
En PINXO 
i el canvi climàtic

una 
aventura 
a les 
gavarres

Amb el suport de:



El quadern En Pinxo i el canvi climàtic. Una aventura a les Gavarres forma part d’un 
programa d’educació ambiental per a la mitigació del canvi climàtic a Catalunya. Compta amb el 
suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i el Consorci 
de Les Gavarres.

Hi han participat:

SIGNATUS, Grup Naturalista, coordinant i executant el programa.

TALP COMUNICACIÓ, creant els continguts i produïnt els materials pedagògics i de comunicació.

FERRAN RODRÍGUEZ, creant les il·lustracions.

CONSORCI DE LES GAVARRES, assessorant en els continguts i donant suport tècnic i logístic a 
tot el programa.

Els continguts i les i·lustracions d’aquesta publicació estan sota una llicència Creative Commons.

Reconeixement - NoComercial (by-nc): Es permet la generació 
d’obres derivades sempre i quan no se’n faci un ús comercial. Tampoc 
es permet l’ús de l’obra original amb finalitats comercials.



En PINXO 
i el canvi climàtic
una aventura a les gavarres



M A R  M
E

D
I

T
E

R
R

À
N

I
A

LES GAVARRES

GIRONA
La bisbal d’empordà

Palafrugell

Mont-ras

vall-llobrega

palamós

Calonge

castell-platja d’aro

sta. cristina d’aro

llagostera

cassà de 
la selva

llambrilles

quart

celrà

st. martí vell

madremanya
corçà

monells

St. sadurní 
de l’heura

cruïlles

fonteta

vulpellac torrent

romanyà de 
la selva

juià

el riu daró



En unes muntanyes modestes, vora la 
mar Mediterrània, una xarxa de rieres i 
torrents solquen les valls i les omplen 
de vida.

Verns i freixes i multitud d’animals viuen 
a expenses de l’aigua d’aquests rierols, 
tot i que, en molts casos, poden arribar a 
assecar-se.
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Un matí de primavera, al riu Daró, un munt d’insectes mostren 
l’activitat frenètica pròpia d’aquesta estació. Les aigües netes i 
transparents, i la presència de vegetació també ofereixen una bona 
llar a granotes i gripaus, serps d’aigua i diverses espècies de peixos.



croac!

zzzzz



Mentrestant, en el fons d’un gorg una 
parella de peixos espinosos construeixen 
el seu niu amb restes vegetals.

Pinxo, 
sóc tan feliÇ! Aviat 

tindrem prop d’un centenar de 
criatures precioses. Quina sort 
que tenim de gaudir d’aquest riu 

d’aigües netes i plenes de 
menjar!



Quan arriba el dia de la posta, el petit mascle 
es queda tot sol per protegir el niu.

Pinxo, 
ara et toca a tu 

tenir cura dels ous i dels 
petits. Sé que els protegiràs 

de qualsevol perill.

Marxa 
tranquil·la, preciosa. 

Ni els altres peixos ni cap 
tritó voraç els farà mal. Jo me 

n’encarrego. Tot i que... sospito que 
el meu valor no em servirà de res 

per combatre l’amenaça del 
canvi climàtic.

Canvi 
climàtic? 

Pinxo, de què m’estàs 
parlant?



Buf! Pel poc 
que sé, el canvi climàtic és una amenaça de 

dimensions extraordinàries, mundials. Els humans diuen que aquí, 
a les Gavarres, plourà diferent, possiblement menys dies però amb més 

intensitat, i que les temperatures pujaran.

Com 
que “i”? 

No ho entens? 
Més calor i menys 

pluja significa menys 
aigua als rius. el daró 
podria assecar-se! El 
nostre món deixarà 

d’existir!



I?
Pinxo, 

vols dir que 
no en fas un gra 

massa? Com vols que 
desaparegui tot un 

riu?



Pinxo, 
algú ho ha 

d’aturar, això! Però, 
qui? I com?

La 
nostra és una 

riera petita, com totes 
les de les Gavarres. Moltes 

d’elles ja són seques 
habitualment.

I 
no és només això; les 

papallones avancen el seu cicle, 
els suros i els roures pateixen la seca, 

el pi blanc guanya terreny a expenses 
del pi roig, que va desapareixent... 

Tot té relació!



A la gorga es produeix una trobada inusual. En Pinxo ha 
convocat tot el veïnat de la riera a una reunió d’urgència.

Ei, 
escanyagats! Espero 

que tinguis alguna cosa realment 
important a dir. En cas contrari, vés a 
amagar-te o et menjaré en un no res. 

Que m’estàs fent venir una 
gana...

Deixeu 
parlar el 

peix! No passa 
cada dia que un 

espinós crida amics 
i enemics per 

dir-los alguna 
cosa.



Companys i 
companyes de riu, ahir em 

trobava embadalit observant els meus 
petitons i pensant en el seu futur quan, de 
sobte, em van venir al cap aquells estranys 

pescadors que van salvar els espinosos  
que estaven a punt de morir d’un 

gorg que s’assecava.



Parlaven 
dels riscos que 

amenaçaven el riu i de 
la supervivència de la meva 

espècie. Van parlar de sequeres 
i de riuades. I aleshores van 
dir una altra paraula que m’ha 

quedat ben gravada: 
e-x-t-i-n-c-i-ó.



I si hi ha sequera...  no hi ha riera. 
I si no hi ha riera...  no hi ha peix. I si no hi ha 

peix...  no hi ha menjar.
Veïns 

del bosc! Hem 
de fer alguna cosa 

per salvar al nostre 
estimat espinós!



“No et 
refiïs d’un blauet 

que vol salvar un peixet", 
deia la meva àvia.



Tots els animals acorden investigar més sobre les 
causes del problema. Una setmana més tard, es tornen 
a reunir per recopilar tota la informació.

I 
doncs, què hem 

esbrinat?

Sembla 
ser que la causa 

del problema són els fums, 
sobretot els gasos que surten 

d’aquells artefactes que 
utilitzen els humans per 

desplaçar-se.

Sí, i 
també dels que expulsen  

les xemeneies de calefaccions i 
indústries.

Sembla 
ser que bona part de les 

activitats que fan necessiten 
energia. Si l’obtenen cremant petroli, 

gas o carbó, aleshores es generen 
els gasos problemàtics.

Correcte! I 
aquests gasos calents 

retenen l’escalfor que emet la 
Terra i la retornen a l’atmosfera, 

reescalfant-la. Vet aquí el 
problema! 



L’efecte hivernacle

Energia solar

La terra i els oceans 
absorbeixen la radiació solar

Part de la calor es 
perd a l’espai

Gasos amb efecte 

hivernacle

Part de la calor és 

retinguda pels gasos 

d’efecte hivernacle



És 
pitjor del que 

imaginava. El canvi en el clima 
ens afecta a tots. Directament, o 

indirectament, perquè a la natura, 
tots hi estem relacionats.

Amics, 
ha estat un 

plaer. Em sembla que és 
hora de buscar una 

nova llar.



Això 
que dius no 

és tan fàcil i tampoc 
serveix per a tothom. 

Nosaltres, les plantes, podem 
traslladar les nostres 

comunitats, però necessitem 
temps, molt de temps. I de 

temps, no en tenim.



Tòtils! 
Gamarussos! 

Mira que en sou de 
borinots!

I ara, 
què he fet jo?

Senyora, 
li prego 

que moderi el 
llenguatge.

Una 
mica de 

respecte, 
ocellot!



Esteu ben 
perduts! El món canvia cada cop més 

ràpid i no us n’heu adonat fins ara, quan ja no hi sou 
a temps de reaccionar. Depeneu dels humans; ells són 

els únics que us poden salvar! 

Però, 
perquè ens haurien 

d’ajudar, els humans? Són ells 
els que han originat el 

problema!

Doncs 
perquè no tenen 

cap altra alternativa. El canvi 
climàtic no només és una amenaça per a 
vosaltres, també ho és per a ells, per al 

seu estil de vida i per a la seva 
prosperitat.



La 
cosa és 

clara: o els humans 
canvieu ràpidament 
el vostre estil de 

vida o el nostre 
món mai serà 

igual. 

La història d’en Pinxo i els 
seus companys no s’acaba aquí. 
Tot just acaba de començar i de 
voslatres depèn el seu final.



I tot el que aprenguis, comparteix-ho a 
la Gavarrespèdia (www.gavarrespedia.org)

Aquí 
teniu algunes 
propostes per 

aprendre més sobre les 
Gavarres i el canvi 

climàtic.

1. Visiteu l’itinerari autoguiat Les Gavarres davant del canvi climàtic, que trobareu a www.gavarres.cat i a www.gavarrespedia.org

2. Investigueu sobre aquelles accions 
senzilles que podeu fer a casa 
per reduir les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle.

3. Cerqueu documentació sobre els 

efectes del canvi climàtic als boscos 

mediterranis, i valoreu les seves 

conseqüències a les Gavarres i per a 

la flora i fauna que hi viu.

Actuem ja per frenar el canvi climàtic!



1. El canvi climàtic a Catalunya 
(Activitat de recerca)

Descobreix: Com succeeix arreu del món, el clima a Catalunya està 
canviant. Et proposem que realitzis un treball de recerca, a partir de 
documentació o entrevistant a experts, per saber quins canvis es 
preveuen en el nostre clima.

Informa’t: Un bon lloc on començar la teva recerca és a l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic: www.gencat.cat/canviclimatic

Actúa:
Proposta 1: Aquestes són algunes de les bones pràctiques que po-
dem dur a terme per mitigar el canvi climàtic. Analitza-les i proposa 
actuacions concretes per aplicar-les en la teva vida quotidiana.

• Millorar l’aïllament dels edificis i evitar les pèrdues de 
temperatura.

• Millorar l’eficiència energètica en l’àmbit domèstic, escolar, 
laboral, etc.

• Utilitzar transports energèticament eficients: transports 
públics, bicicletes....

• Participar en programes de reforestació, prevenció d’incendis i 
contra l’erosió.

• Utilitzar fonts d’energia renovables: eòlica, solar,...

Proposta 2: Els projectes de recerca científica requereixen de superor-
dinadors o, en el seu defecte, del treball conjunt de molts ordinadors 
personals. Aprofitant el fet que la major part dels ordinadors només 
aprofiten un 5% dels seus recursos, el projecte Climate Prediction 
crea una xarxa d’ordinadors personals al servei de projectes de recer-
ca. Pots informar-te’n i participar-hi a www.canviclimatic.net

Proposta 3: : Investiga com afecta el canvi climàtic a les espècies 
animals i vegetals del massís de les Gavarres.

Proposta 4: Comparteix tot el que hagis esbrinat i publica-ho a la 
Gavarrespèdia (www.gavarrespedia.org).

2. El canvi climàtic a Les Gavarres 
(Itinerari autoguiat: Molí d’en Frigola)

Descobreix: Emprem les paraules canvi climàtic quan volem definir la 
modificació del clima respecte a l’historial climàtic a escala global.

Escalfament global, augment de les temperatures, efecte hivernacle, 
desaparició dels glacials i/o augment del nivell del mar; són parau-
les que ens permeten descriure els canvis climàtics que afecten el 
nostre planeta. Però quina repercussió té aquest fenomen a l’entorn 
natural del Massís de Les Gavarres? Et proposem realitzar un itine-
rari autoguiat que et permetrà trobar algunes respostes.

Punt de partida: A la plaça de l’església de Sant Sadurní de l’Heura 
(al davant de l’entrada de l’església). Prenem el carrer Major i tot 
seguit tombem a la dreta pel primer carrer. Creuem el carrer Mossèn 
Josep Rovira i seguim recte, per un camí que passa entre camps, fins 
trobar-nos la carretera Gi-664 (que uneix La Bisbal d’Empordà amb 
Cassà de la Selva).

Creueu la carretera i preneu la pista que, en direcció contrària al poble 
de Sant Sadurní de l‘Heura, s’endinsa al massís entre alzines. Un cop 
superat el petit desnivell inicial, passarem a prop del mas Puigmiquel, 
que ens queda a l’esquerra, i seguirem recte, per la mateixa pista amb 
la que hem iniciat l’itinerari.

Tot seguit la pista principal es bifurca. Escollirem l’opció de l’esquer-
ra, que ens endinsa en un bosc mediterrani d’alzines i pins (pi blanc i 
pi pinyer). El sotabosc és dominat pels arbustos: bruc, llentiscle, garric 
i romaní.

Més endavant creuarem per sota una línia elèctrica (fixeu-vos que 
sota del cablejat elèctric la vegetació està desbrossada per tal de reduir 
el risc d’incendi), i allà mateix, ens desviarem altre cop a l’esquerra 
seguint la pista principal fins arribar al punt on es tornen a retrobar 
els dos camins. El paisatge del vessant nord de Les Gavarres s’obre 
davant vostre.

Ens trobem al punt 1 del recorregut, la VISTA PANORÀMICA

fitxes didàctiques



1.- VISTA PANORÀMICA DEL MASSÍS. EL BOSC.

Observeu la densitat de les boscúries coronades pel puig d’Arques 
(527 m), característic pel radar meteorològic en forma d’esfera que 
acull al seu cim. Alzinars, suredes, brolles arbrades i boscos de ribera 
conformen un valuós patrimoni natural. Aquesta és una de les raons 
per les quals el massís de Les Gavarres va ser declarat Espai d’Inte-
rès Natural (EIN) l’any 1992.

El canvi climàtic ha provocat alteracions en el funcionament d’aquests 
ecosistemes: l’increment de les temperatures i la disminució del re-

gistre de pluges ha provocat un dèficit hídric, causa principal de la 
debilitació de vàries espècies d’arbres, fent-les vulnerables a l’atac 
dels agents patològics.

Seguim endavant i el camí descendeix vorejant una plantació d’eucalip-
tus. Aquest arbre, originari d’Austràlia, fou plantat massivament als anys 
80 amb l’objectiu de produir cel•lulosa per fabricar paper. Però l’experiència 
va demostrar que el seu cultiu empobria els sòls de les Gavarres perjudi-
cant els boscos autòctons del massís. Un eucaliptus pot absorbir del sòl i 
evaporar fins a 2.000 litres d’aigua al dia, i l’escorça, el fruit i la fulla tenen 
un alt contingut en cineol, un oli essencial que en caure a terra van deixant 
el sòl estèril.

Ens dirigim cap al segon pas per sota de la línia elèctrica, i tot seguit, 
trobarem a peu de pista el forn de calç de Can Puigmiquel, que aprofi-
tava la presència d’un petit aflorament de roques calcàries a la zona per 
coure-les i obtenir-ne calç. Un plafó interpretatiu us ajudarà a conèixer 
el seu funcionament.

Seguirem camí avall en direcció al Molí d’en Frigola. Quan la pista troba 
el seu màxim pendent i comença a descendir, fent un gir tancat cap a 
la dreta, la façana del molí es fa visible i caldrà estar atent al marge 

Plantació d’eucaliptus Can Mateu

Vista panoràmica

El riu Daró

El pou de glaç

El Molí d’en Frigola

Can
Puigmiquel

Sant Sadurní 
d’Heura

GI-664

El molí  
d’en Ribes

Línia elèctrica

Rèplica d’una cabana de carboners

Aqüeducte

Resclosa

Masia / Molí
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on trobarem la construcció d’una rèplica d’una cabana de carboners. 
Uns metres més avall i abans d’arribar a la cruïlla de camins, es fa 
visible un canal que antigament duia l’aigua del riu cap al molí després de 
ser captada per la resclosa que observarem més endavant.

Ens trobem al punt 2 del recorregut, el MOLÍ D’EN FRIGOLA.

Per gaudir d’una bona observació del molí, passeu entre les falses acà-
cies que cobreixen l’era. Hi trobareu un rètol interpretatiu sobre els 
molins fariners.

2.- MOLÍ D’EN FRIGOLA
Es tracta d’una construc-
ció del segle XVII i és l’últim 
molí del riu Daró, d’un con-
junt de 17 molins. Els molins 
fariners empren una de les 
fonts d’energia més an-
tigues que es coneixen, la 
força de l’aigua. Entre 1920 
i 1940 van deixar de ser uti-
litzats a Les Gavarres.

Amb l’arribada de l’ener-
gia elèctrica alguns molins 
es reconvertiren. Una part 
van seguir funcionant com 
a molins però fent ús de 
l’electricitat com a nova 
font energètica, més cons-
tant i regular; d’altres, van 
deixar de moldre per convertir-se en centrals elèctriques. La creixent 
demanda energètica de la societat, provocà finalment el seu abando-
nament en benefici dels combustibles fòssils, principals emissors dels 
gasos causants de l’efecte hivernacle i el canvi climàtic.

Tornem a la cruïlla i seguim les indicacions cap a la resclosa del Molí d’en 
Frigola. A poc més de 100 metres trobem el llit del riu Daró, sec durant 
els mesos d’estiu. El passem i ens enfilem pista amunt tot prenent el 
primer trencant a la dreta, que ens porta de nou a tocar del riu (ara a la 
nostra dreta), on trobem part d’un antic aqüeducte que portava aigua 
al canal principal. Hi trobareu un plafó interpretatiu. Tornem a la pista, 
direcció oest, tot seguint el riu Daró aigües amunt.

Ens trobem en el punt 3 de l’itinerari, EL RIU DARÓ.
 

És una de les zones més 
interessants des de el punt 
de vista naturalístic: verns i 
freixes presideixen un bosc 
de ribera que ombreja unes 
aigües netes que serpente-
gen entre la roca aflorant. 
És l’hàbitat ideal per al nos-
tre protagonista: l’espinós.

3.- EL RIU DARÓ 
El clima de Les Gavar-
res és mediterrani, amb 
una pluviositat anual que 
oscil•la entre 600 i 800 l/m2. Els períodes de sequera poden suposar la 
pràctica desaparició del flux d’aigua de rius i rieres, fet que compor-
ta un augment potencial dels efectes dels agents contaminants (ni-
trats, fertilitzants i fitosanitaris) i un estrès hídric per a la vegetació 
de ribera. També comporta riscos per a una de les espècies de peixos 
més interessants del país, l’espinós (Gasterosteus gymnurus), que a 
l’estiu es veu obligada a refugiar-se als petits tolls que persisteixen 
al llarg del llit del Daró. Hi conviu amb altres espècies autòctones de 
peixos: l’anguila, el barb de muntanya i la bagra.

Per trobar el pou de glaç, darrer punt d’interès d’aquest recorregut, cal 
travessar el riu per segon cop. La línia elèctrica torna a ser testimoni 
del nostre pas. Abans però, el camí ens posa al descobert la resclosa 
restaurada del molí d’en Frigola; hi trobareu un plafó interpretatiu.

Seguint les indicacions, en pocs minuts arribem al molí d’en Ribes, on 
es troba el pou de glaç. L’edifici del molí presenta un estat ruïnós; us 
recomanem que no us hi apropeu.

Un cop passat el molí continuem pel camí fins arribar al llit del Daró, 
que coincideix amb la part final del camp situat a la nostra esquerra; 
per arribar al pou caldrà vorejar-lo per la part dreta; el trobareu ama-
gat a la primera línia d’arbres.

4.- EL POU DE GLAÇ
Un dels aprofitaments de l’aigua més sorprenents avui dia i més pro-
ductius en el passat va ser la producció de glaç. Aquesta indústria 
està documentada al massís entre els segles XVII i XIX, on s’han loca-
litzat les restes d’11 pous de glaç, a les obagues del vessant nord. Es 
tracta d’estructures de grans dimensions construïdes amb pedra i 
cobertes amb una volta, també de pedra.



L’activitat d’emmagatzemar glaç en un recinte aïllat respon a la ne-
cessitat de poder disposar de gel durant tot l’any. En aquells temps 
el glaç es produïda de forma natural, durant les nits fredes d’hivern, al 
congelar-se l’aigua que reposava en unes basses preparades a l’efec-
te. Aquesta indústria, inviable avui en dia, tant per la manca de preci-
pitacions com per l’augment de les temperatures, ha estat substitu-
ïda per la tecnologia de refrigeració. L’ús massiu d’electrodomèstics 
i la conseqüent demanda energètica també es troben en l’origen del 
canvi climàtic.

Actúa:
Proposta 1: Un cop coneguis bé el recorregut que t’hem proposat, or-
ganitza una excursió en la que tu pots de fer de guia. Ofereix-la al teu 
ajuntament, familiars o amics, o a una entitat del teu municipi, que et 
poden ajudar a organitzar-la.

Proposta 2: Localitza altres elements o ecosistemes fràgils a Les Ga-
varres, que estiguin especialment amenaçats pel canvi climàtic. Com-
parteix tot el que hagis esbrinat i publica-ho a la Gavarrespèdia (www.
gavarrespedia.org).

3. La vida al riu
 (Activitat de conservació)

Descobreix: Els rius i rieres de les Gavarres acullen un bon nombre 
d’espècies animals, tant dins com fora de l’aigua. Una part important 
de la fauna correspon als invertebrats. Alguns d’ells són molt sensi-
bles a la qualitat de l’aigua, de manera que, amb la seva presència o 
absència, ens indiquen la salut del riu.

Estudia un tram d’un riu i investiga sobre les espècies que hi viuen, i 
mira de determinar la qualitat de l’aigua.

Parla amb propietaris, biòlegs, enginyers o treballadors forestals i 
esbrina quines malalties pateixen els arbres dels boscos de les Ga-
varres.

Informa’t: A Internet trobaràs molts recursos per aprendre a iden-
tificar els invertebrats aquàtics. Aquí en tens alguns:

http://www.xtec.cat/cda-valldeboi/taulain.pdf

http://www.xtec.cat/cda-valldeboi/inverpre_fitxers/frame.htm

Actúa:
El Projecte Rius és un programa de participació ambiental que té per 
objectiu la conservació i millora dels rius, gràcies a la implicació de 
persones voluntàries. Cada grup de voluntaris adopta un tram d’un riu 
i en fa inspeccions de seguiment i tasques de conservació.

Apunta-t’hi i crea el teu grup i adopta un tram d’un riu o riera que 
tinguis a prop del teu municipi.
 
Més informació a: www.projecterius.org  

Publica els teus treballs a la Gavarrespèdia (www.gavarrespedia.org)

L’aqüeducte

Rèplica de cabana de carboners Resclosa



L’esPiNÓs
ESPINÓS, ESCANYAGATS (Gasterosteus aculeatus)
Castellà: espinoso | Anglès: three-spined stickleback | Francès: épinoche

•  DESCRIPCIÓ  Peix petit de fins 
a 65 mm de llargada; les femelles 
són més grans que els mascles. 
El noms que rep fan referència 
a la presència de tres espines 
a l’aleta dorsal i una altra, més 
petita, a l’aleta anal. Té els ulls 
grossos i el cos nu d’escates. La 
boca súpera, és a dir, oberta cap 
amunt, indica que s’alimenta a 
prop de la superfície de l’aigua.

 La coloració és verdosa amb unes bandes verticals a la part pos-
terior. A finals d’hivern s’inicia l’època de reproducció i les femelles 
adquireixen tons daurats, mentre que els mascles presenten un ver-
mell llampant al ventre i tons blavosos a la resta del cos.

•  DISTRIbUCIÓ I hàbITAT L’espinós és abundant a les aigües 
continentals –dolces i salades- d’arreu de l’hemisferi nord. És comú 
al nord i centre d’Europa, i al nord-oest de la Península Ibèrica. A la 
mediterrània occidental és molt escàs, amb poblacions molt loca-
litzades a les conques empordaneses –les més importants de la 
mediterrània ibèrica-, al delta de l’Ebre i a s’Albufera d’Alcúdia, a 
Mallorca. 

 Les poblacions gironines es troben als cursos mitjans i baixos dels 
rius, on troben aigües netes, calmes i transparents, i amb una bona 
cobertura vegetal. A les Gavarres s’ha localitzat als rius Onyar i 
Daró, on es troba la població principal, i a la riera de Calonge. A l’es-
tiu es refugia als tolls que conserven aigua.

•  ALIMENTACIÓ L’espinós s’alimenta de petits invertebrats aquà-
tics o insectes que cauen a l’aigua, així com d’altres peixos petits i, 
fins i tot, d’alevins i ous de la seva pròpia espècie.

•  REPRODUCCIÓ A les Gavarres, els espinosos es reproduixen en-
tre febrer i juny. Durant aquest temps els mascles són agressius; 
protegeixen el seu territori i la seva descendència. Primer de tot 
el mascle construeix el niu en forma de túnel, amb sorra i plantes 
aquàtiques. Quan el finalitza, fa uns moviments en posició vertical, 
nedant amb el cap per avall. Així atrau la famella i li indica la posició 

del niu. Quan la femella entra al niu, pon entre 50 i 100 ous, i poste-
riorment marxa per anar a pondre a altres nius.

 El mascle fecunda els ous i resta en el territori protegint el niu i la 
posta, que aireja freqüentment amb moviments de les aletes. Quan 
neixen els petits, el mascle els seguirà protegint els primers dies de 
vida i després morirà.

•  CONSERvACIÓ Les poblacions catalanes d’espinosos es troben 
en regressió degut a la degradació i desaparició dels seus hàbitats, 
així com per la introducció d’espècies exòtiques, que el depreden o 
modifiquen el seu hàbitat.

 El 2007 es va detectar un nucli de població d’espinosos a la riera de 
Calonge. Per tal de contrarrestar la degradació d’una part del seu 
hàbitat (en part, deguda a la canalitzaicó de la riera), es va iniciar 
un programa de millora de l’hàbitat i de reproducció en captivitat i 
alliberament de nous exemplars, per tal de reforçar les poblacions 
existents. Des d’aleshores, el Consorci de les Gavarres fa un segui-
ment de les poblacions. 

Foto: Oriol Alamany



aLtres Peixos de Les gavarres

bARb DE MUNTANYA (Barbus meridionalis)
Castellà: barbo de montaña
Cos gris marronós, de fins a 30 cm de llargada i amb bigotis sota 
el cap. Alimentació i hàbitat: s’alimenta d’invertebrats i viu en aigües 
netes. Conservació: espècie endèmica de la mediterrània occidental; 
es troba en regressió, degut a la pèrdua d’hàbitats i la presència 
d’espècies exòtiques.

ANGUILA (Anguilla anguilla)
Castellà: anguila
Cos allargat i cilíndric, de fins a 150 cm i 6 kg de pes; color del 
dors variable, amb tons negres, verds i grocs, i amb el ventre 
blanquinós o groguenc. Els individus adults són platejats. Ali-
mentació i hàbitat: omnívor i carronyaire. Passa una part de la 
seva vida als rius europeus i nordafricans, i l’altra al Mar dels 
Sargassos, enmig de l’Oceà Atlàntic, on s’hi reprodueix. Alguns 
individus es fan sedentaris als rius. Conservació: en regressió 
degut a la construcció de preses i a la sobrepesca dels juvenils, 
les angules.

bAGRA (Leuciscus cephalus)
Castellà: bagre
Cos d’uns 25-50 cm de llargada. Dors fosc, amb tons groguencs i 
verdosos; ventre i flancs de color gris argentat; cap gros i esca-
tes molt visibles. Alimentació i hàbitat: depredador d’invertebrats i 
petits vertebrats. Es troba al curs mig dels rius d’aigües netes. 
Conservació: comú, tot i la pèrdua d’hàbitats i la presència d’espè-
cies exòtiques.



www.gavarrespedia.org
www.gavarres.cat

En Pinxo és un peix espinós que viu al riu Daró, al cor de Les 
Gavarres. El canvi climàtic amenaça el seu ecosistema i la 

supervivència de la seva espècie. 

Només tu el pots ajudar!
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