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PRESENTACIÓ

Teniu a les mans Els sistemes naturals de la vall d’Alinyà, un magnífic volum que 
retrata quasi tot el que respecta a patrimoni natural d’una vall preciosa, però oblidada, 
de l’Alt Urgell. En aquesta presentació us intentaré explicar quin ha estat el procés fins a 
arribar aquí, de com una vall quasi desconeguda disposarà d’un inventari tan ampli dels 
seus valors naturals.

Tot va començar el dissabte 23 d’octubre de 1999. Aquell any la ICHN celebrava el 
seu centenari i, entre altres coses, va organitzar una jornada de reflexió sobre «El natura-
lisme i les societats d’història natural al segle xxi». La discussió estava molt ben plante-
jada, s’havien elaborat documents, s’havia fet un esforç de convocatòria, i es remarcava 
l’interès d’enfocar correctament el futur per continuar l’esforç de totes les persones que, 
al llarg d’un segle difícil, havien aconseguit que la ICHN fes cent anys. El debat era molt 
ben conduït pel nucli dur del Consell Directiu del moment: Joaquim Maluquer (presi-
dent), Ferran Rodà (vicepresident), Josep Germain (secretari) i Joan Pino (tresorer).

Al llarg de la sessió prenia força la idea que la ICHN, a part de fomentar els estudis 
d’història natural, havia de fer recerca multidisciplinària i documents de síntesi, que es 
poguessin aplicar a la gestió, i que servissin per anar avaluant l’estat del medi natural del 
país. Els exemples anteriors eren ben clars: les dues edicions del Llibre blanc de la gestió 
de la natura als Països Catalans, ideades per Joaquim Maluquer i coordinades per Ra-
mon Folch; així com els volums dedicats a sistemes naturals.

En aquest punt, cal recordar que el volum sobre els sistemes naturals d’Alinyà és el 
quart d’aquestes característiques que veu la llum. El primer va ser Els sistemes naturals 
del delta de l’Ebre (1977), coordinat per Xavier Ferrer, Joaquim Gosálbez i Ramon Folch; 
el segon Els sistemes naturals de les illes Medes (1984), coordinat per Joandomènec Ros, 
Ignasi Olivella i Josep M. Gili, encara que editat dins els Arxius de Ciències de l’Institut 
d’Estudis Catalans; el tercer va ser Els sistemes naturals dels  aiguamolls de l’Empordà 
(1994), coordinat per Joaquim Gosálbez, Jordi Serra i Eulàlia Velasco. Fixeu-vos que fins 
ara s’havien atès espais remarcables del litoral, i per tant és el primer cop que toca a una 
zona d’interior, en concret de l’àrea prepirinenca.

El sotasignat era present a la sessió com a soci de la ICHN i com a director de la 
Fundació Territori i Paisatge, creada feia poc (desembre de 1997) per l’Obra Social de 
Caixa Catalunya, amb l’objectiu prioritari d’adquirir territori per dedicar-lo a la conser-
vació. A final d’estiu de 1999 s’havia fet pública la compra, per part de la Fundació, de la 
finca més extensa de Catalunya, en concret la vall d’Alinyà al municipi de Fígols i Ali-
nyà, comarca de l’Alt Urgell, parcialment inclosa al PEIN, i amb una superfície cadastral 
de 5.350 ha. En aquell moment, vaig pensar que potser era un bon lloc on dur a terme un 
treball multidisciplinar, i vaig llançar la proposta d’iniciar-lo, òbviament amb el patrocini 
de la Fundació.
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El llavors president de la ICHN, l’amic Joaquim Maluquer, amb l’eficàcia, habilitat 
i rapidesa que sempre l’han caracteritzat, va recollir la proposta, i a la setmana següent ja 
l’estàvem estudiant per incloure-la als pressupostos de la Fundació Territori i Paisatge per 
a l’any següent. I així, l’any 2000 divuit equips de diferents disciplines iniciaven l’estudi 
de la muntanya d’Alinyà. Però l’amic president de la ICHN va anar més enllà i, ja que se 
li acabava el mandat i s’havia de renovar el seu càrrec, em va proposar assum la presidèn-
cia de la Institució. I així em vaig convertir en president  de la ICHN.

Per tot això, heu de comprendre que com a director de la Fundació Territori i Pai-
satge de Caixa Catalunya i com a president de la Institució Catalana d’Història Natural, 
em faci doble goig poder presentar la publicació Els sistemes naturals de la vall d’Alinyà. 
La Fundació dóna a conèixer una de les seves més preuades propietats, i es dota d’una 
eina de coneixement imprescindible per gestionar i posteriorment avaluar la feina feta, i 
la Institució aconsegueix el doble objectiu d’incrementar el coneixement de la natura del 
país i de fer de pont entre la ciència i la societat, en aquest cas estudiant a fons una de les 
primeres «propietats socials» d’interès natural de Catalunya.

Evidentment, tot això no hauria estat possible sense la subvenció que Caixa Catalu-
nya, a través de Territori i Paisatge, ha donat per a l’estudi i per a la publicació que teniu 
a les mans; però sobretot no hauria estat possible sense la implicació de la ICHN, amb la 
seva entusiasta Junta al davant, i l’enorme feina feta pels coordinadors i membres de cada 
equip, que veureu en els diferents capítols que segueixen, ni sense la feina del coordina-
dor Josep Germain, ni de la secretària Isabel Munujos. A tothom, moltíssimes gràcies i 
per molts anys.

 Jordi Sargatal VicenS

President de la Institució Catalana d’Història Natural
Director de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa 
Catalunya

 Febrer de 2004
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ABREVIACIONS

aC abans de Crist 
ACP anàlisi de components principals 
aff. afinitat 
al. aliança 
alt. altitud 
ass. associació 
BMS projecte de seguiment de papallones 
BMWP’ índex de seguiment biològic de la contaminació de l’aigua (adaptat a la península Ibèrica)
C carboni 
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CEE Comunitat Econòmica Europea 
cf. compareu (confer) 
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coord. coordinador 
CORINE Coordinació de la Informació sobre Medi Ambient (programa) 
CREAF Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals 
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dir. director 
DMA Departament de Medi Ambient (de la Generalitat de Catalunya) 
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DNA àcid desoxiribonucleic 
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E est 
ed. editor 
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et al. et alii (i d’altres) 
f. forma 
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FAO Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura 
FBILL índex biològic de qualitat de l’aigua Foix, Besòs i Llobregat 
g gram 
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hab. habitant 
HCl àcid clorhídric 
IBD índex biològic de diatomees 
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IEFC Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya 
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K potassi 
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km quilòmetre 
L litre 
loc. localitat 
m metre 
MCSC Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 
meq/L mil·liequivalent per litre 
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Mg magnesi 
Mg megagram 
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SW sud-oest 
sp. espècie 
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subf. subfamília 
T temperatura 
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UICN Unió Mundial per a la Natura
UTM Universal Transversa de Mercator (projecció) 
var. varietat 
vol. volum 
W oest 
WMO Organització Meteorològica Mundial 
µS/cm microsiemens per centímetre 
µg microgram 
µg/L microgram per litre 
% percentatge 
ºC grau centígrad
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INTRODUCCIÓ

[...] la natura, veritablement, és l’únic llibre que no té un sol full sense un gran contingut.

 J. W. goethe, Viatge a Itàlia

La vall d’Alinyà és un indret ben poc conegut per la major part de la població, natu-
ralistes i excursionistes inclosos, però quan se la coneix costa d’entendre que hagi acon-
seguit passar tan desapercebuda. La humilitat caracteritza la vall d’Alinyà. No destaca 
per les alçàries dels cims que l’envolten ni per contenir cap raresa naturalista, però tot allò 
que ens agradaria trobar en un paisatge hi és present i, a més, força ben conservat. La vall 
d’Alinyà és un dels millors exemples de paisatge prepirinenc i ja se sap que el que ens és 
més característic sovint és el que menys valorem, entestats com estem a valorar només 
excepcions o anècdotes...

Quan l’any 2000 vam començar a treballar a la vall d’Alinyà, ho vam fer amb l’en-
tusiasme que provoca descobrir un indret inesperadament atractiu, però també amb la 
tranquil·litat que genera saber que s’està en un espai que no corre cap perill. Treballar 
sabent que el que fas contribuirà a millorar la gestió i, per extensió, la conservació d’un 
determinat indret no és el mateix que dur a terme estudis —sovint massa habituals— 
d’espais amenaçats on més que un treball de recerca el que es fa és escriure’n l’epitafi.

La compra de bona part de la vall d’Alinyà per la Fundació Territori i Paisatge permet 
pensar que la seva conservació estava assegurada, però el fet que hagi estat aquesta ma-
teixa fundació la que ha promogut l’estudi dels sistemes naturals d’aquesta vall, sembla 
garantir que des d’un bon principi es vol dur a terme una gestió de l’espai basat en el 
coneixement científic dels seus valors i no només a partir de simples intuïcions. Aquest 
procés, tot i que sembla normal, encara no és l’habitual en la gestió dels espais naturals 
del nostre país, motiu pel qual té el seu mèrit esforçar-se a fer-ho millor.

Han estat divuit grups de recerca els que durant dos anys han treballat a la vall 
d’Alinyà, estudiant-la des d’enfocaments molt diversos, però complementaris. Els resul-
tats obtinguts, sense ser espectaculars, han estat més importants del que a l’inici es pensa-
va, possiblement perquè com que no hi ha cap altra zona prepirinenca en la qual s’hagin 
dut a terme un nombre tan elevat de treballs de recerca, es tendeix a infravalorar l’interès 
del seu medi natural.

A l’hora de definir els diferents grups de treball es va començar seguint el model ja 
utilitzat en diferents treballs monogràfics realitzats per la Institució Catalana d’Història 
Natural sobre altres espais naturals, motiu pel qual el gruix de la feina feta se centra en 
aquells treballs que defineixen el marc climatològic, geològic i edafològic de l’espai o 
que estudien la vegetació o determinats grups taxonòmics: algues, fongs, líquens, briòfits, 
flora vascular, mol·luscs, lepidòpters i vertebrats. 

Completant aquest enfocament, podria dir-se, més clàssic, s’han obert noves línies 
de recerca, més centrades en l’estudi de processos. Aquest seria el cas de l’estudi dels 
microorganismes i de les comunitats d’artròpodes epiedàfics i, especialment, de l’estudi 
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dels principals ecosistemes de la vall (forestals, fluvials i pascícoles), de manera que no 
solament s’aconseguís integrar les dades del medi físic i del medi biòtic, sinó que també 
hi entrés en discussió l’activitat humana, possiblement el principal agent afaiçonador del 
paisatge d’aquesta vall. La importància i l’originalitat de l’empremta humana en el pai-
satge de la vall d’Alinyà és prou important com per haver cregut necessari incloure un 
treball de recerca sobre els seus aspectes geogràfics i històrics, el qual, si bé tot just és 
una primera aportació, ha contribuït a entendre millor les característiques del medi i del 
paisatge actual d’aquesta vall.

A diferència dels treballs publicats en altres estudis monogràfics, s’ha volgut trans-
cendir l’aspecte purament científic i s’ha pensat també en l’aplicació dels resultats de la 
recerca a la gestió del medi natural, motiu pel qual gairebé tots els treballs es clouen amb 
propostes o suggeriments per a la conservació dels diferents components del medi natural 
objecte d’estudi o per a la gestió de l’espai, de manera que juntament amb una relació 
d’aquelles espècies, comunitats o hàbitats especialment interessants, amenaçades o que 
es puguin utilitzar com a bioindicadores, també es faciliten pautes per a la gestió racional 
del seu medi natural.

L’espai objecte d’estudi ha estat la vall d’Alinyà, els terrenys adquirits per la Funda-
ció Territori i Paisatge, tot i que per coherència ecològica la major part dels treballs han 
abastat tota la conca hidrogràfica, des dels cims de la serra de Port del Comte (2.382 m) 
fins a la confluència del riu de Perles amb el Segre (500 m), unes tretze mil ha en conjunt. 
Es tracta d’un paisatge eminentment forestal caracteritzat per un relleu abrupte, més de 
1.800 metres de desnivell, i intricat, en el qual l’activitat humana, malgrat les dificultats 
que li oposa el medi, hi ha tingut lloc de manera prou respectuosa.

La riquesa biològica de l’espai estudiat és remarcable. La diversitat d’espècies que 
s’hi poden trobar i la varietat d’ambients que caracteritza aquesta vall, des de mediterra-
nis a gairebé subalpins, és en bona part producte de la marcada variació altitudinal que la 
caracteritza. Com a factors limitants, es pot citar el predomini dels materials calcaris i la 
reduïda extensió dels hàbitats higròfils i aquàtics permanents. 

Els treballs que s’inclouen en aquesta publicació recullen informació de més de 
2.500 espècies de la fauna i de la flora, algunes de les quals destaquen per haver estat 
citades per primera vegada a Catalunya, pel seu interès científic o perquè es tracta d’espè-
cies, o també d’hàbitats, objecte de protecció.

A l’hora de publicar els diferents treballs realitzats, no s’ha fet una redacció unifi-
cadora, sinó que s’ha mantingut l’estil de cada autor i el tractament metodològic propi de 
cada matèria, tot i que com es podrà comprovar, s’ha procurat donar una mateixa entitat 
formal a tots els treballs i unificar la terminologia i la nomenclatura utilitzada. 

Amb la publicació dels treballs de recerca duts a terme a la vall d’Alinyà potser 
es tanca un capítol, però se n’obre un de nou prou interessant, ja que és ara quan toca 
integrar els resultats de la recerca en la gestió de l’espai. Evidentment, la mateixa gestió 
aconsellarà dur a terme altres treballs complementaris o aprofundir en alguns aspectes 
dels que ja s’han dut a terme, però la millor aportació que aquesta experiència haurà fet és 
la de demostrar que no hi pot haver una bona gestió sense un treball de recerca de base.

Per a tots els que hem participat en aquest treball, la vall d’Alinyà ha passat a ser 
un lloc important. Ens buscarem qualsevol excusa, ja sigui completar determinades dades 
o visitar un indret encara no prou estudiat, però el que és segur és que hi tornarem. I no 
només una vegada.

JoSep germain i otzet


