
1	

	

ses 
  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ESTUDI,	ANÀLISI	I	GESTIÓ	AMBIENTAL	DEL	

SENECIO	INAEQUIDENS		I	LA	ROBINIA	

PSEUDOACACIA	A	LA	VALL	D’ALINYÀ	

Darko	Brajnovich,	Gustavo	Romero	i	Jordi	Shon	

				Tutors:		

			Martí	Boada								Josep	Pujantell	
			David	Molina						Cinthia	Pereira	
				

Treball	de	Fi	de	Grau	

Ciències	Ambientals	2016-2017	



	

 
 
Estudi, anàlisi i gestió ambiental del Senecio inaequidens i la 
Robinia pseudoacacia a la Vall d'Alinyà 
 
 
 
Autors:  
 
Darko Brajnovich, Gustavo Romero i Jordi Shon  
 
 
 
Bellaterra, Catalunya. Febrer 2017 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 

 
 
Es permet la reproducció total o parcial, la comunicació pública de l’obra i la creació d’obres 

derivades, sempre que no sigui amb finalitats comercials i que es distribueixin sota la mateixa 

llicència que regula l’obra original. Cal que es reconegui l’autoria de l’obra original.  

 
Cita recomanada: 

 
Brajnovich, D., Romero, G., Shon, J. (2017). “Estudi, anàlisi i gestió ambiental del 
Senecio inaequidens i la Robinia pseudoacacia a la Vall d'Alinyà”. Treball de Fi de 
Grau. Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Agraïments 
 
Volem agrair especialment el recolzament i l’ajuda que hem rebut per part dels 

nostres tutors. Tots ells han contribuït a què aquest projecte s’hagi realitzat amb 

èxit. Darrere de cada frase hi ha un grup de persones molt professionals i sempre 

disposades a ensenyar, gaudint de la seva professió.  

Al Dr. Martí Boada, per fer-nos veure que la natura s’expressa per si mateixa, que 

es tracta d’un art, però a la vegada per ensenyar-nos que hem de ser capaços 

d’acceptar les crítiques i agafar-les com quelcom positiu, que ens permet millorar i 

aprendre.  

Al Dr. Josep Pujantell, el qual ha viscut més que ningú les nostres inquietuds, 

gràcies per donar-nos l’empenta necessària en els moments importants i per sempre 

tenir paraules positives cap a nosaltres. 

Al Dr. David Molina, per introduir-nos en el món de la cartografia d’una manera 

amena, fent que ens aficionem als mapes, tot i els mal de caps que més d’un ens 

ha generat.  

A la Dra. Cinthia Pereira, per mostrar-nos la importància de la comunicació en totes 

les facetes de la vida i per estar sempre predisposada a ajudar en qualsevol 

aspecte. 

D’altra banda, també volem agrair el suport que la Fundació Catalunya-La Pedrera 

ens ha proporcionat, així com les facilitats que ens han posat en tots els sentits. 

Dins de la fundació, agrair a en Xavier Escute la seva amabilitat i l’assessorament 

inicial. 

Per últim, i no menys important, volem donar les gràcies a tots els habitants del 

municipi de Fígols i Alinyà que ens han ajudat en la realització del treball, 

especialment a l’Agustí i en Gilet. Així com l’amabilitat i la gentilesa mostrada per la 

gent que treballa als hostals de Cal Celso i de la Lluïsa del Peretó, ja que ens han 

fet sentir com a casa.  

 



	

 

  



	

Índex 

	

1. Antecedents ........................................................................................................ 1	

1.1 Les invasions biològiques: concepte i definició ............................................... 1	

1.2 Les invasions biològiques: impacte i problemàtica ......................................... 3	

1.3 Les invasions biològiques: marc legal ............................................................. 4	

1.4 Àmbit d’estudi .................................................................................................. 5	

1.5 Caracterització de cada espècie ..................................................................... 6	

1.5.1 Senecio inaequidens ................................................................................ 6	

1.5.1.1 Introducció .......................................................................................... 9	

1.5.1.2 Dispersió ........................................................................................... 10	

1.5.1.3 Àrees de distribució .......................................................................... 10	

1.5.1.4 Vies d’entrada i expansió a Espanya ............................................... 15	

1.5.1.5 Impactes ambientals ......................................................................... 16	

1.5.2 Robinia Pseudoacacia ............................................................................ 17	

1.5.2.1 Introducció ........................................................................................ 19	

1.5.2.2 Àrees de distribució .......................................................................... 21	

2. Justificació ........................................................................................................ 25	

3. Objectius ........................................................................................................... 26	

3.1 Hipòtesi ......................................................................................................... 26	

3.2 Objectius generals i específics ...................................................................... 26	

4. Metodologia ...................................................................................................... 27	

4.1 Selecció i punts de mostreig ......................................................................... 27	

4.2 Obtenció i tractament de les dades ............................................................... 28	

4.2.1 Mostreig del Senecio inaequidens .......................................................... 28	

4.2.2 Mostreig de la Robinia pseudoacacia ..................................................... 28	

4.3 Estructuració diagrama de les etapes del projecte ....................................... 29	

5. Resultats ........................................................................................................... 30	

5.1 Inventari de dades ......................................................................................... 30	

5.2 Tractament de dades .................................................................................... 30	

 



	

6. Diagnosi ............................................................................................................ 42	

6.1 Diagnosi de Senecio inaequidens. ................................................................ 42	

6.1.1 Dinàmica de distribució ........................................................................... 42	

6.1.2 Zones de recàrrega ................................................................................ 45	

6.1.3 Dinàmica de dispersió ............................................................................ 47	

6.2 Diagnosi de Robinia pseudoacacia. .............................................................. 49	

6.2.1 Caracterització de la zona i localització de nuclis de falsa acàcia .......... 49	

6.2.2 Propagació de la falsa acàcia ................................................................. 54	

6.2.2.1 Per als trams 1, 2 i 3: ........................................................................ 57	

6.2.2.2 Per als trams 4 i 5: ............................................................................ 60	

6.3 Invasió potencial ........................................................................................... 62	

7. Conclusions ...................................................................................................... 63	

8. Pla de gestió del Senecio inaequidens i de la Robinia pseudoacacia ........ 65	

9. Propostes de millora ........................................................................................ 81	

10. Referències ..................................................................................................... 83	

11. Pressupost ...................................................................................................... 88	

12. Petjada de Carboni associada a l’elaboració del treball ............................ 89	

13. Programació ................................................................................................... 93	

14. Annex .............................................................................................................. 95	

14.1 Taules ......................................................................................................... 95	

14.2 Imatges ..................................................................................................... 101	

	

 



1	

	

1. Antecedents 
 

1.1 Les invasions biològiques: concepte i definició 

 

El concepte d’invasió biològica no es tracta d’un tema sorgit en els darrers anys. 

Des de temps enrere, inclús a l’època dels romans, ja havien aparegut invasions 

biològiques. Més tard, al segle XVI, Europa i Amèrica van començar a intercanviar 

espècies, tan animals com vegetals, la qual cosa va suposar un important punt 

d’inflexió per a les bioinvasions. A partir d’aquell moment, i més endavant, amb la 

globalització, s’ha estès i han augmentat les invasions biològiques, ja que es 

disposa de més facilitats per a la comercialització i dispersió d’aquestes espècies. 

El transport d’aquestes espècies exòtiques pot ser voluntari, introduint espècies per 

a diversos usos, o bé involuntari, a través d’altres vectors en què l’home no hi 

intervé o ho fa a causa d’errors humans, és a dir, sense cap intencionalitat. 

 

Una invasió biològica consisteix en el procés de transport, introducció, establiment 

i expansió d’espècies exòtiques procedents d’altres àrees geogràfiques. 

Les espècies que no són originàries d’un territori se les anomena al·lòctones, la 

qual cosa no significa que siguin espècies invasores. Per a considerar-les com a 

tals, han de ser capaces de formar poblacionals estables, és a dir, arribar a 

naturalitzar-se, i que s’expandeixin ràpidament. Sovint és difícil diferenciar entre 

una espècie invasora i una naturalitzada. Les principals diferències són que una 

espècie invasora cal que tingui capacitat d’autoperpetuació i, a més a més, sigui 

capaç d’alterar o modificar un ecosistema. 

 

Per aconseguir aquests propòsits les espècies poden disposar d’una sèrie de 

factors que poden afavorir-les a l’hora de convertir-se en espècies invasores. 

Diversos autors (Baker, 1986; Groves, 1986; Ramakrishnan, 1991) proposen una 

sèrie de factors necessaris perquè una espècie pugui esdevenir invasora. Aquests 

factors han de combinar-se amb altres factors d’hàbitat i, depenent d’aquesta 

interacció s’acabarà produint la invasió o no. 
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Entre els factors hi ha: l’existència de mecanismes de dispersió de diàspores tant a 

curta com a llarga distància; l’explotació d’estratègies reproductores, com per 

exemple de combinació de la reproducció sexual i l’asexual (Pysek et al., 2001); la 

producció de substàncies amb efecte al·lelopàtic sobre la flora acompanyant; el fet 

de tenir llavors longeves, amb capacitat per formar bancs persistents en el sòl; tenir 

una elevada capacitat d’adaptació a diversos hàbitats, és a dir, ser versàtil; tenir un 

creixement ràpid; ser resistent a les pertorbacions; no tenir enemics naturals; etc. 

 

Apart dels atributs de les espècies, existeixen característiques dels hàbitats que 

poden afavorir i propiciar les invasions biològiques com són: la destrucció de la 

vegetació natural original; la forta pressió demogràfica (vector d’introducció 

d’espècies exòtiques); l’existència d’unes condicions tèrmiques benignes; etc. 

 

Així doncs, degut a que cal una combinació de diversos factors, no totes les 

espècies introduïdes arriben a convertir-se en invasores (Kolar i Lodge 2001)  i, a 

més a més, la majoria de les que ho aconsegueixen és perquè es troben en 

ambients prèviament pertorbats. 

 

Una de les raons que permet a les espècies al·lòctones reproduir-se ràpidament i 

arribar a colonitzar grans àrees del territori és el fet que en la nova regió en que es 

troben no tenen enemics naturals, cosa que els beneficia a l’hora d’expandir-se. 

Aquesta falta de competència, els permet optimitzar els recursos, centrant-se més 

en millorar el seu creixement i la seva reproducció. 

 

També cal dir que no totes les espècies invasores causen problemes en el territori 

on s’estableixen, però les que ho fan, són capaces de generar greus problemes, 

tant econòmics com socials o ambientals. Si causen impactes ambientals i 

econòmics molt importants podem parlar de plaga. 
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Per últim, tampoc podem dir que les espècies invasores siguin dolentes, ja que 

l’impacte que ocasionen és degut al seu grau d’adaptació. Al seu lloc d’origen 

aquestes espècies no tenen per què ser problemàtiques. 

	

1.2 Les invasions biològiques: impacte i problemàtica 
 

Actualment, les invasions biològiques constitueixen un important component de 

canvi global i una amenaça seriosa per a la conservació de la biodiversitat i els 

ecosistemes naturals (Vitousek et al., Parker et al., 1999; Mack et al., 2000). 

L’impacte que generen als ecosistemes és considerat la segona causa de pèrdua 

de biodiversitat, només superada per la pèrdua d’hàbitats. Aquestes invasions 

generen uns impactes que no només afecten al medi ambient, sinó que també 

causen impactes econòmics i de salut humana importants. S’estima que l’impacte 

econòmic de les invasions biològiques, a Estats Units, és d’uns bilions de dòlars 

anuals (Pimentel et al., 2005). 

 

Dins dels impactes ecològics, com ja s’ha esmentat, suposen una gran pèrdua de 

la biodiversitat, causada a través del desplaçament d’espècies autòctones, de la 

depredació, de la hibridació, de la transmissió de malalties, etc. Aquestes espècies 

també són capaces de canviar els cicles biogeoquímics, podent causar un impacte 

en el sòl per exemple i, en conseqüència, un impacte en l’ús del sòl i el posterior 

impacte econòmic. 

 

Així doncs, les bioinvasions generen una problemàtica arreu del territori que cal 

tractar. Es tracta d’un problema que ha traspassat les barreres científiques i, avui 

en dia, també té un caire social, ja que afecta a la societat i a la salut humana. Per 

a solucionar el problema de les invasions biològiques s’han de proposar i dur a 

terme vàries actuacions, des de realitzar més estudis perquè actualment no es 

disposa de gaire informació al respecte, fins a fer plans de gestió, control i 

prevenció. Totes aquestes gestions són necessàries, però també suposen 

despeses econòmiques. 
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1.3 Les invasions biològiques: marc legal 
 

Dins de l’àmbit legal, Europa presenta diverses formes legals per combatre les 

espècies invasores. D’una banda existeixen les directives 2009/147/CE i 

92/43/CEE, les quals adverteixen sobre la necessitat de gestionar i regular la 

introducció d’espècies exòtiques amb la finalitat d’evitar danys als ecosistemes i, 

per conseqüent, danys econòmics per a la societat en general. Com a complement 

d’aquestes dues directives hi ha l’estratègia de biodiversitat de la Unió Europea, la 

qual té com a objectiu pel 2020 intentar frenar les espècies invasores a través 

d’actuacions com són la prevenció i la gestió de les espècies introduïdes.   

    

A Espanya no s’havien contemplat les espècies invasores, per la qual cosa existia 

un buit legal que no donava pautes per tractar aquest problema. A mesura que les 

bioinvasions esdevenen un problema global, Espanya es posa al dia en quan a la 

legislació i l’any 2007 la llei espanyola 42/2007 de patrimoni natural i biodiversitat 

ordena a les administracions a prohibir la introducció d’espècies que puguin 

provocar impactes ecològics i econòmics. Més endavant, el Reial Decret 630/2013 

especifica per primer cop la prohibició general de tinença, transport, tràfic i 

comercialització d’una sèrie d’espècies catalogades com a exòtiques.  

 

Dins de Catalunya, l’any 2013, es va realitzar el projecte EXOCAT, el qual ha 

generat una base de dades on es recullen les principals espècies exòtiques de 

Catalunya i les cataloga com a invasores o no, a més d’indicar la potencialitat 

d’expansió de l’espècie. Aquest projecte va ser realitzat amb la finalitat d’avaluar 

l’estat actual d’invasió de Catalunya, territori nacional on hi ha més presència 

d’espècies invasores. A més a més, el projecte ha de servir per crear un sistema 

d’informació d’espècies exòtiques a Catalunya, el qual permetrà desenvolupar una 

sèrie de línies de recerca de cara al futur i a la prevenció de les bioinvasions. 
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1.4 Àmbit d’estudi 
 

Aquest treball té lloc a la vall d’Alinyà, un indret situat als Prepirineus catalans, a la 

comarca de l’Alt Urgell, dins del terme municipal de Fígols i Alinyà. En concret 

s’estudia la zona que correspon a la finca de la Fundació Catalunya-La Pedrera, la 

qual està situada entre la serra del Cadí i el riu Segre. Es tracta de l’Espai Natura 

Muntanya d’Alinyà que correspon a la finca privada més gran de Catalunya, amb 

més de 5000 hectàrees. Aquest espai és un bon exemple d’àmbit geogràfic 

individualitzat, tant en sentit físic com humà, dins el conjunt de la serralada 

pirinenca.  

 

	

Figura 1. Esquema de l’àmbit d’estudi amb indicació de la superfície que abasta la finca 
d’Alinyà.  Font: de TORT, J. (2004). «La fesomia geogràfica de la vall d’Alinyà̀». In: 
GERMAIN, J. [ed.]. Els sistemes naturals de la vall d’Alinyà̀. Barcelona: Institució́ Catalana 
d’Història Natural (Treballs de la Institució́ Catalana d’Història Natural; 14), p. 555 

 

Presenta un relleu accidentat, amb un desnivell important, ja que la finca engloba 

des dels 500m fins als 2.380m d’altitud. S’hi poden trobar des de cims i penya-

segats fins a prats de pastura i tarteres. Així doncs, aquest àmbit d’estudi presenta 

una gran varietat d’ambients que afavoreixen l’establiment de diverses espècies. 
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Un fet representatiu d’aquesta riquesa ecològica és la presència de les quatre 

espècies de voltors que viuen a Europa: el voltor comú, el voltor negre, l’aufrany i 

el trencalòs. 

En quan a la climatologia i meteorologia, aquest espai presenta un clima 

submediterrani influenciat pel clima continental, ja que es troba una mica a l’interior 

(província de Lleida), tot i que hi ha zones de la finca on pot apreciar-se un clima 

mediterrani o euro-siberià. Així doncs, l’àmbit d’estudi es caracteritza per presentar 

un dèficit hídric durant la part càlida de l’any, temperatures més baixes (entre 10 i 

14ºC) i, per tant, major humitat que en el clima mediterrani. 

 

La vall d’Alinyà és un espai natural on l’activitat humana no ha representat mai un 

problema important, ja que la població sempre ha estat respectuosa amb el medi, 

tant amb les seves activitats com en la preservació d’aquest espai. A més a més, 

l’escassa població de la zona (aproximadament uns 267 habitants) ha afavorit la no 

alteració/antropització dels ecosistemes naturals de la vall d’Alinyà. 

 

Tot i això, l’ésser humà no ha estat capaç d’evitar les invasions biològiques, ja que 

aquestes disposen de molts mètodes de transport i introducció, els quals són difícils 

d’evitar. Per la qual cosa, actualment la vall d’Alinyà alberga bastantes espècies 

invasores. 

	

1.5 Caracterització de cada espècie 
 

1.5.1 Senecio inaequidens   
 

A continuació es presenta, mitjançant una fitxa tècnica, les característiques més 

importants del seneci. Entre elles apareixen característiques generals de l’espècie 

així com els diferents noms que rep la planta i d’altres més específiques com són 

el període de floració i les característiques de les seves fulles i flors. 

	



7	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9	

	

 

1.5.1.1 Introducció 
	

El Seneci del Cap és una espècie vegetal d’origen sud africà de la regió del Cap i 

les zones properes de Namíbia, Lesotho i Swazilàndia (figura 2). En aquestes zones 

s’ubica allà on les alçades són elevades (entre 1.600 i 2.500 m sobre el nivell del 

mar). Està adaptada als hiverns freds i plujosos, ja que necessita una precipitació 

anual d’entre 500 i 1.500 mm, i als estius calorosos i secs del sud d’Àfrica. La seva 

àrea de distribució natural són els matollars i les zones de pasturatge, on hi troba 

l’ambient adient pel seu creixement, ja que les zones ombrívoles no li són 

favorables.  

Tanmateix, és una planta amb una gran capacitat colonitzadora degut al seu elevat 

autocompatibilisme, doncs a principi d’estiu produeix llavors que donen origen a 

nous individus durant el mateix any. No obstant, les llavors de maduració més 

tardana, a finals de tardor, presenten un període de latència de varis mesos, durant 

els quals poden sobreviure a temperatures inferiors a 15ºC negatius. De fet, aquells 

aquenis emmagatzemats en sec poden romandre en estat latent almenys 2 anys 

(Ernst, 1998). La seva capacitat de germinació es troba dins un ampli rang de 

temperatures de les quals l’òptima es troba als 20ºC (Lopez-Garcia & Maillet, 2005).  

Aquestes característiques fan de l’espècie un colonitzador molt eficaç d’ambients 

pertorbats. 

 

 

 

 

 

  
  
  

Figura 2. Localitzacions de l’origen biològic del 
Senecio inaequidens. Font: www.inspection.gc.ca 
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1.5.1.2 Dispersió  
	

Dispersió natural: 

El seneci és una planta amb dispersió anemocora, per tant, al vent és el seu vector 

de dispersió natural dels aquenis. En una combinació d’experiments empírics i 

modelació, Monty et al. (2008) va determinar que els aquenis no solen dispersar-se 

més de 100 metres, tendint la majoria a no sobrepassar els 5,2 metres de distància 

del progenitor, no obstant, una petita fracció pot arribar a ser transportada llargues 

distàncies degut a corrents eòlics. 

Vectors de transmissió:  

Naturals: 

- Els aquenis poden ser transportats pels animals salvatges als quals se’ls 

adhereixen al pelatge.  

Antròpics: 

- La ramaderia actua de la mateixa manera que els animals salvatges.  

- Les pràctiques agrícoles generalment són desafortunades pel seneci, 

excepte quan la seva maquinària en transporta els aquenis. 

- Històricament el comerç de la llana ha estat el causant de la major dispersió 

del seneci.  

- Actualment el transport vehiculat també és un vector important de dispersió. 

 

1.5.1.3 Àrees de distribució 
	

Actualment el seneci és una espècie invasora que s’ha acabat distribuint per tots 

els continents ja que és una planta molt oportunista que aprofita els espais buits per 

a colonitzar-los. Tals com zones afectades pel foc, zones sotmeses a 

l’abandonament de les terres, zones de guaret i zones humides i de ribera en les 
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quals la vegetació natural ha sigut destruïda degut a factors com els d’ocupació del 

domini públic hidràulic, vessaments, extracció d’àrids, obres de canalització i/o 

drenatge, etc.  

A més a més, s’han trobat individus desenvolupant-se en sòls contaminats de coure 

(Bes et al., 2009). 

Els estudis genètics fets fins ara determinen que el S.inaequidens presenta 

diferents caràcter citotípic segons la regió a la que es troba. En el seu hàbitat 

natural, s’hi poden trobar tant exemplars diploides com tetraploides, mentre que a 

Europa els citotips diploides són incapaços de sobreviure als hiverns europeus, així 

doncs, només els organismes tetraploides han aconseguit proliferar. En el cas 

d’Austràlia hi trobem l’esdeveniment oposat, els individus són únicament diploides 

(Monty et al., 2010).  

Aquesta selectivitat genètica ha estat resposta de l’adaptació progressiva del seneci 

a cada territori. Així doncs, en el cas  d’Europa Central es va introduir i va proliferar 

als indrets on els hiverns són més benignes que els de la seva regió nativa. 

Conseqüentment, va anar augmentant la seva propagació cap a àrees en les quals 

les temperatures dels seus hiverns eren més semblants a les del seu hàbitat natural 

(Lachmuth, Durka & Schurr, 2010). 

 

Europa 

Els primers registres de S.inaequidens a Europa procedeixen del nord d’Alemanya, 

concretament del port de Bremen, entre els anys 1889 i 1896. La hipòtesi més 

acceptada de com aquesta planta va arribar a Europa creuant la barrera biològica 

que determinen les aigües oceàniques, és que el comerç de la llana importada per 

la indústria tèxtil va estar funcionant durant anys com a vector de transmissió dels 

aquenis de la planta. Poc després de registrar-se a Alemanya, i durant la primera 

meitat del segle XX, comença a citar-se a França, Bèlgica, Escòcia, Itàlia i Holanda, 

però, durant aquest període el seneci encara no es comportava com l’espècie 

invasora que avui dia és, ja que només s’ubicava en petites poblacions situades als 
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voltants d’algunes indústries. Malauradament, als anys 50’s del segle passat es va 

arribar a un punt d’inflexió a partir del qual el seneci va començar a expandir-se de 

forma massiva per Europa a través de les vies de comunicació terrestres, com les 

autopistes o les vies ferroviàries, colonitzant espais ruderals i oberts. Aquesta 

acceleració en el procés d’expansió del Senecio inaequidens podria haver-se degut 

a la conjunció de canvis ambientals favorables juntament amb la selecció genètica 

(posteriorment confirmada per Monty et al, 2010 tal com s’explica a l’inici d’aquest 

apartat) els quals van permetre una millor adaptació de l’espècie a condicions 

climàtiques adverses (Ernst, 1998 i Böhmer, 2001). A la figura 3 es pot observar 

aquesta ràpida expansió del seneci pel cas d’Alemanya entre els anys 1979 i 2003. 

Recentment, Vladimirov i Petrova, 2009, han detectat la presència de seneci a 

Bulgària. Aquest fet evidencia que la dispersió d’aquesta planta és encara un 

fenomen descontrolat, per la seva gran tendència expansiva, al qual s’ha de fer 

front tant a les regions en les quals hi és present com en les que potencialment pot 

ser-hi. La figura 4 mostra la distribució europea i l’estat actual del seneci en cada 

regió on es troba.  

 

 

Figura 3. Expansió del seneci a Alemanya (1979, 1989, 1997, 2003). Font: Heger & Böhmer 

(2005) 
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Figura 4. Països d’Europa en els quals hi ha presència de S.inaequidens. Font: 

http://www.cabi.org/ 

 

Espanya  

La primera cita del seneci a Espanya va ser l’any 1984 per Aseginolaza et al. (1984) 

com a Senecio harveianus McOwan a Àlaba, concretament als borals d’una 

carretera de construcció recent a la zona d’Apodaca. Posteriorment, se’n va tornar 

a trobar per Casasayas et al. (1985) a l’Alt Empordà, a la cuneta d’una carretera a 

la Junquera (Sanz Elorza et al, 2004).  

D’ençà de llavors s’ha anat dispersant i ha anat augmentant la seva població, 

resultant avui en dia en una colonització de diverses zones del nord d’Espanya. Així 
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doncs, podem trobar Senecio inaequidens en alguns punts aïllats dels País Basc, 

Astúries i Castella i Lleó, així com també al nord-est de Catalunya de manera 

abundant (figura 5). 

 

 
Figura 5. Localitzacions de S.inaequidens a l’estat espanyol. Font: Catálogo espanyol de 
especies exóticas invasoras. 2013. 

 

 

Catalunya  

El nostre territori és, de l’estat espanyol, el més envaït pel seneci. Segons mostra 

la figura 6 pràcticament tot el nord-est de Catalunya ja està colonitzat, així com 

també ho està alguna zona al sud. Però, segons el gràfic de la mateixa figura, la 

majoria de citacions s’han fet a altituds d’entre el nivell del mar i els 600 metres 

d’alçada. Tot i representar un 69% del total de citacions, aquesta proporció pot no 

ser la representació real de la distribució altitudinal de l’espècie, ja que no s’hi 

especifica ni la densitat d’aquesta en cada citació ni el número de mostrejos fets en 
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cada localització. Tot i així, aquest gràfic és útil per dóna una idea aproximada de 

la magnitud d’invasió que els Senecio inaequidens té al territori català. 

 

 

Figura 6. Mapa de distribució del S.inaequidens a Catalunya i gràfic de la seva distribució 

altitudinal. Font: www.floracatalana.net  

 

	

1.5.1.4 Vies d’entrada i expansió a Espanya 
	

Tot i que el seneci és una espècie d’origen sud-africà la seva arribada a la península 

no es va donar pel sud, sinó més aviat pel nord, des de França. Aquesta és la 

hipòtesi més acceptada, i es recolza en el fet que els primers registres i les primeres 

evidències de la presència d’aquesta planta a l’estat espanyol apareixen algunes 

dècades després a la introducció del seneci a Europa i es localitzen al nord-est de 

la península, a gran proximitat de la frontera francesa, lloc en el qual ja hi havia 

abundància de la planta (Sanz Elorza et al, 2004).  

És incerta la manera a partir de la qual el seneci s’ha dispersat a aquelles regions 

de la península separades dels principals focus de dispersió originaris, però, el més 

probable és que hagi esdevingut conseqüència del mateix factor que afavoreix 
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actualment la seva proliferació a les zones on ja hi és present, l’elevada capacitat 

de desplaçament actual de l’ésser humà. Aquest fet, té un efecte a doble escala: 

una en la qual s’afavoreix l’avançament i la colonització de territori proper al ja 

colonitzat a través dels marges de carretera o de les vies ferroviàries gràcies als 

corrents d’aire que es generen al pas dels seus vehicles, i una altra de més perillosa 

en la qual aquesta elevada capacitat de desplaçament actual fa possible el transport 

de llavors a regions fins aleshores verges, a través d’algun vector de transmissió 

com podria ser el fang d’unes botes de muntanya. 

 

1.5.1.5 Impactes ambientals  
	

Impacte sobre la biodiversitat:  

Molts autors defensen que no hi ha impactes rellevants del Seneci inaequidens 

sobre la biodiversitat, o bé, que encara no han estat determinats, tal com demostren 

les següents cites: 

No s’han determinat impactes directes del seneci sobre la biodiversitat, 

possiblement perquè fins ara l’espècie només ha colonitzat hàbitats ruderals 

(Nehring et al.,2013).  

A les regions envaïdes d’Europa sembla no haver-hi cap influència en la taxa de 

visites de pol·linitzadors per a les espècies natives (Vanparys et al., 2011). 

A Europa el S.inaequidens apareix per omplir nínxols ecològics vacants (Asmus, 

1988). 

El seneci depèn de les zones antropològicament pertorbades, ja que roman incapaç 

d’establir-se permanentment en una successió sense pertorbacions (Adolphi, 

1995). 

No obstant, també hi ha opinions oposades, com Sanz Elorza (2004),  que defensa 

que en els matollars i les zones de pastura poc densos el seneci disminueix 

sensiblement el seu valor farratger, a més d’impedir el desenvolupament de la 
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vegetació autòctona, la qual cosa suposa un gran impacte en aquells espais 

protegits d’alt valor ecològic. 

 

Impacte social:  

L’impacte social més directe del seneci és a la salut. Aquesta planta presenta un 

contingut d’alcaloides pirrolizidínics tòxic pels éssers humans (Wilmont & Robertson 

et al., 1920), que en cas de ser ingerits poden arribar a produir la mort, tot i que 

actualment no hi ha constància de cap cas mortal derivat del seu consum. 

 

Tot i que els casos d’intoxicació no es donen sovint, la font d’ingesta principal 

d’aquesta substància és la llet de vaca i el consum de carn de bestiar intoxicada. 

 

Impacte econòmic: 

El seneci no té cap propietat d’interès econòmic, de fet, la seva resistència als 

herbicides i la seva preferència per les zones pertorbades fa que les eines i els 

mètodes de gestió suposin un elevat cost.  

A Alemanya, les accions que es duen a terme per tal de mantenir els marges de les 

vies ferroviàries exemptes de Senecio inaequidens suposen un cost de 100.000€ 

anualment (Reinhardt et al., 2003). 

Per a França i Suissa, a més, s’ha detectat que el seneci està colonitzant zones 

destinades a la vinya, la qual cosa també té un efecte negatiu sobre l’economia. 

 

1.5.2 Robinia Pseudoacacia 
 

A continuació, tal i com s’ha fet per a l’espècie Senecio inaequidens, es presenta 

una fitxa tècnica de l’acàcia blanca, en la qual s’especifiquen les característiques 

més importants d’aquesta espècie invasora. 
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1.5.2.1 Introducció 
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La Robinia pseudoacacia és un arbre originari del centre i Est d’Estats Units, de 

l’àrea compresa entre Pennsylvania i Ohio pel Nord, Missouri i Alabama pel Sud i 

Oklahoma per l’Oest. Actualment està naturalitzat des del sud de Canadà fins 

Califòrnia. A la seva regió d’origen habita tant al bosc com en terrenys oberts, sobre 

sòls arenosos o pedregosos.  

 

Àrea de distribució natural als EEUU: 

 

Figura 7. font: In SIlvics of North America. Vol. 2: Hardwoods (1990) 
 

Es creu que els exemplars més antics sobre el sòl europeu es troben al Jardí des 

Plantes de París, plantats per Jean Robin, botànic de les corts franceses. 

Tot i això, la seva difusió generalitzada pel continent va tenir lloc a partir del segle 

XlX. A Espanya es creu que va començar a ser cultivada des del segle XVlll, els 

arbres més antics es trobaven a Barcelona, importats des de França. 

 

Es va importar a Europa al (S.XVIII) ja que la fusta és duradora i resistent a la 

putrefacció. S'utilitzava com a llenya, per a la confecció de tanques , mobles i 

joguines, en l’àmbit de la construcció, i com a fusta per a canals d’aigua. D'altra 

banda, l'arbre es va plantar extensament per a la producció de mel per tota Europa 

i actualment a molts països encara es fa (Dalby 2004). Antigament als territoris més 

rurals de Catalunya la fulla també havia estat utilitzada com a farratge pel bestiar. 

A molts països d’Europa, quan va aparèixer el plàstic, el mercat va refusar la fusta 
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de la Robínia i l’arbre va deixar de ser gestionat, començant a naturalitzar-se i 

escampar-se (Boada, com. verb.). 

 

La Robinia pseudoacacia s’està explotant a alguns països com una font potencial 

per a la producció de bio-oli (Balat 2010) i mostra el potencial de l'etanol, 

combustible derivat de la biomassa (Grünewald et al., 2009). Altres usos inclouen 

l'estabilització del sòl, control de l'erosió i revegetació d'abocadors, zones mineres 

i els terrenys erms (Cleveland & Kjelgren 1994). 

 

 

1.5.2.2 Àrees de distribució 

 

Actualment la Robínia és una planta invasora en bona part de les regions 

temperades del Món. Està extensament naturalitzada al sud i centre d'Europa, sent 

problemàtica a Àustria, Itàlia, República Txeca, Eslovàquia, Moldàvia, Alemanya, 

Portugal, França, Gran Bretanya, Hongria, Grècia, Turquia, etc. També envaeix 

importants àrees a Israel, Tunísia, Austràlia, Nova Zelanda, Xile, Xina, Corea del 

Sud, etc. Pels seus atributs ecofisiològics, és molt perillosa per als ecosistemes 

naturals, sobretot forestals, envaint zones de boscos poc densificades, i provocant 

el desplaçament de la flora autòctona. El seu ràpid creixement i la seva facilitat per 

emetre brots d'arrel la fan molt difícil d'eliminar (Acebes jr. et al., 2001). 

A escala mundial, la superfície plantada de falsa acàcia va augmentar de 337.000 

a la 1.890.000 ha entre 1958 i 1978, amb les majors plantacions a Corea del Sud 

(1.017.000 ha), Hongria (275.000 ha), Romania (191.000 ha), l'antiga Unió 

Soviètica (144.000 ha) i França (100.000 ha) (Keresztesi 1983). També s'han 

establert a la Xina, principalment en l'altiplà de loess (Yanhui 1992). 

Com es pot veure a la figura 9, les zones de major supervivència de la Robinia 

pseudoacacia coincideixen en gran mesura amb les zones d’actual distribució 

(figura 8). 



22	

	

 

Figura 8. font: European Atlas of Forest Tree Species 

 

 

Figura 9. font: European Atlas of Forest Tree Species 
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Espanya: 

 

És molt problemàtica a la cornisa cantàbrica i a Galícia, on envaeix les clarianes on 

es conserven les escasses manifestacions del bosc caducifoli autòcton, al montà 

inferior, als boscos de ribera (especialment les vernedes). Apareix en alguns espais 

naturals protegits (P. N. de Cabañeros (Ciudad Real) i el P. Nat. De la Garrotxa 

(Girona) (Almeida, J.D. 1999; Álvarez Sánchez, J. 1964). 

 

 

Figura 10. Font: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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Catalunya: 

 

A Catalunya està estesa pràcticament per la totalitat del territori, degut sobretot a 

les bones condicions climàtiques, a la proximitat amb França (per on va colonitzar), 

i a l’ús ornamental que se li dona a moltes zones urbanes.  

 

              

              Figura 11. Font: banc de dades de biodiversitat de Catalunya. 
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2. Justificació 

 

La tria d’aquest treball és conseqüència d’una sèrie de factors. Primer de tot, el fet 

que en un món com l’actual, tan globalitzat, les espècies invasores juguen un paper 

important alterant els ecosistemes naturals i provocant impactes econòmics, socials 

i ambientals. Així doncs es tracta d’un problema del present que cal tractar 

urgentment. 

 

Dins l’àmbit d’estudi, la vall d’Alinyà, el tema de la flora bioinvasora no s’havia tractat 

a consciència fins l’any 2014, on uns estudiants van realitzar un estudi sobre l’estat 

de la flora bioinvasora en aquesta regió del territori. L’objectiu del present projecte 

és intentar fer un pas més enllà i proposar mesures d’actuacions que puguin dur-se 

a terme per a eradicar espècies invasores. Com que fer-ho de moltes espècies 

podria ser una tasca difícil per temes logístics, es tracten únicament dues espècies 

amb un impacte significatiu pel medi a la vall d’Alinyà i per la població que viu en 

aquest territori. 

 

Així doncs, l’ estudi s’ha centrat en dues espècies concretes, el Senecio 

inaequidens i la Robinia pseudoacacia. Ambdues suposen una greu amenaça pels 

ecosistemes de la vall i pel seu possible impacte sobre l’economia local. S’han 

escollit aquestes dues espècies perquè, d’una banda, les dues es troben bastant 

exteses dins de la finca de la Fundació Catalunya-La Pedrera i, d’altra banda, 

presenten un elevat potencial de colonització, sobretot el seneci. 

 

També es creu necessari proposar i dur a terme accions de gestió, control i 

prevenció de les espècies invasores, per la qual cosa es proposaran mesures dins 

unes línies d’actuació concretes que serviran de guió per poder desenvolupar 

accions que millorin la situació o solucionin els problemes que les invasions 

biològiques comporten. 
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3. Objectius 

 

3.1 Hipòtesi 
 

Les espècies Senecio inaequidens i la Robinia pseudoacacia són una amenaça pel 

territori de la Vall d’Alinyà degut al seu elevat potencial colonitzador.  

 

3.2 Objectius generals i específics 

 

Aquest treball té com a objectius generals descriure i analitzar de manera concisa 

les característiques i la problemàtica de dues espècies de flora invasora, el Senecio 

inaequidens i la Robinia pseudoacacia  a la zona d’estudi tractada, la finca de la 

Fundació Catalunya - La Pedrera a la Vall d’Alinyà. Un cop assolits aquests dos 

objectius, es proposaran una sèrie de mesures en qualitat de Pla de Gestió aplicat 

a la zona d’estudi. 

 

1. Descriure l’estat de distribució actual de Senecio inaequidens (SI) i  Robinia 

pseudoacacia (RP) al nostre àmbit d’estudi. 

 

1.1 Cartografiar la superfície colonitzada per les plantes bioinvasores d’estudi 

dins la finca de la Fundació Catalunya la Pedrera a la Vall d’Alinyà. 

 

1.2 Comparar l’abundància actual de SI i RP amb dades històriques i determinar 

la dispersió i evolució d’aquestes espècies. 

 

1.3 Determinar les zones de màxima importància de SI i RP com a focus de 

dispersió. 

 

1.4 Determinar els factors que afavoreixen la proliferació de SI i RP. 
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2.  Analitzar la problemàtica social i ecològica de SI i RP a la Vall d'Alinyà.  

 

2.1 Cartografiar les zones vulnerables davant la invasió de SI. 

 

2.2 Estudiar l’impacte per a les espècies competidores de SI i RP. 

 

2.3 Elaborar el pla de gestió aplicat pel SI i RP 

	

	

4. Metodologia 
 

4.1 Selecció i punts de mostreig 
 

Abans d’anar a fer treball de camp i havent fet els antecedents de les dues espècies, 

es disposava de suficients referències per focalitzar els esforços en una sèrie de 

localitzacions. En especial centrant-se en els llocs més probables on trobar-hi les 

dues espècies, que són a prop de les vies de comunicació i seguint la canalització 

i el curs fluvial del riu Alinyà ja que circulen en paral·lel en gran part del transsecte 

total  mostrejat. En el cas del seneci del Cap a més, afegint-hi zones obertes i 

pertorbades. Així doncs, es va proposar realitzar transsectes seguint aquestes vies 

de dispersió. 

 

A més de les referències bibliogràfiques, es van utilitzar altres referències de  

selecció dels punts de mostreig com n’és la població local, la qual compte amb un 

coneixements sobre la zona molt específics. Així doncs, es va considerar com una 

important font d’informació. 
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4.2 Obtenció i tractament de les dades 
	

El primer mostreig es va dur a terme el dia 7 d’octubre del 2016 i es va finalitzar el 

treball de camp el dia 6 de desembre del mateix any. Dins d’aquest període 

temporal es van realitzar fins a 37 hores de treball de camp repartides en cinc dies.  

(Aquesta informació es troba més extensament a l’apartat 10 del present projecte). 

 

4.2.1 Mostreig del Senecio inaequidens 
	

El procés mostreig de Senecio inaequidens va consistir en fer un seguiment per una 

de les vies de dispersió d’aquesta espècie a la zona d’estudi, la carretera. Així 

doncs, es va anar recorrent la carretera. Inicialment s’observaven els marges per 

tal d’intentar trobar algun exemplar, tot i que més endavant es van superar aquests 

límits augmentant les zones de mostreig fins a prats i camps oberts o pertorbats. El 

transsecte es va fer amb un GPS, amb el qual s’anotava cada coordenada on 

apareixia un exemplar de l’espècie, i complementàriament es realitzava una 

fotografia corresponent al punt. En total es van mostrejar 40,6 km de carretera amb 

un desnivell de més de 400 metres. 

 

4.2.2 Mostreig de la Robinia pseudoacacia 
	

Per mostrejar aquesta segona espècie, es va sortir des de la població d’Alinyà 

seguint la carretera en tots dos sentits. També, com amb en seneci del cap, 

s’observaven els marges de la carretera, un dels llocs on més individus es van 

trobar. Es va mostrejar un total de 40,6 km de distància amb un desnivell de més 

de  300 metres. 

 

Un cop aconseguides totes les dades, amb l’ús del programa Miramón (Pons, 2002) 

com a sistema d’informació geogràfic es va cartografiar tant la zona d’estudi com 

els resultats del projecte per cadascun de les espècies invasores tractades. 
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A través de la cartografia s’ha determinat la distribució i el grau de dispersió de les 

dues espècies vegetals.  

 

En el cas de la falsa acàcia s’ha fet una estimació de la densitat de la població local 

caracteritzant cada punt on s’ha trobat l’espècie a partir de fotografies i 

ortofotomapes. També s’ha calculat a partir del nombre de peus per superfície, sent 

aquesta una estimació més oberta. 

 

Un cop fet tot això, s’ha vist la seva distribució i, com s’ha comentat anteriorment, 

quins són els ambients més favorables per a la presència i assentament de 

cadascuna de les espècies d’estudi. El què resulta en un anàlisi de la distribució 

actual i la problemàtica que s’hi associa. 

 

4.3 Estructuració diagrama de les etapes del projecte 
	

 

Figura 12. Esquema de les etapes del projecte. Font: pròpia. 
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5. Resultats  
	

5.1 Inventari de dades 
	

Durant les múltiples sessions de mostreig es van recollir les coordenades d’aquells 

punts on es va trobar la presència de Senecio inaequidens i Robinia pseudoacacia 

a partir dels coneixements adquirits prèviament relatius als nínxols ecològics de 

cadascuna de les espècies i a la informació aportada per les persones locals de la 

vista d’aquestes espècies vegetals.  

Les coordenades preses fan referència a la localització GPS de cada individu trobat. 

El sistema de coordenades geogràfiques que utilitza el GPS és el WGS84, el qual 

no és equivalent al sistema utilitzat a les ortofotos usades en la generació de la 

cartografia del projecte, així que es va haver de fer una conversió al sistema 

europeu, quedant amb Datum ETRS89 i projecció UTM amb fus 31. 

Totes les coordenades estan recollides a les taules corresponents dins l’apartat 

d’annexes. 

 

5.2 Tractament de dades 
 

Per tal d’entendre la cartografia que s’ha generat, en primer lloc cal situar la zona 

d’estudi a partir de la qual s’ha estat treballant. D’aquesta manera, a partir del 

programa cartogràfic MiraMon s’ha digitalitzat el perímetre de la finca de la 

Fundació Catalunya - La Pedrera (figura 13), així com també la resta de mapes 

d’elaboració pròpia d’aquest treball. En un principi es pretenia estudiar únicament 

el territori comprès dins els límits de la finca, no obstant, durant la realització del 

treball de camp es va entendre que la problemàtica que afecta aquesta zona va 

més enllà dels seus límits i que, per a totes dues espècies, calia ampliar el marc 

d’estudi per tal d’aconseguir comprendre correctament com funcionen les 

dinàmiques invasives pròpies d’aquest territori per a la falsa acàcia i el seneci del 

Cap.  
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D’aquesta manera, els mostrejos realitzats van arribar a comprendre una dimensió 

major, tal com s’observa a la figura 14 de la qual l’escala numèrica és de 1:100.000. 

 

 

 

Figura 13. Perímetre dels límits de la finca de la Fundació Catalunya – La Pedrera. DATUM ERTS89 Projecció 
UTM fus 31. Font: Pròpia a partir de dades proporcionades per la pròpia Fundació i amb bases cartogràfica de 
l’ICC. 
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Figura 14. Dimensions de l’àmbit estudiat i recorregut de mostreig. DATUM ERTS89 Projecció UTM fus 31. 
Escala 1:100.000. Font: Pròpia a partir de dades proporcionades per la pròpia Fundació i amb bases cartogràfica 
de l’ICC. 
 

 
 
 
Mostrejos:  

Tal com es representa amb color vermell a la figura 14, durant el treball de camp 

que es va realitzar per aquest projecte es va anotar i calcular el recorregut seguit 

durant les sessions de mostreig. Aquest conjunt de transsectes compren una 

distància total de més de 40 quilòmetres pentinats seguint majorment el camí 

marcat per la carretera, tot i que, en el cas del seneci del cap, també s’han pentinat 

superfícies grans properes als transsectes determinats, compreses entre l’inici i el 
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final d’aquests, en les quals, per les seves característiques era molt probable, i així 

es va confirmar en la majoria dels casos, trobar-hi presència d’individus de 

l’espècie. 

 

 

Figura 15. Recorregut del mostreig i representació de les coordenades on s’ha localitzat individus de Senecio 

inaequidens. DATUM ERTS89 Projecció UTM fus 31. Font: Pròpia a partir de bases cartogràfiques de l’ICC. 

 

La figura 15 representa gràficament tot el conjunt de coordenades, i per tant, 

d’individus reals, preses al camp pel Senecio inaequidens. Ressalten clarament les 
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zones compreses dins dels marcs de la mateixa figura per ser les regions amb major 

densitat d’individus. Aquestes a més, apareixen a les zones mitjanament altes dins 

l’àmbit d’estudi.  

Especialment dins els marcs 2 i 4 es van descobrir dos nòduls de recàrrega, els 

quals tenen la funció d’aportar constantment llavors per tota la regió a través dels 

vectors de dispersió que utilitza la planta. La figura 16 representa una petita fracció 

de la situació present al marc 2. Les figures 17 i 18 reflecteixen la situació dins el 

marc 4. 

 

 

Figura 16. Marge dret de la carretera que creua el nòdul de recàrrega del marc 2 de la 

figura 15 al mes de desembre. Imatge representativa de la situació d’aquella zona. Font: 

pròpia. 
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Figura 17. Estat del nòdul de recàrrega a l’Alizina d’Alinyà (marc 4 de la figura 15) 

del mes d’octubre. Font: pròpia. 

 

Figura 18. Estat del nòdul de recàrrega a l’Alzina d’Alinyà (marc 4 de la figura 15) del 

mes d’octubre. Font: pròpia. 
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La figura 19 representa gràficament la situació de la Robinia pseudoacacia dins 

l’àmbit d’estudi. En aquest cas les coordenades preses corresponen a conjunts 

d’individus amb un nucli d’arbre mare originari introduït de manera intencionada al 

territori amb la finalitat de fixar els talussos de les vies de comunicació.  

S’entén com a nucli aquell tram en el qual hi ha un conjunt d’individus de Robinia 

pseudoacacia que provenen d’un arbre originari, incloent aquest també. Per tal de 

simplificar la diagnosi d’aquests nuclis, tant pel què fa a la localització com pel què 

fa a l’abundància de la falsa acàcia, s’ha dividit el terreny i les zones mostrejades 

en els següents 5 trams.  

TRAMS DE MOSTREIG: 

• Tram de mostreig 1: Del Pantà d’Oliana a mig camí entre Canelles i Perles 

• Tram de mostreig 2: Des d’on acaba el primer tram fins a Perles 

• Tram de mostreig 3: De Perles a Alinyà 

• Tram de mostreig 4: Des de Les Sorts fins a les afores de Llinars 

• Tram de mostreig 5: Des de Llinars fins al pic de Serra-seca 

Aquests trams divideixen la zona mostrejada en dos transsectes; el primer comprèn 

els tres primers trams, i el segon els dos restants. Aquesta distribució per trams ha 

servit per caracteritzar les condicions de cada hàbitat dels nuclis, per poder 

determinar els possibles factors limitants. En total s’han comptabilitzat 49 nuclis de 

falsa acàcia entre els 5 trams i s’ha estudiat la quantitat d’individus de cada un.  

A la figura 33 (situada a l’apartat 6.2.2), s’han catalogat els nuclis en funció del 

nombre d’individus que presenten de manera aproximada. Les categories van dels 

5 o menys individus fins a 60 o més. Es veu una certa heterogeneïtat entre 

l’abundància de les diferents categories, per tant, en el nombre d’individus de cada 

un dels nuclis determinats. 
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Figura 19. Representació digital del transsecte seguit per a Robinia pseudoacacia i dels individus detectats al 

camp. DATUM ETRS89 Projecció UTM fus 31. Font: Elaboració pròpia a partir de bases cartogràfiques de 

l’ICC. 

 

Les figures 20 i 21 representen a mode d’exemple l’aspecte de les zones envaïdes 

per la falsa acàcia. La figura 22 exemplifica la situació d’inferioritat d’aquesta 

espècie davant la colonització d’aquells ambients amb altres espècies arbòries ja 

establertes. 



38	

	

 

Figura 20. Algunes Robinia pseudoacacia al marge de la carretera. Font: pròpia 

 

Figura 21. Algunes Robinia pseudoacacia al marge de la carretera. Font: pròpia 
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Figura 22. Exemplar de Robinia pseudoacacia entre Pinus nigra. Font: pròpia 

 

Dades d’altres registres: 

Tal com s’han pres les dades referents a la ubicació d’individus es fa impossible la 

generació de resultats numèrics d’abundàncies per a les espècies tractades. No 

obstant, es pot fer una comparativa cartogràfica entre el mostreig realitzat en aquest 

treball i els resultats del treball “Patrons de distribució de la flora invasora a la Vall 

d’Alinyà, evolució de la presència i propostes de gestió des de la perspectiva de 

l’ecologia aplicada” realitzat el 2014 referents al Seneci del Cap i a la Falsa Acàcia. 

 

La figura 23 forma part del treball anteriorment anomenat, en ella s’hi pot observar 

d’entrada que l’àmbit d’estudi difereix una mica i les zones de mostreig són poques 

en comparació amb el present treball. No obstant, el transsecte marcat de color lila 

coincideix amb un fragment del recorregut mostrejat per l’actual projecte. 

Observant la figura 24 es pot veure com la presència de Senecio inaequidens no 

és massa elevada dins de cada una les zones que van ser mostrejades. Tot i així, 
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n’hi ha dues encerclades en vermell en les quals la presència de la planta 

coincideixen amb la informació recollida al camp per a aquest projecte. Cal destacar 

també que tot i haver-se localitzat en el seu moment individus de seneci del Cap al 

poble de Perles, actualment la presència és inexistent.  

 

La figura 25 representa la situació anàloga a la de la figura 24 però pel cas de la 

Robinia pseudoacacia. Les localitzacions coincidents entre els dos projectes 

s’ubiquen al poble d’Alinyà i a la Pineda de pinassa (ambdues zones encerclades 

en vermell), tot i que en aquest actual projecte la localització de l’espècie al llarg del 

tram mostrejat pel projecte amb el que es compara ha estat exageradament major 

(es pot observar comparant les figures 25 i 36). 

 

 

Figura 23. Cartografia de les zones de mostreig de plantes invasores a la Vall d’Alinyà el 
2014. Font: C. Hernández-Castellano, J.Osuna & J.Serra (2014). Patrons de distribució de la 
flora invasora a la Vall d’Alinyà, evolució de la presència i propostes de gestió des de la 
perspectiva de l’ecologia aplicada (Treball de Final de Grau). UAB. 
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Figura 24. Cartografia de la presència de S.inaequidens en diferents punts de mostreig a la Vall d’Alinyà 
el 2014. Font: C. Hernández-Castellano, J.Osuna & J.Serra (2014). Patrons de distribució de la flora 
invasora a la Vall d’Alinyà, evolució de la presència i propostes de gestió des de la perspectiva de l’ecologia 
aplicada (Treball de Final de Grau). UAB. 

 	

 

Figura 25. Cartografia de la presència de R.pseudoacacia en diferents punts de mostreig a la Vall d’Alinyà 
el 2014. Font: C. Hernández-Castellano, J.Osuna & J.Serra (2014). Patrons de distribució de la flora 
invasora a la Vall d’Alinyà, evolució de la presència i propostes de gestió des de la perspectiva de 
l’ecologia aplicada (Treball de Final de Grau). UAB. 
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6. Diagnosi  
 

Les dues espècies vegetals amb comportament invasor estudiades en aquest 

projecte presenten característiques i comportaments prou diferents com per haver 

de tractar-les de manera individual. Per un costat el Senecio inaequidens és una 

planta tendre amb un cicle de vida anual i de creixement ràpid, mentre la Robinia 

pseudoacacia és una arbre, de creixement més lent i de dispersió més lenta també. 

A continuació es presenta la diagnosi dels resultats per a cadascuna de les 

espècies anteriorment esmenades. 

	

6.1 Diagnosi de Senecio inaequidens. 
 
6.1.1 Dinàmica de distribució 
	

Després d’un llarg treball de camp i un exhaustiu recull de dades s’ha pogut 

determinar amb precisió les localitzacions principals d’individus de Senecio 

inaequidens (cada coordenada representa un individu de l’espècie al camp) que hi 

ha repartits tant dins com fora de la finca de la Fundació Catalunya – La Pedrera a 

la Vall d’Alinyà segons el recorregut de mostreig seguit en el treball de camp. 

Malauradament, aquest recorregut no ha pogut incloure la totalitat del terreny 

delimitat per la finca, però, tot i així ha estat suficient per tal d’entendre les principals 

zones, i dinàmiques, de distribució de la planta. 

Tal com s’observa a la figura 15 la distribució de Senecio inaequidens no sembla 

mostrar una distribució homogènia sobre el terreny. D’una banda, i coneixent els 

mètodes de dispersió que aquesta planta presenta i la seva àrea de distribució 

(explicats amb profunditat als apartats 1.5.1.2 i 1.5.1.3) esperaríem trobar seneci 

en aquelles zones pertorbades tant per factors antròpics (zones agrícoles, prats de 

pastura, àrees en procés constructiu, zones urbanes, etc.) com per factors naturals 

(zones afectades per incendis forestals, talussos afectats per despreniment, etc.). 

Tot i així, sembla ser que en aquest cas les zones amb major abundància 
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d’individus, i per tant, major nombre de coordenades recollides al camp, queden 

molt focalitzades entorn, principalment, als nuclis urbans.   

	

	

Figura 26. Ampliació del “marc 3” de la figura 15. DATUM ERTS89 Projecció UTM fus 31. Font: Pròpia a partir 

de bases cartogràfiques de l’ICC.	

	

No es pot obviar que, si bé és cert que les principals localitzacions de seneci del 

Cap es troben molt properes als nuclis urbans, fora d’aquests també n’hi ha 

(principalment en prats de pastura o antics terrenys agrícoles que s’han deixat 

d’explotar com en el cas de la figura 26) però de manera més difosa.  

Tal com s’observa a les figures 27 i 28, que són l’ampliació dels marcs 1 i 4 de la 

figura 15, a mesura que ens allunyem de les zones habitades l’abundància de la 

planta sembla disminuir. Aquest fet dóna indicis de quin és el vector de propagació 

principal de la planta en aquest territori, els éssers humans, ja que al voltant dels 

seus assentaments s’hi localitzen individus en major abundància que en les altres 

tantes superfícies potencialment sensibles a la invasió de Senecio inaequidens a 

gran part de la finca. 
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La mobilitat de les persones, doncs, és un dels múltiples vectors de transport dels 

aquenis d’aquesta planta i sembla ser que en la zona estudiada és el que té major 

impacte.  

 

	

Figura 27. Ampliació del “marc 1” de la figura 15. DATUM ERTS89 Projecció UTM fus 31. Font: Pròpia a partir 

de bases cartogràfiques de l’ICC.	
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Figura 28. Ampliació del “marc 4” de la figura 15. DATUM ERTS89 Projecció UTM fus 31. Font: Pròpia a partir 

de bases cartogràfiques de l’ICC.	

 

Aquestes zones de major abundància presentades anteriorment, que reflecteixen 

la dinàmica de distribució invasora de la planta, i que determinen quin és el principal 

vector de dispersió del seneci del Cap a la Vall d’Alinyà, són zones que no es poden 

considerar nòduls de recàrrega (tractats a l’apartat següent) ja que no són ni prou 

grans ni prou estables, més aviat s’han de considerar espais de dispersió 

secundaris, és a dir, llocs ens els quals arriben múltiples llavors i des d’on els 

individus que s’hi estableixen dispersen els seus voltants, per tant, són punts 

receptors dels nòduls de recàrrega. 

 

6.1.2 Zones de recàrrega    
	

Durant el treball de camp es van descobrir dues grans zones, catalogades com a 

nòduls de recàrrega, en les quals l’abundància d’individus era tant elevada que no 

es pot fer la relació coordenada – individu que fins ara s’ha utilitzat a la cartografia. 
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Aquests nòduls de recàrrega es localitzen a les figures 28 i 29 i s’han delimitat amb 

un perímetre de color blau turquesa.  

 

 

Figura 29. Ampliació del “marc 2” de la figura 15. DATUM ERTS89 Projecció UTM fus 31. Font: Pròpia a partir 

de bases cartogràfiques de l’ICC. 

 

En aquestes localitzacions la invasió del seneci és molt notable i, per tant, són 

zones en les quals s’hi estableix de manera molt exitosa i estable, sense perill a 

desaparèixer per alguna pertorbació com podria passar en altres zones amb 

individus més aïllats en les quals sí podria tenir un efecte més contundent. Aquesta 

peculiaritat s’ha de tenir molt en compte, ja que aquests punts són els què funcionen 

de magatzem per a la dispersió de les llavors, és a dir, són punts calents per què 

els aquenis de la planta puguin, utilitzant algun dels seus vectors de dispersió, 

dispersar-se i envair moltes altres zones sensibles més o menys allunyades.  
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6.1.3 Dinàmica de dispersió    
	

Tal com s’ha explicat anteriorment, la mobilitat dels humans tant a peu com en 

automòbil ha afavorit el transport de llavors que ha generat la invasió d’aquelles 

zones urbanes i les seves proximitats per part del seneci del Cap a la Vall d’Alinyà. 

Aquesta invasió, però, té un origen físic, és a dir, les llavors provenen d’alguna zona 

on hi ha tants individus que en el temps algun d’ells és capaç de viatjar distàncies 

molt més llargues del normal i colonitzar nous indrets. Aquest origen físic es fixa en 

els anomenats nòduls de recàrrega.  

Quan una persona viatge i passa prop de nòduls de recàrrega, és probable que 

d’aquests s’emporti llavors de la planta enganxades a les botes, a les rodes, o en 

altres zones sensibles pel transport. L’èxit invasiu de la planta en zones urbanes és 

degut a la densitat de llavors que potencialment poden arribar a aquestes zones pel 

fet de ser punts de destí final d’un dels factors que actua de vector de dispersió, la 

mobilitat de les persones. 

Si observem la distribució global de l’espècie a la figura 29 clarament es detecta 

una certa distància entre els nòduls de recàrrega i les principals zones d’invasió del 

seneci del Cap. Aquest fet recolza la diagnosi anteriorment construïda en la que 

s’entén que hi ha uns punts clau, nòduls de recàrrega, que actuen com a fonts de 

distribució de les llavors, però, de manera poc activa per si mateixos, i uns punts 

receptors, les zones urbanes principalment, a partir de les quals s’esdevé una 

dispersió secundària, una invasió progressiva de manera més o menys radial.  

Sense la participació antròpica com a vector de dispersió degut a la mobilitat, la 

distància d’invasió de la planta sembla ser menor, cosa que queda reflectida a les 

proximitats d’aquestes zones de recàrrega, en la qual el nombre d’individus és baixa 

en comparació a les zones urbanes. 

Cal destacar també que, tal com s’observa a la figura 30, i a diferència del què 

anteriorment s’ha comentat al respecte dels nòduls de recàrrega detectats, en 
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aquesta figura s’ha afegit, de manera poc concreta però, amb la intenció de recollir 

les principals fonts d’entrada del seneci del Cap a la zona d’estudi, un tercer focus 

d’entrada a la cara nord oest simbolitzant l’arribada originària de la planta al territori 

des de França. Així doncs, la figura 26 pretén tenir un sentit més didàctic a partir 

dels resultats obtinguts que no tan de precisió. 

 

 

Figura 30. Principals vies de colonització del Senecio inaequidens a la Vall d’Alinyà des dels principals nòduls 

de recàrrega. DATUM ERTS89 Projecció UTM fus 31. Font: Pròpia a partir de bases cartogràfiques de l’ICC. 
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6.2 Diagnosi de Robinia pseudoacacia. 
 
6.2.1 Caracterització de la zona i localització de nuclis de falsa acàcia  
	

A la figura 19 es mostren les localitzacions dels nuclis de falsa acàcia sobre la zona 

d’estudi. S’entén com a nucli aquell tram en el qual hi ha un conjunt d’individus de 

Robinia pseudoacacia que provenen d’un arbre mare, incloent aquest també. Per 

tal de simplificar la diagnosi d’aquests nuclis, tant pel què fa a la localització com 

pel què fa a l’abundància de la falsa acàcia, s’ha dividit el terreny i les zones 

mostrejades en els següents 5 trams.  

TRAMS DE MOSTREIG: 

• Tram de mostreig 1: Del Pantà d’Oliana a mig camí entre Canelles i Perles 

• Tram de mostreig 2: Des d’on acaba el primer tram fins a Perles 

• Tram de mostreig 3: De Perles a Alinyà 

• Tram de mostreig 4: Des de Les Sorts fins a les afores de Llinars 

• Tram de mostreig 5: Des de Llinars fins al pic de Serra-seca 

 

Contextualització i descripció per trams: 

Com es pot observar a la figura 31 el mostreig va anar seguint el recorregut marcat 

amb punts vermells començant a l’alçada del pantà d’Oliana amb la carretera L-

401. En aquest primer tram es va seguir la carretera durant els 3,75 primers 

quilòmetres, fins a mig camí entre Canelles i Perles. Aquesta via va paral·lela al riu 

de Perles a una distància aproximada de 50 metres de manera constant i amb un 

desnivell mitjà de 10 metres. Aquest desnivell i aquesta distància al riu són 

condicions òptimes per al creixement i desenvolupament de la falsa acàcia ja que, 

tal i com es va descriure a la fitxa tècnica, aquest arbre necessita ambients fluvials 

riparis. En aquest tram s’hi troben 13 nuclis de Robinia pseudoacacia, separats 

entre ells una distància d’aproximadament 100 metres. 
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Figura 31. Tram de mostreig 1 per a Robinia pseudoacacia amb localitzacions d’individus detectats. DATUM 

ETRS89 Projecció UTM fus 31. Font: Elaboració pròpia a partir de bases cartogràfiques de l’ICC. 

 

A partir d’aquest punt, resten 2,3 km fins arribar la població de Perles (figura 32, 

tram 2). Aquest segon tram es diferencia de l’anterior per la distància entre el riu i 

la carretera que, tot i seguir-lo pràcticament paral·lelament, és de fins a 330 metres 

amb un desnivell aproximat de 80 metres. Aquesta zona de mostreig ja es troba 

dins dels límits de la finca de la Fundació Catalunya - La Pedrera. S’observa que 

durant aquests 2.300 metres de carretera els nuclis d’individus de falsa acàcia ja 

no es troben tant junts entre ells, sinó que ara queden més separats. Concretament 

hi ha 5 nuclis amb una distància mitjana entre ells superior als 250 metres en alguns 

casos.  
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El tram restant fins arribar la població d’Alinyà i que comprèn aproximadament 2 

quilòmetres i mig és el marcat com a tram 3 a la figura 32. En aquest únicament s’hi 

troben dos nuclis separats aproximadament un quilòmetre entre ells. Cal destacar 

que, tot i que la distància entre el riu (anomenat durant aquest transsecte “Riu 

d’Alinyà”) i la carretera torna a ser propera als 50 metres, el desnivell mitjà d’aquest 

tram arriba a ser de fins a 100 metres en alguns punts. 

 

Figura 32. Tram de mostreig 2 i 3 per a Robinia pseudoacacia amb localitzacions d’individus detectats. DATUM 

ETRS89 Projecció UTM fus 31. Font: Elaboració pròpia a partir de bases cartogràfiques de l’ICC. 
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Una vegada arribats la població d’Alinyà, els trams que segueixen es bifurquen i 

canvien de direcció respecte a la dels tres anteriors, però, seguint per la mateixa 

carretera L-401. El primer d’aquests nous trams, el tram 4 de la figura 33, comprèn 

els primers 5,8  km des del canvi direccional i va des d’Alinyà fins a les proximitats 

de la població de Llinars. Aquest tram comprèn 15 nuclis amb una separació entre 

ells d’entre 50 i 100 metres en cinc d’ells mentre la resta mantenen una separació 

superior als 100 metres. La distància entre aquesta part de la carretera L-401 i el 

riu d’Alinyà és molt més gran que als trams anteriors (uns 700 metres des de la 

zona de les Sorts i uns 2.300 metres a les proximitats de Llinars). Tot i que alguns 

dels afluents del Riu d’Alinyà passen per aquesta carretera, l’aportació d’aigua i la 

humitat que ofereixen és menor que als tres primers trams.  

 

L’últim tram mostrejat, el tram 5 de la figura 34, es situa entre la carretera que 

separa Llinars de la muntanya de Serra-seca. De Llinars fins a les afores de 

Cambrils es segueix la mateixa carretera que s’ha seguit fins ara, i un cop passat 

el poble s’agafa una carretera secundària fins a l’alçada del pic de Serra-seca.  

 

En aquest tram apareixen fins a 12 nuclis separats, la majoria, per més de 300 

metres entre ells. Les característiques també són diferents a les del primer 

transsecte ja que la zona mostrejada no va paral·lela a cap riu, només en algun 

punt es creua amb algun afluent, dels quals la majoria solen trobar-se secs. La zona 

més fluvial és propera a Cambrils, on hi passa la Rasa del Malpàs, un efluent del 

Riu Fred. 
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Figura 33. Tram de mostreig 4 per a Robinia pseudoacacia amb localitzacions d’individus detectats. DATUM 

ETRS89 Projecció UTM fus 31. Font: Elaboració pròpia a partir de bases cartogràfiques de l’ICC. 
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Figura 34. Tram de mostreig 5 per a Robinia pseudoacacia amb localitzacions d’individus detectats. DATUM 

ETRS89 Projecció UTM fus 31. Font: Elaboració pròpia a partir de bases cartogràfiques de l’ICC. 

 

6.2.2 Propagació de la falsa acàcia  
	

En aquelles zones on a partir dels arbres adults, és a dir, els arbres mare (d’uns 60 

anys d’edat) s’han desenvolupat nuclis molt densos, s’hi observa una estratificació 

molt marcada, en la qual, els individus joves, d’uns 20 o 25 anys, que provenen 

d’aquests arbres mare, es troben en un estat de competència molt elevada pels 

recursos ( l’aigua, la llum, els nutrients...), cosa que implica que pocs d’ells acabin 

desenvolupant-se exitosament. Per aquest fet, hi ha molts exemplars en estat de 

marcescència causada per aquesta competició intraespecífica.  
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L’origen invasiu de la falsa acàcia es troba en vies de comunicació properes a zones 

mínimament humides o a ambients fluvials, sovint pertorbats. No sol guanyar 

terreny a comunitats d’altres espècies competidores ja establertes a la zona com 

són: el Pinus nigra (Cat. Pi pinastre), el Quercus faginea (Cat. Roure de fulla petita) 

i el Celtis australis (Cat. Lledoner). És per això que a diferència d’altres espècies 

que formen hotspots de dispersió (com per exemple el Senecio inaequidens), el cas 

dels nuclis mare de falsa acàcia mostra que la dispersió és molt localitzada i amb 

molta densitat, provocant fins i tot competició intraespecífica.  

 

Així doncs, hi ha diversos factors que limiten l’expansió d’aquesta espècie sobre el 

terreny estudiat: 

 

• Competició intraespecífica notòria. 

• Competició amb altres espècies ja naturalitzades i millor adaptades a 

aquest hàbitat. 

• Caràcters ambientals com el fred i l’alçada, terrenys arenosos, zones amb 

poca irradiació solar, o massa proximitat a cursos fluvials (la falsa acàcia 

no és un arbre de ribera).   

 

A mode d’exemplificació, com es veu a la figura 35, els individus plantats 

originàriament estan separats cada 100-150 metres de mitjana entre ells. Aquests 

van ser plantats per a fixar el terreny destinat a la construcció de les vies de 

comunicació ja que és una zona molt abrupte i amb desnivells considerables. Els 

exemplars originaris han anat reproduint-se amb els anys i han format els nuclis 

d’individus actuals, ja que, quan la falsa acàcia troba les condicions òptimes per 

establir-se i expandir-se, acaba ocupant tot el terreny que té a l’abast (figura 35). 

Sovint de forma lenta i dificultosa per les limitacions descrites anteriorment. 
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La colonització pot arribar a prendre superfícies relativament grans com la 

representada a la figura 35, en al qual, la invasió ocupa aproximadament 5 

hectàrees essent de llarg l’espècie dominant amb més de 60 individus per hectàrea. 

 

Figura 35. Relació entre individus de Robinia pseudoacacia plantats originàriament i superfície colonitzada en 

l’actualitat al Tram de mostreig. DATUM ETRS89 Projecció UTM fus 31. Font: Elaboració pròpia a partir de 

bases cartogràfiques de l’ICC. 
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Abundància de la falsa acàcia  

 

 

Figura 36. Zona mostrejada per a la Robinia pseudoacacia. Abundància dels nuclis d’individus trobats 

d’aquesta espècie. DATUM ETRS89 Projecció UTM fus 31. Font: Elaboració pròpia a partir de bases 

cartogràfiques de l’ICC i coordenades preses en treball de camp. 

 

6.2.2.1 Per als trams 1, 2 i 3: 
	

Com ja s’ha dit anteriorment, i es pot observar a la figura 36, el tram 1 consta de 13 

nuclis d’individus de falsa acàcia. Els primers exemplars que apareixen són 

individus joves en fase arbustiva. S’han considerat aquests exemplars com el 
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primer nucli, tot i no presentar cap arbre mare, degut a ser el punt inicial d’individus 

de l’espècie que apareix dins la zona d’estudi.  

En aquesta primera parada, per tal de descriure l’ambient i la comunitat on es troba 

la Robinia pseudoacacia, s’han anotat les diferents espècies vegetals presents a la 

zona, són les següents: Populus alba (Cat. Pollancre), Pinus nigra, Genista 

scorpium (Cat. Gatosa), Brachipodium sp. (que inicia molts incendis forestals), 

Rosmarinus officinalis (Cat. Romaní). 

Al punt següent apareixen individus madurs, es tracta d’un punt important, ja que 

és l’arrencada dels nuclis mare. Resseguint la carretera direcció Alinyà, a mà 

esquerra hi ha 10 individus adults i gran abundància de joves. En canvi, a mà dreta 

s’hi troben entre 40 i 50 exemplars adults, la qual cosa és indicadora que tot aquest 

transsecte correspon al punt d’origen de la Robinia pseudoacacia introduïda amb 

finalitats fixadores de talussos. La hipòtesi d’arribada de la Robinia pseudoacacia 

és la de que l’espècie va ser introduïda a la zona de manera intencionada com a 

fixadora dels talussos que hi ha al costat de les vies de comunicació, tal i com es 

va fer i es fa a altres indrets, mitjançant el procés de dehiscència, és a dir, d’obrir i 

sembrar la planta. (com. verb., Martí Boada, 2016)  

A mesura que s’avança apareixen un conjunt aproximat de 60 individus adults, amb 

alternança de vius i morts, cosa que indica que tot i haver-hi una invasió, aquests 

arbres tenen problemes per sobreviure, i ho fan de manera estressada. Cada 15 

metres aproximadament s’han anat trobant individus més o menys adults al marge 

de la carretera, però, a mesura que la vegetació baixa cap al riu, és a dir, quan 

comencen a aparèixer salzes, còdols i terrenys arenosos, la invasió s’atura i no hi 

ha presència de Robinia pseudoacacia.  

Poc abans d’arribar a Canelles, un dels nuclis presenta un arbre mare d’uns 60 

anys aproximadament (com. verb., Martí Boada, 2016), envoltat per individus joves, 

molts d’ells d’aspecte estressat. Aquesta senescència pot augmentar degut a 

condicions ambientals desfavorables o bé degut a la competència (autoclarida). Així 

doncs, en aquest punt també és important dur a terme algun tipus de gestió. 
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Passada la població de Canelles (tram 2), 

s’observa una disminució en quan al 

nombre d’individus, tan d’adults com de 

joves. Aquesta reducció ve acompanyada 

de l’aparició de pi pinastre, la qual cosa 

indicar que el pi resisteix a la invasió de 

falsa acàcia. Així doncs, en presència de 

pi la falsa acàcia no arribar a poder 

establir-se, mentre que a mesura que el 

bosc primari desapareix, la Robinia 

pseudoacacia torna a ser-hi present . 

 

Un cop superada la població de Perles, 

allà on es detecta individus de Robinia 

pseudoacacia és en sots o en torrents,  

la qual cosa porta a formular una nova 

hipòtesi: L’índex de Robinia pseudoacacia marca el grau de pertorbació del bosc 

(com. verb., Martí Boada, 2016). Abans d’arribar a la població d’Alinyà apareix algun 

individu puntualment, però en estat molt debilitat i estressat (figura 37). 

                                                                                                                                        

Al tram 3 apareix, degut al descens tèrmic, el Quercus faginea, ja que hi comença 

a haver un ambient més humit, de muntanya, el qual és desfavorable per a la 

Robinia pseudoacacia. Exemple d’això s’observa a la següent fotografia (figura 38), 

en la qual s’observa un individu solitari envoltat per Quercus faginea. Al mateix 

temps que baixa la temperatura i augmenta la humitat, apareix un nou arbre, en 

aquest cas una altra espècie amb caràcter invasor, però que no es tracta al treball, 

el Celtis australis. 

 

 

Figura 37. Robinia pseudoacacia 
estressada. Font: pròpia 
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Figura 38. Robinia pseudoacacia en competència amb Quercus faginea. 

  

 

Arribant al final del tram apareix la zona obaga, i amb aquesta, la Robinia 

pseudoacacia desapareix i deixant pas a arbustos com el Amelanchier ovalis (Cat. 

Corner). Així doncs, s’observa que en zones obagues no apareixen individus de 

Robinia pseudoacacia, o bé, es troben morts. En canvi, quan torna la solana 

apareixen novament individus de falsa acàcia, encara que de manera estressada. 

 

 

6.2.2.2 Per als trams 4 i 5: 
	

El mostreig realitzat en aquest segon transsecte, comprenent els trams 4 i 5 

observable a la figura 36, ha donat uns resultats semblants als del primer, però, 

aquest cop a la inversa. Tot i així, hi ha certes diferències respecte el primer 

transsecte. A nivell general, els nuclis que hi ha encara estan més senescents i no 
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formen tantes comunitats adultes com als primers 3 trams. Cal destacar que una 

possible limitació és la menor irradiació solar que arriba a aquest sector. Fins a la 

meitat del tram 4, la presència de Quercus faginea és més notòria, el què fa que els 

nuclis de Robinia pseudoacacia siguin pocs, petits i senescents.   

Poc abans d’arribar a Llinars, al final del tram 4, hi ha dues comunitats mitjanes 

(uns 30 individus) bastant properes entre sí i un nucli més gran (d’uns 50 individus) 

500 metres abans. La separació entre els nuclis és major en alguns casos, cosa 

que pot indicar que a les zones mes ombrívoles els arbres mare no hagin pogut 

desenvolupar una comunitat i molts d’ells hagin desaparegut. Aquests nuclis es 

troben a zones una mica més humides ja que a les seves proximitats podem trobar 

afluents del Riu d’Alinyà/Riu de Perles, o la Font de les Ribades, cosa que indica 

que és una zona amb unes característiques semblants a un ambient fluvial ripari.  

De Llinars al pic de la Serra-seca apareixen nuclis força més homogenis entre ells, 

amb més o menys individus, però amb un grau de senescència molt menor. Això 

pot ser degut a l’aportament hídric de la Rasa de Malpàs, que voreja Cambrils, i a 

l’augment considerable durant aquest tram 5 de les zones més obertes amb més 

irradiació solar.  

En aquest segon transsecte no hi ha superfícies amb tanta densitat d’individus com 

al tram 1, tot i que l’aparició de nuclis mitjans i petits és gairebé constant. Així doncs, 

a partir de les dades obtingudes al camp i representades en els mapes, s’entén que 

la baixa temperatura, l’alçada i la irradiació solar són factors clarament limitants pel 

desenvolupament de la falsa acàcia. 
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6.3 Invasió potencial 
 

Una vegada entesa la dinàmica invasiva de cada espècie i haver-ne localitzat 

individus en diferents ambients al llarg de tot el recorregut mostrejat es poden 

determinar quines àrees són potencialment colonitzables, si és que encara no estan 

envaïdes, d’aquells sectors que no han pogut ser analitzats al camp. 

Per a la Robinia pseudoacacia s’ha observat la tendència expansiva en aquelles 

regions amb proximitat a cursos fluvials (al marge més extern de la vegetació 

corresponent al bosc de ribera), tal com s’observa a les figures 31 i 32. No obstant, 

presenta dificultats per envair sectors ja establerts per altres espècies arbòries, 

majoritàriament pins. A més d’aquestes característiques, cal tenir en compte que 

originàriament l’espècie s’utilitzava en la construcció de vies de comunicació com a 

fixadors del sòl, aquest fet, augmenta considerablement la possibilitat de trobar 

individus a la resta de carreteres i camins construïts a partir de la dècada dels 50’s. 

D’aquesta manera, i extensivament a les dades extretes del camp, és probable que 

dins l’àmbit d’estudi hi hagi presència de l’espècie en aquelles altres zones 

pròximes a ambients fluvials amb vegetació arbòria poc establerta, o bé, en cas de 

no ser-hi present, calgui considerar-les zones amb risc d’invasió. 

En el cas del Senecio inaequidens el tipus d’invasió és diferent a l’anteriorment 

esmentat, malauradament té un gran ventall de possibilitats a l’hora d’establir-se al 

territori. Al ser una planta anual de tant llarg període de floració (els últims 8 mesos 

de l’any) amb una estratègia de dispersió a partir d’aquenis fa d’aquesta espècie 

una invasora d’alt risc, ja que a través de múltiples vectors de dispersió (vent, 

adhesió al pelatge de ramats i animals salvatge o al fang en rodes i botes) és capaç 

d’arribar a zones molt allunyades del seu focus dispersant. La seva distribució 

observada al camp ha sigut en aquells ambients pertorbats (prats de pastura, terres 

remogudes, marges viaris, etc) amb una competència interespecífica baixa i sota 

una intensitat lumínica diària mitjana o alta. Les zones que reuneixen aquests 

requisits són abundants dins l’àmbit d’estudi, així doncs, de manera extrapolable a 

les evidències de camp, és probable que el seneci del Cap estigui present en 
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múltiples altres zones dins aquest territori que reuneixin les característiques 

anteriorment comentades. A més, és probable que hi hagi més nòduls de recàrrega 

dels que s’han detectat fins ara al projecte. 

Cal anotar que tant en el cas de la falsa acàcia com en el cas del seneci del Cap 

les abundàncies d’aquestes dues espècies al territori ha de ser major de les que es 

presenten al projecte, ja que hi ha moltes altres zones que no s’han pogut estudiar 

les quals presenten característiques ambientals molt semblants o iguals a les d’on 

han aparegut individus de cada espècie. 

 

7. Conclusions 
 

En aquest apartat s’exposen les conclusions extretes com a síntesi dels resultats i 

diagnosi dels mateixos en aquest projecte que a la vegada fan referència als 

objectius plantejats a l’inici del treball. A més, es pretén donar resposta a les 

hipòtesis formulades durant el transcurs i realització del projecte.  

A partir de les conclusions exposades a continuació i amb la convicció que aquest 

projecte obre les portes a nous estudis complementaris que promoguin la millora 

ambiental dins d’aquesta zona d’estudi, s’han elaborat, dins l’apartat consegüent a 

l’actual, un conjunt de fitxes orientatives per tal de poder construir un futur pla de 

gestió que posi remei als impactes causats tant per Senecio inaequidens com per 

Robinia pseudoacacia en aquest territori, així com també, s’han analitzat i llistat les 

mancances del present projecte com a propostes de millora. 

Les conclusions d’aquest projecte són: 

- La invasió de Senecio inaequidens a la Vall d’Alinyà és deguda principalment a 

dues causes, els nòduls de recàrrega i els punts receptors. 

- Les zones de màxima importància com a focus de dispersió de S.inaequidens són 

els anomenats nòduls de recàrrega localitzades a les figures 28 i 29. 



64	

	

- El factor principal de dispersió de S.inaequidens és l’efecte de la mobilitat humana 

dins la zona d’estudi, tot i que també intervenen altres factors de menor impacte 

com el vent o els animals salvatges com a vectors dispersants. 

- L’elaboració d’un pla que gestioni la problemàtica derivada de la invasió de 

S.inaequidens és primordial, i tot i no haver-se construït en aquest projecte, aquest 

pot ser de gran ajuda per tal d’elaborar-ne un. 

- La Robinia pseudoacacia  a la zona d'estudi no s'imposa a comunitats d'espècies 

ja establertes.  

- La majoria d’individus de R.pseudoacacia que s’han detectat a les zones 

mostrejades presentaven signes d’estrès. 

- La competència, ja sigui interespecífica com intra, causa molta mortalitat 

d’individus joves de R.pseudoacacia. 

- Quan les condicions són òptimes per la supervivència i el desenvolupament, la 

densitat de R.pseudoacacia augmenta considerablement en un espai reduït. 

- La R.pseudoacacia no es percep socialment com una amenaça per els habitants 

a la nostra zona d'estudi.  

- La R.pseudoacacia  ha comportat més beneficis que perjudicis en termes generals 

per a les poblacions afecades de la zona. 

- La gestió de R.pseudoacacia  s'hauria de centrar en realitzar controls periòdics 

dels nuclis d'individus més grans, disminuint la densitat d'alguns d'ells quan es 

donin situacions de possible afectació de les vies de comunicació.  

- La pol·linització entomògama i l'emissió de brots a les arrels fa de la 

R.pseudoacacia  una espècie molt difícil d'erradicar a la zona estudiada. 

- L'expansió de la R.pseudoacacia a la zona d'estudi està limitada per diversos 

factors com: Competència interespecífica, competència intraespecífica, irradiació 

solar, temperatura, alçada, tipologia de terreny i humitat. 
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8. Pla de gestió del Senecio inaequidens i de la Robinia 

pseudoacacia 
                                                                                                                                                                

Abans d’exposar el pla de gestió que nosaltres proposem, cal resoldre o saber 

alguns aspectes per tal de poder dur-lo a terme. Primer de tot, una vegada s’ha 

establert una espècie invasora en un lloc determinat, com és el nostre cas, és molt 

complicat eradicar-la o controlar la seva població. Així doncs, el mètode de gestió 

més efectiu és segons Duncan (2003) prevenir el seu establiment i la seva posterior 

dispersió, ja que la prevenció és una de les diverses estratègies de conservació. 

Com hem vist a través de les dades obtingudes al camp després de mostrejar i 

l’inventari que hem elaborat posteriorment, les dues espècies d’estudi ja han assolit 

la fase d’establiment. Tot i això, aquest fet no impossibilita dur a terme actuacions 

de prevenció. Així doncs, en el nostre cas la prevenció actua com a eina dins d’un 

altre àmbit, ja que es pot prevenir l’expansió d’una espècie invasora a través de 

diversos mètodes. Entre aquests mètodes hi ha els directes que busquen el no 

assentament de les espècies en llocs on no s’hi troba, així com mètodes indirectes 

com pot ser la prevenció mitjançant l’educació i adquirint uns majors coneixements 

sobre les espècies d’estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Diferents estratègies de gestió segons la fase de la invasió biològica. Font: 

Andreu et al. (2013b), en Investigación y Ciencia, nº438, 13-15. 
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Aleshores, és molt important saber l’estat en què es troba la invasió per part de les 

nostres espècies d’estudi per tal d’escollir una o altra estratègia de gestió. 

En qualsevol cas, sigui quin sigui l’estat o fase de la bioinvasió, com a objectiu 

sempre està present intentar evitar i reduir els impactes ambientals, socials i 

econòmics associats a les invasions biològiques. 

En quan a les diverses estratègies disponibles representades a l’esquema (figura 

39), la prevenció és la més eficaç i la que suposa una menor despesa econòmica i, 

també, la que comporta un menor cost ambiental. Dins de la prevenció s’inclourien 

les mesures per evitar l’entrada d’espècies invasores, tant per transport intencionat 

o accidental. A més a més, la prevenció també implica establir uns criteris i unes 

pautes per reaccionar en cas d’emergència, és a dir, quan l’espècie és detectada 

per primer cop. En aquesta prevenció hi hauria documents sobre com actuar i les 

pautes a seguir davant d’aquesta situació.  

Així doncs, la prevenció és una fase i estratègia clau dins de la programació d’un 

pla de gestió. En el cas que ens pertoca, tot i que ambdues espècies es troben 

assentades en el territori, si que es realitzaran actuacions de prevenció. Després 

de l’estratègia de prevenció, tindria lloc la de detecció ràpida i eradicació, la qual és 

recolzada i duta a terme per la gent que viu i que realitza la seva activitat a la zona 

d’estudi, és a dir, la comunitat local que viu a la zona d’estudi, els guardes forestals 

que acostumen a trepitjar la zona d’estudi, els agents rurals que també s’hi 

aproximen i els tècnics i voluntaris. Així doncs, tots aquests actors són importants 

a l’hora de detectar els individus invasors i eradicar-los, per exemple, arrencar-los 

un cop s’hagin identificat al camp. Aquest també correspon a un punt el qual les 

nostres espècies invasores (Senecio inaequidens i Robinia pseudoacacia) ja han 

superat, ja que ambdues s’han assentat de manera total en el territori en qüestió. 

Tot i això, aquesta estratègia es pot seguir implantant, ja que serveix per evitar que 

es generin altres focus de dispersió, evitant així una major proliferació. Un programa 

de detecció ràpida sempre és beneficiós per tal d’aproximar-nos al nostre objectiu 

de control i contenció i, si és possible, eradicació. 
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Aquesta eradicació és possible, sobretot, en poblacions d’espècies aïllades o bé 

quan aquestes es trobin en les primeres fases de l’expansió. Aleshores és quan 

més probable és que l’eradicació sigui efectiva. Tot i això, sempre s’ha de tenir 

present per tal d’intentar aconseguir-ho. 

Els mètodes que s’utilitzen per a l’eradicació d’espècies invasores poden ser 

manuals, mecànics, químics i biològics. Cal fer una avaluació per determinar quin 

mètode s’escull en cada cas concret. En general els mètodes manuals s’utilitzen 

per a àrees reduïdes, mentre que els mecànics utilitzen maquinària i els químics 

productes químics. Aquestes dos últims mètodes s’utilitzen per a tractar àrees més 

grans o bé quan l’extracció de les invasores és complicada. 

Per últim, els mètodes biològics no són gaire recomanats, ja que utilitzen 

organismes que són “estranys” per l’ecosistema i les seves conseqüències i les 

repercussions que comporten són difícils de preveure. Aquesta incertesa fa que 

sigui un mètode desaconsellat, tot i que sovint permet controlar de manera correcte 

i efectiva les densitats de flora invasora. 

Tot i això, a França s’està investigant en la utilització d’una rolla (Puccinia 

lagenophorae) com a agent biològic de control (Herrera & Campos, 2010), també, 

s’ha observat com l’àfid Aphis jacobaeae, associat amb l’espècie nativa d’Europa 

S. jacobea, ataca i danya els individus de S. inaequidens, considerant-se doncs 

com un potencial agent (Fort et al., 2004). A més a més, a Anglaterra s’investiga un 

petit crisomèlid que s’alimenta d’aquesta planta (Herrera & Campos, 2010). 

Després d’aquestes accions d’eradicació i control, cal dur a terme mesures de 

manteniment, les quals tenen com a objectius evitar la reaparició de les espècies 

invasores gestionades i també que altres invasores aprofitin l’espai buit dins del 

nínxol ecològic de la zona tractada. D’altra banda, també calen mesures de 

restauració, les quals busquen recuperar el funcionament natural de l’ecosistema 

mitjançant la introducció d’espècies natives a través de diversos mètodes, entre ells 

la hidrosembra. 
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Així doncs, cal fer diverses gestions i amb una visió a llarg termini, ja que es tracta 

d’una problemàtica que no se soluciona d’un dia per l’altre. 

Com s’ha dit anteriorment, el nostre cas presenta dues espècies ja assentades i en 

expansió, tal i com s’ha observat en les dades de camp preses a la finca de la 

Fundació Catalunya – La Pedrera i als seus voltants. Així doncs, l’eficàcia de 

l’eradicació conjuntament amb el seu cost econòmic són dos desavantatges que 

condueixen a decidir que el control és la millor estratègia de gestió en el cas que 

ens pertoca. A partir d’aquesta estratègia s’intentarà reduir la densitat de les 

poblacions de les espècies, tant de Senecio inaequidens com de Robinia 

pseudoacacia, així com limitar la seva àrea de distribució. 

És recomanable que es dugui a terme un programa de control sobre les masses de 

Robinia pseudoacacia que es troben en els marges de carretera, degut 

principalment a la dificultat d’eradicar-los. En canvi, els individus que es troben dins 

del nucli urbà de la població d’Alinyà es podria optar per eradicar-los. 

La sèrie d’actuacions que s’han acordat dur a terme per a aconseguir gestionar de 

manera adequada les respectives invasions de Senecio inaequidens i Robinia 

pseudoacacia estan descrites en les següents fitxes, on es detalla cada actuació. 

Les fitxes estan estructurades per línies estratègiques, les mateixes que hem vist a 

l’esquema inicial. És a dir, aquestes propostes de millora consten de 4 línies 

estratègiques:  

1. Prevenció  

2. Detecció ràpida i eradicació 

3. Contenció i control 

4. Manteniment, restauració i seguiment 

Dins de cada línia estratègica hi ha un seguit d’accions. Cada acció està 

especificada en la seva respectiva fitxa, en la qual es descriu l’objectiu i la descripció 

de l’acció en concret, quina és la seva prioritat, quin termini d’implantació i quin 

període d’execució requereix, quins són els agents implicats i, per últim, quin cost 

econòmic suposa i a partir de quines institucions es finançarà l’actuació.		
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Fitxa 101 

Línia estratègica 1. Prevenció 

Acció 1. Elaboració de material educatiu  

Objectiu 

 
Educar a la gent del territori sobre les plantes invasores, 
especialment, sobre el Senecio inaequidens i la Robinia 
pseudoacacia. 
 

Descripció 

 
Caldria redactar material educatiu, considerem el format tríptic 
com un element destacat per tal de fer arribar el màxim 
d’informació a la població de manera didàctica i entenedora. 
 

Prioritat 

Mitjana 

Termini 
d’implantació 

Curt 

Període d’execució 

Periòdic 

Agents 
implicats 

Fundació Catalunya - La Pedrera 

Cost econòmic 

Baix 

Fonts de finançament 

Fundació Catalunya - La Pedrera 
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Fitxa 102 

Línia estratègica 1. Prevenció 

Acció 2. Realització de xerrades   

Objectiu 

 
Transmetre i conscienciar a la població sobre la problemàtica de 
les plantes invasores, especialment, sobre el Senecio 
inaequidens i la Robinia pseudoacacia. 
 

Descripció 

 
Es faran una sèrie de xerrades per part d’experts en el tema de 
les plantes bioinvasores, els quals a part de fer una explicació de 
caire més científic, explicaran què han de fer en cas de detectar 
un exemplar. 
 
Es tractaran de xerrades divulgatives, les quals estaran obertes a 
qualsevol públic, sempre amb l’objectiu de transmetre el 
coneixement, cosa que comportarà en un major control de les 
poblacions d’espècies invasores. 
 

Prioritat 

Alta 

Termini 
d’implantació 

Curt 

Període d’execució 

Continuat 

Agents 
implicats 

Ajuntament de Fígols i Alinyà, Espai Natura Muntanya 
d’Alinyà, Fundació Catalunya - La Pedrera 

Cost econòmic 

Baix 

Fonts de finançament 

Ajuntament de Fígols i Alinyà, Fundació 
Catalunya - La Pedrera 
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Fitxa 103 

Línia estratègica 1. Prevenció 

Acció 3. Prevenir l’establiment de Senecio inaequidens 

Objectiu 

 
Prevenir o reduir la possibilitat d’assentament en el territori per 
part del Senecio inaequidens. 
 

Descripció 

 
Per tal de prevenir la invasió de Senecio inaequidens, es busca 
conservar boscos ben constituïts i conservats, sense espais 
disponibles i amb baixa lluminositat en el sotabosc, d’aquesta 
manera pot limitar-se l’establiment de seneci del Cap. També es 
protegiria i conservaria el bosc, de manera que pugui estar en el 
seu estat original, mitjançant la feina dels tècnics forestals. 
 
Una altra eina per prevenir la invasió de Senecio inaequidens és 
promovent l’agricultura ecològica, ja que aquesta genera més 
biodiversitat que fa més difícil l’establiment de l’espècie. També 
s’haurien de limitar les activitats que puguin pertorbar els espais, 
com és el cas de remoure terrenys. 
 

Prioritat 

Mitjana 

Termini 
d’implantació 

Curt - mitjà 

Període d’execució 

Continuat 

Agents 
implicats 

Ajuntament de Fígols i Alinyà, Espai Natura Muntanya 
d’Alinyà, agricultors locals, guardes forestals i tècnics de medi 
ambient 

Cost econòmic 

Moderat 

Fonts de finançament 

Ajuntament de Fígols i Alinyà, Fundació 
Catalunya - La Pedrera 
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Fitxa 104 

Línia estratègica 1. Prevenció 

Acció 4. Prevenir l’establiment de Senecio inaequidens 

Objectiu 

 
Prevenir o reduir la possibilitat d’assentament en el territori per 
part del Senecio inaequidens. 
 

Descripció 

 
Per tal de prevenir la invasió de Senecio inaequidens, 
s’arrencaran i cremaran les plantes detectades per prevenir la 
propagació del tàxon. 
 

Prioritat 

Mitjana 

Termini 
d’implantació 

Mitjà 

Període d’execució 

Continuat 

Agents 
implicats 

Espai Natura Muntanya d’Alinyà, pastors locals, guardes 
forestals i tècnics de medi ambient 

Cost econòmic 

Moderat 

Fonts de finançament 

Ajuntament de Fígols i Alinyà, Fundació 
Catalunya - La Pedrera, Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell 
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Fitxa 201 

Línia estratègica 2. Detecció ràpida i eradicació 

Acció 1. Eliminació d’individus de Senecio inaequidens 

Objectiu 

 
Eliminar els exemplars de Senecio inaequidens que estiguin en 
fase de plàntula mitjançant mètodes químics.  
 

Descripció 

 
En individus de Senecio inaequidens en estat de plàntula que 
hagin germinat fa menys de 50 dies, es permetrà l’ús d’herbicida 
per tal d’eliminar-lo del medi. Si ha passat més temps de 
l’establert, aquesta acció a partir d’herbicides no es durà a terme. 
 

Prioritat 

Mitjana 

Termini 
d’implantació 

Mitjà 

Període d’execució 

Continuat 

Agents 
implicats 

Ajuntament de Fígols i Alinyà, Espai Natura Muntanya 
d’Alinyà, Fundació Catalunya - La Pedrera, tècnics i 
voluntaris 

Cost econòmic 

Moderat 

Fonts de finançament 

Ajuntament de Fígols i Alinyà, Fundació 
Catalunya - La Pedrera 
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Fitxa 202 

Línia estratègica 2. Detecció ràpida i eradicació 

Acció 
2. Eradicació dels individus de Senecio inaequidens 
presents en els nòduls de recàrrega (ex: tancat a l’entrada 
de l’Alzinar) 

Objectiu 

 
Eliminar els exemplars de Senecio inaequidens que formin part 
de nòduls de recàrrega. 
 

Descripció 

 
S’eliminaran els individus de Senecio inaequidens mitjançant 
l’extracció mecànica, de manera manual i seguint les instruccions 
donades pels experts i l’ús d’herbicides si s’escau. Alhora de la 
realització, els tècnics i voluntaris que s’encarreguin de 
l’extracció, hauran de seguir les indicacions adients, com el fet 
que hauran de portar una vestimenta especial per tal de no 
escampar les llavors de Senecio inaequidens. 
 
Aquest mètode és aplicable als tres nòduls de recàrrega 
esmentats al present treball. S’haurien de preparar sessions 
d'equips d'arrencada d'individus en els nòduls de recàrrega 
durant els últims mesos de floració de la planta i, posteriorment, 
durant els primers mesos de germinació, per tal d'intentar eradicat 
totes les plantes que s’hagin reproduït, i totes les que creixin de 
nou. 
 
 

Prioritat 

Alta 

Termini 
d’implantació 

Curt - Mitjà 

Període d’execució 

Continuat 

Agents 
implicats 

Ajuntament de Fígols i Alinyà, Ajuntament de l’Alzinar, 
Fundació Catalunya - La Pedrera, tècnics i voluntaris 

Cost econòmic 

Moderat 

Fonts de finançament 

Ajuntament de Fígols i Alinyà, Fundació 
Catalunya - La Pedrera 
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Fitxa 203 

Línia estratègica 2. Detecció ràpida i eradicació 

Acció 3. Control de la població de Robinia pseudoacacia  

Objectiu 

 
Eliminar els exemplars de Robinia pseudoacacia que tot i estar 
propers a la carretera es trobin aïllats i controlar que la població 
de l’espècie a Alinyà no augmenti.   
 

Descripció 

 
S’eliminaran els individus de Robinia pseudoacacia pertinents 
mitjançant la tala. 
  

Prioritat 

Mitjana 

Termini 
d’implantació 

Curt - Mitjà 

Període d’execució 

Puntual 

Agents 
implicats 

Fundació Catalunya - La Pedrera, tècnics i voluntaris 

Cost econòmic 

Moderat 

Fonts de finançament 

Fundació Catalunya - La Pedrera 
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Fitxa 204 

Línia estratègica 1 i 2. Prevenció; detecció ràpida i eradicació 

Acció 
4. Eradicació dels individus de Senecio inaequidens en 
zones de conreu i prevenció de la recolonització d’aquests 

Objectiu 

 
Eliminar els exemplars de Senecio inaequidens que estiguin en 
zones de conreu i prevenir el possible reestabliment. 
 

Descripció 

 
S’eliminaran els individus de Senecio inaequidens mitjançant la 
crema de tots els peus que es localitzin en camps de conreu i es 
tornarà a sembrar ràpidament per tal d’evitar que les llavors de 
seneci del cap germinin degut al fet que estarien sense 
competència. 
 

Prioritat 

Mitjana 

Termini 
d’implantació 

Mitjà 

Període d’execució 

Continuat 

Agents 
implicats 

Pagesos locals, Fundació Catalunya - La Pedrera, tècnics i 
voluntaris 

Cost econòmic 

Moderat 

Fonts de finançament 

Fundació Catalunya - La Pedrera 
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Fitxa 301 

Línia estratègica 3. Contenció i control 

Acció 1. Donar un valor afegit a la Robinia pseudoacacia 

Objectiu 

 
Promoure l’ús de Robinia pseudoacacia com a material per a la 
fabricació de mobles. 
 

Descripció 

 
De la mateixa manera que la Robinia pseudoacacia va ser 
introduïda de manera voluntària pels seus usos, aprofitar la 
robinia que extraiem de les campanyes d’eradicació i valoritzar 
aquest residu. Així doncs la fusta de la tala passaria a tenir un 
valor econòmic, ja que se’n podria treure un ús. A més, si existeix 
alguna empresa interessada en l’aprofitament d’aquesta fusta, 
deixaríem de tenir un residu sinó una entrada de matèria primera. 
Així doncs, això ens aportaria uns beneficis tan ambientals, com 
econòmics i també socials, ja que es podrien crear llocs de treball 
dins de la mateixa empresa.  
 

Prioritat 

Mitjana 

Termini 
d’implantació 

Llarg 

Període d’execució 

Continuat 

Agents 
implicats 

Fundació Catalunya - La Pedrera, tècnics i empresa per 
l’aprofitament de la fusta de Robinia pseudoacacia 

Cost econòmic 

Moderat 

Fonts de finançament 

Fundació Catalunya - La Pedrera, empresa 
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Fitxa 302 

Línia estratègica 3. Contenció i control 

Acció 
2. Promoure el turisme disposat a ajudar en l’eradicació 
de Senecio inaequidens  

Objectiu 

 
Promoure el turisme a partir de les col·laboracions amb la 
comunitat per tal d’eliminar individus de Senecio inaequidens. 
 

Descripció 

 
Aquesta promoció del turisme es basaria en un model “win-win”, 
ja que els turistes que vagin a la Vall d’Alinyà disposats a ajudar 
en l’extracció de seneci del Cap serien recompensats amb ofertes 
en restauració i lleure, com per exemple un dinar pagat a un dels 
hostals del municipi o una visita gratuïta per veure els voltors des 
dels miradors més propers. D’aquesta manera hi guanyaria 
tothom, ja que el fet de gestionar la planta fa que el territori guanyi 
en valor i d’aquesta manera també pugui augmentar el turisme 
sostenible i així ser un motor per a l’economia de les poblacions 
dels voltants. 
 

Prioritat 

Mitjana 

Termini 
d’implantació 

Llarg 

Període d’execució 

Continuat 

Agents 
implicats 

Fundació Catalunya - La Pedrera, sector hosteleria, 
Ajuntament de Fígols i Alinyà, Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, Generalitat de Catalunya 

Cost econòmic 

Elevat 

Fonts de finançament 

Fundació Catalunya - La Pedrera, Generalitat de 
Catalunya 
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Fitxa 401 

Línia estratègica 4. Manteniment, restauració i seguiment 

Acció 1. Restaurar l’espai que ocupava Senecio inaequidens 

Objectiu 

 
Restaurar el nínxol ecològic un cop s’han eradicat les dues 
espècies.  
 

Descripció 

 
Un cop s’han arrencat, ja sigui de manera manual o mecànica, 
l’espècie invasores, s’hauria de fer una restauració ecològica de 
la zona, per tal de tornar l’espai al seu estat original, podent així 
complir amb tots els serveis ecosistèmics. 
 

Prioritat 

Mitjana 

Termini 
d’implantació 

Llarg 

Període d’execució 

Periòdic 

Agents 
implicats 

Ajuntament de Fígols i Alinyà, Fundació Catalunya - La 
Pedrera, tècnics i voluntaris, Consorci de l’Alt Urgell, Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell 

Cost econòmic 

Moderat - elevat 

Fonts de finançament 

Fundació Catalunya - La Pedrera 
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Fitxa 402 

Línia estratègica 4. Manteniment, restauració i seguiment 

Acció 2. Seguiment de hotspot de Senecio inaequidens  

Objectiu 

 
Utilitzar un hotspot de Senecio inaequidens com a estació de 
control i seguiment de l’espècie.  
 

Descripció 

 
A partir d’un hotspot de Senecio inaequidens miraríem, a través 
d’una àrea delimitada, com pot ser una parcel·la, com es 
desenvolupa l’espècie respecte als diferents paràmetres 
ambientals i també a diverses accions que podríem dur a terme 
dins de la pròpia parcel·la, com pot ser l’ús de herbicides. 
 

Prioritat 

Mitjana 

Termini 
d’implantació 

Llarg 

Període d’execució 

Continuat 

Agents 
implicats 

Fundació Catalunya - La Pedrera, tècnics i voluntaris 

Cost econòmic 

Moderat - elevat 

Fonts de finançament 

Fundació Catalunya - La Pedrera 
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9. Propostes de millora 
	

	

En aquest apartat, exposem les propostes de millora que considerem positives per 

tal de millorar el treball en un futur, o bé accions que haguéssim dut a terme en cas 

de tenir una altra oportunitat d’iniciar aquest treball de fi de grau. Aquestes 

propostes abasten tots els aspectes possibles del nostre treball.  

A continuació enumerem les diferents propostes de millora que hem determinat: 

 

- Ampliar la zona de mostreig, per tal d’abastir la major àrea possible i així 

augmentar el rigor i la base de dades obtingudes. 

- Elaborar algun mètode estadístic per determinar l’abundància de Senecio 

inaequidens. 

- Utilitzar instruments de mesura més precisos per tal d’optimitzar el temps 

dedicat al recull de dades. 

- Calcular l’esforç de mostreig adequat als objectius del projecte. 

- Dedicar més temps al recull d’informació a partir del coneixement dels 

habitants del territori. 

- Realitzar mostrejos en un període temporal més elevat, per tal d’incloure 

totes les fases del cicle de vida del Senecio inaequidens i de la Robinia 

pseudoacacia. 

- Establir parcel·les que ens permetin fer un seguiment de les dues espècies 

de manera continuada. 
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- Dur a terme un seguiment dels nòduls de recàrrega per tal de quantificar el 

grau de dispersió de les plantes tractades al projecte. 

- Calcular l’impacte socioeconòmic que representa la invasió d’aquestes 

espècies al territori. 

- Estudiar l’impacte per a les espècies competidores de Senecio inaequidens 

i Robinia pseudoacacia, és a dir, veure fins a quin punt s’han vist 

perjudicades les espècies autòctones.  

- Comparar l’abundància actual de Senecio inaequidens i Robinia 

pseudoacacia amb dades històriques i determinar la dispersió i evolució 

d’aquestes espècies. 
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11. Pressupost 
 

A continuació es mostra la fitxa corresponent al càlcul del pressupost d’aquest 

projecte. Per tal de dur-lo a terme s’han cercat diferents fonts d’informació (presents 

a l’apartat de referències) d’on se n’han extret els diversos valors monetaris que es 

contemplen a cada variable. 

 

COSTOS DIRECTES Quantitat Preu unitat Persones Total 

Recursos 
humans 

Elaboració projecte 
Treball de camp 37 hores 25 €/hora 3 2.775 € 

Tractament de dades i redacció 250 hores 20 €/hora 3 15.000 € 

Transport 
Carburant diesel 740km 0,12 €/km  88,8 € 

Peatges 4 5 €  20 € 

Altres 
Allotjament 6 dies 50 €/dia 3 900 € 

Dietes 6 dies 35 €/dia 3 630 € 

Recursos 
materials 

Recursos 
inventariables 

Material de camp (GPS Garmin)    180 € 

Fotografia    0 € 

Ordinadors portàtils    0 € 

Miramon v.7    0 € 

Microsoft Office 2016    0 € 

Recursos fungibles 

Impressió memòria final (color) 492 pàgines 0,29 €/unitat  142,7 € 

Impressió en blanc i negre 246 pàgines 0,05 €/unitat  12,3 € 

Enquadernació 5 unitats 4 €/unitat  20 € 

CD’s 9 unitats 1 €/unitat  9 € 

Altres Subcontractació Transport intern (Jeep) 1 dia 50 €/dia  50 € 

  TOTAL                                         19.827,8  € 

COSTOS INDIRECTES (20% dels costos directes)                                              3.965.6  € 

TOTAL                                       23.793,4  € 

IVA (21%)  

                                                                                            +                                                4.996,6 € 

 
 
                                                                                       

TOTAL                28.790 € 
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12. Petjada de Carboni associada a l’elaboració del treball 
 

Per estimar la quantitat de gasos d’efecte hivernacle  (mesurats en emissions de 

CO2	), que s’han emès durant la realització del treball es tindran en compte les 

activitats emissores d’aquests més importants. Aquestes activitats més nocives per 

al medi ambient es dividiran en transport, consum d'energia elèctrica i consum de 

paper. L’objectiu d’aquest càlcul és visualitzar que l’elaboració de projectes 

comporta en sí un impacte ambiental quantificable. Aquesta quantificació permet 

també fer una compensació de les emissions del treball.  

 

Transport 

És d’on provenen gran part de les emissions realitzades durant el projecte. S’han 

tingut en compte els viatges d’anada i tornada fins a la zona d’estudi i els 

desplaçaments realitzats per la pròpia Vall d’Alinyà durant el mostreig. En total 

s’han realitzat aproximadament 740 km.  

Tot el recorregut s’ha realitzat amb un mateix vehicle de gasoil, que té unes 

emissions de 2.61 kg CO2/l gasoil (Oficina Catalana del Canvi Climàtic). Tenint en 

compte que s’han consumit 45 litres de gasoil, s’han calculat aproximadament 

117.45 kg CO2		emesos pel transport.  

 

Consum elèctric 

 

Respecte a les emissions realitzades degudes al consum elèctric s’ha tingut en 

compte que 1kWh equival a 0.65kg CO2 (Instituto para la Diversificación 

y Ahorro de la Energía).  

S’ha diferenciat el consum elèctric segons l’ús que s’ha necessitat per dur a terme 

el projecte: 

- Llum a nivell domèstic. 

- Llum a nivell universitari. 

- Electricitat per al funcionament dels ordinadors fixes i portàtils.  
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Pel consum a nivell domèstic s’ha tingut en compte la mitjana de les característiques 

de cada domicili de cadascun dels membres del treball. Així doncs, s’han 

comptabilitat de mitjana 2 bombetes de 35 W per cada membre. Considerant el 

temps d’ús igual pels tres membres, aproximadament 10 hores setmanals en cada 

una de les 19 setmanes de duració del treball, el consum elèctric a nivell domèstic 

és de: 

 

6	#$%#&'&(×
*+,

-	./0.123
×19	(&'%67&(×10

9/:1;

;1203<3
×	

-	=>

-???,
×	

?.A+BC	DE2

-=,9
 ≈ 40 kg CO2 

 
Pel que fa al consum elèctric en la universitat s'ha suposat un ús de 70 hores de 

dues bombetes de 58W. Això suposa unes emissions equivalents de 6.24kg de 

CO2.  

 
Per calcular el consum dels ordinadors portàtils s’ha tingut en compte una 

potencia mitjana de 200W, i hem suposat també unes 10 hores setmanals durant 

19 setmanes. Per tant les emissions d’aquest consum són de 74.1 kg de CO2.  

 
 
El consum d’electricitat ha suposat una generació total de 120.34 kg de CO2, que 

es distribueix percentualment com mostra la figura 40.  
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Consum de paper 

 

Tenint en compte que l’entrega final del treball té aproximadament 200 pàgines i 

que se n’han realitzat 3 còpies, que 1 kg de paper equival a 1,8 kg de CO2 

(Environmental Defense Fund), i que la massa d’un full DIN-A4 és de 0.005kg, s’han 

generat 5.4 kg de CO2. 

 

Com es pot veure a la figura 41, dels 243.19 kg de CO2 totals emesos durant 

l’elaboració d’aquest treball, el 98% formen part del consum elèctric i del consum 

en transport a parts iguals. 
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Un mètode de compensació podria ser utilitzar el transport públic, en concret en 

tren. Per calcular quants quilòmetres s’haurien de realitzar per compensar les 

emissions del treball cal tenir en compte que per cada 50 km viatjats en tren un 

usuari estalvia 3,68 litres de gasolina (Generalitat de Catalunya). També s’ha de tenir 

present que 2,38 kg CO2 és 1 litre de gasolina (Oficina Catalana del Canvi Climàtic), 

per tant: 

243.19	JK	L&	MN2×
1	O	K6($OP76

2.38JK	MN2
×

50	J%	'S&7

3.68	O	K6($OP76
= 1388.3	J%	L&	'S&7 

S’haurien de realitzar 1388.3 km en tren i no en vehicle privat per compensar les emissions 

de CO2  que s’han realitzat durant aquest projecte. Per fer-se una idea, és la distància 

que separa les ciutats de Madrid i Paris aproximadament. 
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13. Programació 
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14. Annex  
 

14.1 Taules 
 

La taula següent (taula 1) presenta les coordenades referents al Seneci del Cap tal 

com es van prendre al camp a partir de la localització GPS amb sistema de 

coordenades geogràfiques Datum ETRS89 i projecció UTM fus 31. 

	

ESPÈCIE Latitud (X) Longitud (Y) 

S. Inaequidens 
370413	 4671647	

S. Inaequidens 370646	 4672004	

S. Inaequidens 
370657	 4672009	

S. Inaequidens 370655	 4672021	

S. Inaequidens 370662	 4672023	

S. Inaequidens 
370743	 4672103	

S. Inaequidens 370768	 4672121	

S. Inaequidens 370772	 4672114	

S. Inaequidens 370778	 4672132	

S. Inaequidens 370787	 4672150	

S. Inaequidens 370792	 4672134	

S. Inaequidens 370769	 4672077	

S. Inaequidens 371303	 4672136	

S. Inaequidens 371369	 4672244	

S. Inaequidens 371485	 4672154	

S. Inaequidens 371496	 4672028	

S. Inaequidens 371515	 4672034	

S. Inaequidens 371514	 4672050	

S. Inaequidens 371550	 4672141	

S. Inaequidens 371574	 4672049	
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S. Inaequidens 371594	 4672081	

S. Inaequidens 371615	 4672106	

S. Inaequidens 371616	 4672072	

S. Inaequidens 371680	 4671988	

S. Inaequidens 371687	 4671988	

S. Inaequidens 371612	 4673127	

S. Inaequidens 371592	 4672983	

S. Inaequidens 368570	 4670578	

S. Inaequidens 368590	 4670576	

S. Inaequidens 368619	 4670581	

S. Inaequidens 368635	 4670582	

S. Inaequidens 368646	 4670539	

S. Inaequidens 366166	 4667581	

S. Inaequidens 366175	 4667575	

S. Inaequidens 366178	 4667575	

S. Inaequidens 366180	 4667573	

S. Inaequidens 366181	 4667574	

S. Inaequidens 366316	 4667648	

S. Inaequidens 366368	 4667750	

S. Inaequidens 366379	 4667766	

S. Inaequidens 366356	 4667767	

S. Inaequidens 366360	 4667753	

S. Inaequidens 366351	 4667738	

S. Inaequidens 366460	 4667747	

S. Inaequidens 365878	 4667478	

S. Inaequidens 365870	 4667473	

S. Inaequidens 365971	 4667223	

S. Inaequidens 365963	 4667226	

S. Inaequidens 365963	 4667225	

S. Inaequidens 365955	 4667237	
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S. Inaequidens 365932	 4667237	

S. Inaequidens 365121	 4667244	

S. Inaequidens 366198	 4667252	

S. Inaequidens 366211	 4667248	

S. Inaequidens 366234	 4667250	

S. Inaequidens 366254	 4667244	

S. Inaequidens 366272	 4667253	

S. Inaequidens 366278	 4667261	

S. Inaequidens 366242	 4667236	

S. Inaequidens 366228	 4667224	

S. Inaequidens 366226	 4667203	

S. Inaequidens 366199	 4667139	

S. Inaequidens 366162	 4667239	

S. Inaequidens 366137	 4667230	

S. Inaequidens 366360	 4667373	

S. Inaequidens 366367	 4667378	

S. Inaequidens 366752	 4667861	

S. Inaequidens 366969	 4667575	

S. Inaequidens 366827	 4667618	

S. Inaequidens 366839	 4666617	

S. Inaequidens 366846	 4666614	

S. Inaequidens 366876	 4666606	

S. Inaequidens 366689	 4666450	

S. Inaequidens 366750	 4665954	

S. Inaequidens 366757	 4665947	

S. Inaequidens 366764	 4665937	

S. Inaequidens 366742	 4665938	

S. Inaequidens 366746	 4665958	

S. Inaequidens 366729	 4665907	

S. Inaequidens 366725	 4665896	
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S. Inaequidens 366556	 4665985	

S. Inaequidens 366235	 4665435	

S. Inaequidens 366221	 4665379	

S. Inaequidens 366660	 4665092	

S. Inaequidens 366678	 4665094	

S. Inaequidens 366702	 4665091	

S. Inaequidens 366696	 4665091	

S. Inaequidens 366794	 4665056	

S. Inaequidens 366493	 4664983	

S. Inaequidens 371744	 4671962	

S. Inaequidens 371787	 4671989	

S. Inaequidens 371771	 4671986	

S. Inaequidens 371758	 4671989	

S. Inaequidens 371741	 4671991	

S. Inaequidens 371869	 4672425	

S. Inaequidens 371804	 4672511	

S. Inaequidens 371210	 4673055	

S. Inaequidens 371252	 4673086	

S. Inaequidens 371295	 4673103	

S. Inaequidens 371345	 4673122	

S. Inaequidens 371378	 4673115	

S. Inaequidens 371356	 4673101	

S. Inaequidens 371346	 4673101	

S. Inaequidens 371344	 4673090	

S. Inaequidens 371352	 467111	

S. Inaequidens 371375	 4673105	

S. Inaequidens 371386	 4673099	

S. Inaequidens 371435	 4673069	

S. Inaequidens 371445	 4673078	

S. Inaequidens 364347	 4671010	
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S. Inaequidens 366329	 4671575	

S. Inaequidens 366690	 4671682	

S. Inaequidens 371249	 4673171	

S. Inaequidens 371264	 4673163	

Taula 1. Coordenades del Senecio inaequidens. 

 

En el cas de la Robinia pseudoacacia, les coordenades de la següent taula (taula 

2) mostren nuclis d’individus, no individus aïllats com a la taula anterior. 

 

ESPÈCIE Latitud (X) Longitud (Y) 

R. pseudoacacia 362071	 4671289	

R. pseudoacacia 
362056	 4671393	

R. pseudoacacia 
362071	 4671289	

R. pseudoacacia 362049	 4571142	

R. pseudoacacia 
362694	 4670857	

R. pseudoacacia 
362998	 4670963	

R. pseudoacacia 363537	 4670684	

R. pseudoacacia 
363611	 4670679	

R. pseudoacacia 
369589	 4670929	

R. pseudoacacia 
369437	 4670898	

R. pseudoacacia 
369343	 4670880	

R. pseudoacacia 
369323	 4670867	

R. pseudoacacia 
369312	 4670855	

R. pseudoacacia 
369274	 4670795	

R. pseudoacacia 
369232	 4670757	

R. pseudoacacia 
369224	 4670752	

R. pseudoacacia 
369182	 4670728	

R. pseudoacacia 
369167	 4670721	
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R. pseudoacacia 
369165	 4670728	

R. pseudoacacia 
369156	 4670712	

R. pseudoacacia 
369127	 4670701	

R. pseudoacacia 
369110	 4670699	

R. pseudoacacia 
368913	 4670657	

R. pseudoacacia 
368853	 4670645	

R. pseudoacacia 
367117	 4670916	

R. pseudoacacia 
366950	 4670886	

R. pseudoacacia 
366725	 4670741	

R. pseudoacacia 
366697	 4670727	

R. pseudoacacia 
366656	 4670703	

R. pseudoacacia 
366352	 4670520	

R. pseudoacacia 
366314	 4670513	

R. pseudoacacia 
366271	 4670503	

R. pseudoacacia 
366258	 4670501	

R. pseudoacacia 
366217	 4670476	

R. pseudoacacia 
365794	 4670285	

R. pseudoacacia 
365322	 4670299	

R. pseudoacacia 
366149	 4664609	

R. pseudoacacia 
366634	 4665090	

R. pseudoacacia 366349	 4665296	

R. pseudoacacia 
366222	 4665344	

R. pseudoacacia 366222	 4665571	

R. pseudoacacia 
366657	 4665757	

R. pseudoacacia 
366435	 4665834	

R. pseudoacacia 366734	 4666197	

R. pseudoacacia 
366553	 4666591	

Taula 2. Coordenades de la Robinia pseudoacacia. 
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14.2 Imatges 
 

A continuació, una recopilació d’algunes de les fotografies corresponents a individus 

localitzats durant les sessions de mostreig. De les fotografies següents caps d’elles 

forma part del mateix punt, totes són de localitzacions diferents. 

 

Senecio inaequidens: 

 



102	

 

 

 

 

 



103	

 

 



104	

 

 

 

 

 



105	

 

 

 

 

 



106	

 

 

 

 

 



107	

 

 

 

 

 



108	

 

 

 

 

 



109	

 

 

 

 

 



110	

 

 

 

 

 



111	

 

 

 

 

 



112	

 

 

 

 

 



113	

 

 

 

 

 



114	

 

 

 

Robinia pseudoacacia: 
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