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Ja hem acabat el 2017 i les notícies sobre els ossos han estat abundants. Durant 
l’any 2017 hem recopilat 465 dades d’os bru als Pirineus de Catalunya, 
principalment mostres de pèls, fotografies i vídeos. 

A Catalunya hem analitzat 19 mostres i, a França, 41. Encara queden 90 mostres 
més per analitzar. Per tant, les dades genètiques que ens permeten identificar 
els individus no són completes. Tot i això, amb les anàlisis dutes a terme fins ara  
ja hem detectat 37 individus, a l’espera dels nous resultats genètics.

Pel que fa als cadells nascuts al 2016, la supervivència fins al 2017 (primer any 
dels cadells) ha estat superior al 50 %.

Les noves reproduccions detectades al 2017 són com a mínim quatre: 
• una femella (Caramellita?) amb dos cadells a la vall de Cardós, 
• una femella (Caramelles?) amb dos cadells a la vall d’Àneu, 
• una femella (Plume?) amb un cadell, 
• una femella (?) amb un cadell a Canejan – Fos, i 
• una femella (?) amb dos cadells a la Vallferrera, que podria ser la mateixa 
Caramellita. 

Enguany, Hvala, que hauria d’haver tingut cadells, s’ha 
localitzat sense reproducció.

Els atacs i les depredacions durant 2017 han estat molt elevats però es 
demostra que quan es prenen les mesures de protecció adients, les baixes són 
mínimes. 
Els ossos han provocat 47 atacs (44 a Aran i 3 a Pallars) (29 sobre la ramaderia 
i 18 sobre l’apicultura). Els danys han estat encara més nombrosos degut a un 
atac que va provocar 130 baixes per una estimbada massiva a l’Aran. 

En resum, els danys causat pels ossos han estat: 174 ovelles, 1 corder, 3 cabres, 
2 eugues, 1 pollí, 47 arnes i 18 nuclis; en total 235 danys.

Cal esmentar que el mascle Pepito va provocar un atac sobre una ovella 
francesa al juliol. Amb aquest atac, es van estimbar prop de 200 ovelles de 
diversos propietaris francesos. L’anècdota és que l’atac es va produir a França, 
l’Arieja, però les ovelles van caure a Catalunya, al Pallars Sobirà, vall de Cardós. 

El mascle Goiat continua actiu: durant la segona meitat de 2017 s’han recollit 
més de 3.400 radiolocalitzacions per satèl·lit. Ha mostrat una selecció del 
territori molt remarcable, amb estades els mesos de juliol a setembre a França i 
els d’octubre a novembre a Aran, on s’ha quedat una altra vegada a hibernar, en 
una zona molt inaccessible del Mijaran.

Figura 2. Territori ocupat pel mascle Goiat a la segona meitat de 2017. Àrea 
nucli (50%) amb línia discontínua i àrea externa (95%) amb línia contínua.
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Figura 1. Tipus i nombre de dades d’os bru trobades a Catalunya durant 
el 2017.
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Figura 3. Alçat de la cabana

Cau del Goiat, 2017 
(Autor: Jordi Guillén © Conselh Generau d’Aran).

Cova del Balou, 2007 
(©Conselh Generau d’Aran).

Cau del Goiat, 2017 
(Autor: Jordi Guillén © Conselh Generau d’Aran).
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Durant l’any 2017, s’ha creat el Programa de 
voluntariat del Projecte PirosLife, amb l’objectiu de 
consolidar una xarxa de voluntaris que treballin en 
projectes que contribueixin a preservar l’os bru al 
Pirineu català i fer partícip a la població local en les 
accions de conservació i dinamització socioeconò-
mica que es fan al territori. 

El Programa de voluntariat presenta tres propostes 
diferents: el programa de prevenció de danys, el 
programa de seguiment de l’os bru i millora de 
l’hàbitat,  i el programa d’informació i sensibilitza-
ció a la ciutadania. Aquests programes   han 
disposat aquest any 2018 de la participació de 
divuit persones voluntàries. 

De forma complementària, en el marc del Progra-
ma de voluntariat del Projecte PirosLife, el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu i el Gremi de Fusta i Moble 
han organitzat un camp de treball i aprenentatge 
per reconstruir la nova cabana de pastor d’Estani-

lles, a la muntanya de Boldís, a Lladorre (Pallars 
Sobirà). L’anterior refugi va patir un incendi el 
setembre de 2016 i es va col·locar d’urgència un 
barracó portàtil que es va retirar a la tardor, quan 
va acabar l’agrupament de ramats ovins.

Un grup de divuit voluntaris han treballat en dos 
torns, entre el 10 i el 23 de juliol, aixecant la cabana, 
dissenyada per l’arquitecte especialitzat en 
construccions sostenibles Josep Bunyesc, amb 
fusta local de l’empresa Fustes Sebastia. La 
realització tècnica ha estat a càrrec de l’expert 
noruec en aquest tipus d’edificacions Mats Yri. 
L’estructura s’ha fet sobre fonaments de pedra 
existents, s’han aïllat els revestiments interiors i 
exteriors de la façana ventilada, s’han col·locat 
portes i finestres, plaques solars i una instal·lació 
elèctrica bàsica. Tot el material ha arribat en 
helicòpter fins al camp de treball, a uns 2.300 
metres d’altitud. Els voluntaris han viscut 
l’experiència de forma molt satisfactòria.

Toti sabem qu’es ossi passen eth periòde mès cru 
der iuèrn en tutes d’ivernacion. Quan eth balanç 
energetic entre era recèrca d’aliment e era ingèsta 
ei negatiu, es ossi s’entuten, eth metabolisme se 
les alentís (devare 7 o 8 °C era temperatura 
corporau e eth ritme cardiac arribe a sonque 5 o 10 
ppm), eth sistèma digestiu s’arture (reabsorvís era 
aurina e era henta) e enes femelhes prenhades se 
desvolopen es embrions latents (implantacion 
retardada) e nèishen es cries.  Aguest periòde, 
fòrça variable en foncion des individus, acostume a 
durar des d’ues pògues setmanes a uns tres o 
quate mesi, enes cassi des femelhes aleitantes. En 
aguest estat consumissen ues 4.000 calories 
diàries, e ei per açò qu’an de guanhar tant de pes 
pendent era tardor.

Es endrets a on iuèrnen sòlen èster inaccessibles, 
de fòrta pinent e nauta innivacion, entà assegu-
rar-se de non èster destorbats. Es tipologies des 
tutes son variables, e s’adapten  a cada tipe 
d’abitat, mès acostumen a èster tutes o horats 
(naturaus o excavades per eri madeishi), encara 
qu’en Pirenèu tanben s’an observat ossi iuernants 
en un horat ena nhèu, jos es branques d’un auet o 
ath pè de ressauts rocossi. Gràcies ath seguiment 
GPS des ossi liberats, s’a pogut constatar tanben 
qu’ocasionaument utilizen tutes qu’iuèrns anteriors 
auien estat aucupades per d’auti exemplars. En 
cambi, non s’a observat que cap d’individu repetis-
que ua madeisha tuta.

Ena Val d’Aran se coneishen quauques tutes 
d’iuernada, totes en Baish e Miei Aran: ua tuta 
naturau profitada per Ziva, qu’ans dempús siguec 
aucupada per d’auti ossi, ua auta fòrça propèra 
utilizada per Hvala (a on i neisheren Pòllen e 
Bambú), dues tutes de Balou (excavades per eth 
madeish), ua d’abandonada per Sarousse just 
abans d’iuernar, etc.

Fin finau, nomentaram era singularitat dera tuta 
trigada per Goiat pendent er iuèrn passat; mès 
semblant ath nin d’un rapinhaire qu’ath horat d’un 
os. Consistie en un jaç de gauèc construït a cubèrt 
d’ua petita bauma orientada ath nòrd, prop d’ua 
abrupta cresta a 2.300 m. Era nhèu acumulada 
deuie ajudar a conformar era rèsta dera tuta e un 
bon isolament. Es donades que s’obtien deth colhar 
indiquen qu’era temperatura deth colhar sòl èster 
entre 0°C e 10°C, maugrat qu’en exterior se 

poguen enregistrar soent -10 o -15°C. Era estratè-
gia d’iuernada des ossi ei, donques, un bon 
exemple d’adaptacion ath miei e supervivéncia!

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT: RESULTATS 

ES TUTES (OSSATÈRES) D’IVERNACION DES OSSI DETH PIRENÈU (EN ARANÈS)
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Una delegació catalana formada per 10 persones, 2 tècnics del projecte 
Piroslife (Forestal Catalana SA i Fundación Oso Pardo), el director del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu i 7 persones vinculades al territori amb presència d’os 
(alcaldes, ramaders, i agents turístics) vinculades al projecte europeu Piroslife, 
ha viatjat a Itàlia durant 3 dies a l’octubre per conèixer les experiències de 
gestió de l’os bru al Parc Nacional dels Abruzzos Lacio e Molise 
(http://www.parcoabruzzo.it).

En aquest Parc hi ha una població d’una cinquantena d’ossos autòctons de la 
subespècie “Marsicano” (Ursus arctos marsicanus).

La delegació va poder compartir uns dies amb diferents agents involucrats en 
la gestió de l’os per conèixer experiències en relació amb el seguiment, als 
sistemes d’indemnitzacions, als protocols de valoració de danys, a les iniciati-
ves ecoturístiques vinculades al plantígrad, i a la gestió ramadera vinculada als 
grans carnívors. 

La visita, que es va dur a terme els dies 9, 10 i 11 d’octubre de 2017, va resultar 
molt satisfactòria a l’hora de compartir informació tècnica, intercanviar 
experiències i, en definitiva,  millorar la gestió de l’os bru a casa nostra.  

Trobada de tècnics a Itàlia.  

Taller d’intercanvi a Cantàbria.

NEIX LA PRIMERA XARXA D'INTERCANVI DE PROJECTES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL VINCULATS AMB 
L'OS QUE ENGLOBA LA SERRALADA CANTÀBRICA I ELS PIRINEUS

       VISITA D’INTERCANVI AL PARC NACIONAL DELS ABRUZZO LAZIO E MOLISE, A ITÀLIA

És la primera vegada que tres projectes LIFE de conservació de l'os bru, 
al costat d'organitzacions que treballen en l'àmbit de l'educació ambien-
tal, estableixen llaços amb vocació de permanència per obtenir resultats 
més sòlids.
El seminari "Educació Ambiental i Territori Os", organitzat per la Fundación Oso 
Pardo (FOP) i la Universitat de Lleida, va reunir el passat mes de setembre al 
Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) del Govern de Cantàbria, 
representants dels tres projectes LIFE que, finançats per la Unió Europea, 
desenvolupen actualment, entre altres accions, programes educatius per 
afavorir la conservació de l'os bru. En conjunt, el treball de les institucions i 
organitzacions participants abasta la totalitat de l'àrea de distribució de 
l'espècie a la serralada Cantàbrica i els Pirineus. En relació amb els projectes 
LIFE van assistir-hi representants de la Universitat de Lleida, de la Generalitat 
de Catalunya, de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (FPNCyL) i 
de la FOP. A més, es van sumar al treball en xarxa la Fundación Oso de Asturias 
(FOA) i el mateix CIMA, que tenen també amb una llarga trajectòria en educació 
ambiental.

Tots junts van acordar posar en comú materials i propostes amb l'objectiu de 
millorar l'eficàcia dels resultats dels seus respectius programes educatius. Per 
això, es crearà una plataforma digital en què cada participant aportarà les 
seves eines i estratègies i podrà accedir als materials dels altres membres. La 
plataforma servirà, així mateix, de canal permanent de comunicació i estímul a 
la innovació d'idees que donin continuïtat a la xarxa amb possibles projectes 
futurs.

D'altra banda, tots els assistents van coincidir en la necessitat d'abordar un 
ampli treball de seguiment de resultats dels diferents programes i dissenyar 

una sèrie d'indicadors comuns que serveixin per avaluar l'impacte real que 
tenen sobre la societat. El director del CIMA, Jesús García, i la responsable de 
la part educativa de PirosLife i professora de la Universitat de Lleida, Sofia Isus, 
van assumir el compromís de preparar conjuntament les línies mestres de la 
metodologia d'avaluació.

ES TUTES (OSSATÈRES) D’IVERNACION DES OSSI DETH PIRENÈU (EN ARANÈS)



       /Piroslife
       @PirosLife
       www.piroslife.cat

Oficina tècnica LIFE+ 
PirosLife Catalunya

Generalitat de Catalunya
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
Tel. 935 674 200

Oficines d’acció territorial del 
projecte LIFE+PirosLife

Parc Natural de l’Alt Pirineu
Carrer de la Riba, 1
25595 Llavorsí
Tel.973 622 335

Conselh Generau d’Aran
Passèg dera Libertat, 16
25530 Vielha 
Tel. 973 641 801    
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      NOTÍCIES BREUS

EL WEB DEL PROJECTE 
El web del projecte està disponible en quatre 
idiomes: català, castellà, aranès i anglès.

La informació s’estructura en els apartats 
següents: el projecte, l’os bru, convivència amb 
l’os, documentació, notícies, educació i voluntariat, 
i galeria d’imatges.

El web inclou un formulari de contacte amb 
l’Oficina tècnica i les oficines d’acció territorial del 
projecte.

Des de la pàgina d’acollida del web, les persones 
interessades a  fer un seguiment del projecte 
poden subscriure’s al butlletí que es publica 
semestralment.

També s’ofereix accés a les principals xarxes 
socials del projecte: Facebook i Twitter. En aquesta 
mateixa pàgina s’hi poden veure les darreres 
piulades del timeline de Twitter.

Per obtenir informació sobre les activitats que es 
desenvolupen en relació amb l'os bru als Pirineus 
hi ha un enllaç a l’agenda, que es gestiona bàsica-
ment via Facebook.

En definitiva, des del web es vol donar accés de 
tots els canals de comunicació del projecte.

http://piroslife.cat   

LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL 
CONSORCI DE TURISME VALLS 
D'ÀNEU SIGNEN UN ACORD DE PRO-
MOCIÓ DE L’ECOTURISME 
El protocol estableix el marc de col·laboració entre 
els socis del projecte Piroslife i el Consorci per 
crear productes ecoturístics i redactar un Pla 
d’acció que aprofiti la presència de l’animal com a 
reclam turístic i com a recurs d’educació ambien-
tal.

El protocol servirà per afavorir la promoció de la 
zona on viuen els ossos com un hàbitat natural ben 
conservat i amb gran atractiu turístic i ambiental. 

L’acord busca alhora posar en valor el territori, 
principalment del Parc Natural de l’Alt Pirineu, per 
impulsar la creació de productes i activitats que 
millorin la percepció dels residents sobre la 
reintroducció de noves espècies de fauna, en 
especial l’os bru, i donin un valor afegit i una 
singularitat a aquest entorn. 

L’acord, signat el mes de juliol de 2017, possibili-
tarà augmentar de manera qualitativa i quantitati-
va els productes de turisme sostenible relacionats 
amb el plantígrad que s’han començat a oferir en 
els últims anys:

• “El Pas de l’Ossa”: projecte educatiu de 
l’associació naturalista La Paniquella, amb cinc 
rutes familiars per conèixer l’hàbitat, l’alimentació 
i el comportament de l’os bru.

• “Pel país de l’os bru”: activitats relacionades 
amb els ossos.

•“Naturtavascan”: rutes per identificar rastres i 
descobrir l’hàbitat de l’os.

• La Casa de l’Os Bru dels Pirineus, a Isil: el centre 
d’interpretació per conèixer l’os bru que organitza 
activitats d’observació i identificació de rastres, 
jocs d’aprenentatge, observacions panoràmiques 
de l’entorn...

 Amb el suport de:

Presentació del protocol de col·laboració al Pallars 
Sobirà

Figura 4. Piràmide 
alimentària de l’os bru.

LA DIETA DE L’OS BRU  
Els ossos són omnívors. Entre un 70 i 
80% de la seva dieta és de fracció 
vegetal, com ara fruits, llavors i 
vegetació herbàcia. Paral·lelament, 
els insectes, la mel i alguna presa o 
carronya representen l’aportació 
d’origen animal. 


