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PRESENTACIÓ

Em plau molt presentar aquest treball, Els sistemes naturals de les Planes de Son i
la mata de València, un volum més de la ja notable sèrie de Sistemes naturals promoguts
i publicats per la nostra Institució. En aquest cas, el territori escollit és especialment
adient. Tot i l’extensió relativament reduïda, inclou una bona representació dels ecosistemes dels nostres Pirineus centrals; i alguns hi són molt destacables dins de la seva mena,
com la gran avetosa de València d’Àneu o els cims calcaris que tanquen la vall de Son
per ponent.
La singularitat naturalística del lloc contrasta amb el coneixement que se’n tenia, en
general escàs i molt dispers. Per això, la proposta d’aquest estudi per part de la Fundació
Territori i Paisatge, al voltant del seu centre d’interpretació de la natura de les Planes de Son,
va ser molt ben acollida per la Institució i pels grups d’estudi que hi han treballat. També
hi degué influir el fet que la major part d’aquest territori està inclosa dins de l’àrea perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Així, aquest treball s’afegeix al cos de coneixements relatius al parc esmentat, ja molt notable. Tant a través del Parc
Nacional com del centre de les Planes de Son, aquest treball serà una bona base per a la difusió del coneixement naturalístic i per a la gestió conservativa del territori.
De les obres d’aquesta mena, i d’aquesta en particular, en destaca sobretot el fet d’haver aconseguit que coincideixi l’activitat de naturalistes dedicats a molts camps diferents,
alhora i en un mateix àmbit territorial. Entomòlegs, geomorfòlegs, limnòlegs, micòlegs,
etnòlegs i altres estudiosos han visitat la vall de Son i la mata de València, cadascun perseguint els seus objectius a través de mètodes particulars. La comunicació entre grups de
treball durant el període d’estudi, propiciada pels bons oficis d’en Josep Germain, ha dut
els autors a replantejar mètodes i interpretacions, a incorporar noves dades, de vegades a
desdir-se d’alguna cosa. Però ha fet la tasca més engrescadora i, a la fi, els resultats millors.
Dels molts camps tractats, també impressiona la diversitat de punts de partida, de sistemes de treball, i d’autors. Alguns equips feia anys que treballaven en aquella àrea, altres
tot just tenien unes poques dades recollides, altres un coneixement genèric, poc detallat. Una
empresa d’aquesta amplitud ha requerit la mobilització d’especialistes d’àmbits professionals ben diversos i ha calgut anar-los a buscar on fossin. Així, hi veiem barrejats investigadors professionals de les universitats o d’altres centres de recerca, professors d’ensenyament secundari, i afeccionats. Tots, però, mostren dos trets en comú: han destinat al
projecte una dedicació que no és gaire reconeguda (o gens) en el seu àmbit laboral; i hi han
esmerçat rigor científic i ànim de superació.
És en aquest darrer aspecte que em plau més el paper de la nostra Institució. A casa
nostra, cap altra entitat no pot aconseguir, per si sola, un resultat com aquest. Tal com els
primers temps, la Institució lidera treballs naturalístics, cada cop més plurals i complexos.
I també, com els primers temps però ara amb més insistència i professionalitat, hi incor-
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pora el seu esperit conservacionista. Estic segur que aquest estudi, com els que l’han precedit, servirà per donar a conèixer, valorar i procurar que pervisquin els nostres sistemes
naturals.
JOSEP MARIA NINOT I SUGRAÑEs
President de la Institució Catalana d’Història Natural
24 de març de 2009
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ABREVIACIONS

º
%
µS
aC
AEQUA
alt.
ANOVA
BDBC
BP
C
ºC
14
C
cal. BP
CBMS
cc
CCA
CeDocBiV
CEE
cf.
CITES
cl.
cm
CO2
com. pers.
coord.
CORINE
CR
CREAF
dC
DCA
dir.
div.
DNA
E
ed.
EIM / OIS
EN
et al.

grau
percentatge
microsiemens
abans de Crist
Asociación Española para el Estudio del Cuaternario
altitud
anàlisi de la variància
Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya
before present
carboni
grau Celsius
carboni 14
any BP calibrat
Pla de Seguiment de Ropalòcers de Catalunya
centímetre cúbic
anàlisi de correspondències canònica
Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal
Comunitat Econòmica Europea
compareu (confer)
Conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres
classe
centímetre
diòxid de carboni
comunicació personal
coordinador
Coordinació de la Informació sobre Medi Ambient (programa)
en perill crític
Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals
després de Crist
anàlisi de correspondències sense tendència
director
divisió
àcid desoxiribonucleic
est
editor
estadi isotòpic marí
en perill
et alii (i d’altres)
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ex.
f.
f.
FAO
fíl.
Fm
g
GPS
gr.
H′
ha
hab.
HCl
HIC
ICC
ICHN
ICO
ICS
IGC
ind.
infrao.
INQUA
IUCN
IVPN
km
l
LGM
loc.
LSD
m
Ma
MCSC
MDS
mg
mL
mm
MZB
N
NE
nom pop.
n. sp.
NT
núm.
NW
o.
O2
p.
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exemplar
família
filius
Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura
fílum
formació
gram
sistema de posicionament global
grup
índex de diversitat Shannon-Weaver
hectàrea
habitant
àcid clorhídric
hàbitat d’interès comunitari
Institut Cartogràfic de Catalunya
Institució Catalana d’Història Natural
Institut Català d’Ornitologia
Comissió Internacional d’Estratigrafia
Institut Geològic de Catalunya
individu
infraordre
Internacional Union for Quaternary Research
Unió Internacional per a la Conservació de la Natura
índex del valor del patrimoni natural
quilòmetre
litre
last glacial maximum
localitat
least square difference
metre
milió d’anys
Mapa de cobertes del sòl de Catalunya
anàlisi de proximitats
mil·ligram
mil·lilitre
mil·límetre
Museu Zoològic de Barcelona
nord
nord-est
nom popular
nova species
quasi amenaçat
número
nord-oest
ordre
oxigen molecular
pàgina
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PBA
PEIN
S
scl
SCL
sdiv.
SE
sf.
sfíl.
SGC
SIG
s. l.
s. l.
so.
SOCC
sp.
SPEC
sp. pl.
ssp.
s. str.
sub
sub. ass.
SW
t.
UBG
UE
UICN
UTM
UV
UVB
V
var.
VGI
VGIA
vol.
W
W

Prime Butterfly Area
Pla d’Espais d’Interès Natural
sud
subclasse
Societat Catalana de Lepidopterologia
subdivisió
sud-est
subfamília
subfílum
Servei Geològic de Catalunya
sistema d’informació geogràfica
sense lloc
sensu lato
subordre
«Seguiment d’ocells comuns a Catalunya»
espècie
Species of European Conservation Concern
diverses espècies
subespècie
sensu stricto
amb el nom de
subassociació
sud-oest
tribu
unitat de bestiar gros
Unió Europea
Unió Internacional per a la Conservació de la Natura
projecció transversal de Mercator universal
ultraviolat
ultraviolat B
volt
varietat
valor global d’interès
VGI ponderat amb el grau d’amenaça
volum
oest
watt
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INTRODUCCIÓ

I em vaig trobant tan bé an allà entremig,
i em va invadint com una immensa pau,
i vaig sent un tros més del prat suau
ben verd, ben verd sota d’un cel ben blau.
Joan MARAGALL. Pirinenques.

Quan la Institució Catalana d’Història Natural publicava, el 1977, el primer volum de
la sèrie Treballs, dedicat a l’estudi des sistemes naturals d’un espai natural emblemàtic, en
aquell cas el delta de l’Ebre, poc es devien pensar els editors que al cap de més de trenta
anys encara seria necessari que una entitat com la Institució hagués de continuar promovent
l’estudi de determinats espais naturals a partir del treball desinteressat de nombrosos experts
en l’estudi d’organismes i sistemes. Si aquesta situació era mitjanament lògica a la dècada
dels setanta, potser hauria de començar a sobtar que passats trenta anys no hi hagi un projecte d’obtenció sistemàtica de dades dels diferents components del medi natural de Catalunya. Això no exclou que en determinats grups d’organismes o d’hàbitats s’hagi avançat
força i que el coneixement del medi natural sigui molt superior al que es tenia fa només unes
quantes dècades enrere, però encara avui cal reclamar als científics especialitzats en l’estudi del medi natural —professionals i amateurs— que treballin de manera altruista quan
en la majoria de les altres disciplines científiques això seria impensable.
I si l’edició d’un llibre com Els sistemes naturals de les Planes de Son i la mata de València ha estat possible és perquè una entitat com l’Àrea de Territori i Paisatge de l’Obra
Social Caixa Catalunya —concretada en la figura del que llavors n’era director, l’amic Jordi
Sargatal— va saber valorar des del primer moment l’interès d’aquest treball i no va escatimar cap dels mitjans que tenia a l’abast per fer possible que durant més de dos anys vinti-tres equips de recerca poguessin recórrer i estudiar aquesta magnífica zona pirinenca i
que els resultats obtinguts es puguin acabar presentant en forma de llibre. I per als científics que tot aquest temps han treballat en aquest espai, què millor que l’acolliment gairebé
familiar que han trobat al centre de les Planes de Son de Caixa Catalunya. A tots, científics
i patrocinadors, és just i merescut retre el més sincer agraïment per part de la Institució.
L’estudi de la zona que s’ha anomenat Planes de Son i mata de València —que, en realitat, ha acabat abraçant tota la vall de Son, a més de la mata de València i el barranc d’Arrose— ha proporcionat tot un seguit de dades que faran d’aquesta zona, de just 3.000 ha,
un dels punts més ben coneguts dels Pirineus. Si en un primer moment l’espai escollit ja feia
preveure que l’estudi seria profitós, els resultats assolits ho confirmen amb escreix.
L’interès del lloc, i les ja esmentades facilitats que es van rebre per realitzar l’estudi, motivà ja des d’un primer moment els científics que han participat en aquest projecte —més
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de 70 autors signen els 23 treballs d’aquesta publicació— i els resultats que han obtingut
posen prou en evidència l’encert de la seva decisió.
Aquest llibre va acompanyat de quatre mapes sobre la geologia, la geomorfologia, la
vegetació i els boscos, tots de nova elaboració i que actualitzen i completen les dades cartogràfiques ja disponibles. És en l’estudi dels organismes on es veu molt ben reflectit el gran
esforç esmerçat en la recol·lecció i la determinació de les espècies d’aquest espai, ja que són
gairebé 3.900 tàxons, entre espècies i subespècies, els que se citen en aquesta publicació.
La decisió inicial d’afavorir l’estudi dels invertebrats, especialment els insectes, ha aportat
també dades prou noves, ja que són moltes les espècies que s’han citat per primera vegada
per a Catalunya o la península Ibèrica i, encara més sorprenent en ple segle XXI, s’han trobat noves espècies i subespècies que actualment s’estan descrivint.
Si bé l’estudi del medi físic i dels organismes de les Planes de Son i la mata de València
posa ja prou en evidència el valor natural i l’elevada riquesa d’aquest territori —serveixi
com a exemple el fet que en aquestes tres mil hectàrees s’hagi trobat el 46 % de les espècies de macrolepidòpters de la fauna catalana o el 35 % de les formigues que es coneixen
a Catalunya—, una altra aportació de l’enfocament interdisciplinari que ha guiat aquest
projecte ha estat la realització d’alguns treballs, com els dedicats a l’estudi dels boscos, les
pastures, el paisatge i els usos tradicionals, que permeten proposar, també, tot un seguit de
criteris de gestió i palesen que l’activitat humana ha contribuït a l’enriquiment de l’espai
però, alhora, que alguns dels canvis que s’hi estan produint requereixen ser conduïts de
manera adequada si no es vol que afectin negativament el medi natural. Evidentment,
aquesta conclusió es podria esperar també d’altres espais naturals, però les dades que proporciona aquest treball no només ho demostren de manera indiscutible, sinó que permeten
que aquest espai pugui acabar essent en un futur un bon punt on mesurar els efectes dels
canvis que està experimentant el medi natural i on assajar noves polítiques de gestió.
Finalment, s’ha de remarcar que un treball d’aquestes característiques pot tenir, també,
una clara utilitat per part de tots aquells que es dediquen a l’educació ambiental. I aquesta
afirmació adquireix en aquest cas un notable relleu, tant pel fet de situar-se al bell mig de
l’àmbit objecte d’estudi, el centre de les Planes de Son de Caixa Catalunya, les tasques del
qual són prou conegudes pel que fa a l’educació i a la sensibilització ambientals, com perquè també hi ha altres centres i institucions, com el mateix Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici o l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu i el Camp d’Aprenentatge Valls
d’Àneu, que poden utilitzar de manera força profitosa per a les activitats de lleure i educació ambiental les dades i la documentació que recull aquesta publicació.
L’objectiu d’aquest projecte, promoure la recerca naturalista i proporcionar dades i
criteris per a la gestió del medi natural i l’educació ambiental, sembla aconseguit, però tots
els que hi han participat esperen, per sobre de tot, que sigui un treball útil i que el seu esforç serveixi per garantir la conservació a llarg termini d’aquest bell espai pirinenc.
JOSEP GERMAIN I OTZET
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