
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Obrint la porta a la reintroducció  

del Linx Europeu i el Gall Fer 
Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels Pirineus, 

Les Planes de Son 

Caixa Catalunya 

24 d’octubre, 2008



 
 

 
 

 

Índex 

 

1. Obra Social de Caixa Catalunya obre la porta a la reintroducció del Linx Europeu 
a Catalunya 
 

2. Els nous inquilins del Centre de Fauna de les Planes de Son 

• Linx Europeu (Lynx Lynx) 

• Gall Fer (Tetrao urogallus) 
 

3. El Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels Pirineus Les Planes de 
Son 

• Sis anys ensenyant a estimar la natura 

• Objectius 

• Equipaments: El Centre de Fauna  

  



 
 

 
 

1. Obra Social de Caixa Catalunya obre la porta a la 
reintroducció del Linx Europeu a Catalunya 

 

Obra Social de Caixa Catalunya ha presentat avui els nous inquilins del seu Centre de 
Natura i Desenvolupament Sostenible, a Les Planes de Son. Es tracta de Uy i Lu, dos 
exemplars de Linx Europeu (Lynx linx) que Caixa Catalunya ha incorporat recentment 
al Centre de Fauna d’aquestes instal·lacions per al seu programa d’educació 
ambiental. A banda dels linxs, el Centre compta, des d’avui, amb tres exemplars de 
Gall fer, una espècie autòctona dels Pirineus que està en perill d’extinció. 

Uy i Lu, actualment de sis mesos d’edat, contribuiran enormement a conscienciar 
sobre la importància d’aquests depredadors al Pirineus catalans, on se’ls va perdre la 
pista a mitjans del segle XX. Obra Social Caixa Catalunya obre la porta així a la 
reintroducció d’aquest fèlid a Catalunya, ja que la seva descendència pot ser clau per 
a intentar retornar-lo als nostres boscos.  

Segons un estudi de l’any 2004 del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya (Projecte de reintroducció del Linx Europeu a Catalunya. 
Restitució d’una espècie emblemàtica al Pirineu”), el linx és una “peça necessària per 
al trencaclosques pirinenc” i el seu retorn “no farà més que restablir una situació 
natural”. Com a superdepredador, el linx ajuda a controlar les poblacions d’altres 
depredadors, com les guineus, el gat salvatge o el gat mesquer. A més, el linx actua 
com a agent controlador i evitador de malalties de llebres i artiodàctils, en eliminar 
animals malalts i mantenir la seva població. 

La parella viurà dins un tancat a l’aire lliure de 300 m2, perfectament condicionat a les 
seves necessitats i amb tots els permisos del departament de Medi Ambient com a 
nucli zoològic. Els visitants de el Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible de 
Les Planes de Son podran conèixer d’aquesta manera les costums d’aquest bell fèlid 
de ben a prop.   

D’altra banda, els tres Galls Fer (Tetrao urogallus) que acaben d’arribar al centre, són 
un mascle i dues femelles. El Gall fer és un au de la família dels Galliformes que viu en 
zones Pirinènques i Prepirinènques i que actualment està catalogada com a espècie 
sensible. 

 



 
 

 

 

2. Els nous inquilins  

• Linx Europeu (Lynx lynx) 

El linx europeu pertany a la família dels Fèlids i és una espècie pròpia de Catalunya 
que té un paper important en els seus ecosistemes. El linx és un gat cuacurt i 
potallarg, provist d’unes barbes i d’uns pincells a les orelles. Normalment el pelatge és 
dens i "noble" i pigat o d’aspecte pigallat. Les potes són grans i tenen les urpes ben 
desenvolupades, ja que són depredadors estrictes, de mamífers. 

En Uy i la Lu són dos exemplars provinents d’un nucli zoològic de Vigo. Actualment, 
tenen sis mesos d’edat i s’han adaptat molt bé a viure al Centre de Fauna de Planes 
de Son. En haver estat criats en captivitat, són dos animals molt dòcils. La idea és que 
la seva descendència, o els fills dels seus fills, puguin servir per re introduir l’espècie a 
Catalunya.  

El linx a Catalunya 

El linx va ser una espècie present als Pirineus fins el segle XX, tot i que la seva 
extinció es va començar a produir segles abans.  El linx és citat, entre 1700 i 1900 com 
a mínim en el Cadí, en el Pallars, I'Alta Ribagorça i el bosc de Paderna (Pirineu 
central). El linx també era present a la vessant francesa, on havia estat citat al 
Departament de I'Aude l’any 1841. 

Les dades a Catalunya són molt escasses i dibuixen dos nuclis aïllats. D’una banda, la 
Serra del Cadí, a l’Alt Ripollès, el Canigó i Pirineus orientals. De l’altra, a un petit 
sector en el Pirineu central.  

Entre 1985 i 1989, dos estudis van recopilar més de 100 informacions referides a 
possibles linxs als Pirineus catalans i aragonesos. D’entre aquestes, només 41 podien 
referir-se potencialment al linx. Un altre estudi realitzat buscant rastres en neu (1985-
1989) només va detectar dos rastres de linx. Totes les dades es referien únicament a 
la Serra del Cadí, I'Alt Solsonès, I’alt Ripolles y el Carlit (aquest darrer a l'alta 
Cerdanya). Es va estimar que quedaven als Pirineus catalans un màxim de 1-3 
animals. 

Des d’aleshores, s’han continuat recopilant dades sobre la presència del linx, sovint a 
la mateixa zona. Però, en qualsevol cas, no s’ha trobat cap evidència segura de 
l’espècie. Al segle XXI (sobretot entre 2001 i 2003), un equip finançat per Obra Social 
Caixa Catalunya va buscar l’espècie, però no es va obtenir cap evidència segura, fet 
que certifica la seva extrema raresa i, possiblement, la seva extinció des de finals dels 
anys 80.  



 
 

 

• El gall fer (Tetrao urogallus). 

El gall fer és una au principalment boscana i terrestre, que prefereix desplaçar-se 
caminant, tot i que quan vola ho fa d'una manera dirigida i potent, no semblant pas que 
pugui pesar de 3 a 3,5 kg.  

Els tres exemplars de Planes de Son van arribar al centre fa una setmana procedents 
d’un nucli zoològic català, motiu pel qual encara es troben en procés d’aclimatació. Es 
tracta d’un mascle i dues femelles, ja que el mascle del gall fer és una animal polígam.  

Cal dir que els mascles són molt diferents a les femelles. Dos dels seus trets 
característics són les carúncules vermelles que exhibeix per sobre de la cella, més 
evidents durant l'època de zel, i les taques de plomes blanques a l'altura de les 
espatlles. La femella té un plomatge molt críptic i les seves dimensions són més 
reduïdes. Tots dos, però, són molt tímids i recelosos, i quan es desplacen corrents pel 
bosc es mostren àgils i silenciosos. 

El gall fer és sedentari i local en els boscos subalpins de coníferes d'alguns indrets del 
nord del Principat de Catalunya. Sovinteja en els boscos de pi negre, pi roig i avets, 
amb sotabosc de neret, nabiu, boix, boixerola i ginebró, ja que es nodreix de brots de 
fulles i de fruits d'aquests vegetals. A l'hivern ho fa bàsicament d'acícules de pi 
(folífag). 

Malauradament, el seu hàbitat coincideix amb les àrees d'esquí i zones d'esbarjo d'alta 
muntanya. Així doncs, el soroll i la freqüentació dels seus boscos (pistes forestals i 
d'esquí) són els seus principals enemics. 

 

 

 



 
 

 

3.- El Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels 
Pirineus, Les Planes de Son 

 

• Sis anys ensenyant a estimar la natura 

El Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels Pirineus, a les Planes de Son, 
inaugurat el 2002, és un equipament de Caixa Catalunya que ofereix estades 
d'educació ambiental adreçades a famílies, escoles i al públic en general.  

El centre es troba enclavat en una de les regions més bé conservades dels Pirineus, a 
les valls d' Àneu, entre el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el 
Parc Natural de l'Alt Pirineu. Es tracta d'una instal·lació destinada a l'educació 
ambiental i a la sensibilització de la societat envers el desenvolupament sostenible i la 
conservació de la natura i el paisatge. 

Durant els mesos de març, abril, maig, setembre i octubre al centre s'ofereix les 
estades temàtiques, que permeten aprofundir en el coneixement de qüestions 
ambientals concretes. Aquestes estades estan adreçades al públic en general de totes 
les edats i no cal tenir coneixements previs de les temàtiques que es tracten. 

Des de la seva inauguració, l’abril de 2002, el nombre de visitants ha anat augmentant 
any rere any. En aquests 6 anys d’existència, hi ha hagut més de 71.400.000 
pernoctacions, xifra que demostra l’interès que les estades de cap de setmana entre 
els usuaris del centre. 

El 2007, el Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels Pirineus, va continuar 
la seva consolidació amb més de 16.000 pernoctacions —un increment del 7,6% 
respecte de l’any anterior— i la creació de noves activitats per als visitants i una 
presència creixent a la comarca mitjançant una estreta col·laboració per difondre el 
patrimoni natural i cultural dels Pirineus. 

 

• Objectius 

-Promoure la cultura de la sostenibilitat.  

- Promoure la conservació d’espais naturals de gran valor ecològic.  

-Promoure el coneixement i el gaudi del patrimoni natural i cultural dels Pirineus.  

- Dinamitzar les àrees rurals i d’alta muntanya.  

- Fer compatibles les activitats de lleure i de vacances amb els valors de la    

sostenibilitat.  

- Afavorir en els visitants la identificació i el respecte pels diferents elements que 

configuren el paisatge.  



 
 

 

• Equipaments 

El Centre de Les Planes de Son està dotat d'un edifici bioclimàtic, que utilitza energies 
renovables, un Observatori Astronòmic i un Centre de Fauna, tot gestionat amb criteris 
pro ambientals. Com a actualitat el centre disposa d'una estació meteorològica manual 
i una altra de automàtica. El centre disposa d’ un equip d’educadors que són experts 
coneixedors dels Pirineus i especialistes en diferents àrees. 

El centre disposa de 94 places d’allotjament distribuïdes en 22 habitacions de 4 llits i 2 
habitacions de 3 places condicionades per a persones amb mobilitat reduïda. Totes les 
habitacions estan dotades amb un espai de treball i connexió a Internet.  

També disposa d’un espai de recepció, cafeteria, cuina, menjador per a 100 persones i 
els serveis de restauració necessaris per cobrir la manutenció durant les estades dels 
visitants. 

Centre de fauna  

El Centre de fauna de les Planes de Son, és un equipament integrat en el medi, que 
acull espècies de fauna salvatge dels Pirineus. Les espècies animals que hi trobem, 
han patit problemes en el moment de néixer i com a conseqüència, la seva mare no ha 
participat en l'alletament, ja bé sigui per abandonament o bé per mort. En aquest 
moment intervé l'ésser humà, i mitjançant un procés d'impremptació, se'ls pot 
recuperar i dignificar la seva vida en un estat semblant al del seu hàbitat.  

Actualment, al Centre de Fauna podem trobar set espècies: cabirol, isard, geneta, 
guineu, taxó, gall fer i linx europeu. 

Els objectius del centre de fauna es basen en tres aspectes diferenciats: 

• La divulgació i coneixement de l'espècie: L'apropament de l'ésser humà a la fauna 
salvatge,és un procediment bàsic, per poder entendre la importància de protegir i 
preservar les espècies i el seus diferents hàbitats.  

• Reintroducció: en casos concrets, algunes de les espècies es poden reproduir en 
el mateix centre. En aquest cas, l'ésser humà no intervé en el procés d'alletament i 
la cria conviu amb la seva mare al llarg dels mesos de lactància. Un cop finalitzat 
aquests procés se'l pot alliberar en el seu medi. Amb aquest procés, es retorna a la 
natura altre cop una espècie que un bon dia el medi va perdre. 

• Recerca: En aquest tercer objectiu, el centre de fauna, ha de servir perquè futurs 
estudiants de zoologia puguin aprofundir en el coneixement de les nostres 
espècies animals. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

Departament de Premsa Obra Social Caixa Catalunya 

Tel. 93 484 59 09 

premsa.obrasocial@caixacatalunya.es 

 


