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L’aloc (Vitex agnus-castus), únic
representant llenyós autòcton de la família
de les verbenàcies present als Països
Catalans, és un arbust d’alçada compresa
entre 1 i 3 m (esporàdicament fins als 6 m)
que es caracteritza per tenir les fulles
oposades, llargament peciolades i
palmades; per les flors, d’un blau lilós,
formant estretes inflorescències molt
vistoses a l’estiu (Fig. 1); i pel fruit, una
drupa globulosa de color negre vermellós
(Bolòs et al., 1993; Bolòs i Vigo, 1995;
Massalles, 1988). 

L’aloc, la vinca grossa (Vinca major),
l’òlbia (Lavatera olbia) i la barretera (Petasites
pyrenaicus) són espècies característiques de

la comunitat d’alocar amb vinca (Vinco –
Viticetum agnicasti) (Bolòs, 1956; Folch,
1981). Aquesta comunitat es troba
disseminada per tota la costa mediterrània
associada a cursos fluvials intermitents,
localitzant-se les poblacions més destacables
a les ribes de les rieres i rambles més eixutes
del litoral silícic català (Gomez et al., 1997;
Folch, 1981), on troba un clima suau i
suficient humitat freàtica. Cal dir, però, que
l’aloc sovint ha estat afavorit per la pagesia
ja que era utilitzat per consolidar les motes
de terra així com per fer estris de vímet
(Forn, 2002). A la comarca del Maresme hi
ha les condicions idònies per a
l’assentament de poblacions d’alocar, així, és

El projecte d’estudi i conservació dels alocars 
del Maresme

Un aloc florit a la riera d’Argentona (Foto: J. Corbera)

Editorial

L’any 2002 s’iniciaren els treballs del
Projecte d’estudi i conservació dels alocars
del Maresme (Projecte Alocs). De llavors
ençà, més d’un centenar de voluntaris han
participat d’una o altra forma en el
Projecte, i han fet realitat un estudi que ja
acumula dues temporades de recollida de
dades i que s’ha donat a conèixer per
diversos mitjans de comunicació
(conferències, ràdio, televisió i internet).

Però, donada l’estructura de la xarxa,
formada per grups locals que treballen
independentment, i el fet que les
campanyes de prospecció es realitzen a la
primavera i l’estiu, quan els alocs són
fàcilment identificables, des del grup de
coordinació es va creure convenient editar
un butlletí que servís de nexe d’unió entre
els grups i mantingués viu el Projecte
durant els mesos d’hivern, època en la qual
podria semblar que l’activitat disminueix.

Ara, ens plau presentar-vos el primer
número de l’anuari del Projecte Alocs, un
pas més per a la difusió de la feina que fem
entre tots. Hi podeu trobar els articles dels
butlletins electrònics que han vist la llum
durant el 2004 i que estan disponibles al
web del projecte (www.projectealocs.org).
A més, hi hem inclòs els resultats obtinguts
fins al moment. Ens agradaria que l’activitat
pròpia dels grups locals, els avenços del

conjunt del Projecte i els resultats dels
investigadors particulars, puguin tenir un
mitjà de difusió a través d’aquest anuari en
futures edicions.

Volem agrair un cop més la participació
de tots els col·laboradors, sense els quals
no hagués estat possible tot el treball
realitzat fins ara.
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una de les zones més ben representades
(Bolòs, 1956; Folch, 1981). 

Abunden, doncs, les citacions fetes al
Maresme (Bolòs, 1956; Montserrat, 1962;
Tarruella i Guerrero, 2000, Amador et al.,
2003; Tarruella et al., 2003): Montserrat
(1962) diu de l’aloc que “Abunda en todos
los torrentes y barrancos del Maresme”, així
mateix, Bolòs (1956) publica un article on
escriu: “El Vinceto-Viticetum está bien
constituido en las ramblas de la cordillera
litoral silícea del Maresme” i presenta uns
inventaris florístics amb recobriments d’aloc
molt elevats. 

Actualment, però, passejant per les
nostres rieres es pot comprovar que tal
abundància ja no la trobem (Amador et al.,
2003; Guardiola et al., 2003; Tarruella et
al., 2003); és més, trobar alocs és cada cop
més rar i alocars ben constituïts és una
empresa gairebé impossible. Les causes
d’aquest declivi cal buscar-les en els canvis
d’usos del sòl que han sofert les nostres
rieres i les seves terrasses fluvials, essent ara
vials per cotxes, focus d’abocaments o
terrenys sembrats d’indústries i
urbanitzacions. Així, tot i ser un hàbitat
d’interès comunitari citat a la Directriu
Hàbitats Europea (97/62/CE) i estar protegit
per la legislació francesa (Llei 76-629 de
1979) i per la balear (Ordre 17 setembre del
1984), existeix un buit bibliogràfic del seu
estat de conservació actual.

L’objectiu fonamental del projecte és dur
a terme una diagnosi ambiental territorial
prenent l’aloc com a bioindicador de l’estat
de conservació/degradació del nostre
territori. La força del projecte rau en la
implicació de la població local, buscant a
cada poble un grup que s’adhereixi al
projecte i que sigui bon coneixedor del
territori, que actuï com a guarda i que faci
de pont d’informador del projecte a
l’administració local. Tot això coordinat per
un grup pluridisciplinar d’experts del
Maresme, assessorats per centres científico-
tècnics entesos en la matèria. 

La Secció de Ciències Naturals del
Museu de Mataró porta realitzant des de fa
gairebé dues dècades estudis dins l’àmbit
del Maresme (Diversos Autors, 1987;
Sabater et al., 1997a,b; Amador et al.,
2003; Guardiola et al., 2003; Marfà et al.,
2003; Tarruella et al., 2003). Així, després
d’elaborar les conclusions d’aquest últim
estudi, va néixer la idea d’aquest nou

projecte, plantejat com una continuació de
l’anterior, i escollint l’alocar com la
comunitat més característica de les nostres
rieres. Val a dir que en el darrer estudi sobre
la vegetació de ribera de la conca de la
riera d'Argentona només hi és present en un
0,8% de les cinc rieres estudiades en
aquesta conca (Amador et al., 2003). 
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Per prospectar les rieres del Maresme i
estudiar l’abundància i distribució dels
alocs es dissenyaren primer de tot fitxes de
camp de fàcil ús a utilitzar pels voluntaris
del projecte. Aquestes fitxes consisteixen en
dues parts, la primera que considera l’estat
físic del tram i la segona que és específica
pels alocs. Cada fitxa recull informació dels
dos marges de la riera o torrent en trams de
25 metres. 

Val a dir, que la força d’aquest projecte
rau en el voluntariat i en la implicació de
diverses institucions naturalistes i
excursionistes de la Comarca en el treball de
prospecció al llarg de les rieres seleccionades
en coordinació amb un grup d’experts format
per botànics, ecòlegs, geòlegs, geògrafs…
sota el recolzament de diverses institucions
enteses en el tema. Tant és així que, i com es
pot veure en la taula adjunta, el nombre de
poblacions de la comarca del Maresme que
han intervingut és molt important i és per
aquesta raó que s'ha pogut avançar força en
les tasques del projecte.

Així, durant els darrers dos anys més
d’un centenar de voluntaris han col·laborat
amb el Projecte (Taula 1). El treball de
camp ha estat portat a terme per 12 grups
locals que han estudiat rieres i torrents
repartits per tota la comarca. El fruit
d’aquesta participació ha estat la
prospecció de gairebé 60 km d’una vintena
de rieres o torrents del Maresme, la qual
cosa representa quasi 2500 fitxes. 

A la figura 1 es mostren els trams de

riera prospectats durant la temporada 2003.
En aquesta temporada es van estudiar rieres
de 6 municipis (Pineda, Canet de Mar,
Arenys, Sant Vicenç, Mataró i Argentona).
Els percentatges més elevats de presència
d’alocs es van observar a la riera
d’Argentona (76,2%), val a dir, però, que el
tram estudiat d’aquesta riera té gairebé tots
els marges protegits per una escullera de
blocs de granit i tots els alocs censats
havien estat replantats entre aquests blocs. 

Els alocs autòctons mostraven presències
força més baixes i les màximes es van
poder constatar a la riera de Pineda
(35,1%), al rial de la Serp (25,6%) a Arenys,
i a la riera dels Oms (22,7%) a Canet.

En conjunt, i sense tenir en compte la
riera d’Argentona pels motius abans
esmentats, la presència de l’aloc es va
constatar a només un 12,7% dels trams
prospectats.

Resultats del Projecte Alocs després de dues 
temporades de treball de camp (2003-2004)
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Taula 1. Dades de participació i dels resultats
obtinguts fins el moment, durant les dues primeres
temporades de treball de camp.

2003 2004 Total

Nombre de voluntaris 57 74 103
Nombre de grups 6 11 12
Metres de riera estudiats 29000 30500 59500
Nombre de fitxes 1152 1220 2472
Nombre de fitxes 

amb alocs 115 338 453
N. de fitxes 

amb alocs plantats 186 28 214
% de presència 

d’alocs autòctons 10,0 27,7 19,1

Figura 1. Resultats
corresponents al mos-
treig de camp de l’any
2003. 
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A la figura 2 s’especifiquen els trams de
riera estudiats durant la campanya 2004
(vegeu la figura 3 per a la seva localització).
Val a dir que aquesta segona temporada de
treball de camp el nombre de grup locals
s’ha duplicat i, als de la primera temporada,
s’han afegit els de Tordera, Santa Susanna,
Calella, Cabrils, Vilassar de Mar i Alella. 

En conjunt, les presències d’aloc han
estat més elevades (30%) que en la
temporada precedent i els percentages més
alts s’han obtingut al torrent de Can
Cabanyes (59,2%) a Argentona, al de Can
Solé (57,4%) i al de la Salamandra (52,2%)
a Mataró i al de Sant Ou (50,0%) a Tordera.

Elaboració d’un S.I.G.

Tota la informació de les fitxes de camp
s’esta introduint en una base de dades.
Aquesta base de dades, que ja té la
informació de tres rieres, ha permès iniciar
el disseny del  Sistema d’Informació
Geogràfica (S.I.G.) que s’utilitzarà en
l’anàlisi global dels resultats, gràcies a la

col·laboració del Dr. Jordi Carreres, del
Departament de Botànica de la Facultat de
Biologia de la Universitat de Barcelona.

Conclusions

A part de l’enorme volum de dades
obtingudes gràcies al treball de camp, el
Projecte s’ha difós abastament amb
conferències, publicacions, entrevistes a la
radio i a la televisió (programa Medi
Ambient de TV3), disseny pàgina web del
projecte, etc. 

Un cop coneguda bé la distribució de
l’aloc, es pretén escollir els alocars més
representatius i interessants de la comarca
per estudiar-ne la seva dinàmica
(condicions de germinació, creixement,
fructificació, pol·linització, etc.) ja que
existeixen pocs estudis científics al respecte. 

Tota aquesta informació ens permetrà
també elaborar material educatiu i de
divulgació per a escoles i la població en
general.
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Figura 2. Resultats
corresponents al
mostreig de camp de
l’any 2004. 
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Figura 3. Principals rieres del Maresme
(Font: Consell Comarcal del Maresme).

anuari2004  22/12/04  08:34  Página 4



5

La barretera i els alocs

En els diferents articles i texts que hem
escrit sobre els alocs sempre hem dit que la
barretera (Petasites pyrenaicus = P. fragans)
(Fig. 1) forma part de la comunitat de
l’alocar. D’aquesta manera ho explica Bolòs
(1956) quan descriu aquesta comunitat a
l’aiguabarreig del torrent de Cirés amb la
riera d’Argentona –avui inexistent– i més
tard Folch (1981) a la Vegetació del Països
Catalans. Ara bé, en els recents estudis
realitzats a la riera d’Argentona (Tarruella et
al., 2003) es pot observar que les
distribucions d’amdues plantes no són gaire
coincidents. 

Durant el passat mes de gener (època en
la qual floreix la barretera) s’ha visitat
algunes de les poblacions que la barretera
té en aquesta conca, fet que ha confirmat
aquesta dissociació, no tan sols en la
distribució sinó fins i tot en l’hàbitat. 

A la riera de Canyamars, la població de
barretera més important es troba al voltant
de can Cot i de fet la seva distribució no
segueix el curs de la riera sinó que més
aviat sembla seguir els marges del camí en

especial davant de la mateixa casa. Aquesta
riera és una de les més humides de tota la
conca (Guardiola et al., 2003) i els alocs no
hi creixen. De fet en aquesta zona, la
barretera comparteix hàbitat amb la corona
de rei (Doronicum pardalianches), una
espècie pròpia de la verneda.

L’altra riera on la barretera té una
presencia remarcable és la d’Ameia (Fig. 2).
Aquí la podem trobar en els marges del camí
abans i després de can Roviró, on creix entre
canyars i bardisses, i també al voltant del
poble d’Òrrius. La seva distribució coincideix
amb les zones més ombrívoles i humides, un
hàbitat que en cap cas és propici a l’aloc.

Finalment a la riera de Clarà, alocs i
barreteres sembla que compartien, en part,
la mateixa distribució en el tram més baix
d’aquest curs fluvial; malauradament
aquesta zona ha estat fortament modificada
amb la construcció d’una escullera que no
ha permès verificar aquesta coexistència.
De totes maneres, si tenim en compte la
distribució a la resta de la conca i el fet que
la barretera és en realitat una planta

Figura 1. La barretera (Petasites pyrenaicus) floreix a l’hivern, entre gener i febrer, abans que brotin les fulles
noves (Foto: J. Corbera). 
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al·lòctona, és possible que es tracti més
d’una coincidència que no pas d’una
verdadera associació.

Aquests fets ens han portat a consultar
altres fons de referència i tant Montserrat
(1962) com Bolòs i Vigo (1995) associen la
distribució de la barretera a zones properes
a construccions humanes dintre l’àmbit de
l’alzinar. Aquestes descripcions
coincideixen molt més amb el que hem
observat a la riera d’Argentona i ens fan
dubtar de la suposada pertinença de la
barretera a la comunitat de l’alocar.
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Figura 2. Distribució de la barretera (Petasites pyrenaicus) a la conca de la riera d’Argentona. Dades obtingudes
durant l’estudi dels boscos de ribera portat a terme per la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró
(Marfà et al., 2003)
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Espai amb vegetació de platja protegit a Malgrat de Mar (foto: M. Guardiola). A dalt, plançó de melgó marí
(Medicago marina); a baix, treballs de repoblació (Fotos: C. Gutiérrez).

La vegetació de les rieres i de les platges del
Maresme: coevolució o codegradació?

El projecte d’estudi i conservació dels
alocars del Maresme va néixer com a
resposta a la degradació de les nostres
rieres i de la vegetació associada
(especialment l’alocar). La conformació de
la nostra comarca, amb una plana litoral
més o menys estreta (finita!) i una serralada
litoral important, fa que les parts baixes
hagin estat intensament ocupades,
degradades i transformades. Tots som
conscients d’aquest fet.

Les rieres, però, acaben desembocant al
mar, aportant sorres i sediments provinents
de la meteorització de les roques de les
muntanyes, que conformen les platges.
Aquestes platges també han sofert una gran
alteració des del boom del turisme i la
degradació constant de la vegetació que hi
era pròpia ja sia per trepig, ocupació de
l’espai, regeneració de platges, construcció
de ports, espigons i passeigs marítims,
abocaments de runes, etc. D’això, però, no
en som tan conscients.

Mitjançant la signatura d’un conveni
amb els ajuntaments de Malgrat de Mar,
Sant Pol de Mar i Vilassar de Mar, d’ençà
del 2001 la Fundació Territori i Paisatge

contribueix a la preservació i millora de
l’hàbitat de les darreres platges del
Maresme que conserven vegetació
psammòfila, és a dir, pròpia de les dunes.
Aquest tipus de vegetació, poques dècades
enrere hi era ben representada, però l’actual
gestió del medi n’ha anorreat gairebé la
totalitat de les localitats... i, és clar, també
la morfologia i la fauna que n’era pròpia,
com ara el corriol camanegre (Charadrius
alexandrinus), que encara pot veure’s en
alguna de les platges emparades per aquest
conveni.

La protecció ha comportat parar-hi
estaques i cordes que priven el pas de les
persones i de la maquinària de neteja de
platges, dur-hi a terme un estudi de
vegetació i instal·lar-hi uns faristols
explicatius, entre d’altres actuacions.  

Una d’aquestes accions de conservació
que s’hi ha fet, el proppassat 2 d’abril, ha
estat la reintroducció a la platja de Malgrat,
de diverses espècies psammòfiles que hi
eren presents els anys 40, però que
n’havien desaparegut entre els anys 50 i 90.
Les plantes han estat trasplantades dins la
comarca, és a dir, els peus provenien de la
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platja de Vilassar, probablement l’únic punt
en el qual es conserven entre l’Empordà i el
delta del Llobregat. El trasplantament s’ha
fet sobre uns pocs peus i sobre unes poques
espècies, per tal de no afectar
excessivament la població font, així com
per testar la supervivència dels individus
objecte d’intervenció. També, per no afectar
la població reproductora, així com per la
dificultat que representa extreure el sistema
radicular, molt desenvolupat, d’aquestes
espècies, han estat trasplantats plançons, en
algun cas encara amb cotiledons. Aquests
peus joves han estat 3 mesos en cultiu fins
que l’època de l’any i llurs dimensions ja

n’aconsellaven el trasplantament. Les
espècies trasplantades han estat:

- Equinòfora (Echinophora spinosa),
(reintroducció) 

- Esporòbol arenari (Sporobolus pungens)
(reintroducció)

- Melgó marí (Medicago marina)
(reintroducció)

- Agropir mediterrani (Elymus farctus)
(reforçament poblacional)

- Campaneta de mar (Calystegia
soldanella) (translocament de tija i rizoma
dins la mateixa platja de Malgrat de Mar, ja
que es troba molt localitzada i sotmesa a
amenaces en no trobar-se dins el tram
tancat)

A la reintroducció hi van assistir diversos
representants dels ajuntaments de Malgrat
de Mar i de Sant Pol de Mar, de la Fundació
Territori i Paisatge, així com altres persones
no vinculades ni a l’Administració ni a
aquesta Fundació.

Les experiències derivades d’aquesta
iniciativa podran aplicar-se en els anys
següents, en què hi ha la previsió de reforçar
les poblacions de les espècies reintroduïdes,
així com reintroduir-ne d’altres.

Cèsar Gutiérrez i Perearnau, 
Moisès Guardiola i Bufí

Punt d’informació.

Històries d’alocs
Les plantes medicinals foren un dels

primers objectes d’estudi a causa de l’ús
que en fèiem els humans com a suport de la
nostra salut. Així, des d’antic s’anaren
acumulant coneixements de les seves
propietats, sovint més hipotètics que no pas
reals. Va ser un metge grec, Pedacios
Dioscòrides (segle I), qui primer, que
nosalres sapiguem, va recollir aquests
coneixements en un manuscrit. 

Aquest manuscrit va ser transcrit en
multitud de còpies en diferentes llengües
(grec, llatí, àrab) durant tota l’edat Mitjana,
de les quals la més antiga que ha arribat als
nostres dies és el Codex Vindobonensis datat
abans de l’any 512, també conegut com a
Codex Aniciae Julianae o Codex
Constantinopolitanus i que es conserva a la
Biblioteca Nacional d’Àustria. És en aquest
manuscrit on apareix la primera il·lustració
que es coneix d’un aloc sota d’unes notes

en grec on l’aloc es descriu amb el nom de
αγνοσ (agnos), que vol dir cast (vegeu la
portada). 

La obra de Dioscòrides, però, va
adquirir una importància encara més gran
a principis del Renaixement i gràcies al
desenvolupament de la impremta. Tot i que
hi va haver algunes traduccions anteriors,
les que més popularitat van adquirir van
ser les diferentes edicions (més de 60 en
diverses llengües) de Comentarii, in libros
sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei, de
Medica Materia... de Pietro Andrea
Mattioli. La primera edició en italià data de
1544, però al 1570 va ser ampliada tant en
les descripcions com en les il·lustracions,
realitzades per Giorgio Liberale i Wolfgang
Meyerpeck, en la sisena edició en llatí.

A Espanya, l’obra de Dioscòrides va
arribar de la ma d’Andrés Laguna, metge,
filosof i humanista segovià que va estudiar a

anuari2004  22/12/04  08:34  Página 8



9

Salamanca i a París, on va poder consultar
la traducció al llatí de Jean Ruel de qui va
ser deixeble. La primera edició de Pedacio
Dioscórides Anazarbeo, acerca de la
materia medicinal y de los venenos
mortíferos... es va imprimir a Amvers el
1555 i es va reeditar 22 vegades a
Salamanca, València i Madrid. Les
il·lustracions que acompanyen el text no
van ser gravades del natural sinó de les de
Mattioli tal com explica el propi Laguna.

El capítol 114 del llibre primer s’ocupa
de l’aloc que Laguna anomena agno tot i
que comenta que en castellà es diu
sauzgatillo. De les seves propietats escriu:
...Tiene el agno virtud caliente y estíptica.
Su simiente, bebida, es útil a los mordidos
de fieras empozoñadas, a los enfermos del
bazo y a los hidrópicos. Bebida della una
drama con vino, atrae la leche a las tetas,
provoca el menstruo, deseca la esperma,
tienta el celebro y da gana de dormir...
...Bebida con poleo, su simiente, y aplicada
o puesta en perfume, provoca la purgación
menstrua. Administrada en forma de
emplastro, sana el dolor de cabeza.
Mezclada con aceite y vinagre, se derrama
cómodamente sobre la cabeza de los
letárgicos y frenéticos... ...Encorporadas con

manteca y hojas de vid, ablandan los
compañones endurecidos. La simiente,
aplicada con agua, mitiga las
resquebrajaduras del sieso; y si se añaden
las hojas, sanan les desencasaduras de
huesos y las heridas frescas... Una multitud
de propietats mèdicas a les quals afageix
altres de més pràctiques: ...Llámase también
lygos, que es lo mesmo que un mimbre, a
causa que sus ramos se doblegan muy
fácilmente.

Les propietats curatives de l’aloc han
estat successivament descrites en els
diferents manuals de botànica medicinal
com la obra de William Woodville Medical
botany publicada a Londres el 1794 i han
arribat fins als notres dies amb la publicació
de Plantas medicinales, el Dioscórides
renovado de Pius Font i Quer el 1962. En
aquest llibre, reimprès una vintena de
vegades, l’autor ens parla d’un aloc
particular. Diu que el 1918 va ser plantat
davant el Museu Martorell (avui Museu de
Geologia) procedent del Besós i que el
1931, quan s’iniciava la plantació del, en
aquell temps, nou Jardi Botànic va ser
transplantat a Montjuïc. A finals dels 50,
l’esmentat aloc tenia uns 50 anys i feia més
de 10 metres d’alçària! 

Seguirà viu aquest aloc monumental?

Jordi Corbera

Gravat acolorit a mà de James Sowerby per a Medical
Botany de W. Woddville, Londres 1794.

Portada de la primera edició de l’obra d’Andrés
Laguna publicada a Amvers el 1555.
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En un ecosistema, cada espècie està en
equilibri amb les que l’envolten, per tant,
cap d’ella altera significativament la
viabilitat de l’altra. A aquest equilibri s’hi
ha arribat al llarg de molts milers d’anys i,
tot i que sovint fluctua, és molt improbable
que una espècie pugui perjudicar, fins al
punt de causar greus problemes de
supervivència, a la resta.

Per espècie al·lòctona entenem tota
aquella espècie que no és oriünda d’un
determinat indret, per tant, que ha estat
introduïda voluntària o accidentalment des
d’un altre lloc on pels mecanismes de
mobilitat de l’espècie no hi hauria pogut
arribar. Aquest mot es contraposa al
d’espècie autòctona: que és pròpia d’aquell
indret.

A B

C D

E F G

Espècies invasores: un altre perill a les rieres

Algunes de les plantes invasores presents a la conca de la riera d’Argentona. A, Araujia sericera; B, Helianthus
berosus; C, Tradescantia fluminensis; D, acàcia (Robinia pseudoaccacia); E, vernís del Japó (Ailanthus altissima);
F, Buddleja davidii; G, Conyza bonariensis (Fotos: M. Guardiola i J. Corbera)
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La introducció en els ecosistemes
d'espècies alienes (al·lòctones, xenòfites o
exòtiques) es considera el segon factor més
important en la pèrdua de biodiversitat dels
ecosistemes, ja que moltes d’aquestes es
comporten com a espècies realment
invasores, és a dir, amb capacitat per
desplaçar la flora nativa.

Tot i que s’estima que només l’1% de les
espècies que s’introdueixen arriben a
comportar-se com a invasores, cal dir que
aquestes poden causar vertaders estralls a la
flora i fauna de l’ecosistema al qual afecten.
Els principals problemes que causen
aquestes invasions són:

- Pèrdua de biodiversitat.
- Alteració del funcionament dels

ecosistemes.
- Deteriorament dels recursos i serveis

que aquests ecosistemes oferien
anteriorment i els costos econòmics i
socials derivats.

A determinats indrets del planeta els
percentatges d’espècies al·lòctones arriben
a ser dramàtics. Tal és el cas de Nova
Zelanda on un 50% de la flora ha estat
introduïda, un 17% a Còrsega, o a les illes
Hawaii on s’han comptabilitzat 
800 espècies exòtiques i 300 a Holanda. A
les illes Balears hi trobem més espècies
exòtiques (8,4% de la flora total) que
endèmiques (6%) i als Països Catalans
aquest nombre supera les 400 espècies.

A la península Ibèrica (Sanz et al., 2001)
s’han comptabilitzat unes 100 espècies
invasores, gairebé una vuitantena
d’invasores incipients i una llista inacabable
d’al·lòctones (més de 600). Aquest primer
centenar s’han classificat en tres subgrups:
espècies molt perilloses (�), espècies amb
comportament invasor constatat que poden
convertir-se en perilloses en un futur (�), i
aquelles espècies amb comportament
invasor clar que de moment estan a medis
no naturals o força alterats (�). D’aquest
llistat una trentena poden afectar els
ambients de ribera humits, i pot augmentar
força més si incloem els ambients de ribera
eixuts (trams baixos de rieres, rials i rambles
mediterrànies).

A la taula 1 s’indiquen les espècies
al·lòctones més freqüents a les rieres de la
conca de la riera d’Argentona (fàcilment
extrapolable a la resta del Maresme), la
seva freqüència i la categoria d’espècie
invasora a la qual pertanyen a la
península Ibèrica i a la conca
d’Argentona.

Sanz Elorza, M.; Dana, E.; Sobrino, E. 2001.
Aproximación al listado de plantas
alóctonas invasoras reales y potenciales
en España. Lazaroa, 22: 121-131. 

Moisès Guardiola 

Taula 1. Espècies al·lòctones més freqüents a les rieres de la conca de la riera d’Argentona amb indicació del
seu grau de perillositat i freqüència. �, molt perilloses; �, potencialment perilloses; �, espècies restringides a
ambients molt degradats; cc: molt comuna; c: comuna; r: rara; rr: molt rara.

Península Ibèrica Conca Argentona Freqüència Argentona

Ailanthus altissima � � c
Amaranthus spp. � � c
Araujia sericifera � � c
Artemisia verlotiorum � � c
Arundo donax � � cc
Aster squamatus � �(�) r
Bidens subalternans � � c
Buddleja davidii � � rr
Conyza bonariensis � � cc
Conyza sumatrensis � �(�) c
Cyperus eragrostis � � r
Helianthus tuberosus � �(�) r
Paspalum spp. � � c
Phytolacca americana Incipient � c
Pinus radiata --- �(plantacions) r
Pittosporum tobira --- � rr
Platanus x hispanica --- �(plantacions) cc
Populus cultivars --- �(plantacions) cc
Robinia pseudoaccacia � � c
Tradescantia fluminensis � � r
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El coneixement és el primer pas per respectar
el medi. 

L’Associació Hàbitats, basant-se en aquesta
idea, està treballant des de fa més de 5 anys
en l’elaboració i la implantació d’un nou
concepte de treball voluntari per a la millora
del medi, aquesta idea ha pres forma en el
que coneixem com a Projecte Rius. 

El nostre objectiu principal és prendre
consciència del paper vertebrador que tenen
aquests ecosistemes i, un cop els coneixem,
com fer-ho per protegir-los i millorar-los.

Des del Projecte Rius pensem que és
important crear un vincle entre la societat i
el medi ambient, aquest vincle es crea a
partir d’una certa dinàmica social impulsada
per una sèrie de persones que tenen ganes
de compartir les seves experiències,
participar en noves iniciatives i treballar, en
definitiva, per uns objectius comuns. Aquesta
és la idea que està impulsant l’Associació
Hàbitats amb el Projecte Rius, i el cert és
que és rebuda com una iniciativa molt
innovadora i original. 

Una mica d’història

L’Associació Hàbitats la van crear l’any
1997 un grup de biòlegs que, moguts per
unes inquietuds en el món de l’educació
ambiental i la implicació ciutadana amb el
medi, van decidir posar-se a treballar en
l’elaboració d’un projecte que permetés
minimitzar la distància del nostre entorn cap
a les persones.

Davant la llacuna que hi havia pel que fa
referència als nostres rius i a partir
d’experiències viscudes i relacionades amb
aquesta temàtica a Anglaterra i a Estats Units,
es van destinar els esforços possibles en
intentar omplir aquest buit i crear unes eines
que permetessin l’apropament de les
persones cap als nostres rius. Havien de ser
unes eines senzilles però alhora amb una
metodologia rigorosa i clara, que reflectissin
la realitat. Per això es va comptar amb el
Dept. d’Ecologia de la UB, pioner en temes
d’aigües continentals, que es va implicar en
la realització d’aquests materials seguint la
metodologia que ells empren però adaptant-
la a les necessitats i a la ideologia del
Projecte Rius. Després de dos anys
d’elaboració es van començar a fer proves

pilot a la conca del Ter, on la implicació i el
rodatge del GDT (Grup de Defensa del Ter)
va servir per donar un impuls a la
implantació del projecte. 

Actualment, després de quatre anys de
dedicació, el Projecte Rius ja és una realitat
a Catalunya i són més de 750 grups
d’orígens ben diversos els que van al riu, fan
les inspeccions i amb això emprenen un cert
compromís amb el seu tram, pero no només
en el seu tram, sinó també amb tot l’entorn i
la societat en general.

Com es participa en el Projecte Rius?

Hi ha 3 fases de participació. En primer lloc
tenim la fase que anomenem: Conèixer el Riu. 

D’on surt l’aigua dels rius? quin paper té
el bosc de ribera? Aquestes són algunes de
les moltes preguntes que ens podem fer quan
passegem a la vora d’un riu; amb els
manuals que elabora el Projecte Rius en
sabrem les respostes. Aquests materials ens
volen donar uns coneixements bàsics i
essencials, però des d’una perspectiva
totalment innovadora i diferent, des del
mateix riu.

Un segon nivell, el més pràctic i amb el
què s’obtenen les dades, és el que
anomenem  Inspecció Bàsica de Rius amb el

Difusió
Primer contacte amb els grups

Inspecció
de rius

Adopció 
de rius

Signatura del full de compromís
Tria d'un tram de riu
Entrega de materials

Treball de camp
(1 o 2 cops l'any)

Centralització de les dades
Informe anual

Iniciatives dels grups

Esquema de participació en el projecte. A cadascun
d’aquests tres nivells es facilitaran els materials
necessaris per al seu desenvolupament. En alguns
casos es tracta de manuals informatius i material de
reconeixement, en d’altres hi ha els elements
necessaris per a la recollida de dades de camp i un
material de suport més tècnic. Tot aquest material
s’oferirà de forma gratuïta.

El Projecte Rius: voluntaris per als nostres rius
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qual es realitza un estudi simplificat de
l’ecosistema fluvial. Aquests materials
destaquen perquè són assequibles a tothom,
i estan escrits amb una certa rigorositat
científica basant-se en els Índexs Biològics
com a indicadors fonamentals per saber la
qualitat del riu.

Es proposen als grups dues campanyes a
l’any, una a la primavera i una altra a la
tardor. Són els grups mateixos els que trien
lliurement un tram de 500 metres i hi
analitzen un seguit de paràmetres de caràcter
físic, químic i biològic. Aquest darrer és un
paràmetre especialment important ja que,
com bé sabem, els organismes són els més
exigents al moment de triar el seu hàbitat, per
tant són determinants per saber la qualitat
biològica de l’aigua. Totes aquestes dades es
prenen i es valoren in situ des del mateix riu i
són els voluntaris els que poden saber les
condicions que es troba el seu tram de riu. 

Aquests voluntaris són el motor que ens
impulsa actualment i sense el qual el Projec-
te Rius no seria el que és: és la participació
desinteressada de centenars de persones que
a hores d’ara van al riu, i estan motivades per
tirar endavant diverses tasques de millora. 

Les dades són recollides pel Projecte Rius
i a finals d’any s’elabora l’informe anual, un
informe que es destinat a tots els grups que
participen amb nosaltres, als col.laboradors i
a tothom que ho desitgi.

Us han proposat mai adoptar un tram de riu?

Volem que el Projecte Rius sigui un
projecte a llarg termini, pretenem veure amb
els anys com van evolucionant els nostres
rius, és per això que s’ha treballat en un altre
manual, el d’adopció, que correspon a un
tercer nivell de participació. Aquest nou
manual està previst per aquells grups ja
consolidats que creuen en la seva tasca i
volen millorar l’ecosistema implicant-s’hi
activament. Els grups que ja coneixen el seu
tram, després de fer-ne diverses inspeccions,
i volen involucrar-s’hi més, se’ls ofereix la
possibiltat d’adoptar el seu tram de riu. El
manual d’adopció permetrà conèixer una
mica la legislació d’aigües, les actuacions
que es poden fer, on acudir en cas de veure
irregularitats al riu, com fer una restauració... 

Qui participa en el Projecte Rius?

Al Projecte Rius hi participen persones de
totes les edats i de tots els àmbits, des de

grups d’amics i famílies, a escoles i
associacions diverses. Actualment són 
750 grups d’arreu de Catalunya els que van
al riu, en determinen la qualitat i participen
activament en les nostres propostes. 

Un projecte de futur

De cara al futur, pretenem que tothom
conegui com estan els rius de Catalunya i
que siguin les mateixes persones les que
puguin fer-se càrrec del seu tram. Pel 2004,
la nostra associació està organitzant un munt
d’activitats que permetran fer un recorregut
per a diversos rius de Catalunya on a més,
seran les entitats locals les que ens
explicaran com gestionen els seus espais.
Organitzarem sortides naturalistes, cicles
formatius per a mestres, una exposició
itinerant, el concurs Esquitxos i la Trobada de
Grups. Volem oferir un ampli ventall de
possibilitats perquè ningú es quedi sense
anar al riu!! Volem arribar a tots els rius,
rieres i rierols de Catalunya, i pensem que
podem assolir aquesta fita, ja que veiem que
el Projecte Rius està creixent més i més cada
dia. Això ens dóna ànims i esperances per
tirar endavant aquest projecte per al qual
estem treballant i millorar així, els
ecosistemes fluvials.

El més important és que allò que semblava
tot un repte fa uns anys, s’ha convertit en una
realitat palpable arreu de Catalunya i ha estat
gràcies al suport de diverses entitats que han
cregut en el nostre Projecte. El Projecte Rius,
ha volgut des de sempre servir de pont entre
aquelles entitats que treballen en la
conservació i la millora i les persones, que de
manera anònima, tenen ganes de treballar per
al medi ambient. Les entitats que col·laboren
amb el Projecte rius són:

El Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Girona, la Diputació de Barcelona i el
Consorci del Besòs. 

La nostra és una iniciativa que requereix
esforç i paciència i som conscients que
encara queda molta feina per fer, però sabem
que és un Projecte que pot donar els seus
fruits en el futur, el futur que els nostres rius
es mereixen,

Animeu-vos i adopteu un tram de riu!!

Projecte Rius
info@projecterius.org
www.projecterius.org 
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Qualsevol que hagi vist un aloc durant
l’estiu s’haurà adonat de la gran quantitat
de flors que arriba a produir. Si a més, s’ha
pres la molèstia de visitar-lo a principis de
la tardor haurà pogut comprovar que
aquesta floració ve seguida d’una abundant
fructificació. Però, qui són els responsables
de la pol·linització? Quants fruits produeix
un aloc?

Per contestar aquestes preguntes, aquest
estiu hem visitat diverses vegades i a
diferents hores del dia dues poblacions
d’alocs de la conca de la riera d’Argentona.
Una d’elles es localitza a l’encreuament del
torrent de Mayans amb la riera d’Argentona;
l’altra està situada a la part més baixa de la
riera de Clarà. 

Durant aquestes observacions s’ha
constatat la presència d’una dotzena
d’espècies d’insectes pertanyents a dos
ordres, els himenòpters i els lepidòpters
(Taula 1). Per la seva freqüència i els seu
comportament, són els himenòpters els
principals responsables de la pol·linització
dels alocs i entre ells dues espècies de

borinots (Bombus terrestris i B. pascuorum)
i l’abella Anthidium florentinum (Fig. 1).
Les dues espècies del gènere Bombus
mostren abundàncies diferents en les dues
poblacions d’alocs estudiades. Mentre que

Pol·linització eficient
Taula 1. Espècies d’insectes observades sobre les flors
de l’aloc amb indicació de la seva abundància
relativa; *****, molt comú; ***, comú; *, poc
abundant; +, present (generalment una única
observació).

Espècies T. de Mayans R. de Clarà

Ordre Hymenoptera
Bombus terrestris *** *****
Bombus pascuorum ***** ***
Xylocopa violacea + *
Anthidium florentinum ***
Apis mellifera +
Anthophoridae sp. +

Ordre Lepidoptera
Papilio machaon +
Iphiclides podalirius +
Pieris rapae +
Pieris brasicae +
Carcharodus alceae +
Macroglossum stellatarum *
Hemaris tityus +

A B

C D

Figura 1. Quatre de les espècies d’himenòpters observades amb més freqüència als alocars de la riera
d’Argentona, principals responsables de la pol·linització dels alocs. A, Bombus terrestris; B, Bombus
pascuorum; C, Anthydium florentinum; D, Xylocopa violacea. (Fotos: J. Corbera)
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B. pascuorum és tres vegades més
abundant que B. terrestris a l’alocar del
torrent de Mayans, a la riera de Clarà B.
terrestris duplica les observacions  de B.
pascuorum. L’abella Anthidium florentinum
només ha estat observada sobre els alocs
de la riera de Clarà i en especial durant les
hores de màxima radiació solar. Aquest
darrer fet pot ser la causa de la seva
absència al torrent de Mayans, ja que en
aquesta localització totes les observacions
s’han portat a terme a les darreres hores de
la tarda abans de la posta de sol.

La contribució dels lepidòpters a la
pol·linització sembla ser molt més modesta;
en primer lloc per la seva menor freqüència,
però també a causa de la seva llarga trompa
que els permet libar el nèctar sense
necessitat de tocar les anteres dels estams i
sense contribuir, així, a l’intercanvi de
pol·len d’unes flors a altres. Això és
especialment evident en les dues espècies
d’esfíngids (Macroglossum stellatarum i
Hemaris tityus) que liben el nèctar en ple vol
sense ni tan sols parar-se sobre les flors. Per
la seva banda, els dos papiliònids (Papilio
machaon i Iphiclides podalirius) poden estar
presents força estona mentre recorren les
diferents flors, però la seva contribució a la
polinització és més aviat accidental i en cap
cas comparable a la dels himenòpters.

En conjunt, la contribució dels diferents
insectes a la pol·linització és força eficient i
hem pogut constatar que la fructificació
arriba a un 77,3%.

Per tal d’avaluar el nombre de fruits que
pot arribar a produir un aloc, vam recollir
una dotzena d’espigues a l’atzar i en vam
mesurar diferents paràmetres (nombre de
fruits, nombre de verticils, longitud total...).
El primer que hem tingut en compte és que
algunes espigues tenen espigues
secundàries; en els càlculs hem considerat
les espigues primàries i secundàries com
espigues aïllades. 

La longitud total de les espigues varia
entre 2,5 i 24 cm, mentre que el nombre
de verticils ho fa entre 3 i 16. El nombre
de fruits per verticil disminueix des del
proximal al distal, i el nombre total de
fruits per espiga està significativament
correlacionat amb la seva longitud (Fig. 2)
i varia entre 23 i 419, amb una mitjana de
160 ±122,45 fruits per espiga (n= 16). 

Aquests resultats ens permeten calcular
amb facilitat el nombre total de fruits que

produeix un aloc. Així, en un dels alocs de la
riera de Clarà –una mata arbustiva hemi-
esfèrica d’uns 2,5 m de diàmetre– hem
comptat unes 380 espigues, del que podem
deduir que produeix al voltant de 60.000
fruits.

No ens queda, doncs, cap mena de
dubte que la producció de fruits és notable.
No obstant això, durant els nostres
recorreguts per la riera no hem pogut
observar cap plançó. Una primera causa
d’aquest fet pot ser el baix poder germinatiu
dels fruits. En les proves realitzades tant pels
estudiants del IES Tres Turons a l’IRTA com
per nosaltres mateixos, s’ha observat que la
germinació natural varia entre el 20 i el
30%. Aquests percentatges augmenten fins
al 50% si les llavors són sotmeses a un
període de fred, com han demostrat les
proves realitzades a l’IRTA. El fet que els
dies de l’hivern amb temperatures inferiors
a 0°C han disminuït en els darrers anys i
que la tendència prevista, a causa del canvi
climàtic, és que encara es redueixin més,
per força afectarà negativament al poder de
germinació de les llavors dels alocs. 

Però, a part del fet de la temperatura, ha
d’existir algun altre factor que dificulti la
germinació, ja que tot i que la germinació
natural és molt baixa, el gran nombre de
fruits produïts hauria de comportar una
elevada producció de plançons.

Futures recerques haurien d’incidir en els
factors que dificulten la germinació i que, al
mateix temps, impedeixen la renovació de
les poblacions d’alocs. En el mateix sentit,
la creació d’un viver a partir de les llavors
recollides a les diferents rieres del Maresme
pot pal·liar la manca de renovació natural.

Jordi Corbera
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Figura 2. Relació entre la longitud i el nombre de
fruits de les espigues d’aloc a la riera de Clarà.
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Un premi a “la incidència en el medi”

Aquest passat 3 d’octubre, a la trobada
anual del Projecte Rius, la plataforma
Salvem la Vall de la Riera de Pineda va
rebre el premi “a la millor idea, per la seva
incidència en el medi”. I aquesta idea no és
altra que la reivindicació d’una riera
natural, amb vegetació de ribera, que faci la
funció de corredor ecològic en l’últim tram
abans d’arribar al mar. En aquests trams en
què una falsa idea de seguretat i de
“progrés” ens fa tapar les rieres, esborrar-les
del mapa (ara mateix això s’està fent als
pobles del costat: Malgrat, Santa Susanna...
i hi ha el projecte de tapar l’últim tram de
la de Calella, ja totalment artificial).

Buscant alternatives a una mala
planificació urbanítsica

En el cas de Pineda, al contrari que en
molts altres pobles del Maresme, la riera no
ha estat pas l’eix al voltant del qual s’ha
desenvolupat el poble, sinó que ha quedat
sempre en un costat, fora del nucli urbà.
Això ha fet que fins al dia d’avui la riera de
Pineda no hagi sofert soterraments ni
canalitzacions en aquest últim tram tan
propens a patir aquestes agressions. De fet,
el pla general d’urbanisme del poble, que
és molt expansionista, no preveia, en canvi,
tapar la riera al seu pas pel poble quan
s’urbanitzés la zona del voltant de la riera.

En l’últim quilòmetre abans d’arribar al
mar, la riera és ara una riera de canyes, tot i
que alguns alocs escadussers encara
s’entesten a treure el nas entre el canyar. El
poble només ha arribat fins a la riba
esquerra i de la riba dreta cap a Poblenou
(un barri de Pineda enganxat a Calella i
desvinculat geogràficament del nucli de
Pineda), trobem el magnífic mosaic dels
camps dels pagesos (Fig. 1), en una zona
encara agrícola i relativament gran –30
hectàrees– que separa Pineda-Centre de
Poblenou-Calella. Però aquesta zona
agrícola, que compleix unes magnífiques
funcions paisatgístiques i que fa de
separador entre els pobles, està amenaçada
per una mala planificació territorial (un pla

general d’urbanisme hiperexpansionista de
fa catorze anys que no s’ha revisat mai),
sumada al negoci immens que pot suposar
urbanitzar tota aquesta zona. Per mirar
d’oposar-nos a aquesta dinàmica tan
negativa i protegir l’últim tram de la riera
d’una futura urbanització total del seu
entorn, la plataforma de Pineda va defensar
la moratòria urbanística com a primer pas
per al replantejament del pla general
d’urbanisme i del Pla Parcial número 1.

La nostra idea de buscar una alternativa
al totxo i al ciment per a l’entorn de l’últim
tram de la riera, havia d’atacar per força el
tema urbanístic: demanant que no
s’artificialitzés el curs de la riera eliminant-
ne els meandres (projecte del Pla Parcial 1);
que no s’edifiqués fins arran de la riera i es
deixés un espai ampli al voltant (segons el
Pla General d’urbanisme, dels 60 m que hi
hauria entre les edificacions a banda i
banda de la riera –una riera “emmurallada”
per blocs de pisos– 30 estarien ocupats per
uns grans eixos viaris); i demanant, per
últim, que no hi hagués tot de ponts per
cotxes que anessin escapçant la riera
(projecte del Pla Parcial 1).

La riera com a corredor ecològic també a
l’últim tram

L’argument per defensar que es
reconsideressin tots aquests projectes
d’agressió a l’entorn de la riera era que la
riera és un corredor ecològic i fa una funció

El projecte de millora de l’últim tram de la riera
de Pineda: un alternativa ciutadana per veure 
la riera en positiu

Figura 1. Tot el marge dret de l'últim tram de la riera
encara és totalment agrícola. Tinguem un corredor
verd. No ho sacrifiquem tot a l'especulació 
immobiliària!
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de connector biològic de primer ordre entre
la muntanya -el Montnegre, on neix- i el
mar. I aquesta funció només la pot fer com
un espai continu i amb unes dimensions
suficients. L’argument encara es reforça més
si tenim en compte el bon estat ecològic de
la riera de Pineda: tant del tram alt (al
Montnegre, en ple Parc Natural), com del
tram mitjà (la Vall de la Riera, una vall
agrícola; vegeu fotografies); que és la
tercera riera més important del Maresme
per la conca hidrogràfica i que seria una de
les poques que es conservaria en un estat
“natural” des del naixement a la
desembocadura. Només l’últim tram ha
sofert una acció humana més
desestabilitzadora. Per tant, la riera ara ja és
un corredor verd entre el mar i la muntanya
i volem que ho continuï sent.

En gran part com a resultat de la nostra
actuació, actualment s’està replantejant tot
el tema del projecte del Pla Parcial 1 i els
gestors municipals comencen a veure que
la riera és aquest corredor verd. Esperem
que les nostres tesis siguin tingudes en
compte.

Un corredor ecològic i un parc central 

Per tant, per tenir una riera que faci
aquestes funcions de corredor ecològic
també a l’últim tram, ens vam posar a
treballar per tenir alguna cosa tangible, una
alternativa a una planificació urbanística

crematística i esclava del negoci
immobiliari. A partir de contactes amb
l’ecòleg Narcís Prat, amb l’enginyer
hidràulic J. Martín Vide, i treballant amb els
biòlegs del Projecte Rius, hem anat perfilant
la idea del corredor ecològic. I hem ajuntat
aquesta idea amb una altra idea del pla
general d’urbanisme que sí que era positiva,
que era fer una gran zona verda entre
Pineda i Calella. Però aquesta zona verda es
volia fer en un espai mancat de tota lògica,
tocant a la N-II i a Calella, molt lluny del
centre de Pineda. Ara reivindiquem que
aquesta gran zona verda se situï al costat de
la riera i que puguem tenir un corredor
ecològic que sigui al mateix temps un gran
parc central per a Pineda.

La proposta de millora pel curs baix de 
la riera

La proposta que ha fet la Plataforma, en
col·laboració amb el Projecte Rius i
l’enginyeria de Riudellots (Fig. 2), aposta
per un eixamplament de la llera de la riera i
per una reducció del pendent dels marges o
talussos. Això afavoriria l’apropament de la
riera a la població de Pineda i que no es
veiés com un indret marginal, poc conegut i
que serveix com a abocador. L’amplada de
la llera i dels talussos seria d’uns 30 m. La
profunditat de la llera seria la mateixa que
l’actual (entre 3 i 4 m). També es proposa la
divisió dels marges en dues meitats, un

Figura 2. Una pàgina de l’avantprojecte de l’enginyeria d’en Robert Mas
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d’inferior i un altre de superior. Cadascun
dels talussos tindria una alçada d’uns 2 m
L’inferior seria de major pendent que el
superior. Entre el marge superior i l’inferior
s’establiria un corriol (d’entre 1 i 2 m
d’amplada) per al pas de passejants i
bicicletes. D’acord amb el que recomana
l’ACA en matèria de seguretat hídrica, i
d’acord amb els càlculs realitzats per
l’enginyeria consultada, el talús inferior s’ha
dimensionat per garantir el pas de les
aigües per una rierada o crescuda hipotètica
amb un període de retorn de 100 anys
(equivalent a un cabal punta d’avinguda de
115,96 m3/segon) mentre que el talús
superior garantiria el pas per a una
crescuda hipotètica amb un període de
retorn de 500 anys (equivalent a un cabal
punta d’avinguda de 187,18 m3/segon).

I per aquest gran Parc Central allargat al
voltant de la riera no s’haurien de seguir pas
els plantejaments d’una zona enjardinada
urbana, sinó els de regenerar l’antic bosc de
ribera que hi havia d’haver. El projecte
proposa la substitució dels canyars per
espècies arbustives i arbòries pròpies dels
ambients de riera, amb la següent
distribució: al talús inferior es plantarien
espècies arbustives i al talús superior es
plantarien espècies arbòries (Taula 1).

Per tant, se substituiria el canyar pels
arbres de ribera, i per alocs i vegetació
arbustiva a les parts baixes. La gent podria
passejar i gaudir d'un entorn verd molt
agradable, i hi hauria corriols per caminar o
anar amb bicicleta, i passeres per travessar
la riera. D’aquesta manera el poble tindria
una riera regenerada, amb una vegetació
natural, que passaria a ser una zona verda
natural de gaudi per als veïns de Pineda. I
la riera de Pineda es conservaria com una
riera natural amb les seves funcions de
connector biològic.

Veure la riera en positiu

A Pineda, el grup de gent que vam
constituir la plataforma Salvem la Vall de la
Riera ja portem uns anys mirant de canviar
una mica aquesta idea de la riera com un
lloc brut i pudent, on abocar-hi deixalles,
sense cap interès paisatgístic o ecològic. I
ho hem enfocat una mica amb la mateixa
idea que hi ha darrere del projecte aloc:
passar a una visió positiva de la riera, que
es vegi com un ecosistema amb tots els seus
valors i potencialitats: com un lloc que ens

permet tenir arbres de ribera, papallones,
animals que hi volten, ocells, unes plantes
que poden fer tan de goig com els alocs
florits... I tot això també ho podem tenir a
l’últim tram, encara que els carrers del
poble quedin relativament a prop. I
precisament perquè el poble, la part més
urbana és a prop, és tan interessant tenir un
espai verd natural, un pulmó, una zona de
contacte amb la natura.

La pilota, a la teulada dels gestors
municipals

Tenim aquest projecte de com podria ser
un tram final de la riera amb bosc de ribera,
emmarcada en una gran zona verda natural,
un Parc Central. I ara esperem que els
gestors municipals es facin seva aquesta
proposta. Que s’adonin que tenir una riera
natural fins al mar seria un actiu
importantíssim per al poble i per a la
qualitat de vida dels seus habitants.

Eugeni Riaza 
Plataforma Salvem la Vall 

de la Riera de Pineda

Taula 1. Proposta d’espècies a plantar en els dos talu-
sos. En verd, espècies que ja es troben en alguna
zona del tram mitjà i baix –la zona “plana”- de la
riera, en un hàbitat similar al del nostre projecte.
Font: Miquel Jover.

Talús inferior: espècies arbustives possibles

Aloc (Vitex agnus-castus)
Òlbia (Lavatera olbia)
Tamariu africà (Tamarix africana)
Saüc (Sambucus nigra)
Olivereta (Ligustrum vulgare)
Saulic (Salix purpurea)
Arç blanc (Crataegus monogyna)
Aladern (Rhamnus alaternus)
Gatell (Salix cinerea ssp. oleifolia)
Magraner (Punica granatum)

Talús superior: espècies arbòries possibles

Llorer (Laurus nobilis)
Server (Sorbus domestica)
Alzina (Quercus ilex)
Roure martinenc (Quercus pubescens)
Pollancre (Populus nigra)
Àlber (Populus alba)
Salze blanc (Salix alba)
Lledoner (Celtis australis)
Om (Ulmus minor)
Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia)
Plàtan (Platanus x hybrida)
Noguera (Juglans regia)
Figuera (Ficus carica)
Gatell (Salix cinerea ssp. oleifolia)
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Una de les plantes típiques de l’alocar,
com ja sabem, és l’òlbia (Lavatera olbia).
Pere Montserrat, a la seva obra “Flora de la
Cordillera Litoral Catalana” diu de l’òlbia:
“muy abundante en el fondo del Torrent
Cirers (Argentona, 80-300 m.); más rara en
algunos barrancos meridionales de la
región: Font dels Castanyers (Badalona, 320
m.), Llavaneres (Can Rogent, en la riera,
200 m.), Pineda (en la riera, 50-200 m.).”
També Oriol de Bolòs, en descriure la
comunitat d’alocar (o aloqueda) als anys
50, parla de l’òlbia com una de les plantes
típiques d’aquesta comunitat.

Però malauradament, a hores d’ara l’òlbia
és força rara a les rieres del Maresme, i per
això és d’agrair la troballa de noves
poblacions d’aquesta planta a la nostra
comarca: una a la riera de Pineda i unes
quantes més a la riera de Santa Susanna. El
passat mes de juliol vàrem visitar aquestes
dues rieres per tal d’observar l’estat
d’aquestes noves localitats. 

De primer vàrem anar al tram baix de la
riera de Pineda, en un entorn
predominantment agrícola, amb molt d’aloc
i també conreus típics d’horta i fins i tot
alguna parcel·la amb vinya. Si bé la
presència d’òlbia en aquesta riera ja era
coneguda, el que es va trobar de nou va ser
un nou individu (sí, només un!) en un indret
on no es coneixia la seva presència. De fet,
fa un parell d’anys encara quedaven uns 11
o 12 exemplars força grossos però ja
senectes riera amunt, els quals ja han mort,
potser a causa de la gran sequera de l’estiu
passat. Així doncs, el nou individu deu ser a
hores d’ara l’últim que queda en tota la
riera de Pineda, la qual cosa és molt
diferent del que deia Pere Montserrat als
anys 40. 

Vàrem estimar per aquest exemplar una
producció aquest any de més de 50.000
llavors (no està gens malament per a una
sola planta!), però en canvi no hi vàrem
observar ni un sol individu jove, nascut de
llavor en els últims anys. No tenim clara la
raó d’aquesta falta d’òlbies joves que
regenerin la població, però podria ser que
el problema fos un canvi en l’ambient de
les rieres on es fan, que impediria la
germinació de les llavors o bé no permetria
als plançons desenvolupar-se.

Després del passeig per la riera de Pineda,
vàrem anar cap a la riera de Santa Susanna,
on també hi ha bastant d’aloc. En aquesta
riera vàrem trobar moltes més òlbies que a
Pineda, al voltant d’uns 30 individus,
distribuïts en cinc poblacions, aquesta vegada
en un entorn molt forestal. Una d’aquestes
poblacions estava formada per uns 20
individus, mentre que la resta oscil·lava entre
2 i 6 individus aproximadament. Algun dels
exemplars hi assoleix una alçada ben
respectable, de més de tres metres i troncs
d’uns 10 cm de diàmetre. 

De nou, com en el cas de Pineda, no
vàrem trobar cap individu jove que hagués
nascut de fa poc. Per tant, en no haver-hi un
“relleu generacional” amb individus joves,
aquestes poblacions tenen tendència a
desaparèixer a mesura que els individus
adults van morint. 

També ens va sorprendre trobar alguns
individus no gaire vells que ja havien mort,
els quals semblaven afectats per alguna

mena de malaltia (potser un fong) doncs
tenien l’escorça clivellada. Per tal d’obtenir
més informació sobre la qüestió, ja s’ha
enviat un d’aquests individus morts a l’IRTA,
i estem a l’espera dels resultats.

És possible que hi hagi altres poblacions
d’òlbia encara no conegudes en altres rieres
del Maresme o bé en altres indrets de la
riera de Santa Susanna. Per això és
important que els grups que hi treballen
estiguin a l’aguait per si troben aquestes
possibles noves poblacions.

Miquel Jover, Moisès Guardiola 
i Cèsar Gutiérrez

L’òlbia a les rieres de Pineda i Santa Susanna

Foto: M. Guardiola
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El buixol (Anemone nemorosa): 
vent dels boscos 

Català: buixol 
Castellà: nemorosa 
Anemone = del grec anemos, vent 
nemorosa = que es troba als boscos, del

bosc 

Si bé les parts baixes de les nostres rieres
són les més amenaçades (i amb elles
l’alocar), cal pensar que les parts altes, tot i
no ser tan accessibles, també tenen
problemes semblants: urbanitzacions,
plantacions, extracció de cabals d’aigua,
espècies invasores, explotacions forestals,
motos, etc. A les parts mitges i altes de les
rieres amb circulació d’aigua més o menys
constant al llarg de l’any, apareix la verneda,
comunitat forestal molt rica en espècies
vegetals que recorda més un bosc
centreuropeu que no pas un bosc
mediterrani. Dins d’aquest “jardí botànic”,
ara podem veure-hi el buixol (Anemome
nemorosa), una planta de la família de les
ranunculàcies que creix als boscos
caducifolis humits, com ara les vernedes,

fagedes i avetoses. A la nostra comarca, per
tant, és molt rara i només la trobarem a les
rieres més humides i frescals, com ara la riera
de Canyamars, acompanyant la verneda.
Aquesta planta només és visible els primers
mesos de l’any, de febrer a maig, ja que
aprofita l’època que els arbres encara no
tenen fulles i la llum del sol arriba fins a terra,
per treure les fulles i florir. La resta de l’any
queda en repòs en forma de rizoma (tija
subterrània amb aspecte d’arrel) sota terra.
Creix fent gespes extenses a la vora del curs
d’aigua. Les fulles, de color verd fosc, neixen
directament del rizoma i tenen un llarg pecíol
que acaba amb tres folíols (subdivisions de la
fulla) que tenen els marges dentats. Les flors
són de color blanc intens, tot i que poden
estar tenyides pàl·lidament de color rosa.
Tenen un nombre variable de tèpals (5-8) i
molts estams (peces masculines) i carpels
(peces femenines) al centre de la flor.
Aquestes flors són molt vistoses ja que són
força grosses i miren amunt, menys a la nit o
en època de sequera, que les flors es corben i
miren cap a terra. 

Moisès Guardiola

La galeria

Foto: M. Guardiola
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La vinca grossa o ciliada (Vinca major)

Català: vinca grossa o vinca ciliada
Castellà: vinca mayor, hierba doncella o

vincapervinca mayor
Vinca = del llatí Vinca, nom de la planta.
major = gran, grossa.

Si hem de buscar una planta que sigui
típica dels alocars maresmencs, aquesta és
la vinca grossa o ciliada (Vinca major). Tant
és així que botànicament aquesta comunitat
s’anomena “alocar amb vinca grossa”.

Aquesta planta té una distribució més
restringida que la de l’aloc: es troba
bàsicament a les rieres i rambles de les

comarques del Maresme, Barcelonès i
Empordà, tot i que esporàdicament pot
aparèixer a la resta del litoral català i sovint
s’ha naturalitzat a comarques d’interior
escapant-se de jardins.

A Catalunya tenim tres espècies de
vinques, la vinca grossa (Vinca major), la
vincapervinca (Vinca difformis) i la vinca
petita (Vinca minor), totes elles d’aspecte
molt semblant: llargues tiges més o menys
llenyoses que creixen tombades a terra i
d’altres que són erectes i porten les flors,
amb fulles ovades i oposades un xic
carnoses, i unes flors tubuloses grosses
formades per 5 pètals soldats a la base, de
color blau, blau-lilós o més rarament
blanquinoses. Però per diferenciar la vinca
grossa cal mirar a contrallum una fulla o els
sèpals (peces del calze de la flor) i veure si
hi ha pèls petits (cilis) al marge (millor mirar-
ho amb lupa!). L’època de floració va des de
març a juny.

La vinca grossa és una planta que cal
saber diferenciar i que indica una bona
qualitat del tram de riera on apareix, per tant
s’haurà d’escriure que s’ha trobat a l’apartat
de dades complementàries de la fitxa de
camp.

Moisès Guardiola

Fotos: M. Guardiola
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El magraner (Punica granatum)

Català: magraner
Castellà: granado

A tot el món existeixen dues espècies de
magraners, el magraner petit (Punica
protopunica) que només es troba a l’illa de
Socotra (al mar Aràbic, al nord de l’Índic), i
el magraner (Punica granatum), que és
oriünd de la Mediterrània oriental, de l’Índia
i de l’Iran. Aquest últim va ser introduït pels
fenicis a la Mediterrània occidental i
escampat pels romans i els àrabs, ha estat
cultivat per aprofitar els seus fruits i s’ha usat
com a planta ornamental. És per això que
no és gens estrany trobar-lo naturalitzat a les
rieres i rambles càlides i eixutes
maresmenques, junt amb l’aloc, on troba
unes condicions semblants a les de la seva
àrea d’origen.

És un arbust o arbre petit que pot arribar
als 6 metres d’alçada, és molt ramificat i les
branques són espinoses. Les fulles creixen

oposades dos a dos, són lluents, dures,
sense pèls, amb el marge no dentat i més
llargues que amples (fan entre 3 i 7
centímetres de llargada i entre 0,8 i 2
d’amplada).

Les flors són molt vistoses i flairoses, de
color vermell o taronja viu, grosses (fins a 5
cm de diàmetre), carnoses, que creixen soles
o en grups de fins a 3, amb la base de la flor
dura i sense pecíol, tenen molts estams.
Floreix a l’estiu i, per tant, ara és l’època de
trobar-lo amb flor.

El fruit és la magrana, que és un fruit
esfèric de color marró vermellós, que pot
arribar a fer 12 cm de diàmetre, té una pell
molt dura i difícil de pelar, i a dins hi ha
moltes granes carnoses que són comestibles
(tot i que hi ha magraners que són bords i
les magranes són una mica agres). Les
magranes maduren a finals d’estiu i principis
de tardor. Es diu que tenen virtuts per
eradicar cucs intestinals i tènies.

Moisès Guardiola

Foto: J. Corbera
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El raïm de moro (Phytolaca americana)

Català: raïm de moro, raïm de l’escopeta o
belladona borda

Castellà: fitolaca, hierba carmin o uvas de
América

El raïm de moro o fitolaca (Phytolacca
americana) és una planta originària
d’Amèrica del Nord que va ser introduïda a
Europa per ser utilitzada com a colorant per
a roba, caramels, paper i begudes.
Actualment és freqüent trobar-la a rieres,
marges de camins amb certa humitat i
plantacions de caducifolis i la seva
proliferació a determinats llocs arriba a ser
un greu problema. És parenta de la
bellaombra (Phytolacca dioica), arbre
originari d’Amèrica del Sud i que trobem
plantat als jardins i algunes platges.

El raïm de moro és una planta
lleugerament llenyosa a la base que pot
arribar als 3 metres d’alçada. Es diferencia
fàcilment ja que les tiges són vermelloses,

estriades i es ramifiquen generalment de dos
en dos. Les fulles són grosses (de 10 a 30 cm
de llargada i entre 5 i 10 d’amplada), ovades
i lanceolades, lluents, sense dents als marges,
i al revers tenen els nervis prominents i,
sovint, de color vermell fosc.

Les flors són petites, blanquinoses o
verdoses quan són joves i més tard es tornen
purpúries, s’agrupen en raïms als extrems de
les branques i tenen un petit pecíol. Tenen 5
tèpals, 10 estams (part masculina) i 10
carpels (part femenina) soldats.

El fruit és una baia esfèrica amb els pols
lleugerament aixafats (com una carabassa),
és petita (no més de 1,5 cm), de color negre
violàci i presenta 10 solcs o estries. Si
s’aixafa fa un suc de color vi negre i de gust
força amargant, si s’ingereix és vomitiu i
purgant, a causa de la presència
d’alcaloides.

Miquel Jover i Moisès Guardiola

Foto: J. Corbera
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L’ailant (Ailanthus altissima)

Català: ailant, vernís del Japó, fals vernís,
hivernenc.

Castellà: ailanto, árbol del cielo, árbol de los
dioses.

Origen: Xina i Corea.

L’ailant o vernís del Japó (Ailanthus
altissima) és un arbre originari de la Xina i de
Corea, que a mitjans del segle XVIII es va
introduir al nostre territori pel seu valor
ornamental, però també com a arbre
d’ombra i per tal de prevenir l’erosió del sòl
en talussos argilosos i marges de camins i
carreteres. Aquesta última pràctica ha permès
la seva expansió descontrolada en molts
llocs, on pot arribar a desplaçar les plantes
autòctones. 

A causa de la seva gran capacitat de fer
rebrots de rel, sovint forma denses
poblacions allà on la vegetació ha estat
pertorbada per acció humana, com per
exemple en vores de carreteres, al costat de
moltes cases i a les vores de rius i rieres.

És un arbre caducifoli, de creixement
ràpid i de capçada laxa i bastant ampla,

amb una alçada que pot arribar als 20
metres. La seva escorça és d’un color grisós,
llisa en els exemplars joves i lleugerament
fissurada en els més vells. Les fulles són
compostes, de 45-60 centímetres de
longitud i amb 13-31 folíols. Els folíols són
glabrescents (tenen poca pilositat), amples,
de forma triangular i amb 1-4 dents a la seva
base. Al revers de cada dent hi ha una
glàndula grossa. Si freguem les fulles,
aquestes deixen anar una olor desagradable.

Floreix a finals de la primavera i a l’estiu.
Les flors es disposen agrupades en panícules
d’uns 20 centímetres de longitud. Cada flor,
d’olor forta i desagradable, és petita i
verdosa, té 5 sèpals, 5 pètals, 10 estams
(part masculina) i 5 carpels (part femenina).

Els fruits, de 3-4 centímetres, són alats
(sàmares), com els dels freixes, amb la llavor
al centre, la qual cosa ajuda a la seva
dispersió i permet la propagació de
l’espècie. Inicialment, aquests fruits són
vermellosos, però més tard agafen una
tonalitat daurada o brunenca.

Miquel Jover i Moisès Guardiola

Foto: J. Corbera
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