boladeras

LES ORQUÍDIES DEL PARC NATURAL 
DEL CADÍ-MOIXERO, VESSANT NORD

flora
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Listera cordata
© Francesc Esteban Barbero i
 Gael Piguillem Boladeras

Orchis militaris
© Francesc Esteban Barbero i
 Gael Piguillem Boladeras

Orphrys insectifera
© Francesc Esteban Barbero i
 Gael Piguillem Boladeras

Com dèiem abans, tenim dues 
espècies d’orquídies clarament 
paràsites: la Neottia nidus-avis, 
força rara al VN i relativament 
comuna al VS i la Limodorum 
abortivum, que només troba-
rem a certes pinedes del VN a 
l’Alt Urgell.

Pel que fa al grup de les Listera, 
tenim la L. ovata, molt comuna 
a tot el territori i la L. cordata, 
que en canvi és una raresa al 
PNCM. Es tracta d’una orquídia 
diminuta amb unes flors més 
petites encara, difícil de trobar 
i que creix bàsicament en algun 
punt del VS.

La Nigritella nigra, de la qual es 
pot parlar de dues espècies prò-
piament (Nigritella gabassiana i 
Nigritella austriaca) que podem 
trobar en algunes praderes al-
pines i subalpines del PNCM.

Un dels grups més caracterís-
tics d’orquídies pertanyen al 
gènere Ophrys, molt poc abun-
dant al VN i força comú al VS. 
De totes maneres, darrerament, 
al VN s’han trobat diverses po-
blacions d’O. insectifera subsp. 
subinsectifera i alguns exem-
plars d’O. apifera i d’O. scolopax, 
més comunes al VS, just al límit 
del PNCM.

El grup Orchis és molt impor-
tant, tant en espècies com en 
nombre d’exemplars. La joia 
del Parc està en un únic punt, a 
Adraén (Alt Urgell). Es tracta de 
l’O. spitzelii, raríssima al nostre 
país i de la qual només en tenim 
constància en aquest punt.

Més abundant és l’O. coriophora. 

Al VN és més comuna la subes-
pècie martrinii, mentre que al 
VS, destaca més la subespècie 
fragrans.

També podem trobar l’O. mas-
cula, l’O. militaris, de gran bellesa 
i de la qual se’n troben exem-
plars amb albinisme; l’O. pallens, 

abundant a tots dos costats de 
la serralada, d’un color groc pà-
lid i que sol ser de les primeres 
orquídies a florir, o l’O. ustulata, 
també força comuna al VN.

Pel que fa al gènere Platanthera, 
n’hi ha de les dues espècies de 
la zona: P. chlorantha (molt co-
muna), amb els polinis conver-
gents i P. bifolia (força escassa), 
amb els polinis paral·lels.

També podem trobar una ra-
resa: la Pseudorchis albida, que 
només creix en una tartera fi-
xada al VN del Cadí, en un lloc 
relativament poc accessible, 
mentre que en altres indrets de 
la muntanya àcida pirinenca, és 
relativament comuna.

Finalment, cal esmentar l’An-
acamptis pyramidalis, que ha 
estat citada a Riu de Cerdanya, 
però sense confirmació recent 
i que, en canvi, és relativament 
abundant al VS del PNCM. 

Pseudorchis albida
© Francesc Esteban Barbero i
 Gael Piguillem Boladeras
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Vista aèrea de la comarca de la Cerdanya des del Cadí
© Richard Martín Vidal

viure al Parc
Judit Pardos i Núria Serena
Redactores del pla
Raiels, iniciatives que arrelen

LA CERDANYA JA DISPOSA D’UNA 
NOVA EINA DE PLANIFICACIÓ: 
EL PLA SECTORIAL DE MEDI AMBIENT
Des del passat mes de desembre del 2018, la comarca de la Cerda-
nya disposa del Pla d’acció sectorial de medi ambient de la Cer-
danya, una eina de planificació sectorial que té com a objectiu de-
terminar el marc d’actuació per millorar la valorització del patrimoni 
natural i alhora contribuir a la mitigació/adaptació al canvi climàtic, 
potenciant l’ocupació laboral en aquests àmbits mitjançant la iden-
tificació de noves oportunitats laborals i l’ampliació de les existents 
perals als cinc anys vinents. El procés de redacció d’aquesta eina 
de planificació sectorial ha estat impulsat pel Consell Comarcal de 
la Cerdanya, que ha tingut una subvenció del Programa de suport 
al desenvolupament local que atorga el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya de la Generalitat de Catalunya, i els treballs tècnics han 
estat realitzats per Raiels, iniciatives que arrelen. L’elaboració del 
Pla ha estat possible gràcies a un procés participatiu amb l’objectiu 
d’incorporar la veu del territori, i van prendre-hi part una setan-
tena d’agents públics i privats, entre els quals el Parc Natural del 
Cadí-Moixeró.

Els motius que justifiquen la necessitat de dotar la comarca d’aques-
ta eina de planificació sectorial són diversos. El principal motiu és 
que un dels grans actius de la Cerdanya és el seu patrimoni natural, 
base de moltes activitats econòmiques del territori. Alhora, el medi 
ambient és un sector estratègic per a la comarca, ateses les seves 
potencialitats de generar i mantenir ocupació. Això no obstant, es 
detecta una escassa valorització del patrimoni natural: malgrat la 
importància de la comarca de la Cerdanya pel que fa a la seva ri-
quesa natural, els seus valors encara són molt poc coneguts tant 
per la població local com pels turistes de la zona. En segon lloc, el 
patrimoni natural està sent amenaçat pel canvi climàtic, els efectes 
del qual estan comportant canvis en el paisatge i la biodiversitat, 

i també en determinades activitats econòmiques com poden ser 
les vinculades a la neu. Com a darrer motiu, la gestió dels residus 
presenta diverses problemàtiques i deficiències que repercuteixen 
en el medi ambient de la comarca.

Per abordar aquests reptes, el Pla sectorial de medi ambient de la 
comarca de la Cerdanya, s’articula entorn els principis següents: 
transició ecològica, lluita contra el canvi climàtic, resiliència, go-
vernança i corresponsabilitat, economia verda, circular i bioeco-
nomia, i foment de les xarxes i col·laboracions publicoprivades.

En concret, s'hi proposen un total de 35 accions a fer en els 5 anys 
vinents, estructurades en 3 línies estratègiques. La línia estratè-
gica 1 “Governança basada en el treball en xarxa i la cooperació 
publicoprivada per a l’impuls i el disseny d’estratègies d’abast 
comarcal” inclou 10 accions que tenen com a objectiu propiciar la 
col·laboració i cooperació publicoprivada facilitant espais de tro-
bada i de treball compartits entre agents clau públics i privats de 
la comarca per a la coordinació, impuls i seguiment de les accions 
previstes en el Pla i, alhora, impulsar eines i estratègies amb visió 
comarcal per orientar la comarca a favor dels valors el Pla.

En segon lloc, la línia estratègica 2 “Orientació de les activitats 
econòmiques, promoció i creació d’ocupació entorn de l’econo-
mia verda com a nou paradigma de desenvolupament local”, 
preveu la realització de també 10 accions enfocades a generar ac-
tivitat econòmica i ocupació entorn de l’economia verda, circular i 
la bioeconomia i, a la vegada, donar suport a noves activitats em-
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fauna
Emili Bassols i Isamat
Responsable de l’Àrea de Patrimoni Natural del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Papallona del boix (Cydalima perspectalis)
© Emili Bassols i Isamat

Agents públics i privats han tingut veu en el procés participatiu
© Foto: Raiels, iniciatives que arrelen

LA PAPALLONA DEL BOIX
El sofert boix (Buxus sempervirens) difícilment podrà continuar 
fent honor al seu nom i mantenir-se “sempre verd”. L’avanç de la 
papallona del boix (Cydalima perspectalis) per Catalunya està re-
sultant tristament imparable i el pobre arbust en sofreix les con-
seqüències. El pronòstic amb el qual treballen els experts és que 
mentre les seves erugues trobin boixos dels quals alimentar-se, la 
invasió anirà avançant. Aquesta afirmació pot semblar exagerada 
en els territoris on la papallona encara no ha arribat, però resulta 
ser dolorosament certa en les comarques, com la Garrotxa, on el 
front de la invasió ja ha passat i les boixedes han quedat en un 
estat lamentable.

La papallona del boix és originària de l’est asiàtic. La seva àrea de 
distribució natural engloba països com el Japó, Xina, Corea, Rússia 
i l'Índia. Va arribar a Europa, concretament a Alemanya, el 2007, en 
un transport de boixos ornamentals procedents d’aquelles regions. 
Des de llavors, s’ha anat escampant per diferents països europeus, 

presarials que diversifiquin i innovin en l’activitat productiva de la 
comarca sota la premissa del desenvolupament sostenible.

Finalment, en la línia estratègica 3 “Sensibilització i foment de bo-
nes pràctiques envers la transició ecològica” s’hi preveuen un to-
tal de 14 accions enfocades a sensibilitzar sobre la importància i en 
donar a conèixer els valors ecològics de la comarca com a element 
clau per la seva posada en valor i sensibilitzar i conscienciar per un 
canvi d’hàbits a favor dels principis del Pla.

Tot un full de ruta estructurat en una bateria d’accions que es pre-
veu que es puguin anar implementant a partir del gener del 2019, 
amb l’impuls primer del Consell Comarcal de la Cerdanya i acompa-
nyats per la Comissió de Seguiment, òrgan integrat per ciutadania i 
agents clau del territori interessats en el pla, i que té com a objectiu 
fer un seguiment del seu grau d’implementació, així com fer pro-
postes i suggeriments entorn el seu impuls.

Esperem que la feina doni fruits i que, prenent com a principis 
clau el treball en xarxa i la col·laboració publicoprivada, la Cer-
danya pugui avançar en la seva estratègia de valorització del pa-
trimoni natural! 
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avançant en forma de taca d’oli, gràcies a 
l’elevada capacitat de dispersió de l’espè-
cie i afavorida, també, per translocacions 
de boixos de viver infectats. L'any 2007 va 
ser inclosa dins la llista d'alertes de la Euro-
pean and Mediterranean Plant Protection 
Organization (EPPO) l’organització que té 
com a objectiu la cooperació en salut vege-
tal a Europa, però quatre anys més tard es 
va eliminar degut el seu difícil control.

Irrupció i expansió
A Catalunya, la papallona del boix va ser 
detectada per primer cop l’estiu de 2014, 
a Besalú (Garrotxa), quan un veí d’aquella 
localitat va informar que hi havia una eru-
ga que se li estava menjant els boixos de 
la seva tanca vegetal. La socialització de la 
notícia va confirmar que en aquell mateix 
any l’espècie ja havia arribat a Figueres i 
a Santa Coloma de Farners però com que 
els danys eren molt incipients, havia pas-
sat desapercebuda. En els anys posteriors, 
els danys es van concentrar, principalment, 
en tanques ornamentals de jardins particu-
lars i d’espais públics. Però quan tots, a la 
Garrotxa, vam prendre consciència de fins 
a quin grau podien arribar els danys va ser 
el juliol de 2017, quan les boixedes del so-
tabosc garrotxí van passar d’estar verdes i 
aparentment sanes, a quedar pràcticament 
defoliades en qüestió de poques setmanes. 
Durant el 2018 la invasió de la papallona 
del boix ha anat avançant estenent-se per 
les comarques veïnes del Ripollès, Osona, 
la Selva i provocant més o menys danys en 
funció de la quantitat de boix que les seves 
erugues trobaven. La papallona ja s’ha vist 
a la Cerdanya, el Berguedà, el Vallès Orien-
tal, el Vallès Occidental i fins i tot al massís 
dels Ports, a Tarragona.

Descripció i cicle biològic
La papallona del boix és una espècie noc-
turna. Pertany a la família Crambidae. És de 
mida mitjana, de 26 a 45 mm. Els dos sexes 

són difícils de diferenciar a simple vista. La 
combinació de colors dels adults la fan in-
confusible. Les ales són blanques amb to-
nalitats iridescents i estan envoltades per 
una franja exterior de color marró (Figura 
1). També es poden trobar exemplars melà-
nics, completament marrons, però són molt 
més escassos. Les erugues són verdoses, 
amb unes línies longitudinals negres. No te-
nen pèls urticants. Tenen una certa retirada 
amb l’eruga de la papallona de la col (Pieris 
brassicae). S’han definit set estats larvaris 
que completen en tres o quatre setmanes.

Pel que fa al cicle biològic, els estudis rea-
litzats el 2018 a la Garrotxa han determinat 
que al llarg de l’any la papallona del boix ha 
completat fins a tres generacions d’adults. 
Això no obstant, cal dir que el nombre de 

generacions anuals varia segons la latitud i 
les condicions climàtiques, podent anar de 
les dues a les cinc generacions anuals.

La papallona del boix passa l’hivern en fase 
de larva. A l’octubre, les petites erugues 
que es preparen per passar l’hivern ajunten 
dues o tres fulles i les segellen internament 
amb un capoll de seda. Aquest refugi hiver-
nal és difícil de veure. Per tant, podem pen-
sar que els boixos estan bé quan, realment, 
estan carregats d’un exèrcit d’erugues a 
punt d’emergir. En el seguiment que es va 
fer a la Garrotxa el 2018 les erugues van 
sortir del seu refugi a finals de febrer, prin-
cipis de març. Els adults que constituïen la 
primera generació van començar a volar a 
principis de juny. Les erugues resultants 
d’aquesta primera generació d’adults, que 
es van alimentar de les fulles de boix du-
rant la segona quinzena de juliol i la prime-
ra setmana d’agost, van ser les més agres-
sives i les que més danys van causar als 
boixos. A partir d’aquí neixen una segona 
i una tercera generació d’adults que volen 
des de mitjans d’agost fins a octubre amb 
un pic molt important just a mitjan setem-
bre (Gràfica 1).

A Catalunya, la papallona 
del boix va ser detectada per 
primer cop l’estiu de 2014, 

a Besalú (Garrotxa)

Eruga de la Papallona del boix (Cydalima perspectalis)
© Emili Bassols i Isamat
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Problemàtica
La principal problemàtica derivada de la 
presència de la papallona del boix és els 
greus danys que provoca en aquest arbust, 
tant els boixos del sotabosc i de boixedes 
monoespecífiques, com els que ornamen-
ten parcs públics i jardins particulars. Les 
erugues, a més de menjar-se les fulles, ros-
seguen l’escorça de les branques primes i 
dels troncs amb la qual cosa comprome-
ten de manera decisiva la supervivència 
d’aquest arbust. Els boixos queden absolu-
tament defoliats i, tot i que després poden 
rebrotar, les poques fulles que treuen ben 
aviat són cruspides per les afamades eru-
gues. Les altres dues molèsties que provo-
ca la papallona del boix són més circums-
tancials i acotades en el temps. Una té lloc 
quan a les erugues se’ls acaba el menjar i es 
dispersen fabricant fils de seda. Els corriols 
i senders que creuen aquestes boixedes es 
tornen impracticables perquè els seus usu-
aris s’enduen per davant totes les erugues 
que pengen d’aquests fils. L’altra es produ-
eix quan les papallones, en nombre de cen-
tenars i milers individus, segons el moment 

Afectació de la boixeda del bac de Sant Miquel del Mont, a 
la Garrotxa
© Emili Bassols i Isamat
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i la localitat, s’apropen als punts del llum. 
En el moment de màxima explosió, que com 
hem dit es produeix a mitjans de setembre, 
no es poden obrir les finestres de les cases 
perquè hi penetren desenes de papallones.

Què hi podem fer?
Per respondre a aquesta pregunta primer 
hauríem de diferenciar entre els boixos or-
namentals, els que trobem plantats en es-
pais verds urbans o en jardins particulars, i 
els que formen part dels nostres sistemes 
naturals. En el primer cas, amb voluntat, in-
sistència i aplicant els productes fitosanita-
ris autoritzats i adequats, els podem salvar 
dels efectes de la invasió, però, en canvi, en 
el segon cas el pronòstic és més reservat, 
perquè, com tothom pot entendre, és clara-
ment impossible tractar les boixedes dels 
nostres sistemes naturals.

Per tant, a quin escenari futur ens enfron-
tem? No ho sabem, però vist el que ha pas-
sat en altres països d’Europa, especialment 
a França, el pronòstic no és gens favorable. 
Ens hem de resignar a no fer res? 

Corba de vol 
de Cydalima 
perspectalis 
a la Garrotxa 
(2018)
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ITINERARI DE CERNERES
Josa del Cadí | Cerneres | Font Terrers | 
Tossal del Castell de Termes | Josa del Cadí

Itinerari circular que recorre la vall de Cer-
neres pel vessant nord, assolellat i dominat 
per una extensa boixeda, travessa el serrat 
de la Portella, davalla fins a font Terrers a 
través d’una fresca pineda de pi roig i torna 
a Cerneres pel tossal del Castell de Termes.

Tot l’itinerari està perfectament senyalitzat 
amb banderoles en cruïlles amb altres pis-
tes o itineraris de rellevància i fites de fusta 
de seguiment amb indicació de direcció en 
els trams més complicats sobretot ubicats 
als vestigis del Cerneres. Així mateix, el 
camí s’ha reforçat amb fites de pedra.

L’itinerari comença just a l’entrada del po-
ble de Josa de Cadí, a la carretera C-563 (de 
Tuixent a Gósol) on hi ha un aparcament 
on podrem deixar el cotxe i una zona de 
pícnic. Aquí mateix trobarem una cartellera 
amb informació específica sobre l’itinerari: 
descripció de la ruta, interès patrimonial, 
mapa cartogràfic, fitxa tècnica i perfil del 
recorregut. A més, també tenim a la nostra 
disposició un plànol amb informació genè-
rica del Parc Natural del Cadí Moixeró.

Comencem a caminar en direcció el llogar-
ret de Cerneres, que ens queda a gairebé 4 
km i que hi serem en aproximadament una 
hora, de camí passarem una zona molt as-
solellada de boixos. Des de Cerneres conti-
nuarem pujant fins arribar prop del Collell, 
la zona més allunyada de tota la ruta i la 
de més altitud (uns 1.800 m), aproximada-
ment al quilòmetre 6. Des d’aquí, baixarem 
lleugerament fins al serrat de la Portella 
(al quilòmetre 7 i a la meitat de l’itinerari) i 
continuarem baixant fins a l’àrea recreativa 

· 14 km
· 4 h (sense parades)
· Circular (Inici i fi a Josa de Cadí)
· 860 m de desnivell acumulat

Queralt Tor Guitart
Tècnica de l’Àrea d’Ús Públic i Educació
Ambiental del Parc Natural del Cadí-Moixeró

itinerari

Vall de Cerneres
© Richard Martín Vidal
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de Font Terrers. Allí hi trobarem una font 
d’aigua fresca que ens ajudarà a reprendre 
l’excursió pujant cap al tossal del castell de 
Termes, una zona enlairada amb unes molt 
bones vistes sobre la vall. A partir d’aquí 
continuarem baixant d’una manera força 
constant fins arribar novament a Josa de 
Cadí, punt final de l’itinerari després d’uns 
14 quilòmetres de recorregut fet amb un 
temps total d’unes quatre hores (sense 
comptar parades).

Punts destacats de l’itinerari:

Josa de Cadí
Situat a 1.431 m d’altitud en un turó entre el 
riu de Josa i el torrent del Jovell. Controla la 
pista entre Gósol i Tuixent en un lloc estra-
tègic entre els vessants de la serra del Cadí 
i els del Cadinell. Al cim del turonet s’eleva 
un penyal rocós, anomenat del Castell on 
es troben restes d’antigues construccions 
i s’alça l’església parroquial de Santa Maria 
i Sant Bernabé. A les afores del poble tro-
bem l’ermita romànica de Santa Maria que 
antigament havia fet les funcions d’esglé-
sia parroquial. Josa recorda la seva relació 
històrica amb el catarisme en una concor-
reguda festa que té lloc el primer diumen-
ge d’agost. La festa major s’hi celebra el 
primer cap de setmana de setembre.

Font Terrers
És una de les àrees recreatives més em-
blemàtiques de Gósol, envoltada de prats 
i boscos En aquesta àrea hi podem trobar, 
una font, taules, barbacoes, zona reservada 
per aparcar cotxes i el punt de partida de 
múltiples rutes. D’aquí hi surt la ruta de la 
Mallerenga petita, hi passa també el GR 107 
dels Bons Homes, la Ruta dels Segadors i 
l’itinerari de Cerneres.

Cerneres
De l’antic llogarret de Cerneres, a hores 
d’ara només en queden unes parets de pe-
dra aquí, una arbres fruiteres i un mur de 
pedra seca més enllà. Res a veure el què 
hi havia abans dels anys 40. Al costat nord 
de la vall, a l’escalf de la solana, els veïns de 
Cerneres van esgarrapar en el passat petits 
planells on edificar una dotzena de cases 
senzilles i terrasses on fer conreus de secà 
i pasturar el bestiar.

En els anys de postguerra, Cerneres, per 
la seva ubicació, és va convertir ocasio-
nalment en punt de pas i avituallament de 
maquis. L’any 1944 va tenir lloc un intens 
combat entre aquests i la Guardia Civil que 
els venia buscant des del turó del Castell de 
Termes. L’endemà del combat, expliquen 
que els militars van baixar a Cerneres i van 

incendiar les cases que quedaven dem-
peus, posant de forma abrupta punt final a 
l’ocupació de la vall.

La cruesa de la vida quotidiana especi-
alment als hiverns, la presència de llops i 
sobretot, el combat amb els maquis s’han 
mantingut vius en la memòria popular de 
la contrada, així com també el nom de cada 
una de les cases.

Josa de Cadí
© Richard Martín Vidal

Antic llogarret de Cerneres
© Arxiu EMD de Josa de Cadí

Àrea de lleure de Font Terrers
© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró



22parc natural cadí moixeró

llegendes
i tradicions

20 ANYS DEL MUSEU 
DE LES TREMENTINAIRES
El 8 de desembre de 1998 obria les portes 
al públic el Museu de les Trementinaires, a 
Tuixent. Acaba de complir, per tant, els seus 
primers 20 anys. Per celebrar-ho, el 8 de de-
sembre de 2018, coincidint amb la Fira de la 
Vall, es va organitzar un acte institucional 
que va comptar amb les intervencions dels 
dos alcaldes de la vall, Marta Poch i Josep 
Camps, i del president del Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell, Jesús Fierro. Tot seguit, a la 
sala polivalent del Centre d’Interpretació 
de Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró, 
es va fer un repàs del que han estat aques-
tes dues dècades d’història del Museu i es 
va cloure la commemoració amb un tastet 
i el repartiment entre els assistents d’una 
tisana de record. Durant l’acte es va fer 
també un petit homenatge a Lina Sevillano 
en reconeixement dels 20 anys que porta al 
front del Museu; és a dir, des del primer dia.

El Museu de les Trementinaires va néixer 
d’una proposta inicial del Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell a la qual es va sumar imme-
diatament l’Ajuntament de Josa i Tuixent. 
L’ens comarcal havia inclòs la creació d’un 
espai expositiu dedicat al món de les tre-
mentinaires en el seu projecte d’elaboració 
d’una xarxa d’equipaments temàtics entre 
els quals hi figuraven també el Museu de 

la Vinya i el Vi de Muntanya, a Pont de Bar; 
l’antiga Farinera de la Trobada, a Montfer-
rer; el Museu dels Raiers, a Coll de Nargó; i 
l’antic pou del gel, a Oliana.

El principal punt de referència a l’hora d’em-
prendre la creació del Museu de les Tre-
mentinaires va ser l’exposició que, uns anys 
abans, diversos veïns de la vall van muntar 
a la segona planta de l’edifici de l’Ajunta-
ment. Aquella va ser la primera mostra de 
caràcter etnogràfic entorn de les dones de 
la vall que, fins ben entrada la segona mei-
tat del segle XX, s’havien dedicat a la recol-
lecció de plantes guaridores, a l’elaboració 
d’olis, pegues i altres remeis tradicionals i 
a la venda de tot plegat en pobles i masi-
es d’arreu de Catalunya. L’antic ofici de les 
trementinaires com a patrimoni cultural del 
territori començava a obrir-se pas.

Altres referents anteriors al Museu van ser 
un capítol del llibre Viatge amb els pastors 

Isidre Domenjó i Coll
Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Cuina del Museu de les Trementinaires
© Isidre Domenjó i Coll

Festa i Fira de les Trementinaires
© Isidre Domenjó i Coll
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transhumants que el seu autor, Ernest Cos-
ta i Saboia, va dedicar a les trementinaires; 
un article de Jordi Pasques i Canut sobre la 
Sofia i el Miquel d’Ossera, publicat a la re-
vista Pirineu Actual; i un treball de recerca 
de la catedràtica Mireia Folch Serra. Sense 
oblidar els enregistraments en vídeo fets 
a la Sofia i el Miquel, d’una banda per part 
dels mateixos veïns de la vall que van or-
ganitzar l’exposició abans esmentada i, de 
l’altra, pel mateix Jordi Pasques.

Itinerari de les plantes medicinals de la vall de Mola
© Isidre Domenjó i Coll

Centre de Flora de Tuixent 
© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Jardí botànic de les Trementinaires
© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Amb tota aquesta base per poder comen-
çar a treballar, Artur Beiroa i Mercè Valls 
van posar fil a l’agulla per dissenyar i dotar 
de contingut el futur museu, que s’instal·la-
ria als baixos de l’Ajuntament. Des del pri-
mer dia, el Museu va despertar l’interès de 
moltíssima gent, començant pels veïns de la 
vall que veien en aquell espai el reconeixe-
ment a les dones que havien “anat pel món” 
portant remeis a malalties de persones i 
animals. En aquests 20 anys, el Museu ha 
rebut 95.893 visitants, una xifra considera-
ble si la posem en comparació amb els pocs 
més de 300 habitants que té la vall. L’any 
2008 se’n va renovar completament la mu-
seografia a partir d’un projecte de Carles 
Gascón, tècnic de Patrimoni del Consell Co-
marcal i del tècnic Xavier Castellà.

Amb el pas dels anys, el Museu va anar ge-
nerant activitats molt diverses, començant 
per la Festa i Fira de les Trementinaires, 
que els dies 18 i 19 de maig d’enguany arri-
barà a la 20a edició, i seguint pels cursos de 
flors impartits cada estiu per Carme Bosch, 
els tallers escolars, els itineraris botànics, etc. A més a més, al llarg d’aquests anys, el 

Museu ha acollit 142 exposicions temporals 
de diferents temàtiques.

Al mateix temps, i de manera progressiva, 
el Museu ha impulsat diversos equipa-
ments i serveis vinculats, com ara el Jardí 
Botànic de les Trementinaires, els itineraris 
senyalitzats del jardí urbà i de vall de Mola, 
l’arborètum de Planells de Sastró i l’entorn 
d’aprenentatge, a més de la col·laboració 
amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró per a 
la creació i gestió del Centre de Flora.

El Museu de les Trementinaires arriba als 
vint anys de vida com un espai viu i en 
constant evolució, impulsor d’activitats en-
torn del patrimoni etnobotànic i generador 
de noves oportunitats per al desenvolupa-
ment socioeconòmic de la vall de la Vansa 
i Tuixent. En aquesta mateixa línia es pro-
posa continuar treballant de cara al futur. 

L’any 2008 es renova la museografia del Museu 
de les Trementinaires 
© Isidre Domenjó i Coll

Cartellera de l'Arborètum de Planells de Sastró 
© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró
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NÚRIA BURGADA BURÓN

No se m’acut millor titular per l’entrevista: 
“soc la Núria de Montellà; soc la mestra de 
Montellà”. S’hi resumeix la humilitat de la 
persona i la transcendència de la seva res-
ponsabilitat com la mestra d’unes quantes 
generacions de cerdans. Ha viscut i viu la 
docència des de la vocació i aquesta forma 
d’implicar-se en els projectes la va portar a 
crear en el seu dia les zones escolars rurals 
de la Cerdanya. I si avui l’escola de Montellà 
se n’allunya no és cap contradicció: és per 
la manera d’entendre un ensenyament que 
busca la formació de l’individu amb auto-
nomia, crític i creatiu. La Núria Burgada 
Burón podria haver dit: “és que soc la mare 
del Kilian Jornet”, que també, és clar, però 
ella ha estat i és, de fa temps, la mestra de 
Montellà.

La nostra revista la coneixeu perquè hi 
publiqueu articles des de l’escola...
L’escola de Montellà té un conveni amb el 
Parc des de fa un parell d’anys. Moltes es-
coles tenen una relació estreta amb entitats 
i Institucions de referència en el seu terri-
tori, com ara museus, per posar un exem-
ple. Aquí, en el nostre àmbit, tenim el Parc 
Natural del Cadí-Moixeró, i vam plantejar 
als seus responsables que volíem alguna 
cosa més d’ells. Així, actualment, ens donen 
suport quan fem sortides amb els alumnes 

per conèixer territori i ens faciliten recursos 
humans; l’altre dia un tècnic ens va acom-
panyar i ens va donar molta informació so-
bre les columnes dacites volcàniques del 
Querforadat. Va estar molt bé. A l’escola 
fem sortides tots els dimarts. Cal que els 
alumnes coneguin el seu entorn amb l’ob-
jectiu que se l’estimin, el cuidin i arrelin. 
Amb el Parc estem fent coses plegats, en 
aquesta línia. I una cosa ha portat l’altra i 
crec que en aquest temps que portem de 
conveni hem publicat un parell d’articles, sí.

personatge

Hem començat l’entrevista per un cap que 
no era. Fem-ho bé. Expliqui’ns quatre de-
talls seus abans de tot. Perquè, per exem-
ple, no sou nascuda a la Cerdanya, oi?
Jo vaig pujar a la Cerdanya el gener del 
1984, amb 24 anys. Ara tinc 58 anys. Vaig 
néixer a Cerdanyola del Vallès, on vaig pas-
sar-hi, amb la família —som tres germans—, 
tota la infància i la joventut. A la universi-
tat vaig voler fer Biologia, fent compatible 
estudis i treballs. Però els horaris no m’ho 
van permetre i això em va fer canviar de 
carrera. Vaig fer Magisteri, treballant de dia 

Núria Burgada, a Montellà
© Jordi Pardinilla Vilaplana

Jordi Pardinilla Vilaplana
Periodista

 L'escola de Montellà té un 
conveni amb el Parc des 
de fa un parell d'anys (...)

Ens donen suport quan fem 
sortides amb els alumnes 
per conèixer territori i ens 
faciliten recursos humans. Cursa de l’Olla de Núria, a la vall de Núria l’estiu del 2009, on 

va córrer amb els seus fills; també hi són els seus pares.
© Arxiu Família Burgada Burón

“Soc la Núria de Montellà, 
la mestra de Montellà”
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Activitats amb l’escola Ridolaina al Querforadat el curs 
2018-2019
© Arxiu Escola Ridolaina, de Montellà

La Marxa Pirineus d’esquí de fons entre Lles i Aransa, 
l’hivern de 1990-1991
© Arxiu Família Burgada Burón

i estudiant a les nits, a Sant Cugat. De fet, 
sempre he estat molt autònoma i amb 14 
anys treballava en una empresa de motors 
elèctrics de Sabadell. I sempre amb una vi-
sió d’igualtat de gènere que llavors, com a 
societat, no era gens fàcil. Sempre he estat 
molt lluitadora des d’aquest punt de vista.

Ni Cerdanyola era el que avui coneixem ni 
la Cerdanya que veu conèixer el 1984 té 
res a veure amb l’actual...
Els meus pares, el Cisco i la Paquita, van 
comprar a les afores de Cerdanyola un ter-
reny, on hi havien vinyes. Avui, aquest pati 
és al mig de tot, entenent aquest tot com 
a blocs de pisos. I la Cerdanya, ja t’ho pots 
imaginar. Havia vingut abans del 84, quan 
era membre de l’Agrupament Escolta de 
Cerdanyola. Aquesta vall ha canviat moltís-
sim i avui té uns serveis, unes comunicaci-
ons i una situació molt diferent. Ha viscut 
una gran transformació.

El procés de desertització dels pobles del 
Pirineu, en part, es va poder frenar...
Jo vaig començar de mestre a Lles de Cer-
danya l’any 1989 i el poble era aïllat, gaire-
bé, i tenia ben poca cosa. L’escola, menys. 
Estava ben sola i em vaig dir: “fes el que 

puguis i com puguis”. Els pobles no tenien 
els recursos que tenen avui, sens dubte. 
Però em sobtava que els veïns volguessin 
marxar d’aquí, a mi que m’agradava tant la 
natura. Ara, amb les comoditats i les pos-
sibilitats actuals, hem de donar eines als 
joves perquè no en marxin.

Tot i que des de l’escola, com heu dit, feu 
un esforç en aquest sentit, cal tenir pre-
sent que la zona ofereix unes possibilitats 
laborals molt definides: turisme, hosta-
leria i serveis...
Fa uns anys el Departament d’Educació va 
fer unes jornades de formació professional i 
va voler que jo parlés d’emprenedoria. Això 
va donar peu perquè fes un estudi dels 
alumnes i la seva evolució. I em vaig ado-
nar que molts d’ells havien seguit estudi-
ant i molts havien viatjat molt, a l’estranger, 
per gaudi o formar-se, i que molts havien 
creat negocis propis. I una part d’aquests 
alumnes havien tornat i havien creat soci-
etats diferents, com ara empreses de carn 
ecològica, de fustes, agències d’esdeveni-
ments... Si la ment és oberta i dones eines 
als joves hi ha molts coses que es poden fer 

al territori i poden arrelar aquí. En aquests 
moments a l’escola hi ha una segona tonga-
da de famílies que hi ha vingut a viure per-
què hi veuen futur. A més, ara hi ha moltes 
feines que es poden fer des de la distància 
gràcies a les noves tecnologies.

L’economia local ha canviat aquests úl-
tims anys, això està clar...
Jo devia formar part d’aquella primera ton-
gada de neorurals que van venir al Pirineu. 
Potser era més una qüestió de fe o de con-
venciment. Érem romàntics! I llavors l’eco-
nomia dels pobles de muntanya se susten-
tava en la ramaderia i les vaques de llet. 
Això ha desaparegut, pràcticament. Ara, 
aquestes famílies que arriben al Pirineu per 
instal·lar-s’hi ho fan perquè precisament la 
zona ha guanyat en comoditat i busquen 
la tranquil·litat i una forma de vida millor 
per als seus fills. Ja estan treballant a altres 
indrets. Estem a no res de Barcelona i això 
obre un mercat laboral més ampli i tenim 
més possibilitats de feina i més oportuni-
tats d’emprenedoria.

M’adono que m’ha dit que vau arribar a la 
Cerdanya el 84 però no va ser fins al 89 
que va anar a Lles de professora? És així?
Sí. Vaig pujar a la Cerdanya sense el títol 
universitari. Em quedaven molt poques as-
signatures. Per una qüestió personal, vaig 
agafar les maletes i vaig pujar a la mun-
tanya. I de seguida vaig trobar feina a la 

A La Molina, la cursa dels treballadors que es feia a final 
de temporada
© Arxiu Família Burgada Burón
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Molina. I també, força seguit, em van donar 
responsabilitats i vaig arribar a portar l’es-
tació. No hi havien písters ni responsables 
de remuntadors que fossin dones. I vaig 
batallar-ho força tot i que no me’n vaig 
sortir. Ara em satisfà veure com darrera 
d’aquestes responsabilitats professionals 
també hi ha dones.

L’afició de la muntanya d’on li ve? A la fa-
mília hi havia tradició?
Com li he dit estava vinculada a l’Agrupa-
ment Escolta. Aquesta dèria i aquesta afi-
ció per la muntanya em ve de llavors. I amb 
el pas del temps, m’he refermat que vaig 
prendre una bona decisió venint al Pirineu. 
Ha arribat un punt que em sento part de la 
natura, part de la muntanya. A mi m’agrada 
molt fer-la en solitari, pel silenci, per tro-
bar-te amb els teus límits. I et permet anar 
pensant o desconnectar, si ho vols. És, en 
definitiva, equilibri emocional.

Aquest equilibri emocional fa que valori 
diferent el dia a dia?
Totalment. Per exemple, li dono poca impor-

tància als béns materials. I, en canvi, tot allò 
que són les relacions personals o els petits 
detalls diaris són molt més importants per 
a mi. En moltes ocasions ens creem moltes 
necessitats que no són les imprescindibles. 
Jo puc viure en una furgoneta i no neces-
sito moltes de les coses que tinc. Jo no he 
tingut res en propietat; això ho tinc bastant 
clar. De fet, als meus fills poca roba els he 
comprat; més aviat ens la donaven i jo els 
deia: “mireu quina sort que teniu. Podeu 
portar aquesta roba que se l’han estimat 
5 persones i ara la teniu vosaltres”. Potser 
hauria viscut així a la gran ciutat, no ho sé, 
però la muntanya m’ha donat molt.

La muntanya, però, no sempre és aquesta 
calma...
És veritat. La muntanya no sempre és 
maca. És dura i perillosa. L’has de conèixer 
i és molt important.

Doncs, d’inconscients n’estem rodejats...
(Riu) Penso que també jo vaig fer moltes 
imprudències en els meus inicis. La diferèn-
cia és que abans no teníem tanta informa-
ció. Ara hi ha moltes maneres de poder fer 
les coses millor. De fet, ara hi ha un excés 
d’informació tan gran que fa que tot sembli 
possible i que no cal cap esforç.

És que veus aquests esportistes que ho 
fan tan fàcil... no sé si m’explico...
(Torna a riure). Ho dius pel Kilian, oi?

Que quedi clar. Ja sé que ell no és respon-
sable de les imprudències de tercers...
Falta esperit crític i tu mateix has o hauries 
de saber que és bo per a tu.

Tornem a l’escola. De Lles ja vas venir a 
Montellà?
Jo vaig començar a Lles de Cerdanya però 
la Rosa Campà, la directora de Montellà, la 
meva mentora, em deia que em volia a mi 
al seu costat per començar aquest projecte 
educatiu. A Lles vaig fer només dos cursos 
i ja vaig venir a Montellà on m’hi he quedat. 
Llavors teníem un vintena d’alumnes. Ara 
som 44 nenes i nens —de 3 a 12 anys— i 4 
professors i mig. Per a nosaltres està molt 
bé. Hi ha hagut un boom.

Sempre ha tingut un caràcter especial 
l’escola de Montellà...
Crec que sempre hem anat un pas més en-
llà. Per exemple, la Rosa va adonar-se fa 
molts anys que les famílies necessitaven 
servei de menjador i el seu marit, el Fe-
liu, a dalt del pis on vivien, feia el menjar 
i el donàvem als nens. Això va fer que co-
mencessin a venir famílies de Músser, per 
exemple. Sempre ha estat una escola una 
mica diferent.

Va néixer aquí les ZER (zones escolars ru-
rals)?
Vam ser impulsors de les zones escolars 
rurals, per oferir el servei d’ensenyament 
en condicions de qualitat i per ajudar-nos 

A la Lapònia finesa, fent travessa a peu, l’estiu de 1992.
© Arxiu Família Burgada Burón

Pujant al Gran Paradiso, un 4000 dels Alps italians, l’estiu 
del 2000.
© Arxiu Família Burgada Burón

Cursa de la Dona de Barcelona l’any 1980.
© Arxiu Família Burgada Burón



entre nosaltres. Perquè fa 27 o 28 anys era 
una necessitat imperiosa aquesta unió de 
professors que ens trobessin i poguessin 
fer coses tot compartint experiències en un 
àmbit rural. Actualment hi ha la ZER de la 
Batllia–Baridà que són 5 escoles (Prullans, 
Prats i Sansor, Martinet, Lles de Cerdanya i 
Montellà) i la ZER de Cerdanya (Bolvir, Ger 
i Llívia). El curs vinent, però, ja no serà ben 
bé així.

Per què?
Ara potser et sorprendré. Montellà ha de-
manat sortir de la ZER. El proper curs no en 
formarem part. A mi m’ha creat un dilema 
moral ja que jo vaig crear-les i ara en surto.

Òndia. Quins són els motius que us fa do-
nar aquest pas?
Perquè ha esdevingut amb el pas del temps 
un ens burocràtic que no ha evolucionat en 
l’apartat més pedagògic i ara tenim una 
manera diferent de veure què i com és 
l’educació. A l’escola volem fer persones 
que pensin i que siguin crítiques. L’educa-
ció ha quedat molt encallada amb un conei-
xement teòric i memorístic que no és el que 
demanda la societat. La societat necessita 
persones que siguin crítiques que tinguin 
pensament, que siguin autònoms, que tin-
guin iniciativa...

Però, tots sols...
Pensem que hem de fer aquest pas. Pen-

Les ZER han esdevingut, 
amb el pas del temps, un 
ens burocràtic que no ha 
evolucionat en l’apartat 

més pedagògic i ara 
tenim una manera diferent 

de veure què i com és 
l’educació.

Foto de l’alumnat i els mestres de l’escola Ridolaina el curs 
1994-1995 amb la Rosa Campà.
© Arxiu Família Burgada Burón

sem que cal fer aquest canvi i de fet ja hi 
ha una demanda de les mateixes famílies. 
Moltes famílies han vingut aquí per aquest 
motiu. El canvi ve de baix, com sempre ha 
passat a la vida.

Essent una persona amb aquest dinamis-
me, sempre activa, deus tenir l’agenda 
atapeïda d’altres responsabilitats, amb 
les entitats d’aquí...
S’hi m’ho demanen i és un projecte engres-
cador, m’hi poso. Com ara l’associació que 
s’ha creat relacionada amb el moviment de 
la sobirania alimentària. Si cal hi col·laboro. 
I d’altres més d’àmbit nacional.

Algú deu pensar que s’hi viu aïllat, aquí a 
Montellà...
Aïllada! Tot el contrari! Soc membre de l’As-
sociació Transpirenaica Social Solidària que 
es dedica a portar joves que viuen amb risc 
d’exclusió social. I fan la travessa dels Pi-
rineus en 40 dies. Portem més de 300 nois. 
I jo faig, amb ells, alguns trajectes. Comen-
cen ara el mes de juny. És una associació 
que fa 7 anys que treballa. És una activitat 
que els va molt bé; els obre la ment i els 
dona confiança. Aquest és només un exem-
ple. Fa tres anys vaig ser a Lesbos. I soc 
membre d’altres entitats catalanes com ara 
Somriures Nòmades, un grup de pallassos 
que van amb un camió de bombers portant 

les rialles a diferents escenaris on no s’hi 
arriba fàcilment. Ara són a Amèrica del Sud.

Veurà. Si acabo l’entrevista i no li dema-
no pel Kilian, els companys de professió 
em diran de tot. Tampoc no sé que li he 
de demanar que sigui original... és la mare 
d’un esportista d’un altre nivell i no crec 
que pugui afegir-hi res que no s’hagi dit 
anteriorment...
Home! Et sents orgullosa com a mare, nor-
mal. I hi ha moments de patiment, bastants, 
però. I com que coneixes la muntanya, en-
cara pateixes més. Penso que ell ha après 
a viure amb la fama que té i jo també ho 
he hagut d’aprendre. Si que és veritat que 
moltes entrevistes parlen de la Núria Bur-
gada, la mare del Kilian Jornet. Però jo sóc 
la Núria de Montellà, la mestra de Montellà. 
No deixo que m’influeixin les proeses del 
Kilian. (Silenci. I riu). Si hagués estat futbo-
lista o artista potser seria pitjor...

Núria Burgada, al pati de l'escola
© Jordi Pardinilla Vilaplana

(Riem tots dos). Jo li he sentit a dir que 
no fa coses especials i que és molt més 
important la labor d’un metge o un inves-
tigador que no pas els seus èxits. Declara-
cions com aquestes són les que el fan més 
gran, per dir-ho d’alguna forma...
Ell viu amb la mateixa senzillesa que li hem 
sabut transmetre. Ha acceptat l’èxit amb 
molt maduresa. Això, si més no, sembla que 
ha sabut fer. (Riu). Aquest tarannà el fa es-
pecial. Viu amb molta senzillesa. 

el picot negre   personatge
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