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EDITO

Els ossos són plantígrads que des de temps immemorials han habitat les nostres muntanyes i tota la
serralada pirinenca; inspiradors de llegendes i festes populars, però paradoxalment perseguits durant
segles fins a la seva pràctica desaparició a la meitat del segle XX.
Un animal sens dubte admirat i temut alhora, que reintroduït l'any 1996 als Pirineus, sempre ha estat
objecte de polèmica i de rebuig per part de certs col·lectius o millor dit per una part de les persones que
formen aquests sectors de la nostra societat, car sovint s'estigmatitza a tothom per formar part d'una
professió o d'una associació determinada, quan com tots sabem cada individu té les seves pròpies
creences.
Tanmateix, el que està clar és que l'odi de certes persones ha estat tal que alguns exemplars d'os han
estat trobats morts ja sigui per trets d'armes de foc o enverinats, tant a França com a Espanya.
Animal adorat a la prehistòria i així en són testimonis les troballes arqueològiques efectuades en algunes
coves franceses, que en l'actualitat i malgrat que la política de reintroducció es troba confrontat al difícil
equilibri que suposa conciliar la protecció dels usuaris de la muntanya, cada cop més nombrosos, la
subsistència de les activitats humanes i la seva pròpia existència en tant que espècie protegida.
Aquesta cohabitació entre la fauna salvatge i els humans és sens dubte possible i així ha estat al llarg de la
història, per tal com les persones necessitem la natura per sobreviure, si bé aquesta darrera no ens ha de
menester a nosaltres.
Cal respectar la natura i saber valorar i gaudir de la visió dels animals salvatges, identificar els rastres que
deixen i tot el que denoti la seva presència, i sobretot entendre que són éssers lliures i que pertanyen a
unes muntanyes que no pertanyen exclusivament als humans.
Si un dia tenim l'ocasió de veure un os, una ossa o un osset, observem-lo i gaudim del moment, sobretot
no forcem la situació acostant-nos més del compte, no vulguem fer la gran fotografia, siguem humils i que
la nostra presència sigui gairebé imperceptible.
Les darreres dades estadístiques indiquen que la població dels ossos dels Pirineus continua augmentant
encara que molt lentament, el que ens pot augurar un futur prometedor quant a la subsistència de l'espècie
i a la seva presència al nostre País.
Jaume.
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ÚLTIMES NOTÍCIES
PANDA GEGANT
Des dels anys vuitanta s'ha considerat l'os panda com
a espècie en perill d'extinció. Aquests animals que
habiten als boscs de bambú del Tibet i sud-oest de la
Xina, van veure els seus nombres tan disminuïts que
es pensava que s'extingirien del tot. Però gràcies a
esforços d'ecologistes i entitats governamentals s'ha
aconseguit recuperar les poblacions de joves
reproductius; tant en llibertat com en captiveri, prou
perquè l'especie passi d'estar en estat de perill
d'extinció a estat de vulnerabilitat.
Tot i ser un petit pas, ens demostra que els esforços
de conservació estan funcionant. Les claus per obtenir
aquest nou estat han sigut la creació d'espais
protegits, com el Parc Natural del panda gegant, i
estrictes lleis de prohibició de la caça furtiva, que
conjuntament amb esforços de conscienciació a la
població han permès un augment del nombre
d'exemplars. L'especie encara afronta dificultats com
són les séqueres i temperatures extremes provocades
pel canvi climàtic i la contaminació causada pels
turistes que visiten els parcs així com l'expansió de la
civilització als boscos de bambú separant poblacions
reproductives. És per això que els esforços encara
continuen perquè la població en llibertat continuï
augmentant.

L'OS MÉS BUSCAT
Hank el Tank, un os negre Amèrica de 227 kg que viu
a Tahoe, una àrea a la frontera entre Califòrnia i
Nevada que té la població més gran d'ossos negres
d'Amèrica del Nord. Des de l'estiu la policia va rebre
més de 150 trucades que acusaven aquest exemplar
d'entrar a cases, saquejar brosses i garatges buscant
menjar humà. Quan els humans envaeix territoris
d'animals salvatges pot tenir conseqüències perilloses,
com trobades entre ossos i persones, normalment
aquests animals són bastant porucs i fugiran en veure
els humans, però aquest no és el cas d'en Hank que
obre portes de cases sense vergonya. En Hank s'ha
guanyat el sobrenom de Tank a causa de la seva gran
mida, els experts sospiten que podria ser a causa de
tenir menjar disponible tot l'any, que hauria provocat
que es saltés el període d'hibernació i pogués assolir
aquesta envergadura.
Arran de les acusacions, la policia de Tahoe va posar
una ordre de cerca i mort per l'animal, ja que era una
amenaça pel públic, però gràcies a vídeos i històries
virals de les residents, una petició per salvar-li la vida
es va posar en marxa. Obligant la policia a dur a terme
una investigació més profunda i gràcies a evidències
d'ADN van determinar que Hank de Tank no és l'únic
lladre agosarat de menjar, sinó que dues altres
femelles no identificades també participen en les
incursions a territori humà. Per evitar sacrificar els
animals, el nou pla és atrapar-los i relocar-los en un
lloc més segur allunyat de la població, si els animals
tornen a reincidir.
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ÚLTIMES NOTÍCIES
OSSOS POLARS EN PERILL
Churchill Canadà coneguda com la capital dels
ossos polars del món, compta amb uns 800
exemplars aproximadament a la regió que
romanen a la tundra guardant energia fins que la
Bahia es congela i poden passar l'hivern caçant
foques i altres al mar gelat. Però a causa del canvi
climàtic, cada any el gel apareix més tard i es
desfà més aviat, això és una sentència de mort
pels ossos, ja que els mesos abans de la formació
de gel no tenen com menjar, i durant el temps que
roman gelat han d'acumular prou grassa per
sobreviure la resta de l'any. Quan abans es fon el
gel abans es queden sense menjar, i quan més
triga a tornar-se a gelar més període de fam
passen.
Cada dia que els ossos passen a la tundra en
comptes del gel perden aproximadament un quilo
de pes. Aquest és el pitjor escenari pels ossos, i
les conseqüències ja es fan notar, cada any hi ha
menys femelles embarassades, i la població ha
disminuït un 30% des de 1987. La població de la
ciutat que majoritàriament viu del turisme, també
es preocupa pel seu futur, ja que sense ossos
polars es perd l'atractiu de la ciutat. Les
companyies que fan excursions a la tundra estan
canviant la seva flota a vehicles elèctrics I les
zones que poden accedir s'han vist limitades al
mínim
per
no
molestar
als
animals,
lamentablement sense gel aquests esforços són
inútils. La previsió d'escalfament del planeta en els
pròxims anys tampoc és bones notícies per
aquests animals i s'estima que les poblacions
col·lapsarien el 2040 si seguim pel mateix camí.
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L'ós bru: presentació
El primer ós, l'hemició, va aparèixer fa uns 20 milions
d'anys. Les successives evolucions han portat a la llum
l'avantpassat de l'ós bru, fa 8 milions d'anys: l'os
d'Alvèrnia o ós etrusc. D'aquesta branca descendeix el
famós ós de les cavernes (Ursus spelaeus) els primers
vestigis es remunten a 1,5 milions d´anys.

La destrucció directa i la degradació del seu hàbitat són
les principals causes del seu declivi. Tot i que els óssos
es beneficien d'una protecció total a Grècia, Itàlia, França
i Espanya, encara existeixen actes de caça furtiva i
persisteixen els conflictes amb les poblacions que viuen
en contacte amb ells. D'altra banda, els atacs als biòtops
dels óssos com l'explotació forestal, el desenvolupament
i obertura de carreteres i senders, el desenvolupament
del turisme, amenacen aquestes poblacions fràgils.

Molt estès a Europa, va desaparèixer en el període
aurinyacià (- 30.000 anys aprox.) que coincideix amb
l'explosió demogràfica humana.
Al final de l'era terciària, els óssos d'Alvèrnia i etruscs es
van estendre per diferents climes, donat a llum fa uns
600.000 anys a la Xina, l'ós bru actual. Es va instal·lar a
Europa, a les zones temperades 250.000 anys abans de
la nostra era.

L'ocupació humana ha forçat la retirada de l'ós bru cap a
zones de muntanya menys accessibles. Des del segle
XIX, a França, per exemple, la població d'óssos només
existeix als Pirineus i als Alps. Des de principis del segle
XX, l'espècie ha experimentat un ràpid declivi, per arribar
als anys 80 a uns quinze individus i després a 6
(escampats per les valls d'Ossau i Aspe) al principi dels
90.

Fa 3.000 anys, l'àrea de distribució de l'ós bru (Ursus
arctos) encara cobria tot el continent europeu. Avui en
dia, només el nord d'Escandinàvia, en grans àrees de
Rússia i en determinats sectors dels Carpats, l'ós
disposa d’un gran espai habitable.

Mitjançant l'adopció de la Directiva núm. 92/43 sobre la
conservació dels hàbitats naturals, la fauna i la flora
silvestres, coneguda com “hàbitats”, la Unió Europea ha
volgut donar suport en particular a les accions a favor
d'aquesta espècie considerada com a prioritària.
Els programes de reintroducció tenen com a objectiu
restaurar una població viable d'óssos. La història de l'ós
bru continua als Pirineus i altres llocs…

La història de l’ós als Pirineus.

Al sud d'Europa, la seva distribució s'ha fragmentat en
nuclis de població aïllats amb un nombre reduït.
Actualment, el mamífer terrestre més gran de la Unió
Europea segueix present a set Estats membres:
Finlàndia, Suècia, Àustria, Grècia, Itàlia, França i
Espanya.

Document d'identitat: Ós bru

Nom científic: Ursus arctos
Descripció: mamífer carnívor de la família dels Ursidae.
Un mascle pesa de mitjana entre 80 i 230 kg, enfront de
70 a 170 kg per a una femella. El pes, òbviament, varia
molt segons l'edat, el sexe, les estacions (a la tardor, l'ós
gairebé s’engreixa un 30% respecte al seu pes habitual) i
la dieta. Dempeus sobre les seves dues potes posteriors,
l'ós assoleix d'1,70 a 2 metres, mentre que mesura de
0,90 a 1,20 metres a la creu. El pelatge marró de l'ós
varia segons l'individu, l’edat i l’estació, des del beix clar
fins al negre. La seva vista és mediocre, però l’oïda i
l'olfacte estan molt desenvolupats.

L'ós és un animal omnívor oportunista, amb un clar
domini vegetatiu. La seva dieta es compon d'un 75 a un
80% de plantes (fruits secs i carnosos, plantes herbàcies,
tubercles) i d'un 20 a 25% d'aliments d'origen animal
(ungulats salvatges o domèstics, micromamífers, amfibis,
insectes i altres invertebrats). La tria dels aliments és
molt variable segons els individus, les oportunitats, els
recursos de l’entorn i les estacions.
Reproducció: El període de zel s'estén des de finals
d'abril fins a mitjans de juny. Com altres espècies, l'ós té
una gestació retardada, és a dir que la durada real de la
gestació és molt curta (només de 8 a 10 setmanes). La
femella dona a llum d’1 a 3 cadells de mida molt petita (al
voltant de 300-400 grams), al cau d'hibernació, en ple
hivern. La mortalitat dels cadells és molt elevada
(accidents, desnutrició, depredació, infanticidis per part
dels mascles adults), sobretot durant el primer any; així,
menys del 50% dels cadells arriben a l'edat adulta.
Longevitat: en estat salvatge, un ós viu entre 25 i 30
anys.
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Les 8 espècies d'óssos:
Estat de la IUCN

L’ós lippu (Melursus ursinus)
Hàbitat: Índia, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka.
Nombre estimat d’individus: menys de 20.000.
Estat de la IUCN: vulnerable

L’ós bru d’Europa (ursus arctos arctos)
Estat de la IUCN: No concernit. L’espècie no està
amenaçada globalment. Tot i això, l’ós bru està en
perill d’extinció en alguns països europeus i fins i tot
l’espècie està extinta localment.

El panda gegant (Ailuropoda melanoleuca)
Hàbitat: a la Xina, entre 1.500 et 3.000 metres
d’altitud
Estimació del nombre d’individus: menys de 2.000
individus en la natura.
Estat de la IUCN : vulnerable
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L’ós negre asiàtic (Ursus thibetanus)
Hàbitat : nord d’Àsia, des de l’Iran fins a
les illes del nord del Japó, passant pel
Tibet, la Manxúria, Birmània i Laos.
Nombre d’individus : cap estimació fiable
Estat de la IUCN : vulnerable

L’ós negre americà o Baribal (Ursus americanus)
Hàbitat: Etats-Units i Canadà
Estimació del nombre d’individus: + de 500.000
Estat IUCN: preocupació menor

L’ós d’antifaç (Tremarctos ornatus)
Hàbitat: Andes, de Xile a Colòmbia i Veneçuela
Estimació del nombre d’individus: uns pocs milers, poc fiable
Estat de la IUCN: vulnerable

Les 8 espècies d'óssos:
Estat de la IUCN

L’ós malai o ós del cocoter (Helarctos malayanus)
Hàbitat: en arbres de boscos tropicals al nord-est de
l’Índia i el sud de la Xina, Bangladesh, Birmània,
Tailàndia, Cambodja, Vietnam, Malàisia i les illes
d’Indonèsia.
Estimació del nombre d’individus restants : no hi ha cens
fiable.
Estat de la IUCN: vulnerable

Vols ajudar?

L’ós blanc o ós polar (Thalarctos maritimus)
Hàbitat: a les costes àrtiques o a la banquisa, des de
Hubson (Canadà) fins a Kamchatka (extrem est de
Sibèria) així com a Groenlàndia
Estimació del nombre d’individus restants :
22.000 a 27.000, dels quals 15.000 al Canadà
(nombre decreixent).
Estat de la IUCN: vulnerable

www.polarbearsinternational.org

www.fundacionosopardo.org

www.paysdelours.com

www.bsbcc.org
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Conviure amb l'ós bru
El planeta acull un patrimoni natural ric, únic i divers,
inclòs l'ós bru. Tenint en compte que aquesta riquesa
constitueix un patrimoni natural de valor estètic,
cultural, científic, recreatiu i econòmic, és important
preservar-lo i transmetre'l a les generacions futures.
Conservar i gestionar aquest patrimoni és una
qüestió de dignitat humana.
Conservar una espècie és fer molt més que salvar
aquesta espècie, és també participar en la
conservació de la natura, dels medis capaços
d'acollir-la. Així doncs, preservant l'ós bru i el seu
hàbitat, també estem preservant moltes espècies
animals i vegetals igualment importants, encara que
menys conegudes.
És, doncs, abans que res per raons ètiques, que la
salvaguarda de l'ós bru és essencial i, per extensió,
la d'un depredador com el llop.
El retorn de l'ós i el llop està associat al retorn d’una
naturalesa feréstega. La seva presència va més enllà
del marc ecològic i provoca tensions polítiques,
socioeconòmiques i culturals a les zones rurals. La
protecció d'aquestes espècies també revela canvis
en la societat a favor del medi ambient.
Els crítics dels óssos i els llops, acusen aquests
animals i els seus protectors de voler posar fi a les
activitats humanes a la muntanya. D'altra banda, els
protectors del medi ambient acullen la presència de
grans depredadors que encarnen una biodiversitat i
una natura que es reconstitueix després d'haver estat
degradada.
En conjunt, l'opinió pública és favorable a la protecció
d'aquestes espècies. Contràriament a la creença
popular, les persones allunyades de les zones
problemàtiques no són les úniques que aprecien la
presència d'aquestes espècies. Als Pirineus, un
corrent d'opinió favorable cap a l'ós, recorre tota la
societat. Però per a molts criadors dels Pirineus, els
depredadors salvatges només són mitjans utilitzats
per desfer-se'n d’ells. Així, presenten els protectors
de la natura com a antihumanistes, ja que voldrien
substituir la presència humana en el medi natural per
una natura salvatge.
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A més, per a molts opositors dels óssos i llops, són
una falsa causa ambiental. Els actors agraris
presenten el pastoralisme, és a dir, la ramaderia
transhumant de muntanya, com una causa ecològica
superior. Aquest, per la seva acció mil·lenària,
contribuiria sempre a una rica biodiversitat gràcies a
l'acció de les ovelles que mantenen els paisatges
oberts de muntanya.
Una abundant flora i fauna, estaria vinculada a
aquesta activitat humana que restringeix la invasió
salvatge considerada perillosa. Per a alguns, aquests
animals ja no són ni tan sols naturals.
Aquesta idea acompanya els promotors de la tesi de
la reintroducció del llop ja que, per a ells, els humans
són a l'origen d'aquest retorn per alliberaments
artificials. En canvi, pel que fa a l'ós en els Pirineus,
no calen rumors, ja que es tracta d'una reintroducció
(1996-1997) i després d'un reforç (2006) gràcies a la
captura i alliberament d'óssos d'Eslovènia. En la
mesura que aquests óssos estan equipats amb xips
electrònics i són rastrejats per telemetria i GPS,
s'assemblen a una fauna controlada a distància o fins
i tot "naturalitzada" que no tindria res de natural.
Des de la representació de l'espai fins als estils de
vida, les poblacions anomenades rurals han canviat i
s'apropen a les poblacions urbanes. Les activitats
principals ara es relacionen més amb el turisme i els
serveis que no pas amb l'agricultura en sentit estricte.
Inevitablement s’ha produït una barreja sociològica.
Aquests desenvolupaments, però, no són del gust
d’alguns col·lectius perquè també han anat
acompanyats d'un canvi en l'ocupació de l'espai, ja
que el camp s'ha convertit sobretot en un lloc de vida
més que no pas en un lloc de producció.
Els pagesos, una minoria en un món on fa temps que
són la majoria, viuen encara més malament la intrusió
d'aquests animals. En afavorir les granges més
grans, l'angoixa dels ramaders d'ovelles s'ha
accentuat.
Professió empobrida als Alps i als Pirineus,
l'agricultura
acumula
dificultats
econòmiques,
competència estrangera i sobrecàrrega de treball en
una sola persona.
Aquest malestar també es manifesta en la negativa a
ser considerats “jardiners de la natura” donat que la
societat ja no els considera productors essencials.

L'impacte ecològic de la ramaderia ovina mereix un
autèntic debat. Els seus efectes positius sobre la
biodiversitat semblen formar part de l'evidència que
poques vegades es qüestiona o es discuteix.
No obstant això, diversos elements permeten matisar
aquesta idea tan difosa en nom de la qual la
protecció dels grans depredadors esdevindria
il·legítima.
En primer lloc, el pasturatge d'ovelles, tal com s'ha
dut a terme durant diverses dècades, no ha
evolucionat necessàriament cap a una gestió
ecològicament responsable a les zones de muntanya.
La tendència ha estat portar la ramaderia ovina cap a
pràctiques ramaderes: els ramats són cada cop més
grans, requereixen poca mà d'obra i produeixen poc
valor afegit.
Tanmateix, la gestió de grans ramats no és fàcil i els
riscos de sobrepasturatge i sotspasturatge són
elevats. Aquestes formes de pasturatge no
impedeixen el tancament de paisatges. Diversos
botànics i fitosociòlegs que estudien les muntanyes
alpines des de la dècada de 1950 alerten la població
sobre les conseqüències de l'evolució de les
pràctiques de reproducció a les pastures sota alpines
i les pastures de muntanya.

Per tant, el pasturatge no és necessàriament bo per a
la biodiversitat i el manteniment del paisatge. Aquests
autors observen una supervisió humana insuficient
dels ramats d'ovelles així com l'empobriment i
degradació específics de determinats entorns de
muntanya lligats al mal pasturatge.
Això matisa fortament l'adagi que fa de les ovelles i
els criadors els veritables “protectors” de la
biodiversitat a les muntanyes.
A més, algunes formacions vegetals (gespes altes
alpines) estan obertes de manera natural. En altres
indrets, és l'acció humana directa, i no estrictament
animal, la que condueix a l'obertura del paisatge. La
vigilància que reequilibra la pressió del pasturatge,
l'acció mecànica d'arrencar les plantes llenyoses, la
sega i la crema són els mitjans per mantenir
aquestes àrees potencialment riques en biodiversitat.

L'èxode rural, els efectes de la competència
internacional,
l'arribada
dels
tractaments
farmacèutics (aquests es troben en els fems del
bestiar provocant una contaminació que delma la
microfauna) han provocat canvis socioeconòmics i
pèrdues culturals. Són a l'origen d'aquests canvis
d'impacte al medi ambient. La desaparició o
transformació de la vigilància ha fet més
problemàtica la qüestió dels depredadors. I aquests
revelen els indicats trastorns.
Si bé hi ha vies prometedores per salvaguardar
l'activitat pastoral, les autoritats públiques no actuen
necessàriament en tots els nivells per desenvoluparles. Els depredadors permeten subratllar aquesta
paradoxa i aporten, a més de la mediatització de la
professió pastoral, el finançament.
Un pastor finançat vetlla millor per l'estat general del
ramat: un gos guardià allunya els lladres, els gossos
de carrer, els gossos de caça o els senglars
“oportunistes”.

Els grans carnívors, fins i tot quan es re introdueixen,
són encarnacions emblemàtiques de la naturalesa
salvatge incontrolable. Fins i tot els llops o els óssos
equipats amb collarets transmissors escapen en gran
mesura al control humà, cosa que és encara més
certa per als seus descendents. Aquest risc de
depredació, per molt real que sigui, s'ha de mesurar
en termes de pràctiques de reproducció.
La tendència actual és abandonar el pasturatge i
augmentar la mida mitjana dels ramats. Però
aquesta recerca de rendibilitat es fa en el marc d'un
sistema de ramaderia amb característiques de
vegades tant intensives com extensives.
Si bé els opositors als grans depredadors sovint
afirmen que la societat vol una naturalesa sense
humans protegint aquests animals, la solució més
efectiva és, al contrari, la presència humana a prop
del ramat.
Per això, els promotors de la funció de pastor, sense
militar a favor dels depredadors, hi van veure una
oportunitat per rellançar i renovar les pràctiques de
pasturatge.
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Per a la majoria dels ramaders, el lloc de pasturatge
ha de costar el mínim possible, o fins i tot
desaparèixer. El pastor és un treballador assalariat
que està fortament subjecte a la lògica de la reducció
de costos. Molts d'ells, poc considerats pels seus
patrons, estan mal pagats i treballen en unes
condicions tècniques i sanitàries deplorables.
Tanmateix, allà on han reaparegut els depredadors,
les autoritats públiques han finançat recursos
humans. Els serveis mediambientals, sovint mal
vistos pels sectors agrícoles, també han augmentat
els baixos pressupostos en aquest àmbit. Per als
criadors que no disposen de mitjans per finançar un
pastor o volen mantenir els seus ramats ells
mateixos, s'han disposat importants finançament. Tot
i que encara queda molt per fer, els models de
desenvolupament que tendeixen a fer desaparèixer
les persones de les pastures d'estiu han estat en
certa manera sancionats pel retorn dels depredadors.

La qüestió dels usos múltiples dels territoris es
planteja. Es tracta d'allò que emergeix d'un entorn, un
paisatge compost tant per elements fàctics
(ecosistemes amb els seus components biofísics)
com per elements sensibles (elements subjectius
vinculats a les percepcions humanes). La medianitat
d'un territori depredador li confereix característiques
restrictives per a determinats usos (cria, caça,
silvicultura) però també dimensions gratificants per a
d'altres (turisme, prospecció naturalista, afectivitat
ambiental). El territori d'un depredador no és com els
altres. La qüestió dels paisatges sorgeix de manera
aguda.
La seva evolució i el seu tancament, amb el qual
s'associen ràpidament els grans carnívors, desperta
malestar entre molts actors, ambientals i no
ambientals.
La defensa d'un tipus de paisatge pren la forma d'un
pensament únic. Com un ecosistema o fins i tot una
xarxa urbana que funciona dinàmicament, els
paisatges sempre han canviat. A la muntanya, el límit
del bosc ha fluctuat amb els imperatius de l'ús humà.
Per què mantenir tants espais oberts com sigui
possible?
Per
motius
nostàlgics,
estètics,
sentimentals, ecològics, agrícoles o turístics? Perquè
no. De la mateixa manera, el desig de reintroduir l'ós,
o de no evitar la recolonització per part del llop,
respon gairebé al mateix registre de justificacions.
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Un pastor de la vall d'Ossau als Pirineus no diu que
una muntanya sense óssos seria una muntanya
plana?
Fins i tot s'invoca la justificació agrícola si es
considera el retorn d'aquestes espècies com una
oportunitat per alliberar mitjans addicionals per al
pasturatge i per reflexionar sobre el lloc viable que
aquesta activitat pot ocupar en i per a la societat. Els
depredadors ens conviden a pensar en el lloc de
cadascú en aquestes zones de muntanya, que no
pretenen servir a un sol grup d'actors.
Tampoc es tracta de reduir aquesta voluntat de
multiús a un intent de crear un Disneyland rural o un
“zoo a l'aire lliure”. Aquestes dreceres són massa
simplistes i no tenen en compte les motivacions per
mantenir un complex sociopaisatgístic i ecosistemes
amb un fort component natural. Són demandes
socials de caràcter, amb la seva respectiva
legitimitat, sense que calgui posar en competència
una naturalesa més o menys domesticada amb una
naturalesa més o menys salvatge.
Es pretén fer passar la conservació de la natura per
una ideologia que fa més pels petits animals i pels
petits ocells que no pas pels homes. Tanmateix, la
defensa dels «homes» en conjunt contra la natura i
els seus protectors s'assimila sovint a la defensa dels
interessos de determinats homes.

La protecció del medi ambient tal com es concep
actualment no és una naturalesa sota vidre. De fet,
és compatible amb els usos socials, però no
qualsevol. És cert que la protecció dels depredadors
imposa una limitació a l'agricultura de muntanya.
S'ha de valorar amb la resta de dificultats existents
per a aquesta activitat. Igual que les polítiques de
protecció de la natura, tenir en compte aquestes
activitats forma part de les opcions de la societat que,
en lloc d'oposar-se, tenen tot el interès d'unir-se. Els
problemes ambientals revelen problemes socials i
polítics d'ús del sòl.
El programa europeu Life Coex destinat a promoure
la convivència de societats i depredadors a Europa
està liderant una reflexió en aquesta direcció. Com
diu Luigi Boitani, president de l'Institut d'Ecologia
Aplicada de la Universitat de Roma:
“L'esperit bàsic del projecte no és mantenir separats
humans i grans carnívors en mons mútuament
exclusius, sinó que, al contrari, pretén trobar formes
de convivència, tolerància i acceptació. És la recerca
d'una manera responsable de ser tots a la nostra
Terra"
El passat 4 d'abril, els banders van descobrir una
petjada d'ós a la neu que testimonia l’escàs pas de
l'ós a Andorra. Però això pot canviar i per això és
fonamental anticipar-se, a risc de viure els mateixos
pros i contres que viuen els nostres veïns des de fa
diverses dècades.
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CONEIXES AL GAT ÓS?

El manturó té una olor molt peculiar. Curiosament, aquesta
olor s'assembla a l'olor de les crispetes!
Aquesta olor prové de la seva orina, conté 2-A. En orinar, la
cua i les potes agafen la forta olor les arrosseguen pels
arbres on habiten per marcar el seu territori.

El nom més comú és bearcat en anglès (gat
ós) no hi ha cap tipus de parentiu entre
aquests dos animals.

Aquesta espècie és
l'única del seu gènere.
Els seus parents més
propers són les
civetes i les genetes.

La població d'aquests
animals ha minvat en els
darrers 18 anys. A causa
de la destrucció i
degradació del seu habitat
(plantacions per a
l'obtenció de l'oli de
palma, i la seva
comercialització com a
mascotes).

Té una cua bastant
llarga que li permet
agafar-se a les
branques mentre es
desplaça pels arbres.

Són animals nocturns i
arboris. Descansen i
busquen aliments als
arbres encara que de
vegades baixen a terra
per passar a arbres
més llunyans o menjar
els fruits caiguts.

Es troben al sud-est
asiàtic, específicament a
Bangla Desh, Bhutan,
Cambodja, Xina, Índia,
Laos, Malàisia, Nepal,
Filipines, Tailàndia i
Vietnam.
Poden emetre molts sons: des de riure quan està
content, o fer gemecs aguts o grunyir si està irritat.
També sons mentre caça o roncs quan s'aparellen.

Aquest animal té els peus plans com els óssos i les
persones. Això li dóna un aire estrany al caminar,
com si deambulés.
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Tenen un paper molt important en la conservació i la
difusió de les llavors amb els seus els seus
excrements.

ELS NOSTRES GATS-ÓSSOS
EN ADOPCIÓ!

Nigiri

Moflete
Nyp
Trotsky

Akna

Ramses
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GOSSOS I MUNTANYA
A la muntanya amb seny.
Generalment, els gossos agraeixen anar a la
muntanya ja que per ells significa i representa un
moment de diversió, llibertat, desconnexió i canvi
de rutina. I d’igual manera, constitueix un agradable
moment pels propietaris veure com els seus peluts
s’ho passen d’allò més bé.
Com tota activitat a l’aire lliure i en un entorn que
no controlem com és la muntanya, cal adoptar
determinades mesures i preguntar-nos, prèviament,
quines són les condicions idònies per anar-hi. Anar
a la muntanya i fer-hi activitats és bo per a
qualsevol gos? Quins són els perills? I els
beneficis? Puc deixa el meu can totalment lliure i,
pel contrari, és necessari que hi exerceixi algun
tipus de control?
És evident que, amb essència, anar a la muntanya és positiu: estem a l’aire lliure, alliberem tensions, fem exercici,
fem abstracció dels nostres problemes del dia a dia o bé, simplement, ens assentem en una zona tranquil·la per
descansar i deixar la ment en blanc. I és clar, els nostres peluts gaudeixen, a priori, d’aquests mateixos aspectes
beneficiosos. Dic a priori perquè cal ser observador i detectar, si és el cas, aquelles senyals que indiquen que el
nostre gos no estaria del tot a gust.
Portarem especialment la nostra atenció sobre els següents factors i indicadors:
El nostre gos ho gaudeix o va a “1000 per hora”, corrent amunt i avall sense parar i sembla que s’hagi tornat boig?
Està tant excitat que no és capaç d’atendre si li demanem alguna cosa (pot ser qualsevol ordre que tingui
apresa)?
Sap relacionar-se amb altres gossos i persones (en el cas de que ens creuem amb algú), s’escapa, els ignora, es
queda al nostre costat tranquil·lament?
Té una bona crida, és a dir, si està separat de nosaltres i li diem de venir ens respon amb una bona tornada?
Passa completament? Li costa?
No vol ni baixar del cotxe? Té por? Es queda immòbil?
Són algunes de les preguntes que ens hem de fer per saber com es pot sentir el nostre gos quan anem a la muntanya
i si veritablement aquesta sortida és beneficiosa o si, pel contrari, constitueix un element estressant i pertorbador pel
nostre pelut. És doncs important avaluar cada cas concret per evitar que no sigui més negatiu que positiu per a ells. El
fet que per nosaltres una sortida a la muntanya sigui agradable, no té perquè tenir obligatòriament els mateixos
efectes sobre el nostra animal de companyia.
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GOSSOS I MUNTANYA
I com tota sortida muntanyenca, ens hem de preparar i
avaluar si les condicions de la nostra excursió s’adeqüen
amb les capacitats del nostre can. Hem de tenir en
compte quina ruta voldrem fer per saber si són camins
fàcils o difícils, si ens posarem en algun terreny
complicat, com per exemple una tartera (alguns gossos
els hi costa i es queden bloquejats), cal portar especial
atenció a la climatologia (encara que això ho farem amb
més facilitat ja que també ens afecta directament) pel
tema de les temperatures, així com de les condicions del
terreny. Per exemple, a l’hivern la neu ens podria obligar
a protegir els coixinets dels nostres gossos o, l’estiu,
caldrà ser especialment curosos amb les altes
temperatures i en escollir rutes que els hi permeti
hidratar-se i que tinguin zones d’ombra.
També tindrem en compte les condicions inherents al
nostre gos: la seva edat, el seu estat de salut,
l’existència d’eventuals patologies, etc. I en funció de
tots aquests factors, ens adaptarem per oferir l’excursió
que millor s’adapti al nostre amic de quatre potes.
Personalment, per a planificar sortides amb els meus
gossos (que ja tenen una certa edat, així com
determinades patologies que no els fan aptes per a
qualsevol aventura) acostumo a consultar la web
www.guiacanina.net on podeu trobar vàries propostes
d’excursions per a tots els nivells. És un recurs més que
podeu utilitzar a l’igual que planes web d’informació més
genèrica com www.meteo.ad, www.protecciocivil.ad o
tota altra que proposi rutes per muntanyes indicant-ne
les principals característiques.

Una qüestió d’especial rellevància i un tema amb el que cal ser especialment prudent és que el nostre can es pugui
escapar i perdre’s. A ningú se li escapa que cada dia és més habitual veure missatges a xarxes socials alertant de la
pèrdua d’un gos en plena muntanya. I és que aquests esdeveniments, més enllà del mal tràngol que passi el
propietari, poden posar en perill el nostre gos així com altres animals i, fins i tot, terceres persones. L’animal pot
creuar una carretera, causar un accident, ser atropellat, espantar bestiar que estigui pasturant i que es facin mal,
atacar algun ramat, que l’ataqui un altre animal, etc. I no només són els riscs físics (que no deixen de ser els més
importants) sinó els econòmics ja que el propietari haurà de respondre dels danys eventualment causats pel seu
animal. Més enllà d’això, una fugida podria provocar el desenvolupament d’un problema de conducta ja que pot patir,
durant l’escapada, algun episodi o situació d'estrès, por o similar (que evidentment desconeixerem), la qual cosa pot
modificar el seu comportament habitual. Per això és important que tot i que estem a la muntanya hem de tenir el
nostre pelut vigilat per evitar possibles ensurts.
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Com a consells generals és important tenir un bon retorn
del gos quan el cridem perquè vingui. Podem posar-li un
collar amb GPS per si es perd poder facilitar la recerca.
Ara bé, si és un “escapista”, millor porta’l directament
lligat i evitar així la situació. Existeixen corretges de
5metres o més que ens poden fer molt bon servei per
aquests tipus de gossos - i també si tenim una bona
relació i maneig amb la corretja no ha de ser cap
problema per al gos, sols cal fer una bona habituació.
Tampoc cal caure en la temptació d’estar contínuament
controlant el gos i cridant-lo perquè estigui “al nostre
peu”. També han de gaudir, poder olorar (UN ASPECTE
MOLT IMPORTANT I NECESSARI PEL BENESTAR
DELS GOSSOS), investigar, parar, córrer, observar únicament és tracta de trobar un equilibri entre la seva
llibertat i la seguretat.

És cert que qualsevol gos es pot perdre, fins i tot el més
apegat al seu propietari perquè pot succeir qualsevol
esdeveniment que l’impulsi a escapar-se o seguir un altre
camí: una olor nova que nosaltres no sentim, una gossa
que estigui en cel, certes races que tenen més
predisposició a marxar pels seus instints (majoritàriament
gossos de caça). Un gos el podem educar, li podem
ensenyar habilitats, podem tractar i millorar els seus
problemes de conducta però contra el seu instint natural no
hi podem lluitar (podem tenir algunes millores). És per això
que cal utilitzar eines de les quals disposem de manera
que tots puguem gaudir a l’aire lliure i evitar efectes
adversos pels nostres peluts. No podem perdre de vista
que a l’exterior hi ha altres animals i persones i s’imposa
mantenir sempre el respecte per a una bona convivència. I
la convivència implica, forçosament, una tinença
responsable.
En definitiva, la muntanya pot ser molt beneficiosa tant per
a gossos com per als seus propietaris però sempre tenint
en consideració les capacitats i característiques de cada
individu, les seves necessitats i el seu caràcter per fer-ho
el més agradable i satisfactori possible.

Laia Bigordà, Educadora canina.
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Que diu la llei
Passejar a la muntanya amb el nostre gos és una activitat que realitzem de manera habitual donades les
característiques del nostre preciós i encantador país. Disposem d’un accés privilegiat i fàcil a grans espais on poder
gaudir amb pau i tranquil·litat de la natura i, a més, fer-ho amb els nostres amics peluts que, de ben segur, ho
agraeixen sincerament.
Ara bé, posseir un animal de companyia i passejar-lo per espais públics ens comporta, com és lògic, determinades
obligacions i responsabilitats. El dret, de manera general, regula les relacions entre humans a fi de garantir una
convivència harmoniosa i pacífica. Això inclou tot allò relacionat amb els animals de companyia. I passejar per la
muntanya, tot i ser una activitat certament agradable, implica que hem de respectar i observar determinades
normes jurídiques. No hem de perdre de vista que, com a propietaris d’un animal, en som responsables i, per
conseqüent, responem jurídicament del seu comportament així com dels danys i perjudicis que pugui ocasionar a
terceres persones, béns privats o públics.
Així, ens hem de preguntar quines són les nostres obligacions legals. Hem de portar lligat el nostre gos en un espai
obert tant gran com la muntanya? És la muntanya jurídicament considerada un espai públic? A què m’exposo si no
respecto l’obligació de dur subjecte el meu animal? I si s’escapa, quines responsabilitats tinc?
Per respondre-hi cal remetre’ns, principalment, a la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals,
així com al recent Reglament sobre la tinença de gossos perillosos i potencialment perillosos (GPP) per als
propietaris concernits per aquests cans.
La primera pregunta que ens fem sovint és si estem obligats legalment a portar lligat el nostre gos a la muntanya. I la
resposta és sí. Així ho disposa l’article 19.1 de la llei:
Article 19. Estada d’animals en establiments públics, en transports d’ús públic i la seva circulació per espais públics
1. L’accés i la permanència d’animals en establiments i transports d’ús públic definits a l’article 8, sense perjudici
del que disposa aquest article, i la seva circulació per espais públics comporten el compliment dels requisits
següents: portar collar i anar subjectes amb una corretja o cadena o disposar d’un mitjà de contenció específic
per a l’espècie considerada.
2. La muntanya és, a tots els efectes, un espai públic i tenim l’obligació de dur el nostre pelut lligat. Altra qüestió és
que, per criteri d’oportunitat i proporcionalitat, les autoritats competents puguin valorar la coherència i la
necessitat de sancionar. No obstant això, l’obligació legal és indiscutible. I a què m’exposo concretament en cas
d’infringir aquesta norma? Doncs estaria cometent una infracció de caràcter lleu (1) que comporta associada una
sanció econòmica que pot oscil·lar entre els 60€ i els 300€ (2).
És important notar que la mateixa infracció serà qualificada de greu (3) en el cas que el meu gos sigui considerat
perillós o potencialment perillós (4): la sanció econòmica corresponent serà d’entre 300,01€ i 3.000€ (5).

(1) Art. 38.1.b de la llei.
(2) Art. 39.3.a de la llei.
(3 )Art. 38.2.w de la llei.
(4 )D’acord amb la definició de l’art. 20 de la llei i del seu desenvolupament reglamentari.
(5) Art. 39.3.b de la llei.
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En resum, la llei fixa l’obligació de portar lligat el nostre gos en espais públics la qual cosa inclou la muntanya. La
sanció a la que ens exposem pot variar en funció de la consideració que tingui el nostre animal, és a dir, si és
considerat GPP o no. Aquesta obligació es fonamenta, d’una banda, en garantir la convivència dels usuaris
d’espais públics i, d’altra banda, adquireix especial rellevància en el marc dels cada cop més freqüents episodis de
fugides de gossos. En efecte, les conseqüències que poden derivar d’una fugida poden ser considerables i són
responsabilitat exclusiva de l’amo.
Així, arribem al segon interrogant que ens hem de fer: a què m’exposo si perdo el control del meu gos i s’escapa?
Dues són les principals conseqüències: la primera de caràcter administratiu atès que se’m podrà sancionar per no
haver evitat la fugida. La segona, de caràcter civil i fins i tot penal ja que hauré de respondre de tots els danys i
perjudicis que hagi pogut provocar l’animal.
Pel que fa la vessant administrativa, l’article 38.1.l de la llei estableix com a infracció de caràcter lleu “No evitar la
fugida d’animals”. Per conseqüent, podem ser sancionats amb una multa d’entre 60€ i 300€.
A més de la sanció administrativa, haurem de fer front a tots els danys, perjudicis i desperfectes que pugui causar
el nostre can tal i com ho expressa clarament l’article 4.2 de la llei:
“Qualsevol persona que sigui propietària o posseïdora d’un animal és responsable dels danys, els perjudicis i les
molèsties que l’animal pugui ocasionar a les persones i als béns públics o privats.”
Aquests danys i perjudicis poden arribar a ser considerables i quantiosos. A tall d’exemple, el nostre animal podria
provocar un accident de trànsit al creuar una carretera, atacar altres persones i/o animals, espantar algun ramat
provocant ferides i fins i tot la mort del bestiar (6) i un llarg etcètera que difícilment podem preveure.
Per acabar, en funció de les situacions provocades per la fugida del nostre pelut, podríem haver de respondre
penalment. I, com és evident, l’aplicació de la llei administrativa no exclou ni la responsabilitat civil, ni la penal. (7)
En definitiva, quelcom tant baladí i freqüent com passejar per la muntanya amb el nostre animal pot comportar
greus conseqüències si no som conscients de les nostres responsabilitats i respectuosos de les nostres
obligacions. És important tenir controlat en tot moment el nostre gos i evitar que pugui escapar-se ja que podria
causar danys i perjudicis tant a persones físiques, com a béns privats i públics. En aquest cas, ens serem els únics
responsables i haurem de fer front a les responsabilitats administratives (sancions), civils (indemnitzacions) i
penals que en derivin.
(6) El 21 de gener de 2022, el agents rurals de Catalunya informaven de la mort de 15 cavalls en caure per un barranc per l’atac
d’uns gossos que s’havien escapat del seu amo. El propietari dels gossos haurà de fer front a la totalitat dels danys i perjudicis:
https://www.ccma.cat/324/moren-15-cavalls-en-caure-per-un-barranc-per-latac-duns-gossos-al-pallars-sobira/noticia/3140983/
(7) Art. 41 de la llei.

Benjamí Rascagneres, col.laborador de Laika.
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DESPARASITAR UN GAT.
QUAN I COM?
Per què desparasitar?
Els gats adquireixen paràsits de diverses maneres: de la mare al néixer, d'altres animals amb qui conviu, de l'entorn en
el qual viu... Molts d'aquests paràsits poden afectar els membres de la mateixa família, per això és important mantenir
un control o un calendari de la desparasitació del teu gat.
És rellevant desparasitar als dos grups. Els propietaris dels gats indoor normalment pensen que no es poden infectar
amb paràsits o virus perquè no conviuen a l'exterior, però la veritat és que també estan exposats a aquests tipus de
malalties, ja que els propietaris entren i surten de casa cada dia i poden transportar a la roba i a les sabates ous de
paràsits, tant interns com externs com partícules víriques que poden transmetre als nostres gats.

Com pot tenir paràsits el teu gat i quins tipus existeixen?
En primer lloc, nomenarem els insectes. Aquests són un mitjà de transmissió molt comú de paràsits intestinals. En
segon lloc, les puces. És difícil veure puces en un gat, ja que el gat acostuma a passar-se moltes hores netejant-se i
és d'aquesta manera que pot empassar-se la puça i a través de la puça transmetre paràsits. Una altra font de
transmissió són els ous dels cucs (microscòpics, que no veurem amb els nostres ulls) i que es queden a llocs de la
casa que poden estar bruts i que els gats poden infestar-se quan oloren, llepen aquestes zones o simplement ho
trepitgen i després s'enduen les potes a la boca. En tercer lloc, altres animals que poden jugar amb el teu gat, tocar-lo
o olorar-lo. Per acabar, aliments en mal estat també poden contenir paràsits.
Les paparres, puces, àcars i mosquits són paràsits externs que poden provocar al teu gat problemes de pell o malalties
més greus.
Pel que fa als paràsits interns, els més comuns en els gats són els intestinals, cor i pulmons. Aquests, poden provocar
problemes gastrointestinals (vòmits, diarrees, pèrdua de pes), retard en el creixement, tos i altres malalties.
Amb quins productes?
Hi ha dos tipus de desparasitació, l'externa i la interna. La interna és la que elimina, mitjançant un comprimit, els
paràsits que poden estar a l'interior del nostre gat, principalment a l'intestí.
L'externa és la que elimina del gat els paràsits que estan a l'exterior, a la pell, orelles o pèl, com paparres, puces o
polls. Cal remarcar que molt sovint surten productes nous al mercat i que cal estar actualitzats per oferir la millor
protecció als nostres felins.
Antiparasitaris interns més freqüents:
Panacur (Intervet): conté fenbendazol. Efectiu contra cucs intestinals rodons, plans com la Taenia i pulmonars. Es
pot utilitzar en gatets des de les 2 setmanes i en gates en gestació. Forma de pasta o comprimits amb bon gust.
Drontal cat (Bayer): conté pirantel (efectiu contra cucs rodons) i praziquantel (contra cucs plans). Forma de
comprimits.
Milbemax per gats i Milbemax per gats petits i gatets (Novartis): Conté milbemicina oxima (contra cucs rodons) i
praziquantel (contra cucs plans). Forma de comprimits molt petits fàcils d'administrar.
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Antiparasitaris interns i externs alhora:
També existeixen productes freqüents en el mercat que desparasiten tant internament com externament (pipetes o
comprimits).
Stronghold plus (Zoetis): Conté Selamectina i Sarolaner. Eficaç contra puces, paparres, àcars, polls, paràsits
intestinals, paràsits pulmonars i Dirofilaria. Forma de pipeta.
Broadline (Boehringer): Conté Fipronil, S-Metopreno, Praziquantel i Eprinomectina. Eficaç contra paràsits
intestinals, Dirofilaria, paràsits pulomars, àcars, polls, paparres i puces. Forma de pipeta.
Advocate (Bayer): conté imidacloprid i moxidectina. Serveix per paràsits externs i interns. És dels més complets
que existeixen. Forma de pipeta.
Nexgard Combo (Boehringer): Conté esafoxolaner, eprinomectin i praziquantel. Serveix per protegir front infeccions
mixtes de Cestodes, Nematodes i ectoparàsits. Forma de pipeta.
Hi ha molts més productes al mercat. Si teniu qualsevol altre dubte, podeu demanar informació al vostre veterinari.
Quan desparasitar?
La primera desparasitació del teu gatet s'ha de fer entre el mes i mig de vida i els quatre mesos, és a dir, a les 6 i 8
setmanes i als 3 i 4 mesos. Quan els gats són adults, la desparasitació es recomana fer mínim dos cops a l'any, però
el més adient és fer-ho cada tres mesos, però si és un gat que surt a l'exterior, la pauta s'ha de fer més sovint, ja que el
risc és més alt.

PUÇA

PAPARRA

MOLT IMPORTANT!
Nombroses pipetes antiparasitàries per gossos contenen unes substàncies insecticides molt
tòxiques pels gats, com les PERMETRINES. Aquestes, si s'apliquen per error a un gat pot tenir
conseqüències molt greus, fins i tot provocar-li la mort.
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L'ENTREVISTA A CÈSAR JOU
L’any 1995 en Cèsar entrava al Cos de Mossos d’Esquadra per fer realitat un somni que el portaria a viure
nombroses aventures, algunes d’elles insòlites que recordarà de per vida. La seva carrera l’ha conduit a
assumir el comandament l’Àrea d’Investigació Criminal de la regió policial del Pirineu. Així, des del 2009 és
el responsable de supervisar, coordinar i gestionar totes les investigacions de delictes greus que es
cometen en un territori que s’estén des de Puigcerdà fins la Vall d’Aran, passant pel Pallars Sobirà i l’Alt
Urgell.
En més de 25 anys de servei, el sotsinspector recordarà, de ben segur, una investigació peculiar: l’homicidi
d’un os anomenat Cachou a la Vall d’Aran. La investigació, a part de ser tot un èxit, ha significat un progrés
considerable en matèria de protecció dels animals. En efecte, per primera vegada es dedicaven tots els
recursos i esforços necessaris per a que el crim d’un animal no quedi impune. Diferents administracions es
va coordinar per tal de retrobar els autors d’aquells fets i fer que esclatés la veritat. És tracta d’una
investigació capdavantera que marca una fita d’extrema importància en matèria de protecció animal. En
Cèsar ens en parla i ens explica quins obstacles i dificultats ha hagut d’enfrontar, com ho ha resolt i que ha
significat aquest afer per ell i per la societat en general.
L: Ens pot contextualitzar la situació? Qui era Cachou?
Per quina zona es movia?
C: Cahou era conegut a la Vall d’Aran ja que atacava
amb freqüència altres animals i especialment els
cavalls. De fet, va ser una de les primeres informacions
que ens van trametre els Agents Rurals quan vam
començar la nostra investigació conjunta. Segons ens
comentaven, era un os molt actiu. S’havia intentat
trobar solucions i aplicar determinades mesures per
que no ataqués altres animals. Fins i tot s’havia
projectat desplaçar-lo en un altra zona, però no es va
aconseguir.
Per tant, era un os contra el qual hi havia molta
animadversió a la Vall d’Aran i no li faltaven enemics.
L: Expliqui’ns qui és la seva activitat professional
habitual? El seu dia a dia.
C: Com a cap de l’AIC del Pirineu, comando, coordino i
superviso totes unitats d’investigació criminal. El
territori es ample i va des de Puigcerdà, fins la Vall
d’Aran. Més precisament, m’encarrego de la
investigació de nivell avançat. Investiguem els delictes
més greus i que requereixen el desplegament de
tècniques especials d’enquesta com intervencions
telefòniques, seguiments, vigilàncies, etc. L’AIC depèn
directament de la Divisió d’Investigació Central que es
troba ubicada al complex d’Egara, la seu central del
Cos de Mossos d’Esquadra.

L: Quan es produeix la descoberta del cadàver
de l’os, per quin motiu esdevé competent?
És habitual investigar casos com aquests?
C: Primer de tot cal matisar ja que la
competència per a investigar aquests fets és
dels Agents Rurals o be unitat de medi ambient
del nostre cos policial que també poden actuar
sota mandat judicial. En realitat, són ells que
ens envien una petició de col·laboració
sol·licitant recolzament ja que disposem de
recursos tècnics que permeten anar més lluny
en una investigació. Com que l’AIC competent
territorialment és la que comando, naturalment
hem estat designats per prestar aquest suport
tècnic.
Per tant, els competents són els Agents Rurals i
nosaltres intervenim a petició seva el que fa que
no acostumem a investigar fets d’aquesta
naturalesa.
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L: Quan ha hagut de fer front al cas, amb quines
dificultats s’ha topat? C: Quan em diuen que m’haig
d’encarregar de la mort d’un animal deixo de parlar
amb forenses i estudiar autòpsies, a parlar amb
veterinaris i estudiar necròpsies. Hi ha un canvi total
de paradigma i d’interlocutors. A més a més, per a fer
la investigació ja no analitzo comportaments humans
com de costum, sinó que haig d’analitzar el
comportament animal. Haig de dir que el
comportament animal és més raonable que l’humà i
això, de certa manera, ens ha ajudat molt a entendre
que havia passat i a reconstituir els fets. El
comportament animal és racional i respon a factors
determinats i no té aquella component d’arbitrarietat i
aleatorietat que pot presentar el comportament humà
que ens complica sovint les investigacions.
L: Aquesta investigació difereix de la d’un homicidi
d’una persona física?
C: De fet vam tractar l’afer com si d’un homicidi es
tractés. És a dir, vam utilitzar les mateixes tècniques
d’investigació: intervencions telefòniques,
seguiments, vigilàncies, controls, declaracions,
entrades i registres, etc. Hi vam dedicar els mateixos
esforços i recursos que si haguéssim estat davant
d’un homicidi d’una persona. També hi van participar
els actors que retrobem habitualment en un homicidi
d’un humà: jutges, fiscals, responsables de les
administracions de la Vall d’Aran i altres i
evidentment el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat.
L: Ha hagut d’innovar en alguns aspectes? En quins?
C: La veritat és que vam haver d’estudiar i posar-nos
al dia d’un sector que desconeixíem. En particular,
pel que fa les necròpsies i les substàncies per
enverinar un animal. D’això precisament no en tenia
ni idea. Per exemple, em vaig quedar molt sorprès
quan vaig saber que es podia enverinar i matar
animals amb un producte tant comú com
l’anticongelant. Ens vam haver d’adaptar i assimilar
nous coneixements. Va ser molt motivant
intel·lectualment alhora que tot un repte. Tant els
Agents Rurals com els professors de la Universitat
Autònoma de Barcelona que van fer la necròpsia ens
van ser de gran ajuda.
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L: Quins han estat els principals obstacles als
que ha hagut de fer front i com els ha superat?
C: L’obstacle principal ha estat l’hermetisme i el
silenci de la població local ja que existia una
important enemistat envers l’os. La poca
col·laboració era deguda a que Cachou, com he
dit, ha realitzat nombrosos atacs, provocant un
impacte considerable i l’animal no era ben vist
pels locals. La recollida d’informació va ser
doncs extremadament difícil.
L: L’AIC ha actuat sola o ha hagut de cooperar
amb altres cossos / entitats? Quin(e)s?
C: Hi han intervingut molts actors: Agents Rurals,
departament de medi natural de la Vall d’Aran, la
UAB, judicatura, fiscalia, àrea central medi
ambient CME i associacions de protecció dels
animals. Cal dir que va haver-hi una molt bona
col·laboració, entesa i sintonia entre tots aquests
actors i això va permetre que la investigació fos
un èxit.
L: Com s’ha articulat aquesta col·laboració?
C: S’articula a partir de la petició de col·laboració
dels Agents Rurals. Contretament, creem un
equip conjunt d’investigació amb ells i totes les
diligències eren conjuntes. Va ser un treball
d’equip exemplar.
L: Ens pot donar precisió sobre els recursos
humans i materials mobilitzats per investigar la
mort de l’os?
C: Van ser considerables. Ens van mobilitzar
unitats de policia científica, mitjans tècnics,
d’investigació, de medi ambient, Agents Rurals
en general i especialistes en verins, veterinaris,
catedràtics de la UAB...

L: Es possible comptabilitzar la càrrega de
treball, el nombre d’hores i els esforços
esmerçats per a retrobar el(s) autor(s) del crim?
C: Hi vam dedicar tots els esforços, el temps i els
recursos necessaris per a esclarir els fets i
retrobar-ne els presumptes autors.

L: No deixa de ser sorprenent que el CME hagi mobilitzat
tants recursos i esforços per resoldre la mort d’un simple
os. A que respon?
C: L’os és un animal protegit i, a més, es destinen fons
europeus per a garantir-ne la protecció i re-introducció al
Pirineu.
Com he dit abans, la nostra intervenció ve motivada per
la demanda de recolzament dels Agents Rurals. Ara bé,
també diré que el Cos de Mossos és especialment
sensible a aquestes qüestions i la seva prioritat no deixa
de ser la lluita contra totes les formes de criminalitat i
aquesta n’és una.
L: Quines van ser les vostres primeres sospites respecte
de l’autoria del crim atesa la situació tensa que existia i
segueix existint als Pirineus respecte de la polèmica
SOBRE la introducció de plantígrads?
C: La investigació s’inicia amb la sospita d’un
enverinament que es confirma ràpidament. Quan
comencem a estudiar el context en que es produeixen
els fets constatem, i així ens ho diuen els Agents Rurals,
que en Cachou era un os especialment actiu i que no era
apreciat per la població local. Un altre element important
era que l’os havia sortit més aviat de l’habitual de
d’hibernació. Per tant, els autors el vigilaven i eren
obligatòriament coneixedors de la zona per on es movia
l’animal. En aquest sentit, cal dir que l’os portava un
collar GPS i una de les primeres verificacions va ser de
veure qui tenia accés a les dades de localització.
A més a més, en aquell moment estem en ple
confinament per la qual cosa només podien sortir al
carrer les persones autoritzades. Sabíem doncs que el o
els autors tenien informació privilegiada respecte de l’os i
que estaven, a priori, autoritzats a desplaçar-se per la
zona o bé eren de la zona ja que sinó haguessin pogut
ser sancionats per incompliments de confinament.
Aquests indicis i informacions ens han permès establir un
primer cercle de sospitosos que a mesura que avançava
la investigació s’anava tancant.
D’altra banda, disposàvem d’una informació segons la
qual algú havia manifestat en reiterades ocasions que
mataria l’os amb anticongelant.

L: Per quin motiu, a un moment donat, es
decreta el secret de sumari?
C: Per tres motius principals. El primer,
perquè ens trobem en un territori petit, la
Vall d’Aran, amb poca població i on pot
existir un risc de filtració de la informació
important. En segon lloc, perquè a mesura
que avançava l’enquesta ens adonàvem de
que persones amb rellevància pública i
política haurien pogut participar en el fet
delictiu. I per últim, perquè teníem
nombroses intervencions telefòniques que
requereixen la més gran discreció.
L: Durant la instrucció del cas sorgeix un
assumpte incidental de tràfic de drogues:
com es descobreix? Abans de la mort de
l’os, existia ja alguna investigació al
respecte o veritablement es destapa el
tràfic degut al crim del plantígrad?
C: Arran de la mort de l’Os i de les
intervencions telefòniques comencem a
detectar converses que ens porten a pensar
que hi ha quelcom més. I ràpidament es
confirma que podria existir un tràfic de
drogues motiu pel qual decidim obrir una
nova investigació per aquests fets. I així,
aflora una organització criminal que
abasteix principalment cocaïna a la Vall
d’Aran.
L: Com qualificaria tot plegat aquesta
assumpte?
C: Especial.
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L: Quin és el seu sentiment personal sobre l’afer?
C: A títol personal, em va permetre dotar a un animal
dels drets que té. I garantir que un crim així no quedi
impune.
També penso que s’ha passat un missatge clar i és que
matar un animal té conseqüències i que l’administració
posa els recursos necessaris per fer front a
comportaments que no tenen cabuda en una societat
que es vol respectuosa de la vida animal.
Crec que la mobilització de recursos que va haver-hi
significa una victòria en la protecció dels animals i
ajudarà a canviar mentalitats i lluitar contra el sentiment
d’impunitat que poden tenir algunes persones. Que
realment es percebi que matar un animal és un delicte i
que té les seves conseqüències.
L: Aquest afer us ha apropat més a l’os i li ha despertat
algun interès per la causa animal?
C: Sí. Ara soc més curiós i tinc més interès amb tot allò
relacionat sobre la qüestió de l’os en particular i la
situació, així com la problemàtica que això comporta
especialment a la Vall d’Aran.
L: Per últim, ha resolt la mort d’un animal en un entorn
salvatge amb cap o pocs testimonis i la casi
impossibilitat de recollir traces i indicis materials. Per
tant, el crim perfecte existeix?
C: Sí, aquell que es conseqüència d’una mala
investigació.
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LA MANUALITAT!
Fer tres pompons
(un gran pel cap, dos petits per les orelles):

Llana marró
Cinta
Ullets de plàstic
Pistola de silicona
Tisores

Decorar la careta amb els
ullets i la cinta:
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