
DIA INTERNACIONAL DE LES MUNTANYES 

 

 

Avui, 11 de desembre, es celebra el Dia Internacional de les Muntanyes, una iniciativa de les Nacions Unides per ressaltar la                     

importància que tenen les muntanyes per a la vida, com a espai de biodiversitat i un dels punts principals proveïdors d’aigua del món. A                        

més d’espai cultural de relació entre els éssers humans i la natura.  

Des de l’Entorn d’Aprenentatge de Tuixent ens unim a la commemoració del Dia Internacional de les Muntanyes compartint un text per                     

posar en valor la nostra Serra de referència: la Serralada del Cadí.  

 

[...] 

És el Cadí la serralada enorme 

ciclòpic mur en forma de muntanya 

que serva el terraplè de la Cerdanya 

per on lo Segre va enfondint son llit. 

Resclosa fóra un temps d'estany amplíssim, 

a on, en llur fogosa jovenesa, 

aqueixos cims miraven la bellesa 

de son alt front avui esblanqueït. 

 

Verdaguer, Jacint. «Cant IV. Lo Pirineu». 

 

 

 

Cada matí en obrir els ulls la veus des de l’Alt Urgell, la Baixa Cerdanya i el Berguedà. S'estén d'oest a est, separant la vall de la Vansa i                             

l'alt Berguedà de l'Urgellet i el Baridà. La totalitat del Cadí forma part del Parc Natural del Cadí-Moixeró, juntament amb la serra de                       

Moixeró, el massís del Pedraforca i gran part de la Tosa d'Alp i el Puigllançada. 

 

 

 

 

https://www.un.org/es/observances/mountain-day


 

 

 

La Serralada del Cadí cada dia vesteix un color diferent.  

Si la mires a l’Alba, és d’un vermell intens,  

A mig matí brilla el seu color natural sota els rajos de sol, 

A l’estiu en tonalitats de gris, 

a l’hivern, en tonalitats de blanc.  

Si la mires al vespre un color groguenc l'emmarca, 

Fins que surt la lluna, 

recolzada als seus cims, 

i dient-li bona nit.  

La Serralada del Cadí és dinàmica. 

I cada dia vesteix un color diferent. 

 

En un vespre de primavera podeu percebre la vida que sorgeix           

de les seves roques i els seus boscos, en una jornada d’hivern            

tocareu l’energia de la seva grandesa. I si una nit de tardor            

esteu molt atents i atentes, potser podreu sentir les històries          

que els arbres expliquen. 

 

La integren materials calcaris i margosos; els vessants        

septentrionals presenten gairebé íntegrament materials dels      

Lies i el Juràssic, i els cims, calcàries eocèniques. El relleu es            

caracteritza per la seva estructura plegada i bolcats vers el          

nord. A causa de la natura calcària del sòl, una gran part de la              

circulació de les aigües és subterrània i provoca nombrosos         

fenòmens càrstics. 

 

 

 



 

 

Al Parc Natural del Cadí-Moixeró la vegetació és molt abundant: boscos de pi roig i boscos residuals de roures als sectors més baixos,                       

masses de pi negre i prats de muntanya per damunt; els rodals d'avets i faigs es presenten en sectors més humits. 

També hi habiten molts animals, alguns es deixen veure més sovint que altres. Hi ha diferents espècies d’ocells, des del picot negre és un                        

altre poblador dels seus boscos, que viu a les avetoses, als boscos de pi i a les fagedes del massís.  

En els cingles més frescals i humits, podem trobar el pela-roques, un petit ocell insectívor que s'enfila pels penya-segats. Altres espècies                     

d'ocells sedentaris que podem trobar en els ambients alpins són la llucareta, el trencapinyes, la gralla de bec vermell, i la gralla de bec                        

groc.  

 

Donarem especial importància al nostre amic i entranyable Gall fer, molt difícil de veure pels seus hàbits solitaris i per les                     

característiques del seu hàbitat. És per aquestes característiques que aquesta espècie es veu amenaçada actualment, i és una de les raons                     

per les quals quan anem a la muntanya el podem ajudar… Com? ho podem fer fàcilment respectant les senyalitzacions dels camins i el                       

silenci dins el bosc.  

També apareixen altres aus que crien a les nostres muntanyes, però emigren després de l’estiu. Es tracta de la merla de pit blanc i la                         

merla roquera. A l’interior del bosc també podem observar el pica-soques blau, la piula dels arbres, la verderola, el pinsà borroner i la                       

becada. el xoriguer gros i l'àliga marcenca. De nit, al fons de les valls durant els mesos d'estiu, podem trobar el petit xot i un gran nombre                           

de gamarussos. 

 

 

 

D’entre els mamífers cal destacar com el rei de la serralada l'isard,            

herbívor salvatge que senyoreja els cims del parc, també corren          

pels boscos els cabirols i els cérvols. Altres mamífers que habiten           

els boscos són la llebre, el talp, l'esquirol, la musaranya, la el teixó             

i la marmota. 

Pel que fa als carnívors trobarem la guineu, la marta i el gat fer. 

D’entre els rèptils i amfibis cal destacar el tritó pirinenc, la           

salamandra, la granota roja, la granota vulgar, el gripau comú, la           

serp verda i groga, la serp llisa i l’escurçó. 

 



 

 

 

 

 

Entre tots podem cuidar les nostres muntanyes. Veniu a gaudir de la natura amb respecte, estima i companyia de les energies que                      

sorgeixen dels seus boscos, pics,  roques i el conjunt de la seva  biodiversitat.  

Trobareu a continuació els enllaços d’altres Camps i Entorns d’Aprenentatge que ens presenten les seves muntanyes de referència.  

 

#mountainmatters #Diainternacionaldelesmuntanyes #CampsiEntornsdAprenentatge 

 

 

Les nostres companyes i companys de la Xarxa Pirineus Vius #XPV també fan homenatge en aquest dia tant especial per als qui estimem 

les nostres muntanyes: 

El massís del Bessiberri (Camp d’Aprenentatge de la Vall de Boí) 

El massís del Cap de Creus (Camp d’Aprenentatge d’Empúries) 

El Pedraforca (CdA de l’Alt Berguedà) 

Serralada del Cadí (Entorn d’Aprenentatge de Tuixent) 

El Canigó  (Entorn d’Aprenentatge del Canigó)  

Lo Montsent de Pallars (Eda Tremp) 

Els Encantats (CdA Valls d’Àneu) 
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