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A finals de la dècada dels 80 la població 
d’os bru als Pirineus va iniciar una 
decadència sense retorn i es va reduir 
dràsticament el nombre d’exemplars. 
El 2010 va desaparèixer l’últim individu 
autòcton i, per tant, es va extingir 
l’espècie a la zona i l’estirp pirinenca 
a Europa. El suport conjunt de França, 
Espanya i la Unió Europea havia fet 
possible, el 1996, l’inici d’un reforç 
poblacional amb l’ajuda del programa 
LIFE mitjançant l’aportació d’exemplars 
procedents d’Eslovènia als Pirineus 
centrals, on no hi havia presència d’os 
bru. Aquesta acció va suscitar un fort 
conflicte amb la població local i el 
sector primari, que requeria solucions 
immediates per a la seva gestió. 

Durant els primers 10 anys, el nombre 
d’ossos es va estancar entre 10 i 12 
exemplars. Posteriorment, i gràcies a un 
nou reforç el 2006, la població va experi-
mentar un nou  increment fins als 30 
individus, que ocupaven territoris de gran 
qualitat dins de la Xarxa Natura 2000. 

Tot i aquest èxit demogràfic, la majoria 
d’exemplars procedien d’un únic mascle, 
i, per tant, es mantenia un elevat nivell 
de consanguinitat entre ells. A més, es va 
detectar l’aïllament d’alguns individus al 
Pirineu occidental, fet que va posar en 
dubte la necessària connectivitat entre 
les dues àrees pirinenques amb pre-
sència de l’espècie. Aquests riscos i els 
conflictes amb la ramaderia de munta-

El projecte: 
Reptes i antecedents

nya i l’apicultura transhumant van posar 
en relleu la necessitat d’un nou projecte 
que donés respostes a aquesta situació. 

Cal afegir-hi, a més, el complex marc 
administratiu que regula les àrees amb 
presència de l’espècie, on diverses 
administracions tenen competències 
en matèria de conservació de la natura, 
ramaderia, agricultura i turisme. Per con-
solidar la continuïtat de la distribució 
de l’os bru a la totalitat dels Pirineus és 
imprescindible la col•laboració d’aquesta 
diversitat d’institucions dels diferents 
països i regions involucrats de forma 
coordinada i conjunta.

Foto esquerra, femella amb cadells. Foto dreta, l’os Pyros

Atac a una ovella

Divisió administrativa (gestió fragmentada)

Vielha
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Zona Core
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Comarques

Zones de presència
Permanent
Ocasional
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prevenció i de compensacions per 
danys. I implementació d’un procés de 
mediació per avançar en la coexistèn-
cia entre els ossos i la població local.

Diagnosi i disseny d’una xarxa d’espais 
de connectivitat ecològica transfron-
terera per a l’os bru amb la millora del 
seu hàbitat.

Desenvolupament d’un conjunt 
d’activitats educatives i de divulgació 
encaminades a la conscienciació 
i la sensibilització.

Creació d’una plataforma de promo-
ció ecoturística per a l’acceptació i el 
reconeixement social de la presència 
de l’os en un hàbitat ben conservat.

Millora de la coordinació i transferència 
de la informació nacional i internaci-
onal entre tots els actors, organismes 
i administracions implicats en les 
regions amb presència d’os.

Capacitació de tots els sectors, especi-
alment sectors professionals, població 
local i escoles, amb l’objectiu d’afavo-
rir un clima d’acceptació i convivència.

El projecte PirosLife sorgeix per la neces-
sitat de consolidar el futur de la pobla-
ció d‘os bru als Pirineus. Calia millorar 
l’estat de conservació d’aquesta espècie 
emblemàtica dins d’un clima favorable 
de participació, coneixement i coexistèn-
cia, en col•laboració amb persones 
i entitats que fan possible el desenvolu-
pament del territori on habita l’espècie, 
i reforçar les mesures de prevenció per 
minimitzar el risc d’atacs a la ramaderia 
i l’apicultura.

Les accions s’han desenvolupat en dues 
àrees principals dels Pirineus centrals a 
Catalunya, la Vall d’Aran i el Pallars So-
birà, i també a l’Alta Ribagorça, el Pallars 
Jussà i l’Alt Urgell. A més, algunes de les 
accions del PirosLife s’han estès fins als 
departaments francesos de l’Arieja, l’Alta 
Garona i els Alts Pirineus, i fins al nord-
est de la província d’Osca, a l’Aragó.

Principals accions del projecte 

Seguiment de la població d’ossos 
i noves captures per incrementar el 
coneixement sobre la seva distribució, 
reproducció, creixement, estructura 
demogràfica i comportament.

Alliberament d’un mascle per a la 
millora genètica de la població d’ossos 
del Pirineu i caracterització de 
l’estructura genètica de la població 
per avaluar si ha augmentat la quanti-
tat i la diversitat d’individus. 

Accions integrals per a la protecció 
dels ramats i l’apicultura contra els 
atacs d’os i avaluació del sistema de 

El projecte: 
PirosLife

El projecte ha compor-
tat una despesa global 
de gairebé 3,00 milions 
d’euros per desenvolupar 
les diverses accions vin-
culades a la consolidació 
de la població d’ossos al 
Pirineu central, la Unió 
Europea aporta el 75 % 
del pressupost inicial que 
és de 2,43 milions d’euros

Despeses del projecte

A continuació s’exposa el gràfic amb 
les despeses del projecte. Predominen 
en primer lloc les accions de prevenció 
de danys i la implementació d’un procés 
de mediació. En segon lloc, les despe-
ses relatives al seguiment demogràfic 
de la població d’ossos i l’alliberament 
d’un nou mascle. I en tercer lloc, 
les accions de divulgació, educació 
i voluntariat ambiental.

Accions de prevenció de danys

Seguiment de la població d’ossos

Divulgació, educació i voluntariat

Disseny d’una xarxa de connectivitat ecològica

Coordinació internacional i gestió del projecte

Promoció ecoturística, formació dels agents 
turístics i guies locals

Com més gran la 
rodona, més inversió.
Valors en euros.

1.416.423,97€

698.600,94€

340.987,96€

62.120,72€

64.466,13€
299.607,33€
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Millora de les mesures preventives
de protecció 

Resultats 
més destacats

Augment de 30 a 50 exemplars

El nombre d’individus ha augmentat de 30 a 50 exemplars 
en el transcurs dels cinc anys del projecte, però els efec-
tes genètics de la introducció d’un mascle a la població 

caldrà avaluar-los en un període més llarg de temps atès 
que, transcorreguts tres anys i mig des de la seva 
introducció, no s’ha constatat descendència seva.

S’ha obtingut una informació precisa de les zones amb 
presència d’os, dels seus desplaçaments, i s’han construït 
mapes de qualitat i ús d’hàbitat per a l’espècie.

Obtenció d’informació precisa 

S’han implementat i millorat les mesures de protecció 
per als ramats i ruscs i s’han elaborat nous protocols 

d’actuació. S’ha aconseguit reforçar la comunicació amb 
els sectors primaris implicats i reduir el nombre d’atacs 

d’os en les explotacions amb mesures aplicades.

S’ha millorat la comunicació entre les diferents unitats 
polítiques i administratives i s’ha treballat de forma 
unitària, amb la creació de diverses comissions, per a la 
conservació de l’espècie. S’ha construït un centre que 
acollirà animals amb problemes (orfes, ferits, dèbils) per a 
la seva recuperació, rehabilitació i posterior retorn al medi.

Construcció d’un centre 
de recuperació

Malgrat que continua havent-hi oposició de bona part 
del sector ramader de la zona, s’ha avançat força en la 
normalització de la seva presència i s’han obert opor-

tunitats de desenvolupament econòmic vinculades a la 
seva gestió i presència.

Normalització de la seva presència

S’han elaborat diversos protocols oficials de gestió 
de l’os bru, que es mantindran en el futur i que són 

exportables a altres territoris dels Pirineus i de la Unió 
Europea, on s’estan portant a terme polítiques de 

conservació similars. Cal destacar-ne el protocol de cap-
tura amb helicòpter, que s’ha aplicat per primera vegada 
al sud d’Europa i ha estat un èxit, i el protocol per testar 

mitjançant un producte químic el condicionament 
aversiu d’un os problemàtic.

Protocols de gestió de l’os bru

Processos de mediació
S’han ideat les bases per a l’establiment de processos de 
mediació amb l’elaboració d’un document de bones 
pràctiques per a l’organització de processos d’aquest àmbit.
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La primavera de 2016 es va capturar 
i alliberar a l’Alt Àneu (Pallars Sobirà) un 
mascle adult reproductor d’origen eslo-
vè, procedent de la Reserva de caça de 
Jelen. Amb aquesta acció es va introduir 
un exemplar que, en cas de reproduir-se, 
farà augmentar la diversitat genètica i 
minvar la possible consanguinitat de la 
població, atès que, actualment, la majo-
ria dels exemplars procedeixen d’un únic 
mascle, el Pyros, que el 2019 es va donar 
per mort després de dos anys sense 
deixar cap rastre. El mascle adult allibe-
rat, d’entre 11 i 12 anys i 205 kg de pes, va 
ser anomenat Goiat. Per tal de dur a ter-
me aquesta gestió, es va haver de signar 
un acord internacional de cooperació 
entre Espanya i Eslovènia i obtenir els 
certificats CITES i TRACES corresponents. 

Per poder-ne fer un seguiment per 
satèl•lit un cop alliberat, se li va col•locar 
un collar emissor, a més d’uns emissors 
d’orella i, per permetre la seva identifi-
cació visual, unes marques auriculars i, 
a més, es va fer un motlle de les seves 
empremtes. Se li van extreure mostres 
de sang per descartar-ne possibles 
malalties i es van prendre mostres de 
pèls per a la seva identificació genètica. 
Atès que l’alliberament es va produir 

Goiat: millora de la genètica 
de la població

més tard de l’inicialment previst, de 
moment no s’ha pogut acreditar que en 
Goiat hagi tingut descendència i l’avalua-
ció de la millora genètica de la població 
requereix un període més llarg.

S’han enregistrat més de 17.000 localit-
zacions del Goiat en els quatre anys, de 
les quals se’n desprèn una elevada mo-
bilitat, amb un patró d’activitat nocturn 
bimodal (entre les 8 p.m. i les 4 a.m.). 
Aquesta activitat s’incrementa durant 
l’època reproductiva (finals de primavera 
i principis d’estiu), i és aleshores quan 
es produeixen interaccions amb altres 
ossos. Al final de la tardor, l’activitat 

Camille

Cannellito
(2004)

Salau
(2001)

Caramellita
(2002)

Isil
(2012)

Moonboots
(2006)

Becero
(2013)

2004 Bonabè
(2006)

Salau
(2004)

2002 Plume
(2010)

Pelut
(2010)

Alòs
(2012)

Fadeta
(2010)

Bouba
(2012)

Floreta
(2010)

Patoune
(2012)

Pepito
(2011)

Calista
(2011)

Soulane
(2011)

Vila
(2011)

Nheu
(2009)

Noisette
(2009)

Nere
(1997)

Kouki
(1997)

Caramelles
(1997)

Boutxy
(1997)

Medved
(1997)

Bambou
(2007)

Pollen
(2007)

Canelle Ziva
(1996)

Papillon Pyros
(1997)

Mellba
(1996)

Palouma
(2006)

Franska
(2006)

Balou
(2006)

Hvala
(2006)

Sarousse
(2006)

Ossos autòctons Ossos introduïts, originaris d’Eslovènia

i els moviments del Goiat decreixen de 
forma significativa, abans d’iniciar la 
hivernació. S’ha detectat una mitjana de 
46 interaccions amb altres ossos per any, 
motiu pel qual es considera que Goiat 
s’ha adaptat favorablement a la població 
ursina dels Pirineus. 

L’estiu de 2018 Goiat va ser recapturat 
a la zona de Naut Aran mitjançant un 
innovador protocol i un operatiu aeri amb 
helicòpter del Cos d’Agents Rurals per tal 
de canviar-li el collar GPS, del qual s’es-
gotava la bateria. D’aquesta manera, 
el seguiment de l’animal va quedar 
garantit fins al final del projecte.

Alliberament de Goiat

Descendència de Pyros fins el 2013
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Per obtenir l’estructura genètica i 
demogràfica de la població, es van 
utilitzar diferents metodologies de mos-
treig: oportunistes (rastres, excrements, 
depredacions, observacions) 
i sistemàtiques (radioseguiment, itine-
raris i captures puntuals). Les més em-
prades van ser la realització d’itineraris 
amb la col•locació i revisió periòdica de 
paranys de pèl i de sistemes automàtics 
de fotografia i vídeo. Els equips de segui-
ment del PirosLife d’Aran i dels Pallars, 
juntament amb el Cos d’Agents Rurals 
i els Agents de Medi Ambient d’Aran, i 
amb la col•laboració d’alguns voluntaris, 
van establir i revisar 251 paranys de pèls 
i 47 càmeres de fotos i vídeos, es van 
recollir 1.078 mostres i analitzar 1.259 
contactes fotogràfics i de vídeo a l’Aran, 
el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. A més, 
es van recopilar 172 observacions d’ossos 
i 208 depredacions.

La caracterització genètica de la pobla-
ció, realitzada anualment pel Servei Ve-
terinari de Genètica Molecular de la UAB, 
a través de la identificació dels individus 
per marcadors polimòrfics (microsatè-
l•lits) i, posteriorment, per SNP (polimor-
fisme de nucleòtid únic), va permetre 
obtenir un suficient nivell de detall de la 
composició de la població. També es van 
enviar mostres genètiques a França per 
diversificar, comparar i verificar 
els resultats. 

Es van identificar 48 individus als 
Pirineus durant 2017, entre 25 i 30 d’ells 

Seguiment de la població: 
caracterització genètica 
i demogràfica

a Catalunya, amb una relació entre sexes 
(sex ratio) de 45 % mascles / 55 % feme-
lles. Durant l’any 2018 es van identificar 
40 individus. La mitjana de femelles amb 
reproducció va ser de 4,5 entre 2014 i 
2019 (27 reproduccions), i la mitjana de 
cadells nascuts entre 2014 i 2019 ha estat 
de 8,7 per any. La supervivència dels 
cadells de primer any (cadells que han 
sobreviscut el primer any i han estat de-
tectats l’any següent) ha estat del 70,6 %. 
D’altra banda, la heterocigositat ha estat 
elevada, superior a l’esperada donada 
l’alta probabilitat de consanguinitat.

Malgrat que s’ha constatat la interacció 
de Goiat amb femelles diversos anys 
durant el període de zel, no s’ha pogut 

verificar encara que hagi deixat descen-
dència. Dels 28 cadells detectats durant 
els anys posteriors a la introducció del 
mascle, només se’n van poder analitzar 
19, i cap d’ells era fill de Goiat. S’ha de 
tenir en compte, però, que els resultats 
de les anàlisis genètiques estan sempre 
disponibles un any després de la recolli-
da de les mostres i, per tant, els resultats 
del darrer any del projecte encara poden 
canviar aquesta situació.

A més de Goiat, hi ha dos mascles no 
emparentats amb Pyros: Nere (d’es-
tirp eslovena, nadiu de l’Aran, que ha 
retornat del Pirineu occidental) i el seu 
fill Canellito (de mare pirinenca, també 
provinent del Pirineu occidental).

Augment del nombre d’individus 
per any: 1996-2019
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El programa de seguiment de l’os bru a 
Catalunya va permetre delimitar la zona 
amb presència permanent d’aquests 
animals. Aquesta zona afecta la totalitat 
de la Vall d’Aran i la franja nord del 
Pallars Sobirà. Fora d’aquest àmbit, pot 
haver-hi presència d’os, però de forma 
molt puntual. És important remarcar que 
la delimitació de la zona amb presència 
permanent d’os bru no és rígida 
i s’ajusta cada any seguint la pauta del 
programa de seguiment. El mapa de 
zona permanent d’os bru s’ha obtingut 
mitjançant la suma de totes les localit-
zacions, basades en el conjunt d’indicis 

Seguiment de la població: 
caracterització geogràfica

Vielha

Pont de
Suert

Sort

confirmats mitjançant geolocalitzacions, 
contactes fotogràfics (amb càmeres 
de fototrampeig) i indicis (excrements, 
petjades, pèls i atacs) recollits en 
trampes i itineraris seguits pels equips 
del projecte.

Fruit de les reunions anuals de la Comis-
sió de Seguiment Transfronterer d’Os Bru 
als Pirineus (GSTOP), amb l’avaluació 
i anàlisi del conjunt de localitzacions 
i deteccions enregistrades a Catalunya, 
sumades a les de l’Aragó i Navarra, 
i amb dades de França i Andorra, es va 
poder elaborar el mapa de distribució 

més probable d’os bru als Pirineus, que 
actualment ocupa una àrea geogràfica de 
7.400 km2. La distribució geogràfica de la 
població d’ossos als Pirineus va augmen-
tar de forma significativa entre 2014 
i 2019. S’ha passat de 4.000 km2 al 2014 
a 7.400 km2 al 2018. 

Per al seguiment dels ossos capturats, 
es va emprar un mètode de localització 
GPS per satèl•lit, que ofereix informació 
de l’emplaçament dels animals que dis-
posen de collars emissors. Amb aquesta 
finalitat, es va recapturar el mascle Goiat 
(2018) i es va capturar el mascle Cachou 
(2019). Les localitzacions van permetre 
conèixer l’activitat dels exemplars, la 
seva mobilitat entre sectors, els possibles 
contactes amb altres individus i els llocs 
d’hibernació, així com confirmar l’autoria 
de determinats atacs sobre la ramaderia 
i l’apicultura. Un dels resultats d’aquest 
projecte va ser l’elaboració de protocols 
d’actuació: el Protocol de captura d’os 
bru a Catalunya, el Protocol de seguiment 
d’os bru a Catalunya i el Protocol de fora-
gitament d’ossos problemàtics.

Foto esquerra, col·locació de una càmera. Foto dreta, paranys de pèl.

Detecció de l’os bru a la zona permanent dels Pirineus de Catalunya

Zona Core
Zona Buffer
Indicis de la
presència 
de l’os 
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Diagnosi i disseny d’una 
xarxa de connectivitat 
ecològica i millora de l’hàbitat
Per tal d’establir una xarxa de connectivi-
tat per a l’os bru al Pirineu, cal definir les 
zones on s’ha detectat la seva presència 
construint un mapa a partir dels registres 
de diferent origen mencionats. Es van 
analitzar 19.149 casos d’os bru al Pirineu 
(Catalunya, Aragó i sud de França), 140 
dels quals són dades històriques sobre la 
població autòctona (1900-1993), i la resta, 
sobre la població introduïda (1996-2017). 

A partir dels registres anteriors, es va 
establir un model d’hàbitat que definia 
les característiques de l’entorn necessà-
ries per a l’existència de l’espècie sobre 
la base cartogràfica dels Pirineus. Això va 
permetre elaborar tres mapes de quali-
tat: per a mascles, per a femelles i per 
a femelles amb cadells. En aquests ma-
pes es van identificar les àrees rellevants 
per a l’os classificades en tres categories: 
zones adequades, zones bones i zones 
òptimes, i es va definir la connectivitat 
entre elles amb el programari Maxent.

L’anàlisi dels factors que determinen 
la presència d’os, així com el coneixe-
ment de la seva potencial distribució, 
van permetre emprendre accions per 
a la millora del seu hàbitat en zones de 
connectivitat als espais de la Xarxa Na-
tura 2000, al Parc Natural de l’Alt Pirineu 
i al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, així com a altres espais 
fora del territori català. 

Aquestes accions, dutes a terme en el 
marc d’un acord de custòdia signat amb 
l’Entitat Menor Descentralitzada d’Isil 
i Alòs i amb el suport d’ENDESA, es van 
basar essencialment a fer créixer espè-
cies que serveixen de recurs alimentari 
per a l’os, a través de dues metodolo-
gies: afavorint la seva presència amb 
accions com desbrossar (per millorar el 
creixement d’esbarzers) i plantant arbres 
fruiters. Amb aquesta darrera finalitat, 
es van recol·lectar manualment 184,4 kg 
de llavors de diversos grups vegetals 
salvatges, com el cirerer (Prunus avium), 
la pomera (Malus sylvestris), la figuera 
borda (Rhamnus alpina) i la moixera 
(Sorbus aria). Aquestes llavors, una vega-
da traslladades als vivers, es van 

fer germinar i convertir en 7.000 plàn-
tules que van servir per a la replantació 
en zones de connectivitat prèviament 
definides i prospectades. Es van adquirir, 
a més, gerds i varietats locals de pomers. 
Es van plantar 9.150 arbres i arbusts 
(18,8 % moixeres, 15,86 % figueres 
bordes, 6,5 % cirerers, 33,7 % pomers 
autòctons, 21,9 % pomers regionals, 
3,3 % gerds). Una vall  va ser plantada 
amb 17 bosquets de fruiters sobre 15 ha; 
tres zones (15 ha) dins de la Xarxa Natura 
2000 van ser desbrossades per afavorir el 
creixement de nabius, de molleres amb 
umbel•líferes i de gerds. Per contribuir 
a generar ocupació en el territori, s’han 
contractat treballadors locals per fer les 
plantacions.

Les plantacions s’han 
realitzat amb la contracta-
ció de treballadors locals 
per contribuir a generar 
ocupació en el territori

Pont de
Suert

Sort

Vielha

Passos de Goiat per carreteres

Zona Core

Via urbana

Creuaments

9.150
arbres i arbusts
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21,9 %
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Plantacións d’arbres i arbusts
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Els principals sectors afectats per danys 
produïts per os bru van ser l’apicultura 
i la ramaderia (principalment ovina). 
Per aquest motiu, s’ha desenvolupat, en 
zones de presència permanent de l’os, 
un sistema integral de mesures tant de 
prevenció i protecció com de compensa-
ció pels danys produïts.

La protecció sobre les explotacions 
apícoles va consistir essencialment en 
la instal•lació de tancats electrificats i 
la seva supervisió periòdica. A l’inici del 
projecte es va establir com a objectiu 
arribar a un màxim de cinc ruscs atacats 
per os i per any i es va protegir una mit-
jana de gairebé 29 ruscs per any, fita que 
s’ha aconseguit en finalitzar-lo.

Pel que fa a les explotacions ramaderes, 
tot i que les actuacions es van centrar en 
el bestiar petit, el més afectat pels atacs, 
també es van iniciar mesures per a la 
supervisió de ramats bovins i equins, 
amb la contractació de vaquers i eugas-
sers. La protecció integral del sector oví 
i caprí s’ha basat a oferir un servei de 
vigilància gratuït les 24 hores del dia, 
durant els cinc mesos (juny a octubre) 
quan el bestiar puja a muntanya, a tra-
vés de les accions següents: 

L’agrupament de sis ramats pro-
veint-los de gossos de protecció.

La contractació d’11 persones de 
vigilància per al bestiar de mida gran, 
17 pastors i 6 ajudants de pastor 

d’oví i cabrum, per als quals ha estat 
necessària la construcció de quatre 
cabanes i la rehabilitació de cinc de 
preexistents.

La col·locació i manteniment del 
tancament electrificat nocturn 
dels ramats.

 
Els ramaders que es van adherir al pro-
grama de prevenció signaven un conveni 
amb el Departament de Territori i Soste-
nibilitat, on es concretaven els compro-
misos que assumia cadascuna de les 
parts. Periòdicament es feien reunions 
de seguiment amb ells i, un cop acabada 
l’època de pastura estival de muntanya, 
s’avaluava la temporada i es plantejaven 
millores per a la següent.
 
El nombre de pèrdues en ramats pro-
tegits mitjançant aquests agrupaments 
vigilats ha estat significativament més 
baix que en la resta de ramats. Entre 
2015 i 2019, la probabilitat de tenir atacs 
en ramats no protegits va ser 7,5 vegades 
més elevada que en ramats protegits. 
Es va implementar un programa entre 
el DTES i la FECOC (Federació d’Entitats 
Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum) 
que promovia una subvenció per cada 
ovella, destinada a la contractació de 
pastors o bé a la protecció directa per 
part del propietari. Es van adherir al 
programa una mitjana de 17 ramats 
cada any i es van gestionar al voltant de 
30.000 caps de bestiar amb la implicació 
d’entre 46 i 48 propietaris.

Davant qualsevol avís d’incident, com ara 
un possible atac d’os, un equip tècnic 
d’experts va ser l’encarregat de despla-
çar-se al lloc dels fets , fer una inspecció 
visual, recollir mostres i analitzar-les 
per tal d’acreditar la implicació dels 
ossos en qualsevol atac a bestiar. Si es 
verificava que havia estat causat per l’os, 
s’iniciava la tramitació del pagament de 
la indemnització.

La prevenció de danys, una 
eina clau per a la cohabitació

Evolució d’atacs i danys, 2015-2019

Foto esquerra, atac a cavall. Foto dreta, pastors i ramats.
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L’anàlisi dels casos d’atacs d’os va posar 
de manifest tendències oposades segons 
el sector. La ràtio del nombre de danys 
per cada exemplar d’os bru i any va ser 
d’1,5 caps de bestiar petit (ovelles i ca-
bres), amb un augment entre 2015 i 2018 
i una forta baixada el 2019. La mateixa 
ràtio va ser d’1,5 arnes, decreixent 
des de 2017.
 
Del total d’atacs enregistrats, el 67 % va 
ser sobre bestiar i el 33 % restant, sobre 
l’apicultura. Els sectors ramaders més 
afectats van ser l’oví i el caprí, amb el 
95 % del total. El ossos van causar 160 
atacs sobre la ramaderia (una mitjana de 
32,0 atacs/any) i 263 depredacions (una 
mitjana de 52,6 atacs/any). Cada os va 
depredar 1,7 caps de bestiar (petit i gran) 
per any. També van causar 61 atacs sobre 
l’apicultura (una mitjana de 12,2 atacs/
any) i 224 depredacions.

La resistència inicial d’alguns propietaris 
a adherir-se totalment o parcialment als 
programes de protecció va incrementar 
l’impacte de l’os sobre els seus ramats; 
els ossos van concentrar els atacs on 
trobaven més facilitats: els ramats 
no protegits. 

D’altra banda, l’elevada i recent activitat 
depredadora dels mascles Goiat (2017 
i 2018) i Cachou (2019) sobre poltres 
i eugues va generar una gran tensió 

social, especialment entre alguns pro-
pietaris d’aquest tipus de bestiar, que 
van constatar la necessitat de millorar 
els sistemes de protecció del bestiar 
gros. De manera experimental, es van 
aplicar mètodes de condicionament 
químic aversiu a fi de provocar estímuls 
negatius en el mascle Cachou quan va 
menjar carn d’equí. Els resultats positius 
fins avui, atès que no s’ha comprovat cap 
més atac a equins després de fer servir 
aquest mètode.

En resposta al comportament reitera-
dament depredador de l’os Goiat, es va 
elaborar i aprovar un protocol d’in-
tervenció amb ossos problemàtics als 
Pirineus. Aquest document, impulsat per 
la Generalitat de Catalunya i el Conselh 
Generau d’Aran, va ser elaborat pel Grup 
de Treball de l’Os Bru als Pirineus, for-
mat per personal tècnic del Ministeri de 
Transició Ecològica i dels governs de Ca-
talunya, Aran, Aragó i Navarra, i aprovat 
per la Comissió Estatal per al Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat. Aquest Protocol 
concreta les mesures de dissuasió que 
cal aplicar a ossos considerats proble-
màtics perquè, quan s’acostin al bestiar 
o retornin a menjar les restes de la seva 
presa, tinguin una experiència aversiva 
i modifiquin el seu comportament. Si 
això no funciona, el Protocol preveu que 
es pugui prendre la decisió d’extreure 
l’exemplar problemàtic del medi.

Aquest Protocol d’intervenció amb ossos 
problemàtics estableix que una de les 
mesures a aplicar ha de ser la captura i 
la telelocalització d’aquests exemplars. 
Per aquest motiu, es va substituir a 
Goiat la bateria del seu collar, i el maig 
de 2019 es va capturar l’os Cachou, que 
havia ocasionat reiterats atacs a bestiar 
i, sobretot, a assentaments apícoles molt 
a prop de poblacions de la Vall d’Aran. Es 
va capturar amb una trampa Culvert. 
Com a mesura addicional especial, 
es va construir un recinte per donar 
assistència a ossos amb problemes. La 
infraestructura està dissenyada princi-
palment per acollir ossos orfes, atès que 
aquests han estat els casos més comuns 
els darrers anys, per bé que també pot 
acollir, temporalment i excepcionalment, 
ossos adults ferits o malalts. El recinte 
està ubicat al costat de les instal•lacions 
d’Aran Park (Bossòst).

Gos de protecció amb el ramat
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Per tal de portar a terme les mesures de 
protecció esmentades, és essencial la 
informació i coordinació constant amb 
tots els sectors implicats (ramaders, 
caçadors, sector turístic, administració 
local) i amb la resta de la població local.

 
Pel que fa a les accions dirigides al 
sector ramader i als caçadors, en 
destaquem les següents:

Realització de tallers amb ramaders i 
caçadors, amb l’objectiu de presen-
tar el projecte PirosLife i les accions 
previstes per a la prevenció de danys, 
i d’establir un debat per fomentar 
l’aportació de propostes conjuntes 
per a la millora del model de gestió 
i, finalment,  elaborar un manual 
de bones pràctiques en zones amb 
presència d’os. 

S’ha organitzat, amb ramaders i 
ajuntaments, una visita tècnica als 
Abruzzos (Itàlia) i una altra a Somiedo 
(Astúries), dues zones amb població 
estable d’ossos i una llarga experièn-
cia en la seva gestió, per conèixer el 
seu sistema de prevenció de danys 
als ramats. 

Amb l’objectiu d’informar i capacitar 
les persones que s’estan formant, 
s’han fet xerrades a escoles agràries 
i forestals, instituts i universitats de 
Catalunya i s’han elaborat tres vídeos 
per mostrar les mesures de prevenció 
aplicades en el marc del Projecte. 
També s’han establert acords anuals 
perquè alumnes de l’Escola de Pas-
tors de Catalunya facin pràctiques en 

Informació i coordinació amb 
el sector primari (ramaders) 
i altres sectors 

agrupaments del projecte.
S’han fet sessions de formació sobre 
gossos de protecció de ramats, 
i també s’ha informat els apicultors 
transhumants sobre les mesures de 
prevenció d’atacs a les arnes.

Així mateix, s’ha organitzat el Simposi 
titulat “Experiències europees en siste-
mes de prevenció de danys per grans 
depredadors” i les Jornades cientifico-
tècniques internacionals titulades 
“El retorn dels grans carnívors en zones 
de muntanya”, que han reunit parti-
cipants procedents d’administracions 
autonòmiques i locals, universitats, cen-
tres de recerca, entitats ambientalistes 
i ecologistes i particulars de Catalunya, 
França, Itàlia, Eslovènia, Polònia, Aragó, 
Navarra, Cantàbria, Astúries, Galícia 
i Castella i Lleó, en un esdeveniment 
de tres dies a Món Natura Pirineus (les 
Planes de Son), amb més de 200 inscrits. 
L’objectiu de les Jornades ha estat donar 
a conèixer la feina feta en el Projecte 
i compartir experiències d’altres territo-
ris en la gestió tant de l’espècie com del 
conflicte social.

Mediació

El posicionament d’una part del sector 
ramader ha estat, des de l’inici del pro-
jecte, de molta reticència a la presència 
d’una població d’ossos en el territori. 
Els danys causats per alguns dels indi-
vidus no han fet més que incrementar 
aquest malestar.

Per aquest motiu, l’any 2018 es va iniciar 
una actuació mediadora que ha de 
mantenir-se al llarg del temps, més enllà 
del projecte PirosLife. Consta de tres 
fases, de les quals s’han executat les 
dues primeres. Una diagnosi per avaluar 
la disponibilitat de les parts a explorar 
punts de trobada ha estat la primera. 
Una segona orientada sobre tot a dos 
aspectes. Per una banda, avaluar si el 
grup d’entrevistats participen activament 
en un format de debat diferent a l’habi-
tual on s’aborden temes rellevants que 
els preocupen i que estan en el nucli 
del malestar. I, d’altra banda, acordar les 
bases d’un futur espai de trobada per 
debatre i arribar a conclusions 
operatives per a resoldre els temes 
que preocupen.

Finalment, la tercera fase correspon a la 
constitució d’una Taula permanent de 
treball on es materialitzaran les possibles 
solucions efectives al temes que preocu-
pen. Aquesta Taula hauria de tenir conti-
nuïtat més enllà del projecte PirosLife.

Participants a les jornades.
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Divulgació, educació 
i voluntariat ambiental

Xarxa de voluntaris i altres 
col·laboradors

Es va crear, a través de l’Associació La 
Paniquella, un programa de voluntariat 
amb quatre àmbits de participació desti-
nats al seguiment i detecció de l’os bru, 
la prevenció de danys i la sensibilització 
i altres tasques puntuals. Aquesta xarxa 
de voluntaris PirosLife va comptar amb la 
participació de més de 50 persones.

Complementàriament, i en col·laboració 
amb el Gremi de Fusta i Moble, es va 

Instal·lació de quatre panells infor-
matius, en punts estratègics de la Vall 
d’Aran i el Pallars Sobirà, per oferir en 
diversos idiomes informació sobre el 
Projecte i els seus objectius, la biolo-
gia de l’os bru i les actuacions que es 
porten a terme.

Edició de material divulgatiu di-
vers: dos desplegables (“L’os bru als 
Pirineus centrals” i “Com compor-
tar-se en un territori amb os bru”); 
un butlletí semestral, el còmic Com 
podem ajudar en ‘Mastí’ a cuidar 
el seu ramat?, i elaboració de tres 
vídeos divulgatius sobre les mesures 
de prevenció d’atacs i els gossos de 
protecció de ramats.

Publicació d’un número especial a la 
revista Quercus, i reportatges a dife-
rents revistes.

Organització de 105 conferències 
i xerrades, destinades principalment 
a la població i a les escoles locals 
on habita l’os bru, així com a altres 
comarques de Catalunya i a Astúri-
es, València, França i Eslovènia, amb 
l’assistència de 3.620 persones.

Creació d’una pàgina web pròpia del 
projecte (www.piroslife.cat/en), d’un 
compte a Twitter (www.twitter.com/
PirosLife) i un de Facebook (www.
facebook.com/PirosLife).

Formació dels guies turístics de 
les zones d’alta muntanya amb 
dos cursos monogràfics per a 
guies de natura i diverses sessions 
formatives destinades  a empreses 
d’equipaments turístics.

Disseny de tres rutes circulars de 
l’os dins el Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, amb informació inter-
pretativa sobre la biologia i el 
comportament de l’espècie. Totes 
les activitats han estat centrades 
en l’os com a reclam per al turisme 
rural i de muntanya. 

Creació, mitjançant un conve-
ni amb el Consorci de les Valls 
d’Àneu, d’una plataforma de 
producte turístic per promoure la 
comercialització de 87 experiènci-
es específiques del territori, de 45 
empreses i entitats diferents. 

Així mateix, elaboració d’un Pla 
d’acció que doni continuïtat a la 
promoció turística més enllà del 
període del projecte.

Creació d’un grup de treball coor-
dinat per la Universitat de Lleida, 
integrat per professionals del Camp 
d’Aprenentatge de les Valls d’Àneu 
i de la Vall de Boí i els centres de 
recursos pedagògics del Pallars, l’Alta 
Ribagorça i la Vall d’Aran, i encar-
regat de desenvolupar la proposta 
educativa del Projecte. Les accions 
portades a terme per incidir en les 
escoles situades en zones amb pre-
sència d’os es basen en la formació 
contínua dels mestres i en la creació 
de dues maletes de materials peda-
gògics (educació infantil i primària), 

així com en la formació d’alumnes 
de grau en educació primària de la 
Universitat de Lleida. A més, creació 
d’un blog educatiu (www.sites.google.
com/site/piroslife/). Per altra banda, 
creació d’una xarxa d’educació ambi-
ental amb la participació de la Fun-
dación Oso Pardo, la Fundación Oso 
de Asturias, la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León, el Centro 
de Investigación del Medioambiente 
de Cantabria, la Asociación de la 
Casa del Oso del Pirineo, la Universi-
tat de Lleida i professorat implicat en 
aquest projecte.

organitzar un camp de treball i aprenen-
tatge per reconstruir la cabana de pastor 
d’Estanilles, que va ser malmesa per un 
incendi, restauració guardonada amb 
un premi del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya.

A més, es van fer més de 30 col•labo-
racions amb alumnes en pràctiques i 
becaris realitzant treballs de recerca, 
procedents de l’Escola de Capacitació 
Agrària de Santa Coloma de Farners 
i de diverses universitats nacionals 
i internacionals.
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Beneficis del projecte
Beneficis ambientals i  de 
millora de la sostenibilitat

Les actuacions de millora de 
la qualitat de l’hàbitat, així 
com les encaminades a afa-
vorir la coexistència entre l’os 
bru i la població local, reper-
cutiran en la mateixa espècie, 
però, com a espècie paraigua, 
també sobre altres espècies 
amb les quals comparteix 
hàbitat, com el gall fer, el 
trencalòs, la rata almes-
quera, la llúdriga i diversos 
quiròpters que apareixen als 
Annexos II i IV de la Directiva 
Hàbitats (Directiva 92/43/CEE) 
i de la Directiva Aus (Directiva 
2009/147/CE), inclosos en el 
Llistat d’Espècies Silvestres 
en Règim de Protecció Especi-
al. Les accions de restauració 
de prats de dall i la plantació 
de fruiters inclouen hàbitats 
d’interès prioritaris al LIC Alt 
Pallars (ES5130003). A més, 
contribueixen al compliment 
de les polítiques ambientals 
de la Unió Europea; en con-
cret, als objectius sobre la 
biodiversitat.

Foto esquerra, Xerrada de divulgació del Projecte al camp de treball de natura de Sorellona, a l’Alt Pirineu. Foto dreta, plantació d’arbres.

Beneficis socials

Les accions de divulgació 
del Projecte han aconseguit 
millorar la conscienciació de 
la població i de la matei-
xa Administració sobre la 
importància ambiental i 
socioeconòmica de l’os bru. 
Com a resultat, es van crear 
productes exportables, que 
són actualment utilitzats a 
escoles i centres d’educació.

L’establiment d’unes bases 
per a la mediació del conflic-
te pretenen garantir la consti-
tució d’una taula permanent 
de treball on es buscaran 
solucions efectives als temes 
que preocupen.

Beneficis de gestió

Durant aquests anys s’ha mi-
llorat la gestió amb el sector 
primari local, s’ha incremen-
tat el nombre d’explotaci-
ons ramaderes i apícoles 
protegides dels potencials 
atacs per os i ha augmentat 
qualitativament l’actitud 
col•laboradora general dels 
ramaders i apicultors. Queda 
pendent la millora de la ges-
tió i protecció del ramat gran, 
boví i equí.

La informació obtinguda 
sobre la distribució de l’os al 
Pirineu, així com la cartogra-
fia generada i el protocol de 
seguiment, serviran com a 
eines fonamentals i punt de 
partida per a la gestió de l’es-
pècie en el futur immediat.

L’experiència i els protocols 
de seguiment, captura 
i foragitament generats 
durant el Projecte s’aplicaran 
a altres administracions on 
l’os conviu amb poblacions 
humanes.

El Projecte ha creat un prece-
dent en l’ús de metodologies 
dinàmiques innovadores de 
captura i seguiment d’ossos  
a la Península Ibèrica.

Beneficis econòmics

Atès que l’os bru és una espè-
cie de caràcter mediàtic, situat 
al cim de la xarxa tròfica, s’ha 
utilitzat com a atractiu per a 
un turisme basat en els valors 
naturals, que potenciaran 
i milloraran l’estat econòmic 
de negocis locals.

La contractació d’alguns 
serveis per implementar 
el projecte PirosLife i de 
personal qualificat per a 
treballs a la zona d’aplicació 
ha suposat una oportunitat 
de negoci per a les persones i 
les empreses locals.
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Línies de futur
Per tal de garantir la protecció i conser-
vació de l’actual població d’ossos del 
Pirineu, cal continuar impulsant accions 
de conservació, emmarcades en quatre 
blocs de treball:

Seguiment biològic i ecològic 
de la població d’os bru a Catalunya

Coexistència amb la ramaderia exten-
siva i l’apicultura.

Comunicació, educació i sensibilització 
social.

Gestió i coordinació interna i externa 
(transfronterera i internacional).

Per tal de treballar els blocs anteriors, es 
desenvoluparan les accions recollides al 
Pla d’accions a deu anys. Entre aquestes, 
cal destacar-ne:

Continuació del seguiment biològic i 
ecològic de l’espècie, aplicant-hi i mi-
llorant els mètodes utilitzats fins ara.

Consolidació del sistema de prevenció 
dels atacs al bestiar petit i a l’apicul-
tura que tingui en compte els pro-
gressos i resultats positius obtinguts, 
focalitzats en dos punts: d’una banda, 
s’han d’implementar les mesures 
de prevenció en un major nombre 
d’explotacions ramaderes i aconseguir 
que s’hi adhereixin de forma defini-
tiva aquelles que només ho han fet 
ocasionalment. D’altra banda, s’ha de 
crear un procediment de protecció de 
ramats de bestiar de mida gran.

Creació d’un mapa de risc potencial 
d’atacs, elaborat a partir de dades 
actuals i futures (ossos, ramaderia i 
apicultura), amb diferents graus d’in-
tensitat per tal de dirigir els esforços 
prioritàriament cap a aquestes zones. 

Creació d’un catàleg actualitzat de 
productes turístics al voltant de l’os 
i donar-li continuïtat.

Potenciació del seguiment de l’os bru 
amb intercanvi continuat d’informació 
i ampliació d’experiències i coneixe-
ments amb altres projectes europeus 
i internacionals.

Aprovació i publicació del Pla de recu-
peració de l’os bru a Catalunya.

Manteniment i enfortiment de l’estreta 
coordinació entre totes les adminis-
tracions pirinenques, incrementant 
les reunions i el treball coordinat, així 
com les visites periòdiques i l’assis-
tència a congressos i simposis sobre 
grans depredadors.

Foto esquerra, Xerrada de divulgació del Projecte al camp de treball de natura de Sorellona, a l’Alt Pirineu. Foto dreta, plantació d’arbres. Foto esquerra, desbrossament. Foto dreta, plafons divulgatius al refugi del Fornet .

Per tal de garantir la 
protecció i conservació 
de l’actual població 
d’ossos del Pirineu, 
cal continuar realitzant 
accions de gestió



Beneficiari 
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Beneficiaris
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