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1. RESUM  

El gat fer (Felis silvestris) és un dels carnívors més desconeguts a Catalunya. Malgrat es coneixen 

alguns detalls de la seva distribució, existeixen molt poques dades sobre la introgressió genètica 

o la densitat de les poblacions a escala de tot Catalunya, dos aspectes clau per avaluar l’estat de 

conservació del gat fer. L’aplicació del fotoparament, per altra banda, permet abaratir costos i 

disposar d’una metodologia no invasiva per estudiar el gat fer. Les càmeres també registren 

informació molt valuosa sobre la resta de carnívors que coexisteixen en el mateix espai i que 

tenen una ecologia similar.  

Amb aquest projecte es pretén conèixer l’estat genètic i poblacional del gat fer a Catalunya i 

seguir-lo al llarg del temps. Per complir amb l’objectiu de conèixer millor les poblacions de gat 

fer i d’altres mesocarnívors de Catalunya, s’ha reunit a totes les persones interessades i s’ha 

fomentat la seva cooperació. Concretament, el Pla es basa en l’establiment de Parcel·les de 

Seguiment Permanent de Carnívors (PSPC) on, mitjançant el fotoparament i els transsectes de 

rastres, es vol determinar la demografia o dinàmica de les poblacions de mesocarnívors i, 

especialment, del gat fer. A més, per aquest últim, es recullen mostres biològiques no invasives 

(excrements) per avaluar el grau d’introgressió genètica que pateix l’espècie. 

Cada parcel·la consta d’un mínim de 12 punts equipats amb càmeres, separades per una 

distància aproximada d’1,5 km, i de 2 transsectes de rastres d’una longitud aproximada de 2 km. 

Les càmeres estan actives durant un mínim de 100 dies, prioritzant l’època de zel del gat fer 

(gener-febrer). En relació als transsectes, es mostregen un cop al mes (preferiblement entre 

desembre i maig) recollint un fragment dels possibles excrements de gat fer que es trobin. 

Aquesta primera campanya ha permès obtenir dades comparables de la composició i 

abundància de la comunitat de mesocarnívors a 18 localitats, representant una diversitat 

important d’ambients presents a la meitat nord de Catalunya. El mesocarnívor terrestre més 

detectat ha estat la guineu, seguida del teixó, la fagina, la geneta, el gat fer i la marta. En relació 

al felí, s’ha detectat en 13 de les 18 localitats i la regió on s’han registrat les majors abundàncies 

és el Prepirineu i Pirineu orientals, en boscos humits situats entre 500 i 1.000 metres d’altitud.   

Paral·lelament, s’han analitzat genèticament 49 excrements, dels quals s’ha confirmat que 29 

(59%) eren de gat fer. D’aquestes mostres, s’han identificat 24 individus diferents que, sumats 

als 18 que s’havien obtingut anteriorment, indiquen que ja es disposa d’informació sobre la 

introgressió genètica de 42 individus. De moment, els resultats són força optimistes, ja que el 

percentatge d’introgressió no supera el 5% en la majoria de les mostres. No obstant, s’ha 

detectat per primera vegada una femella híbrida de primera generació, i ha estat a l’Albera. 

Tot i haver obtingut uns resultats força positius en comparació a altres zones de la Península, el 

gat fer és tan sols el cinquè mesocarnívor més detectat a Catalunya. Sorprenentment, s’han 

detectat evidències de reproducció del felí a l’Albera i a les Guilleries i s’han obtingut algunes 

imatges d’espècies molt poc freqüents, com ara el turó. Per últim, el gat fer ha aparegut als 

mitjans de comunicació i s’han dut a terme activitats de divulgació que han ajudat a fer arribar 

aquests resultats a la societat. 
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2. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

L’objectiu general del projecte gat fer és implementar i potenciar tres línies de treball dirigides 

a millorar el coneixement i l’estat de conservació del gat fer: seguiment poblacional (índexs 

d’abundància o densitat), genètica de poblacions i divulgació. 

A mitjà termini (5 anys), es planteja l’assoliment de les següents tasques: 

1. Establir una xarxa de Parcel·les de Seguiment Permanent de Carnívors (PSPC): localitats 

fixes on es combini l’ús del parament fotogràfic per estimar la densitat de les poblacions 

amb la realització de transsectes que maximitzin la recollida de mostres no invasives. 

2. Fomentar la participació de les persones interessades en l’estudi del gat fer i mantenir 

una xarxa de col·laboració entre les diferents persones i entitats implicades, 

desenvolupant un organigrama de coordinació  que permeti obtenir informació de varis 

punts del territori simultàniament. 

3. Promoure diversos sub-projectes integrats al Pla de seguiment que puguin aportar 

informació addicional sobre l’ecologia o conservació del gat fer, amb la opció que pugin 

ser desenvolupats per estudiants universitaris, si s’escau. 

4. Generar un conjunt de material divulgatiu i didàctic que potenciï la creació de 

campanyes de sensibilització dirigides al públic general o específic segons necessitat. 

5. Col·laborar en altres iniciatives per l’estudi del gat fer a nivell nacional o internacional. 

En aquest informe es presenten els resultats corresponents dels dos primers objectius 

específics, com a resultat del primer any de seguiment (2020-2021). Per altra banda, també es 

presenten un recull de les actuacions realitzades dins dels tres darrers objectius, de forma 

conjunta (Apartat 7). 
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3. METODOLOGIA  

3.1 Seguiment mitjançant parament fotogràfic 

 A cada estació PSPC, s’instal·len un mínim de 12 càmeres disposades en forma de quadrícula 

(no necessàriament regular o quadrada), amb una separació d’entre 1,5 i 2 km (Figura 1), seguint 

el protocol de fotoparament del projecte. Una separació a priori adequada a la superfície 

territorial mitjana d’entre 2,28 km2 i 2,89 km2 mesurada per Monterroso et al. (2009) i Sarmento 

et al. (2006), respectivament, a partir de femelles de gat fer radiomarcades. Les càmeres resten 

actives en punts amb evidències d’activitat de fauna les 24 hores del dia durant un mínim de 3 

mesos. No s’aplica cap tipus d’atraient olfactiu ni esquer, habilitant així la possibilitat de calcular 

la densitat sense necessitat d’individualitzar els exemplars fotografiats. Les càmeres es 

configuren segons el Temps Universal Coordinat (UTC) i en el format necessari per disparar 

ràfegues de 3 imatges amb el mínim decalatge possible entre ràfegues. Dues deteccions de la 

mateixa espècie a la mateixa càmera només es consideren  com a esdeveniments independents 

o contactes en cas que estiguin separades per més d’una hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Exemple de la disposició de les càmeres de fotoparament a l’estació 

 

A partir del nombre de contactes, es calculen quatre variables diferents, que ajuden a entendre 

la distribució i abundància relativa dels diferents mesocarnívors: 

  

• Ocupació directa (nombre de punts): del total de càmeres, en quantes ha aparegut 

cada espècie. Permet fer una aproximació a l’extensió de l’àrea de distribució de les 

espècies a la zona. 

• Freqüència de detecció per 100 dies de mostreig (RAI): el nombre de contactes 

d’una espècie que s’han produït en una determinada càmera, estandarditzat per 

100 dies per facilitar comparacions entre càmeres. S’utilitza com a índex 

d’abundància relativa. 

• Percentatge de contactes (mesocarnívors): del total de contactes de mesocarnívors 

obtinguts en una càmera, quin percentatge correspon a cada espècie. S’han calculat 

mitjanes per parcel·la i per regió biogeogràfica (alta muntanya, muntanya mitjana i 

franja mediterrània). També s’utilitza com a índex d’abundància relativa. Els 

https://grupfelis-ichn.iec.cat/protocol-de-trampeig-fotografic-associat-al-pla-de-seguiment-del-gat-fer-i-altres-mesocarnivors-a-catalunya/
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intervals de confiança de les mitjanes s’han calculat assumint que la variabilitat dels 

valors segueix una distribució normal. 

• Densitat (gat fer): individus per km2 estimats a través de dos mètodes. D’una banda, 

s’ha aplicat la fórmula del REM (Random Encouter Model) (Rowcliffe et al., 2008), 

considerant que un individu es mou una mitjana de 6 km al dia i generant 1.000 

rèpliques a l’atzar amb reemplaçament (de la mateixa mida mostral) a partir dels 

resultats de cada càmera, calculant finalment la mitjana entre el miler de valors de 

REM obtinguts. De l’altra, s’ha utilitzat el model d’ocupació de Royle i Nichols (Royle 

i Nichols, 2003), que relaciona l’ocupació amb el nombre d’individus detectables, a 

partir de l’historial de captura amb presències i absències calculat a partir d’ocasions 

de tres setmanes de durada (21 dies), i sense covariables.  

 

3.2 Recollida de mostres no invasives per fer anàlisi genètic 

Una de les principals amenaces pel gat fer són els encreuaments reproductius amb varietats 

domèstiques. En algunes parts de la seva àrea de distribució, sobretot a Escòcia (Kitchener et al. 

2005), aquesta situació ha arribat a fer desaparèixer els caràcters ancestrals de l’espècie. A 

Catalunya,  Federico (2019) aporta les primeres dades d’introgressió genètica de les poblacions 

de gat fer. Dels 9 individus de gat fer identificats genèticament, només dos presentaven 

evidències d’una lleugera introgressió genètica. Per tant, el grau d’introgressió de les poblacions 

estudiades era generalment baix. No obstant, es va creure molt interessant ampliar els punts de 

recollida de mostres per obtenir una visió més general del grau d’introgressió genètica que 

tenen les poblacions de gat fer a Catalunya i repetir els mostrejos durant un cert període de 

temps amb la intenció de mesurar la seva evolució. Les mostres s’han recollit seguint l’apartat 4 

del protocol elaborat per Pau Federico i Àngel Such (2019).  

La metodologia utilitzada per recollir excrements de gat fer consisteix en la realització de 

transsectes de recollida de mostres d’un mínim de 400 m de longitud. Els transsectes es realitzen 

resseguint corriols o pistes poc transitades. Cada estació de fotoparament conté un mínim de 

dos transsectes que discorren pel seu interior i que es revisen un cop al mes entre desembre i 

maig (3 revisions mínim). Els transsectes han d’estar separats per una distància mínima d’1 km. 

Per altra banda, també es poden recollir excrements de forma oportunista, si es troben en 

qualsevol altra ocasió en una zona amb possible presència de gat fer, tot indicant que es tracta 

d’un excrement recollit fora de transsecte. Finalment, també s’han recollit mostres biològiques 

d’individus atropellats, gràcies als avisos del cos d’Agents Rurals i de la Generalitat de Catalunya. 

En tots els casos, quan es troba un excrement o mostra de gat fer, s’anota el codi, les 

coordenades, la data i la localitat (municipi i EIN/ENPE quan s’escaigui). 

https://grupfelis-ichn.iec.cat/protocol-de-seguiment-de-rastres-i-recollida-de-mostres-no-invasives-per-lanalisi-genetic-de-gat-fer-felis-silvestris-a-catalunya/
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Figura 2. Exemples d’excrements de gat fer recollits durant la primera campanya de seguiment. 

 

Les mostres genètiques s’han analitzat al laboratori  de la facultat de Veterinària de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (Servei Veterinari de Genètica Molecular) a través de l’equip de la Dra. 

Natàlia Sastre. S’ha utilitzat un kit de 60 polimorfismes de nucleòtid únic (SNPs de les sigles en 

anglès) amb la tècnica de l’Open Array. Les anàlisis ens permeten identificar l’espècie, l’individu, 

el sexe i quin percentatge d’ascendència domèstica o salvatge tenen els individus, en cas que 

siguin gats.  
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4. ESTACIONS DE SEGUIMENT (2020-2021) 

Durant la primera campanya de seguiment, entre desembre 2020 i maig 2021, s’han establert 

18 estacions.  

 

 
Mapa de parcel·les 2021. Els punts taronges indiquen les estacions on ha aparegut el gat fer. 



 9 

5. RESULTATS GENERALS 

5.1 Resultats del seguiment poblacional mitjançant parament fotogràfic 

Taula 1. Presència de les diferents espècies de carnívors a cadascuna de les estacions de seguiment i la corresponent suma total.
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Al llarg de la primera campanya del Pla de seguiment, s’han detectat un total de deu espècies de 

carnívors salvatges (Taula 1). De mitjana, a cada parcel·la han aparegut 5,78 espècies, amb un mínim 

de quatre a tres de les parcel·les de menor altitud i un màxim de nou a les Capçaleres del Ter i el Freser. 

També destaquen les tres estacions amb set espècies detectades: Guilleries, Salines i Montesquiu. 

 

Figura 3. Percentatge d’estacions on s’ha detectat cadascuna de les espècies de carnívors salvatges. 

 

Si ens centrem en la presència de carnívors, veiem que el teixó (Meles meles), la guineu (Vulpes vulpes), 

la geneta (Genetta genetta) i la fagina (Martes foina) han aparegut pràcticament a totes les parcel·les 

(Figura 3). El gat fer el trobaríem en cinquena posició en quant a presència, havent aparegut a 13 de 

les 18 estacions. La marta (Martes martes) i la mostela (Mustela nivalis) han aparegut a gairebé la 

meitat de localitats, mentre que el turó (Mustela putorius), la llúdriga (Lutra lutra) i el visó americà 

(Neovison vison) s’han detectat en poques parcel·les. No obstant, cal tenir en compte que el disseny 

de mostreig està pensat per estudiar els mesocarnívors terrestres (en els que farem èmfasi tot seguit), 

de manera que altres carnívors més petits o amb un comportament significativament diferent tenen 

menys probabilitats de ser detectats.  
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Figura 4. Mitjana del percentatge de contactes de les espècies de mesocarnívors terrestres a cada 

estació de seguiment. 

El percentatge de detecció de les espècies varia de forma considerable entre parcel·les (Figura 4). En 

el cas del gat fer, trobem valors que van des de l’1% de contactes a la parcel·la d’Odèn (Port del 

Compte) fins al 30% del Catllaràs. En general, sembla que les rouredes, fagedes i pinedes de la 

muntanya mitjana registren els percentatges més elevats del felí.  

La guineu ha protagonitzat gairebé la meitat dels contactes de mesocarnívors que s’han produït durant 

la primera campanya del Pla de seguiment (Figura 5). Amb percentatges d’entre el 10 i el 20% de 

contactes, la segueixen el teixó, la fagina i la geneta, que mostren variacions importants d’abundància 

entre parcel·les. També destaca el percentatge de deteccions de gat fer, amb una mitjana al voltant 

del 7% dels contactes, i la marta tanca la llista amb el 4% restant. 

Si comparem el percentatge de carnívors salvatges (incloent les 10 espècies detectades) amb el de 

carnívors domèstics (gats i gossos), veiem que aquest últim no supera el 25% en cap de les parcel·les 

(Figura 6). No obstant, s’obtenen valors considerablement alts de percentatge de domèstics (>20%) a 

la parcel·la del Montgrí i a la de l’Alta Garrotxa. Al Cadí, al Catllaràs, a les Capçaleres del Ter i al Moixeró, 

únicament han aparegut carnívors salvatges. 
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Figura 5. Mitjana del percentatge de contactes de cada mesocarnívor obtinguda a partir dels valors 

mitjans de les 18 estacions de seguiment, acompanyada de l’interval de confiança del 95%. 

 

Figura 6. Mitjana del percentatge de contactes de carnívors salvatges i domèstics a cada estació de 

seguiment. 
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En pràcticament totes les parcel·les (17) s’han obtingut contactes de gats, excepte a la Vall de Marfà. 

D’aquestes, veiem com en 7 se n’han detectat de fers i domèstics alhora (Figura 7). Les estacions on 

coexisteixen són principalment les de la muntanya mitjana, mentre que a les pirinenques només 

apareixen gats fers i a les mediterrànies trobem fonamentalment gats domèstics. Les Guilleries és 

l’única zona de coexistència on apareixen, en percentatge, més gats domèstics que gats fers. 

 

Figura 7. Mitjana del percentatge de contactes de gats domèstics i de gats fers a cada estació de 

seguiment. 

Les densitats de gat fer estimades varien considerablement en funció del mètode de càlcul i la localitat. 

Segons el REM, la densitat mitjana seria de 0,66 individus/km2, amb un màxim d’1,39 ind./km2 a 

l’Albera i un mínim de 0,03 ind./km2 a la parcel·la d’Odèn (Port del Compte). Segons el model 

d’ocupació de Royle-Nichols (OccuRN), la mitjana seria de 0,49 ind./km2, amb un màxim d’1,07 

ind./km2 a l’Alta Garrotxa (Taula 2). En algunes estacions, Guilleries i Odèn, no s’ha pogut aplicar aquest 

segon mètode degut a l’obtenció de valors de detectabilitat anòmals. 

Taula 2. Densitat de gat fer estimada per cada parcel·la, a partir dels dos mètodes, i el corresponent 

error estàndard (SE). També s’indica la detectabilitat individual calculada segons el model OccuRN. 

Mètode REM OccuRN 

Paràmetre 
Densitat 

(ind./km²) 

Error 

estàndard 

(SE) 

Densitat 

(ind./km²) 

Error 

estàndard 

(SE) 

Detectabilitat 

individual (r) 

Error 

estàndard 

(SE) 

Albera 1,39 0,54 0,25 0,12 0,68 0,13 

Alta Garrotxa 0,82 0,28 1,07 0,94 0,13 0,11 

Alta Ribagorça 0,35 0,22 0,44 0,54 0,13 0,16 

Cadí 0,10 0,07 0,27 0,24 0,20 0,18 

Catllaràs 0,91 0,32 0,54 0,23 0,36 0,12 

Capçaleres Ter 0,64 0,24 0,53 0,29 0,33 0,16 



 14 

Guilleries 0,48 0,45     

Salines 1,16 0,47 0,48 0,24 0,31 0,13 

Moixeró 0,63 0,19 0,88 0,76 0,13 0,11 

Montseny 0,3 0,11 0,34 0,16 0,36 0,13 

Montesquiu 1,25 0,46 0,47 0,21 0,32 0,12 

Odèn 0,03 0,03     

Serra de Montclar 0,21 0,1 0,1 0,08 0,31 0,19 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Imatges de dos individus de gat fer diferents que van aparèixer en una mateixa càmera a 

Montesquiu.  
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5.2 Resultats dels transsectes realitzats dins les parcel·les 

L’objectiu dels transsectes realitzats dins de cada parcel·la no només és la detecció d’excrements de 

gat fer, sinó que també ens proporciona informació d’altres carnívors presents a la zona. S’ha calculat 

l’Índex Quilomètric d’Abundància de cada espècie detectada als transsectes de rastres, de cada 

parcel·la. Aquest primer any de mostreig, s’han obtingut dades de 7 de les 18 parcel·les (Albera, Alta 

Garrotxa, Alta Ribagorça, Guilleries, Les Salines, Montseny i Montesquiu).  

Figura 9. Índex Quilomètric d’Abundància (IQA) de les espècies de carnívors a cada parcel·la. 

 

 

D’acord amb l’índex quilomètric, la guineu ha estat la més detectada, seguida de la fagina (Figura 9): 

dues espècies que dediquen bastant esforç a l’hora de delimitar el seu territori amb orina i excrements. 

Pel que fa a la presència del teixó, es pot apreciar que apareix a la majoria de les parcel·les de manera 

més aviat anecdòtica ja que no realitza una delimitació tant extensa com ho farien la guineu i la fagina 

sinó que fa latrines en zones que tenen una importància rellevant (alimentació, refugi,...). Així mateix 

la geneta és més aviat anecdòtica, generalment, realitza latrines sobre zones rocoses, edificacions,... 

S’han recollit un total de 14 excrements probables de gat fer als transsectes de les 7 parcel·les. 
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5.3 Resultats de la recollida de mostres no invasives per fer anàlisi genètic 

Durant la campanya del Pla de Seguiment del gat fer i altres 

mesocarnívors 2020-2021 s’han recollit un total de 49 mostres, de 

les quals 29 s’han identificat com a gat fer (24 individus diferents), 

3 com a gat domèstic, 12 com a guineu i 5 no s’han pogut amplificar 

per la mala qualitat de l’ADN. Per altra banda, per l’estudi també es 

compta amb 18 mostres que van ser analitzades per en Pau Federico 

anteriorment de les zones de  la Vall d’Aran (1), Andorra (1), PN 

Ports Tortosa Beseit (2), EIN Alta Garrotxa (5), PN Capçaleres del Ter 

i Freser (3), EIN Les Salines (3) i PNIN l’Albera (3). En total, tindríem 42 gats fers individualitzats a 

Catalunya. D’aquests, 22 corresponen a mascles i 20 a femelles.  

 

Pel que fa a la introgressió genètica detectada, la gran majoria de mostres tenen poca o gens 

d’hibridació genètica (Figura 10): 36 dels individus detectats van tenir menys d’un 5% d’introgressió 

genètica de gat domèstic, mentre que 5 individus van tenir entre un 5 i un 15% d’introgressió. Només 

es va detectar un sol individu híbrid de primera generació (F1), a la zona de l’Albera. En aquesta mostra, 

es va poder comprovar que el pare era un gat domèstic i la mare era gat fer, cosa poc habitual en altres 

estudis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultats del grau d’introgressió genètica de totes les mostres recollides a Catalunya 2018-

2021.  

 



 17 

6. RESULTATS PER ESTACIÓ DE SEGUIMENT 

PSPC01 – Alta Ribagorça 

Inici: 20/03/2021 Final: 14/07/2021 Regió: Alta muntanya 

Equip de treball: Marc Gallardet, Esperança Florit, Lluís Florit, Marc Sala, Adrián González, 
Cèlia Lladonosa, Berta Fueyo, Olga Lluch, Gemma Rey i Jordi Canudas 

Entitats: Fundació Zoo de Barcelona, ECA Forestal Pont de Suert 

 
Està situada entre els 800 i els 1300 m d’altitud, orientada a la cara sud dels Pirineus amb un clima poc 
humit i un sòl calcari. A les parts baixes de la comarca, dominen boscos mixts de pins i roures (Pinus 
sylvestris i Quercus sp) i també fagedes (Fagus sylvatica). És una zona amb elevada presència de boix 
(Buxus sempervirens), que apareix de manera abundant a les parts altes i humides al vessant nord, 
compartint territori amb l’argelaga borda (Genista scorpius), que agafa protagonisme a la cara sud. 
Gran part de la superfície presenta molts espais oberts, com ara els prats verds de pastura i agricultura, 
i molts clars dels boscos. Una estructura que afavoreix la població d’herbívors i micromamífers.  És una 
zona turística a l’hivern degut a l’estació d’esquí de Boí Taüll, i a l’estiu a causa dels espectaculars 
paratges i la gran quantitat de rutes de muntanya que s’hi poden fer. Cal destacar el pas del riu Noguera 
Ribagorçana al llarg de tota la comarca. 
 

Resultats fotoparament 

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x)̄ RAI (S) 

C. capreolus 12/12 29,33 17,29 

S. vulgaris 9/12 9,79 13,73 

S. scrofa 12/12 9,17 7,15 

L. europaeus 6/12 6,49 8,59 

M. foina 11/12 6,44 6,34 

V. vulpes 11/12 5,30 4,41 

M. meles 8/12 4,43 4,88 

G. genetta 6/12 1,62 2,86 

C. familiaris 3/12 0,71 1,45 

F. silvestris 4/12 0,53 0,94 

M. martes 4/12 0,43 0,71 
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Gràfic Alta Ribagorça. En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La resta de colors 
indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben ubicades. 

 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris F. catus 

9 1 8  7 1  

 
 

Codi mostra 
analitzada 

Identificació   Sexe            Híbrid  

AR20210318_002 CAT21 Femella No (p = 0,993) 

AR20210420_001 CAT27 Mascle  No (p = 0,999) 

AR20210423_003 CAT27 Mascle  No (p = 0,999) 

AR20210419_001 CAT28 Mascle No (p = 0,999) 

AR20210423_001 CAT28 Mascle  No (p = 0,999) 

AR20210423_002 CAT29 Femella No (p = 0,999) 

AR20210522_001 CAT30 Mascle No (p = 0,992) 

AR20210331_001 DOM02 Mascle Domèstic (p = 0,983) 
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PSPC02 – Parc Natural de Capçaleres del Ter i del Freser 

Inici: 1/1/2021 Final: 31/5/2021 Regió: Alta muntanya 

Equip de treball: Salvador Salvador 

Entitats: Generalitat de Catalunya (PN Capçaleres del Ter-Freser) 

 
Està situada, en bona part, per sobre dels 1.000 m d’altitud, resseguint les valls escarpades del vessant 

occidental del curs alt del riu Ter. El gradient altitudinal de la parcel·la és considerable, i algunes de les 

càmeres es troben prop del límit del bosc. Hi trobem una bona diversitat d’hàbitats, pinedes, rouredes, 

boscos de ribera i alguns prats de pastura dispersos. El clima de la zona és força humit i s’hi observen 

vàries rieres i torrents que garanteixen que la fauna pugui accedir a l’aigua. El nucli habitat més proper 

seria Setcases, de manera que els visitants de la zona són més aviat excursionistes, que es concentren 

a l’estiu i a l’hivern. 

Resultats fotoparament 

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

V. vulpes 12/12 27,93 20,53 

M. meles 10/12 26,42 30,05 

M. foina 7/12 7,05 8,18 

F. silvestris 7/12 2,51 3,43 

M. martes 4/12 0,97 1,75 

G. genetta 3/12 0,69 1,60 

M. nivalis 2/12 0,18 0,42 

L. lutra 1/12 0,09 0,31 

M. putorius 1/12 0,08 0,28 
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Gràfic PN Capçaleres del Ter i el Freser. En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La 
resta de colors indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben 
ubicades. 

 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris V. vulpes 

4 0 0 0 0  

 
 
De moment, encara no s’ha analitzat cap d’aquestes quatre mostres recollides perquè es tracta d’una 
zona on ja se n’han analitzat els anys anteriors. 
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PSPC03 –Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa 

Inici: 30/11/2020 Final: 22/04/2021 Regió: Muntanya mitjana 

Equip de treball: Pep Xarles, Pablo Cermeño, Marc Fusellas, Carme Juanola, Pau Federico 

Entitats: Fundació Zoo de Barcelona 

 
La parcel·la està situada dins l’EIN de l’Alta Garrotxa, entre 959 m i 516 m d’altitud. Principalment, les 
càmeres es troben dins una vall que va resseguint la carretera des de Rocabruna, com a punt més alt, 
fins a Oix. L’hàbitat predominant és l’alzinar amb rodals de roure martinenc i prats, constituint un 
paisatge de mosaic. Les nevades són freqüents a les zones més altes de la parcel·la. Pel que fa als punts 
d’aigua, es pot destacar la riera de Beget, així com les torrenteres que hi desemboquen. Es tracta d’un 
espai poc freqüentat pel turisme de muntanya. 
 
 

Resultats fotoparament 

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

V. vulpes 11/11 19,77 29,78 

C. capreolus 10/11 15,65 15,44 

S. scrofa 3/11 11,46 34,75 

M. meles 11/11 11,28 17,29 

C. familiaris 11/11 6,60 7,78 

M. foina 9/11 2,67 2,93 

F. catus 5/11 1,76 2,64 

F. silvestris 8/11 1,26 1,38 

O. orientalis 1/11 0,88 2,93 

G. genetta 5/11 0,83 1,31 

O. cuniculus 1/11 0,81 2,71 

C. elaphus 1/11 0,56 1,88 

L. lutra 1/11 0,06 0,20 

R. pyrenaica 1/11 0,06 0,20 

S. vulgaris 1/11 0,06 0,20 
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Gràfic EIN l’Alta Garrotxa. En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La resta de colors 
indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben ubicades. 

 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris F. catus 

1 0 1  0 1  

 
 

Codi mostra 
analitzada 

Identificació   Sexe            Híbrid  

GO20201130_001 DOM01 Femella Domèstic (p = 0,983) 
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PSPC04 –Espai d’Interès Natural del Massís de les Salines 

Inici: 27/02/21 Final: 07/07/21 Regió: Muntanya mitjana 

Equip de treball: Pau Federico, Benet Boadas, Ignasi Batet, Mireia Jiménez, Berto Minobis 

Entitats: Fundació Zoo de Barcelona 

 
La parcel·la està situada entre els 400 i els 1.400 m d’altitud, majoritàriament en vessant sud  i amb un 
relleu força abrupte. Bona part de la superfície està coberta per alzinar i rouredes de roure martinenc, 
excepte les zones més altes on predomina la fageda i el pi roig. Els espais oberts són escassos i 
consisteixen principalment en prats que trobem al llarg de tota la parcel·la. És una zona amb algunes 
torrenteres però no presenta cap curs d’aigua important. Es tracta d’un espai poc freqüentat pel 
turisme de muntanya i no envolta cap nucli habitat. 
 

Resultats fotoparament 

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

S. scrofa 12/12 24,36 14,38 

C. capreolus 12/12 21,73 19,30 

M. foina 9/12 8,66 19,08 

O. orientalis 6/12 6,97 11,68 

C. elaphus 7/12 4,97 10,76 

V. vulpes 9/12 3,09 3,30 

H. sapiens 6/12 2,71 5,05 

F. silvestris 7/12 2,10 2,72 

G. genetta 8/12 1,90 2,45 

M. martes 1/12 0,95 3,32 

M. meles 6/12 0,88 1,28 

L. europaeus 3/12 0,84 1,65 

O. aries 2/12 0,66 2,07 

C. familiaris 2/12 0,50 1,51 

S. vulgaris 3/12 0,47 0,88 

C. aegagrus 2/12 0,46 1,09 

F. catus 2/12 0,33 0,91 

M. putorius 1/12 0,22 0,76 

D. dama 2/12 0,20 0,50 

E. europaeus 1/12 0,07 0,25 
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Gràfic EIN Les Salines. En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La resta de colors 
indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben ubicades. 

 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris V. vulpes 

3 0 3  3 0  

 
 

Codi mostra 
analitzada 

Identificació   Sexe         Híbrid  

AE20210228_001 CAT22 Mascle No (p = 0,999) 

AE20210228_002 CAT23 Mascle  No (p = 0,915) 

AE20210417_001 CAT20 Mascle No (p = 0,999) 
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PSPC05 – Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera 

Inici: 29/10/20 Final: 28/02/21 Regió: Muntanya mitjana 

Equip de treball: Pau Federico, Marc Fernández 

Entitats: Generalitat de Catalunya (PNIN l’Albera) 

 
 
La parcel·la està situada entre els 400 i els 1300 m d’altitud, majoritàriament en vessant sud i amb un 
relleu força abrupte. Bona part de la superfície està coberta per roureda amb roures martinencs i de 
fulla gran (Q. pubescens, Q. petraea) i fageda, excepte les zones més baixes i assolellades on predomina 
l’alzinar. Els espais oberts són escassos i es troben principalment a les parts més altes de la serra de 
l’Albera. És una zona amb un nombre important de torrenteres que desemboquen al riu Anyet. La 
parcel·la es troba en un indret poc freqüentat pel turisme on hi ha una presència important de 
ramaderia extensiva bovina.   
 
Resultats fotoparament 

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

S. scrofa 12/12 24,85 15 

V. vulpes 12/12 12,39 8,57 

B. taurus 7/12 9,19 12,55 

C. capreolus 11/12 4,13 3,56 

M. foina 11/12 4,00 3,74 

G. genetta 7/12 3,01 3,84 

H. sapiens 6/12 2,16 5,08 

F. silvestris 6/12 1,96 2,62 

C. familiaris 10/12 1,91 1,96 

S. vulgaris 3/12 0,82 2,09 

L. europaeus 8/12 0,67 1,58 

M. meles 3/12 0,28 0,56 

M. putorius 1/12 0,09 0,32 

M. coypus 1/12 0,07 0,26 

E. caballus 1/12 0,06 0,23 

F. catus 1/12 0,06 0,23 
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Gràfic PNIN l’Albera. En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La resta de colors 
indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben ubicades. 

 
 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris V. vulpes  

3 0             3                                2 1   

 
 

Codi mostra 
analitzada 

Identificació   Sexe         Híbrid  

AE20210226_002 Dubtós Mascle             - 

AE20210721_001 CAT38 Femella  No (p = 0,999) 
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PSPC06 – Espai d’Interès Natural de Valls del Sió – Llobregós (Serra de Montclar) 

Inici: 30/12/2020 Final: 2/5/2021 Regió: Franja mediterrània 

Equip de treball: Fermí Sort, Ariadna Sanglas, Joan Rodríguez, Alba Caballol, Lluís Culleré, 
Gerard Daniel, Anna Torrents, David Guixé, Francisco Tugores i Joel Bosch 

Entitats: EGRELL, Agents Rurals, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) 

 
La parcel·la forma part de l’espai PEIN / Xarxa Natura 2000 Valls del Sió – Llobregós, a l’altura dels 
municipis de Montclar d’Urgell, la Donzell d’Urgell i Tudela de Segre. Està situada entre els 380-500 m 
d’altitud i consisteix en un mosaic agroforestal format per conreus herbacis extensius de secà barrejats 
amb clapes d’alzinars, carrascars, brolles de romaní, timonedes i savinoses. Destaquen les abundants 
formacions de marges i pedra que afavoreixen que a la zona s’hi trobi una alta densitat de conill, fet 
que propicia que s’hi observin nombroses espècies de rapinyaires i que sigui un bon lloc per trobar-hi 
gat fer i altres mesocarnívors. Tot i això, la parcel·la també presenta una alta freqüentació per part de 
caçadors amb gossos, que venen a la zona principalment pel conill i la perdiu. De forma més dispersa, 
a la zona hi trobem algunes granges de porcs i nombroses masies antigues, la majoria d’elles 
deshabitades.  
 

Resultats fotoparament 

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

 

V. vulpes 11/12 14,23 13,13 

M. meles 12/12 6,27 8,36 

C. capreolus 7/12 5,81 7,80 

S. scrofa 11/12 4,22 4,28 

C. familiaris 5/12 3,43 7,02 

H. sapiens 5/12 2,62 6,74 

M. foina 10/12 2,10 1,79 

F. catus 2/12 0,53 1,24 

F. silvestris 3/12 0,36 0,67 

O. cuniculus 1/12 0,09 0,31 
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Gràfic EIN de Valls del Sió – Llobregós (Serra de Montclar). En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor 
a la parcel·la. La resta de colors indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió 
on es troben ubicades. 
 

 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

No 
amplificable 

V. vulpes 

13 10 3 1 2  
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PSPC07 – Odèn - Lladurs 

Inici: 27/12/2020 Final: 28/03/2021 Regió: Alta muntanya 

Equip de treball: David Guixé, Noel Caparrós, Víctor Sazatornil, Héctor Núñez, Marc Carrera, 
Fermí Sort 

Entitats: Grup de Natura del Solsonès (GNS), Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de 
Catalunya (CTFC) 

 
Està situada entre els 1.000 i els 1.700 m d'altitud i inclou dos municipis: Lladurs i Odèn. Hi dominen 
els boscos de pi roig entre pastures i prats de mitja muntanya, amb alguns alzinars i boixedes 
intercalats. També hi trobem algunes codines pedregoses amb brolles baixes i rouredes madures. Per 
últim, la riera de Canalda travessa la parcel·la de forma abrupta: entre rases i torrents acinglerats. Hi 
ha poca població que visqui a la zona, sols masies disperses, i els senders senyalitzats són relativament 
poc freqüentats. 
 

Resultats fotoparament 

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

V. vulpes 12/13 22,90 20,77 

C. capreolus 13/13 15,84 8,82 

L. europaeus 10/13 13,68 20,77 

S. scrofa 12/13 7,39 7,50 

C. elaphus 6/13 2,75 3,99 

R. pyrenaica 3/13 2,56 6,40 

M. foina 7/13 1,77 2,09 

M. meles 6/13 1,44 2,18 

C. familiaris 3/13 1,02 2,28 

G. genetta 3/13 0,67 1,60 

F. silvestris 1/13 0,17 0,61 

S. vulgaris 2/13 0,17 0,41 
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Gràfic Odèn-Lladurs. En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La resta de colors 
indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben ubicades. 

 
 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris V. vulpes 

0 0 0  0 0  
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PSPC08 – Espai d’Interès Natural Serra del Catllaràs 

Inici: 27/10/2020 Final: 26/02/2021 Regió: Muntanya mitjana 

Equip de treball: Toni Mampel, Albert Peris, Joan Aguilar, David Fitó, Davinia Bartolomé, 
Sergi Cano 

Entitats: Projecte Gat Fer Catllaràs 

 
La parcel·la es troba situada a l’EIN del Catllaràs i dins el terme municipal de la Pobla de Lillet. Les cotes 

de la parcel·la se situen entre els 1100 i els 1700 m d’altitud. La vegetació dominant està formada per 

boscos de pi roig (Pinus sylvestris) i boscos mixts de pi roig amb roure martinenc (Quercus pubescens). 

En vessants obagues, apareixen fagedes amb sotabosc de boix (Buxo-fagetum). S’hi desenvolupa una 

gran activitat forestal i una pressió cinegètica considerable. També es mantenen encara alguns prats 

pasturats per bestiar boví.  La zona és poc freqüentada i actualment deshabitada. 

 

Resultats fotoparament 

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

 

S. scrofa 12/12 13,48 10,82 

C. elaphus 10/12 10,51 13,03 

V. vulpes 11/12 4,68 4,55 

C. capreolus 9/12 3,92 4,82 

F. silvestris 10/12 2,59 2,29 

S. vulgaris 7/12 1,68 2,32 

L. europaeus 2/12 1,64 4,29 

H. sapiens 5/12 0,77 1,27 

M. meles 2/12 0,42 1,03 

G. genetta 3/12 0,36 0,77 

M. nivalis 1/12 0,07 0,25 

M. martes 1/12 0,07 0,24 
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Gràfic EIN Serra del Catllaràs. En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La resta de 
colors indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben ubicades. 

 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris V. vulpes 

10 4 6  5 1  
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PSPC09 – Parc del Castell de Montesquiu 

Inici: 20/11/2020 Final: 4/4/2021 Regió: Muntanya mitjana 

Equip de treball: Ferran Sayol, Jordi Lladó, Eric Serratosa, Marc Rota, Xevi Arumí, Josep Solà, 
Blanca Monteis, Marc Vilella, Carles Viñas, Àngels Garcia, Magalí Anglada, Anna Sayol, Ferran 
Oró, Alba Jiménez, Nerea Fernández 

Entitats: Diputació de Barcelona, Grup de Naturalistes d’Osona (GNO-ICHN) 

 
Està situada entre els 650 i els 1.000 m d’altitud, a la zona del Bisaura. El riu Ter la travessa de nord a 

sud pel sector occidental. La serra de Bufadors, el serrat de la Rovira i el pla del Revell es disposen en 

direcció est-oest. Bona part de la vegetació està dominada pel bosc de pi roig, acompanyat d’espècies 

pròpies de zones humides com la moixera blanca, la blada o l’auró blanc. També hi ha zones de fageda 

a la part nord i diversos prats pasturats que s’intercalen al llarg de la superfície de la parcel·la. Es tracta 

d’una zona on queden poques masies habitades, però alguns sectors són freqüentats per 

excursionistes: especialment els bufadors de Beví i els voltants del Castell de Montesquiu. Sant Quirze 

de Besora és el més gran dels nuclis habitats que envolten la parcel·la. 

Resultats fotoparament 

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

V. vulpes 14/14 24,57 32,68 

C. capreolus 14/14 21,28 17,41 

M. meles 13/14 20,70 24,48 

S. scrofa 14/14 18,27 10,33 

G. genetta 9/14 4,30 9,13 

L. europaeus 10/14 3,22 5,12 

F. silvestris 8/14 3,17 4,76 

C. familiaris 12/14 3,00 1,91 

H. sapiens 9/14 2,89 3,22 

M. foina 7/14 2,30 4,00 

M. martes 9/14 2,07 2,86 

B. taurus 5/14 1,08 2,09 

S. vulgaris 5/14 1,08 2,66 

F. catus 5/14 0,61 1,32 

M. nivalis 2/14 0,17 0,46 
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Gràfic Parc Montesquiu: En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La resta de colors 
indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben ubicades. 

 
 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris V. vulpes 

9 3 6  4 2  

 
 

Codi mostra 
analitzada 

Identificació   Sexe         Híbrid  

OS_20210125_002 CAT33 Mascle No (p = 0,999) 

OS_20201220_001 CAT34 Femella  No (p = 0,999) 

OS_20210123_001 CAT40 Femella No (p = 0,999) 

OS_20210125_001 Dubtós Mascle No (p = 0,999) 
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PSPC10 – Parc Natural del Montseny 

Inici: 19/11/2020 Final: 23/03/2021 Regió: Muntanya mitjana 

Equip de treball: Marc Vilella, Eric Serratosa, Marc Rota, Jordi Villaronga, Toni Álvarez, Esther 
Feliubadaló, Josep Mª Lacruz 

Entitats: Diputació de Barcelona, Grup de Naturalistes d’Osona (GNO-ICHN) 

 

Està situada entre els 800 i els 1.600 m d’altitud, majoritàriament en vessant nord-est i amb un relleu 

força abrupte. Bona part de la superfície està coberta per fageda, excepte les zones més baixes i 

assolellades on predomina l’alzinar. També hi apareixen algunes antigues plantacions d’avet de 

Douglas. Els espais oberts són escassos i consisteixen principalment en tarteres que trobem a la cara 

nord-oest de les Agudes. És una zona amb un nombre important de torrenteres però no presenta cap 

curs d’aigua important, excepte la capçalera de la Tordera. Inclou alguns espais força freqüentats pel 

turisme de muntanya, com ara el sector de Passavets, però no envolta cap nucli habitat. 

 

Resultats fotoparament 

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

S. scrofa 11/12 36,91 18,50 

V. vulpes 12/12 14,08 15,58 

C. capreolus 9/12 6,82 6,20 

M. foina 10/12 4,03 4,83 

L. europaeus 4/12 3,60 10,99 

H. sapiens 5/12 2,99 5,65 

S. vulgaris 5/12 2,81 5,44 

G. genetta 7/12 2,62 3,34 

F. silvestris 6/12 1,46 1,84 

C. familiaris 8/12 1,36 1,51 

M. meles 4/12 0,87 1,43 

O. aries 3/12 0,47 1,00 

F. catus 3/12 0,28 0,53 

N. vison 1/12 0,07 0,23 
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Gràfic PN Montseny. En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La resta de colors 
indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben ubicades. 
 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris V. Vulpes 

2 0 2  0 2 
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PSPC11 – Parc Natural del Cadí-Moixeró (zona Cadí) 

Inici: 30/3/2021 Final: 28/8/2021 Regió: Alta muntanya 

Equip de treball: Eric Baqué, Abril Gilabert 

Entitats: Generalitat de Catalunya (PN del Cadí-Moixeró) 

 

S’ubica en la seva totalitat al municipi de Bellver de Cerdanya i amb totes les càmeres dins els límits 

del Parc Natural. Les càmeres s’han situat entre els 1.175 i els 1.875 metres d’altitud, i pràcticament la 

seva totalitat es troben en bosc de pi roig (Pinus sylvestris) amb sotabosc dominat pel boix (Buxus 

sempervirens). En les càmeres situades a més altitud també podem trobar pi negre (Pinus uncinata). 

Algunes càmeres es troben prop de prats de muntanya d’ús ramader i una d’elles prop d’un torrent 

que afavoreix la presència de vegetació de ribera. 

 

Resultats fotoparament  

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

 

C. capreolus 10/11 23,89 23,70 

L. europaeus 7/11 7,89 11,16 

S. scrofa 9/11 5,69 4,21 

S. vulgaris 6/11 4,60 6,57 

V. vulpes 6/11 3,78 7,59 

R. pyrenaica 4/11 3,53 10,01 

M. foina 5/11 0,69 1,18 

M. marmota 2/11 0,63 1,64 

M. meles 4/11 0,52 0,87 

M. martes 5/11 0,45 0,64 

G. genetta 1/11 0,43 1,44 

F. silvestris 2/11 0,21 0,48 
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Gràfic PN Cadí-Moixeró (zona Cadí). En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La resta 
de colors indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben ubicades. 
 
 
 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris V. Vulpes 

3 1 2  2 0 

 

 
Codi mostra 
analitzada 

Identificació   Sexe         Híbrid  

CE_20210330_001 CAT35 Femella No (p = 0,999) 

CE_20210330_003 CAT42 Mascle No (p = 0,999) 

 

 

 

 

 



 39 

PSPC12 – Parc Natural del Cadí-Moixeró (zona Moixeró) 

Inici: 27/4/2021 Final: 6/9/2021 Regió: Alta muntanya 

Equip de treball: Toni Mampel, Albert Peris, Joan Aguilar, David Fitó, Davinia Bartolomé, 
Sergi Cano 

Entitats: Generalitat de Catalunya (PN del Cadí-Moixeró) 

 

Es troba ubicada al sud-est del Parc Natural, entre els termes municipals de Guardiola de Berguedà i 

Castellar de N’Hug, als paratges de Gabarrós, Pardinella i Erols, entre d’altres. Les cotes de la parcel·la 

se situen entre els 1000 i els 1700 m d’altitud. La vegetació dominant està formada per boscos de pi 

rajolet (Pinus sylvestris), boscos mixts de pi roig amb roure martinenc (Quercus pubescens) i en 

vessants obagues algunes fagedes amb sotabosc de boix (Buxo-fagetum). A la part alta de la parcel·la 

es troben prats pasturats per bovins. La zona es poc freqüentada i es troba pràcticament deshabitada, 

a excepció d’alguna masia. 

 

Resultats fotoparament 

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

 

C. elaphus 12/12 18,91 16,64 

C. capreolus 10/12 11,25 15,43 

S. scrofa 12/12 9,86 10,90 

V. vulpes 9/12 4,73 5,09 

M. meles 10/12 4,72 5,29 

S. vulgaris 10/12 4,02 4,51 

M. martes 4/12 2,08 5,62 

F. silvestris 8/12 1,69 2,12 

L. europaeus 4/12 0,98 2,15 

R. pyrenaica 3/12 0,94 2,18 

G. genetta 4/12 0,77 1,42 

M. foina 3/12 0,41 0,91 

M. marmota 2/12 0,20 0,51 

H. sapiens 1/12 0,07 0,24 
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Gràfic PN Cadí-Moixeró (zona Moixeró). En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La 
resta de colors indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben 
ubicades. 
 
 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris V. Vulpes 

2 1 1  1 0 

 

 
Codi mostra 
analitzada 

Identificació   Sexe         Híbrid  

MO20210331_002 CAT35 Femella No (p = 0,999) 
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PSPC13 – Parc Natural del Montgrí 

Inici: 14/1/2021 Final: 13/4/2021 Regió: Franja mediterrània 

Equip de treball: Aina Ayza, Josep Maria Bas, Roger Puig 

Entitats: Universitat de Girona (UdG) 

 

La principal formació vegetal al Montgrí és la garriga, juntament amb les brolles d’estepa i les pinedes. 

Aquestes brolles són resultat de la degradació de comunitats més madures com l’alzinar o la màquia 

litoral, avui en dia escassament representades a la zona. La garriga seria la comunitat clímax que 

ocuparia la major part del massís en condicions naturals. Les pinedes característiques del Montgrí 

poden dividir-se en agrupacions de pins que tenen origen en la fixació de dunes, les pinedes repoblades 

(part central del massís) i les pinedes litorals conformades per clapes de pi blanc (Pinus halepensis), 

amb exemplars tombats o recargolats per l’acció del vent en els barrancs que baixen a mar.  

  

Resultats fotoparament 
 
Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

S. scrofa 20/20 15,71 16,63 

O. cuniculus 6/20 11,62 29,49 

V. vulpes 15/20 6,88 11,34 

G. genetta 11/20 2,26 3,12 

M. meles 9/20 2,16 4,66 

C. familiaris 13/20 1,84 2,80 

H. sapiens 14/20 1,62 1,67 

M. foina 6/20 0,50 0,92 

D. dama 3/20 0,35 1,12 

F. catus 2/20 0,28 1,02 

C. pyrenaica 1/20 0,28 1,25 

C. aegagrus 1/20 0,16 0,75 

L. europaeus 2/20 0,13 0,43 

S. vulgaris 1/20 0,11 0,50 
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Gràfic PN Montgrí. En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La resta de colors indiquen 
el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben ubicades. 
 
 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris V. Vulpes 

0 0 0  0 0 
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PSPC14 – Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

Inici: 15/1/2021 Final: 31/5/2021 Regió: Franja mediterrània 

Equip de treball: Toni Mampel, Albert Peris, Joan Real, Roger Puig 

Entitats: Diputació de Barcelona, Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de les Muntanyes 
Mediterrànies (CMBMM) 

 

Forma part de la serralada prelitoral catalana, amb una altitud que oscil·la entre els 280m i els 1.100m. 

La litologia del Parc està composta per un sòl de conglomerat amb una matriu argilosa i calcària. 

L’erosió hídrica ha modelat el paisatge amb relleus escarpats, valls estretes, penya-segats escarpats i 

forts pendents, on abunden singulars afloraments rocosos, les codines. El bosc majoritari és l’alzinar 

(Quercus ilex), però a les valls més humides hi trobem pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) i rouredes; 

mentre que a la terra baixa hi podem trobar pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i pinassa (Pinus 

nigra subsp. salzmannii). Els espais oberts hi són molt escassos i solen ser conseqüència d’incendis 

forestals, com el del 2003.   

Resultats fotoparament  

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

S. scrofa 22/22 38,57 23,44 

C. capreolus 22/22 12,96 9,08 

H. sapiens 15/22 11,94 14,97 

V. vulpes 22/22 10,38 10,13 

G. genetta 19/22 6,88 12,48 

M. foina 21/22 6,14 7,77 

M. meles 19/22 5,00 6,54 

S. vulgaris 14/22 4,40 6,66 

O. cuniculus 5/22 1,43 4,18 

L. europaeus 3/22 0,39 1,22 

F. catus 5/22 0,34 0,70 

M. nivalis 4/22 0,11 0,24 

N. vison 1/22 0,03 0,13 
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Gràfic PN Sant Llorenç del Munt i l’Obac. En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La 
resta de colors indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben 
ubicades. 
 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris V. Vulpes 

0 0 0  0 0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

PSPC15 – Parc Natural de la Muntanya de Montserrat 

Inici: 1/12/2020 Final: 11/6/2021 Regió: Franja mediterrània 

Equip de treball: Jordi Calaf, Anna Fargas, Gabriel Lampreave, Marina Cabré, Helena Gallego, 
Inés Brilleau i Andrea Carolina Reyes 

Entitats: Generalitat de Catalunya (PN Muntanya de Montserrat) 

 
Situada al nord est de la muntanya de Montserrat, entre els 350 i els 775 m d’altitud, majoritàriament 
en orientació a nord i amb un relleu moderadament abrupte. Minoritàriament, està representat 
l’alzinar de Montserrat, el bosc de pinassa i el regenerat post-incendi, que en gran mesura es tracta de 
pinedes de pi blanc. En qualsevol cas, es tracta de boscos joves, amb una elevada proporció del 
regenerat post-incendi de 1986 però també amb forests que deuen rondar la cinquantena o seixantena 
d’anys. Els pocs espais oberts existents són algun conreu i zones cremades el 2016. És una zona amb 
molta escassetat d’aigua en anys eixuts, sense cap curs important però amb algun torrent on sempre 
hi queda alguna tolla al pic de la secada. Sector envoltat per infraestructures viàries importants (eix 
diagonal i A-2) i amb presència d’urbanitzacions a la perifèria. 
   
Resultats fotoparament  

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

S. scrofa 12/12 23,30 19,19 

C. capreolus 12/12 21,08 25,20 

V. vulpes 12/12 16,06 14,99 

M. meles 11/12 15,99 20,31 

H. sapiens 10/12 9,27 16,98 

M. foina 10/12 5,56 11,17 

S. vulgaris 6/12 4,49 7.07 

G. genetta 6/12 2,92 3,97 

O. cuniculus 2/12 1,93 6,39 

L. europaeus 3/12 1,69 3,57 

C. familiaris 6/12 1,06 1,33 

C. pyrenaica 1/12 0,70 2,42 

F. catus 3/12 0,20 0,38 

E. europaeus 1/12 0,08 0,31 

M. nivalis 1/12 0,07 0,24 

B. taurus 1/12 0,06 0,22 
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Gràfic PN Muntanya de Montserrat. En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La resta 
de colors indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben ubicades. 
 
 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris V. Vulpes 

0 0 0  0 0 
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PSPC16 – Espai Natural de les Guilleries-Savassona 

Inici: 8/3/2021 Final: 22/6/2021 Regió: Muntanya mitjana 

Equip de treball: Xavier Soler, Marc Vilella, Ferran Sayol, Txevi Buigas, Joan Pareja, Jordi 
Serrabassa, Anna Mimoso 

Entitats: Consorci de l’EN Guilleries-Savassona, Grup de Naturalistes d’Osona (GNO-ICHN) 

 
Està situada entre els 400 i els 1.000 m d’altitud, sortejant els importants desnivells característics del 

massís de les Guilleries. Situada a l’extrem occidental del conjunt, la parcel·la és travessada per la riera 

de Castanyadell i per la riera Major, alimentades per un clima força humit. Pràcticament la totalitat de 

la superfície està coberta per bosc, generalment força dens. L’espècie d’arbre dominant varia segons 

l’altitud i el vessant, i també hi trobem un bon nombre de plantacions. Així doncs, fagedes, 

castanyedes, alzinars i avetoses de Douglas, principalment, dominen el paisatge. Malgrat ser una zona 

poc popular a nivell excursionista, trobem una bona presència de persones a les masies i nuclis habitats 

del territori, com ara a Vallclara. La major part de la parcel·la es troba en municipi de Vilanova de Sau. 

   
Resultats fotoparament 
Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

 

S. scrofa 12/12 48,48 36,15 

C. capreolus 12/12 20,46 10,35 

V. vulpes 11/12 12,41 13,45 

L. europaeus 8/12 7,98 12,79 

G. genetta 12/12 7,90 6,60 

M. foina 11/12 7,65 5,05 

S. vulgaris 11/12 4,68 5,16 

M. meles 6/12 3,43 8,78 

H. sapiens 4/12 2,91 7,55 

F. silvestris 1/12 2,10 7,28 

F. catus 6/12 1,48 3,42 

O. aries 1/12 1,40 4,86 

C. familiaris 2/12 0,55 1,63 

M. nivalis 3/12 0,47 0,93 

M. martes 2/12 0,24 0,59 

O. cuniculus 1/12 0,16 0,54 
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Gràfic EN de les Guilleries-Savassona. En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La 
resta de colors indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben 
ubicades. 
 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris V. Vulpes 

1 0 1  1 0 

 

 
Codi mostra 
analitzada 

Identificació   Sexe         Híbrid  

OS_20210727_001 CAT41 Femella No (p = 0,994) 
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PSPC17 – Parc del Montnegre i el Corredor 

Inici: 29/4/2021 Final: 21/9/2021 Regió: Franja mediterrània 

Equip de treball: Joana Bastardas, Xavier Soler, Marc Vilella, Teresa Benet, Joan Argelaga 

Entitats: Diputació de Barcelona, Gisfera SCCL 

 
L’estació del Parc està situada entre els 150 i els 700 m d’altitud, des de la vall de Fuirosos fins a les 
proximitats del Turó Gros. Està situada majoritàriament al vessant nord del massís del Montnegre, 
resseguint els torrents estacionals que desemboquen a la riera de Fuirosos. No obstant, el sector sud 
de la parcel·la es troba en vessant assolellat, donant al mar. La major part de la superfície és forestal, 
dominada per alzinars, rouredes i alguna pineda de pi blanc o pi pinyer. El pendent és destacat a la 
major part de la parcel·la i hi trobem vàries pistes que el sortegen. També s’intercalen alguns punts 
d’aigua permanents, en forma de petits estanys que garanteixen les necessitats hídriques de la fauna. 
És una zona força freqüentada per excursionistes i manté algunes masies habitades. La parcel·la es 
troba als municipis de Sant Celoni i Sant Iscle de Vallalta.    
 
   
Resultats fotoparament 

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

 

S. scrofa 11/11 33,49 32,55 

C. capreolus 11/11 23,63 17,12 

V. vulpes 11/11 20,66 22,77 

M. foina 11/11 18,54 46,24 

G. genetta 10/11 10,51 17,79 

H. sapiens 3/11 5,39 14,02 

M. meles 8/11 4,39 5,97 

S. vulgaris 9/11 2,73 2,73 

F. catus 5/11 1,79 3,52 

C. aegagrus 2/11 1,12 3,29 

L. europaeus 3/11 0,85 1,51 

M. nivalis 3/11 0,67 1,49 

C. familiaris 6/11 0,65 0,86 

O. cuniculus 1/11 0,19 0,62 
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Gràfic Parc del Montnegre i el Corredor. En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La 
resta de colors indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben 
ubicades. 
 
 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris V. Vulpes 

0 0 0  0 0 
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PSPC18 – Vall de Marfà - Moianès 

Inici: 14/2/2021 Final: 31/5/2021 Regió: Franja mediterrània 

Equip de treball: Roger Puig, Joan Real      

Entitats: Diputació de Barcelona, Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de les Muntanyes 
Mediterrànies (CMBMM) 

 

Situada entre els 500 i els 750 m d’altitud, la vall de Marfà es troba a l'altiplà del Moianès, entre 

Castellcir, Moià, Castellterçol i Monistrol de Calders. La vall és drenada per la riera de Marfà (o 

Golarda), que acaba desembocant a la riera de Calders. La vall, que rep el nom per la casa de Marfà i 

l'antiga parròquia rural de Sant Pere de Marfà, antigament era ocupada per grans extensions de 

conreus d'olivera i vinya, però actualment el terreny agrícola té escassa presència i els boscos de 

pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii), pi roig (P. sylvestris) i pi blanc (P. halepensis) n’han ocupat la 

major part de la superfície. En alguns indrets es conserven retalls de boscos d'alzinar i roure martinenc. 

  

Resultats fotoparament 

Ψ: nombre de punts amb presència de l’espècie 
RAI (x̄): mitjana del RAI obtingut a cada punt 
RAI (S): desviació estàndard de la mitjana del RAI 
 

Espècie Ψ RAI (x̄) RAI (S) 

S. scrofa 9/10 5,57 7,56 

C. capreolus 10/10 23,46 15,65 

S. vulgaris 10/10 4,13 3,92 

L. europaeus 4/10 2,69 6,88 

V. vulpes 5/10 1,82 2,37 

M. meles 6/10 1,53 1,64 

C. aegagrus 3/10 1,34 2,57 

G. genetta 3/10 0,86 1,66 

M. foina 5/10 0,86 1,05 

N. vison 1/10 0,76 2,43 

C. familiaris 3/10 0,48 0,93 
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Gràfic Vall Marfà - Moianès. En taronja, mitjana del percentatge de contactes de cada carnívor a la parcel·la. La resta de 
colors indiquen el percentatge calculat a partir de les altres parcel·les, classificades segons la regió on es troben ubicades. 
 
 
 
Resultats anàlisi genètic 
 
 

Mostres 
recollides 

Mostres 
descartades 

Mostres 
analitzades  

F. silvestris V. Vulpes 

0 0 0  0 0 
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7. SUBPROJECTES I ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES 

7.1 Mapa de distribució i model de qualitat d’hàbitat del gat fer a Catalunya. 

Un dels sub-projectes desenvolupats té per objectiu 

poder conèixer millor la distribució del gat fer, així com 

les seves preferències d’hàbitat. Amb aquest objectiu, 

s’han recopilat citacions puntuals de gat salvatge a 

Catalunya. En total, s’han recopilat 415 cites, que 

corresponen a deteccions en càmeres de foto-

seguiment (53%), observacions directes (41%), 

atropellaments (3%), excrements confirmats 

genèticament (3%). Pel que fa a les observacions 

directes, només s’han considerat les que són 

probables (segons la descripció feta, l’expertesa de 

l’observador o evidències amb fotografia).  

Les cites ens confirmen que el gat salvatge es troba 

bàsicament al terç nord, ocupant el Pirineu i Prepirineu i arribant fins la Noguera o al Montseny com a 

límit sud. D’altra banda, també hi ha una població als Ports de Tortosa-Beseit (Figura 11). Cal remarcar 

que la gran majoria d’aquestes cites estan sobretot concentrades en els últims anys: El 50% de les cites 

són dels últims tres anys (2019-2021) i el 67% dels últims cinc (2017-2021), i en la última dècada hi 

hauria fins al 86% de les cites. La informació que tenim, per tant, és molt actualitzada i demostra 

l’embranzida que ha donat el projecte al coneixement del gat fer. A banda de la informació recollida a 

les parcel·les de seguiment, amb l’ajuda de tots els col·laboradors, volem destacar la col·laboració 

addicional de molta gent que ens ha fet arribar cites de forma voluntària i desinteressada (vegeu la 

llista de contribuïdors de cites a l’Annex). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cites de gat 

fer recollides a Catalunya 

Figura 12. A. Submostra de les cites (1 per quadricula 10x10) utilitzades per la construcció 

del model. B. Projecció del model d’idoneïtat d’hàbitat, on els colors més intensos mostres 

hàbitat més favorable pel gat fer. 
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A partir de les cites, s’ha pogut elaborar un model de qualitat de l’hàbitat. Aquest model s’ha fet en 

col·laboració amb en David Guixé i en Dani Villero, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

Com que la majoria de cites es concentren al sector de Barcelona-Girona, es va decidir agafar només 

una cita a l’atzar de cada quadrícula 10x10 km (Figura 12 A). El model es va ajustar molt bé 

(AUC=0,878), cosa que indica que el gat fer mostra preferència per uns hàbitats determinats, que no 

són fruit de l’atzar. El model sembla indicar que les zones d’hàbitat més propici són les zones forestals 

més humides, com el Ripollès, nord del Berguedà, nord d’Osona i tota la Serralada Transversal fins al 

Montseny (Figura 12 B). Per altra banda, també semblen regions òptimes vàries zones de la Vall d’Aran 

i el Pallars, així com les zones més altes de l’Albera o les Salines. Tot i que el model indica que hi ha 

zones propícies a les muntanyes de Prades-Montsant, no es té constància de la presència actual de gat 

fer allà. Tot i així, podria ser una zona interessant a prospectar de cara a futures campanyes. Pel que 

fa a les variables més importants del model, es va veure que els mosaics forestals montans (boscos i 

prats de muntanya mitjana), els boscos caducifolis de muntanya mitjana i les zones amb alta 

productivitat vegetal són les tres que millor expliquen la presència de gat fer. 

 

7.2 Treballs de final de grau i treballs de final màster. 

Durant el 2021, s’han realitzat un treball de final de grau i dos treballs de final de màster en 

col·laboració amb el Pla de seguiment. A continuació, es mostra un resum de cadascun dels treballs. 

Treball de final de grau: 

Títol: Anàlisi espacial dels mamífers al Massís del Montgrí (Baix Empordà i Alt Empordà) 

Autora: Aina Ayza Almirall, Grau de Biologia (Universitat de Girona). 

Tutor: Josep Maria Bas (Universitat de Girona). 

Resum: El treball tracta d’una 

anàlisi extensa de la comunitat de 

mamífers que habiten, a dia 

d’avui, el massís del Montgrí. 

Concretament, es pretén estudiar 

cadascuna de les espècies de 

fauna salvatge que es troben al 

massís i de quina manera generen 

interaccions entre elles i amb l’hàbitat. El massís del Montgrí, a grans trets, és una zona amb una 

vegetació marcada per la mateixa singularitat del relleu, el sòl calcari de la zona i el marcat clima 

mediterrani. Un tret característic és la llengua de sorra que travessa el massís, en direcció nord-sud, i 

situada al mig del massís. Actualment es troba fixada per pins. A més a més, la garriga ocupa gran part 

de la superfície, juntament amb les pinedes de pi blanc i algunes restes d’alzinars. A través del 

parament fotogràfic, es pentina una àrea d’aproximadament 3.807 ha, amb la finalitat d’abastar el 

màxim de superfície i poder extrapolar la comunitat que es troba, a tot el massís sencer. Es fa 

mitjançant 20 càmeres de fotoparament, cedides per la Universitat de Girona, i amb un total de 5 

revisions separades per 15 dies entre una i l’altra. Es tracen les àrees de distribució de cadascuna de 

les 11 espècies de mamífers que es capturen, i es mesura la seva abundància relativa, la riquesa, la 

diversitat de cada punt de mostreig i altres variables. L’ordre dels carnívors esdevé l’objectiu d’estudi 
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i s’analitza, mitjançant un model lineal, les preferències que podrien tenir per un habitat o un altre. 

Després de 3 mesos de mostreig, s’obtenen uns resultats mínimament esperats, i és que la comunitat 

de mamífers del Montgrí és força diversa. Per una banda, el senglar (Sus scrofa) és l’espècie més 

detectada per tots els punts, seguit de la guineu (Vulpes vulpes) i del conill de bosc (Oryctolagus 

cuniculs). Per l’altra, es detecten un total de 4 espècies de carnívors que són la guineu ja esmentada, 

la fagina (Martes foina), la geneta (Genetta genetta) i el teixó  (Meles meles). Tot i haver tingut 

incidències en alguns punts del mostreig, com ara el pas d’excursionistes i caçadors, o algunes pluges 

abundants, s’ha pogut tirar endavant i extreure uns resultats concloents. Així doncs, l’estudi realitzat 

mostra en detall la comunitat de mamífers del massís del Montgrí i la seva àrea de distribució. Tot, 

mitjançant una tècnica no invasiva. 

 

Treballs de final de màster: 

 

Títol: Effects of anthropogenic disturbance in the activity patterns of Mediterranean mesocarnivores 

Autora: Nerea Fernandez Arrieta, Màster en Biodiversitat (Universitat de Barcelona). 

Tutors: Ferran Sayol (University College London) i Joan Real (Universitat de Barcelona). 

Abstract: Mesocarnivores play an 

important role in ecosystems by regulating 

prey abundance and acting like seed 

dispersers. As human impact in ecosystems 

has increased in the last decades, studying 

how carnivore behaviour is affected by 

human disturbance can be essential to 

prevent ecosystem disruption. With this 

purpose, we installed a total of 51 camera-traps in 8 different locations in Barcelona region (Catalonia), 

four in humanised and four in natural sites and compared the activity patterns of 3 mesocarnivore 

species: the common genet (Genetta genetta), the European badger (Meles meles) and the red fox 

(Vulpes vulpes). The three species showed differences in their activity patterns between humanised 

and natural sites. The red fox’s activity also changed depending on the season in natural sites, but it 

consistently showed changes between humanised and natural sites in both seasons. While the 

European badger showed a strictly nocturnal activity pattern in both natural and humanised sites, the 

red fox and the common genet showed a more diurnal activity in humanised sites comparing to natural 

sites. Potential explanations for such changes may be linked to change in resource use, or to the 

“human shield” effect which lowers competition in humanised sites due to a lower diversity of 

carnivores. However, further studies including activity patterns and diet analysis would help better 

understand the real cause behind these behavioural changes in human disturbed environments. 
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Títol: Estimation of home range size and spatial overlap of wildcats (Felis silvestris) in the Eastern 

Pyrenees using a non-invasive method 

Autora: Alba Jiménez Dalmau, Màster en Biodiversitat (Universitat de Barcelona). 

Tutors: Ferran Sayol (University College London), Salvador Salvador (Universitat de Girona) i José 

Domingo Rodríguez-Teijeiro. 

Abstract: The European wildcat Felis silvestris 

(Schreber, 1777) has a solitary lifestyle, 

defending a territory from other conspecifics. 

Larger male territories often overlap with 

smaller female territories but exhibit 

territorial behavior with individuals of the 

same sex. Using the non-invasive method of 

camera trapping, we aim to see the territoriality and spatial overlap of male and female wildcats. For 

this purpose, we placed 17 camera traps between two years (2019-2020) and estimated individual 

territories in a wildcat population in the Eastern Pyrenees (Ripollès, Catalonia). Along the two years, at 

least 14 individuals were identified. Despite the large degree of individual variation, our results indicate 

that, on average, male territories are 25.11% larger than the territories of females. The obtained spatial 

overlap shows that male wildcats tend to avoid other males, while individuals of different sex tend to 

co-occur more often. Although there is an overall high co-occurrence of individuals along the camera 

traps, the majority of wildcat individuals seem to be dominant in few camera traps, indicating that they 

search for an independent territory, minimizing competition with other individuals. These results agree 

with similar patterns found in previous radio tracking studies, opening the possibility of conducting 

home range and spatial overlap studies using non-invasive methods such as photo-trapping cameras. 

 

7.3 Participació en jornades i congressos 

 

Durant el 2021, s’han pogut presentar els resultats del projecte en un workshop internacional sobre el 

gat fer europeu realitzat a Portugal (organitzat per la xarxa Eurowildcat) i també al congrés de la 

Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) realitzat a Córdoba. A 

continuació es detallen els títols de les xerrades que es van presentar: 

Sayol, F., Federico, P., Vilella, M. A citizen science approach to study the European wildcat in the 

Eastern Pyrenees. IV Eurowildcat meeting. Mértola, Portugal. 24-26 de novembre de 2021. 

Sayol, F., Federico, P., Sastre, N., Vilella, M. Estudio de la introgresión genética del gato montés (Felis 

silvestris) en Cataluña. XV Congreso de la SECEM. Córdoba. 4-7 desembre de 2021.  

Vilella, M., Sanglas, A., Federico, P., Sayol, F. El seguimiento de las poblaciones catalanas de gato 

montés mediante fototrampeo. XV Congreso de la SECEM. Córdoba. 4-7 desembre de 2021. 
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7.4 Divulgació i difusió del projecte gat fer. 

 

El projecte gat fer ha aconseguit fer-se ressò i arribar al públic general. D’una banda, el projecte ha 

col·laborat en l’elaboració d’una exposició entorn del gat fer, que ha recorregut 13 municipis de 

Catalunya amb l’objectiu de donar a conèixer el felí entre la societat, descobrir els llocs on viu i destacar 

la importància de conservar-lo com a espècie.  

A més de l’exposició, a cada municipi s’han fet tres activitats complementàries: una exposició didàctica, 

una xerrada divulgativa, una passejada familiar i una gimcana de rastres dirigida a l’alumnat de cicle 

mitjà i superior d’educació primària. Unes activitats que han comptat amb la participació de 680 

persones, 420 de les quals corresponen a l’alumnat dels centres educatius visitats. 

Sota el títol “El gat fer, el felí dels nostres boscos” i amb l’ajuda d’una subvenció del Departament 

d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, aquest projecte ha permès recollir inquietuds i opinions 

de la societat al voltant del gat fer i d’altres mamífers amb qui conviu. S’espera que els materials 

elaborats segueixin recorrent el territori amb l’objectiu d’arribar a noves poblacions catalanes. 

 

    

 

Per a més informació:  

https://grupfelis-ichn.iec.cat/projecte-educatiu-el-gat-fer/ 

D’altra banda, l’inici i resultats del projecte han despertat interès i han aparegut en diferents mitjans 

de comunicació: 

https://grupfelis-ichn.iec.cat/projecte-educatiu-el-gat-fer/
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2021 

 

30/12/2020 al canal de YouTube del Zoo de Barcelona. “Pla de seguiment del gat fer (Felis silvestris)”. 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=MDbwuUNuz9M 

 

18/01/2021 a Betevé. “El gat fer: un felí autòcton a Catalunya fins ara ben poc conegut”. Enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=-T88P8UOXLA 

 

10/02/2021 a TV3. “Més de 200 càmeres rastrejaran les poblacions de gat fer, l'únic felí autòcton a 

Catalunya”. Enllaç: https://www.ccma.cat/324/mes-de-200-cameres-rastrejaran-les-poblacions-de-

gat-fer-lunic-feli-autocton-a-catalunya/noticia/3076505/ 

 

10/02/2021 a La Vanguardia. “Més de 200 càmeres rastrejaran les poblacions de gat fer, l'únic felí 

autòcton a Catalunya”. Enllaç: https://www.lavanguardia.com/vida/20210210/6236193/mes-200-

cameres-rastrejaran-les-poblacions-gat-fer-l-unic-feli-autocton-catalunya.html 

 

16/02/21 a Canal Taronja (Osona i Moianès). “Investiguen el gat fer a Montesquiu”  

Enllaç: http://www.canaltaronja.cat/osona/investiguen-el-gat-fer-a-montesquiu/ 

 

03/03/2021 a l’infoK del Canal Super3. “Espiem els gats fers del Montseny” 

Enllaç: https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/espiem-als-gats-fers-del-montseny/video/6087489/ 

  

11/04/2021 a Garrotxa Digital “El Projecte Gat Fer dóna a conèixer l’únic felí autòcton de Catalunya”  

Enllaç: https://www.garrotxadigital.cat/2021/04/11/el-projecte-gat-fer-dona-a-coneixer-lunic-feli-

autocton-de-catalunya/ 

 

28/07/21 a Notícies Parcs DIBA. “Es detecten dos cadells de gat fer a l’Espai Natural de les Guilleries-

Savassona” Enllaç: https://parcs.diba.cat/es/web/l-informatiu/-/guilleries-es-detecten-dos-cadells-

de-gat-fer-a-l-espai-natural-de-les-guilleries-savassona 

 

 
2022 
 

31/01/2022 a Regió7. “Detecten presència de gats fers als boscos de la serralada del Catllaràs”. 
Enllaç: https://www.regio7.cat/bergueda/2022/01/31/detecten-presencia-gats-fers-als-
62130004.html 

https://www.youtube.com/watch?v=MDbwuUNuz9M
https://www.youtube.com/watch?v=-T88P8UOXLA
https://www.ccma.cat/324/mes-de-200-cameres-rastrejaran-les-poblacions-de-gat-fer-lunic-feli-autocton-a-catalunya/noticia/3076505/
https://www.ccma.cat/324/mes-de-200-cameres-rastrejaran-les-poblacions-de-gat-fer-lunic-feli-autocton-a-catalunya/noticia/3076505/
https://www.lavanguardia.com/vida/20210210/6236193/mes-200-cameres-rastrejaran-les-poblacions-gat-fer-l-unic-feli-autocton-catalunya.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210210/6236193/mes-200-cameres-rastrejaran-les-poblacions-gat-fer-l-unic-feli-autocton-catalunya.html
http://www.canaltaronja.cat/osona/investiguen-el-gat-fer-a-montesquiu/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/espiem-als-gats-fers-del-montseny/video/6087489/
https://www.garrotxadigital.cat/2021/04/11/el-projecte-gat-fer-dona-a-coneixer-lunic-feli-autocton-de-catalunya/
https://www.garrotxadigital.cat/2021/04/11/el-projecte-gat-fer-dona-a-coneixer-lunic-feli-autocton-de-catalunya/
https://parcs.diba.cat/es/web/l-informatiu/-/guilleries-es-detecten-dos-cadells-de-gat-fer-a-l-espai-natural-de-les-guilleries-savassona
https://parcs.diba.cat/es/web/l-informatiu/-/guilleries-es-detecten-dos-cadells-de-gat-fer-a-l-espai-natural-de-les-guilleries-savassona
https://www.regio7.cat/bergueda/2022/01/31/detecten-presencia-gats-fers-als-62130004.html
https://www.regio7.cat/bergueda/2022/01/31/detecten-presencia-gats-fers-als-62130004.html
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8. CONCLUSIONS GENERALS 

 

La primera campanya del Pla de seguiment del gat fer i altres mesocarnívors ha estat molt positiva. 

Més enllà dels resultats numèrics, cal destacar la implicació de la cinquantena de membres del Grup 

de Recerca en Carnívors de Catalunya (FELIS-ICHN) i d’altres voluntaris gràcies als quals s’han pogut 

mostrejar les 18 parcel·les incloses en aquest informe. 

D’aquestes estacions de seguiment, n’hi ha hagut 13 on ha aparegut l’espècie objectiu del projecte: el 

gat fer. Es tracta d’una proporció relativament elevada, si bé és cert que a bona part d’aquestes 

localitats ja es tenien evidències força recents de la seva presència. En total, entre un 5 i un 10 % dels 

contactes de mesocarnívors terrestres han estat de gat fer, malgrat la seva abundància sembla variar 

de forma considerable entre regions. 

La zones de muntanya mitjana del Prepirineu, entre els 500 i els 1.000 m d’altitud, semblen les més 

favorables pel felí, ja que els valors més elevats de densitat s’obtenen en parcel·les d’aquesta regió: 

Alta Garrotxa, Catllaràs, Salines, Albera o Montesquiu. No obstant, també algunes estacions situades 

a més altitud han obtingut abundàncies força rellevants, com ara el Moixeró o les Capçaleres del Ter i 

el Freser. 

Tot i aquests resultats força optimistes, el gat fer és tan sols el cinquè mesocarnívor més detectat, 

només per davant de la marta. Seguint aquest ordre, la guineu, el teixó, la fagina i la geneta han estat 

les espècies que han registrat més contactes. D’altra banda, una de les millors notícies que ens han 

deixat les càmeres han estat les evidències de reproducció observades a l’Albera i a les Guilleries, on 

es van capturar imatges d’alguns cadells de poques setmanes de vida. Altres sorpreses obtingudes 

estan relacionades amb la detecció de carnívors poc freqüents, com ara l’aparició del turó a tres 

localitats. 

En relació a la part genètica, els resultats també han estat positius, ja que la recerca de rastres 

associada al projecte ha permès obtenir mostres de 24 individus diferents de gat fer i, d’aquests, 

només tres presentaven un percentatge d’hibridació significatiu. Uns individus que estan concentrats 

al sector oriental del Pirineu i Prepirineu. Tot i així, encara manquen excrements de vàries poblacions 

que seria interessant analitzar perquè es troben als límits de la distribució del felí, com ara el Montseny 

o la Noguera. 

Finalment, aquests resultats guanyen en valor quan es publiquen i se’n fa difusió. Els perfils de xarxes 

socials i la web del grup FELIS-ICHN han estat molt útils per donar a conèixer el projecte i han ajudat a 

fer arribar les novetats al públic general i als mitjans de comunicació, alguns dels quals han tractat el 

gat fer en els seus continguts. La creació de material divulgatiu també ha permès estructurar el 

coneixement a transmetre i serà molt útil per donar cos a futures activitats educatives que s’organitzin 

entorn d’aquest carnívor encara força desconegut.  
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Annex 

Llista de contribuïdors de cites i mostres de gat fer no vinculats a cap Parcel·la de Seguiment en 

concret 

  

Pitu Amigó 

Jordi Argelich 

Claudi Baiges 

Carme Bartrina 

Jordi Bermejo 

Jordi Boixader  

Joan Budó 

Xavier Campillo  

Albert Campsolinas  

David Cao  

Clara Casabona 

Jordi Corbera 

Adrià Corella  

Pere Cortinas  

Isidre Cos  

Andreu Cufí 

Genís Cunill  

Jordi Faus  

Jaume Fitó 

Marcos Fernández  

Miguel Ángel Fuentes  

Guillem Fusté 

Jordi Garriga  

Noelia Guerrero 

Antonio Hernández 

Gerard Junquera 

Gabriel Lampreave  

Sergio López  

Robert Manzano 

Maite Martínez 

Carles Martorell  

Marçal Mas 

Javi Mendoza 

Joan Mestre 

Xavi Montfort 

Marc Munill 

Jordi Pascual 

Jean Pierre Pompidor 

Ramon Pou  

Josep Puig  

Jaume Ramot  

Joseph Ruiz 

Oriol Sagrista 

Frédéric Salgués 

Marià Serrat  

Àngel Such 

Albert Tarragó 

Arnau Tolrà  

Laura Torrent  

Àngel Torrent  

Salvador Vergés  

Joan Ramon Vidal 

Eric Vilamú 

Jordi Vilarrasa 

 

Entitats/Associacions: 

 

Natura Montfred

Reserves de Caça, Generalitat de Catalunya 

Cos d’Agents Rurals, Generalitat de Catalunya 

Paisatges Vius 

Delegació de la Serralada Litoral Central (ICHN) 

Apatura Iris  



 2 

Els resultats d’aquesta memòria han sigut possibles gràcies al suport de diverses institucions i 

voluntaris entusiastes, a qui volem agrair de tot cor el seu compromís amb el projecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


