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Els tritons del Montseny arriben a les instal·lacio ns 
del Centre de Fauna del Pont de Suert 
 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha 
traslladat una cinquantena d’exemplars de tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), 
nascuts al Centre de Fauna de Torreferrussa, a les noves instal·lacions del Centre de 
Fauna del Pont de Suert. Aquestes instal·lacions s’han dissenyat per tal de mantenir 
els exemplars en unes condicions ambientals tan semblants com sigui possible a les 
que es presenten en el seu hàbitat natural. En un futur es té previst ampliar el nombre 
d’aquaris per tal que el Centre de Fauna del Pont de Suert pugui acollir uns 500 
exemplars entre adults i juvenils. Els exemplars nascuts al Pont de Suert 
s’incorporaran al programa de reserva genètica de l’espècie, i en cas que sigui 
necessari permetran disposar de més exemplars per efectuar repoblacions dins el 
Parc Natural i Reserva de la biosfera del massís del Montseny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una  espècie exclusiva a Catalunya i molt amenaçada  

El tritó del Montseny és una espècie endèmica de Catalunya. Les seves poblacions, 
estimades en només uns 1.500 exemplars, es concentren en uns trams molt reduïts  
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de rieres dins el massís del Montseny i estan dividides en dos nuclis aïllats entre ells. 
Aquesta situació la posa al capdavant de les espècies més amenaçades: la Unió 
Internacional per a la Conservació de la Natura l’ha catalogat com a espècie en “Perill 
crític d’extinció”.  
 
El tritó del Montseny es va descobrir l’any 2005 i va suposar la troballa d’una nova 
espècie d’amfibi a Europa. És l’únic vertebrat exclusiu de Catalunya i el més 
amenaçat. 

Per garantir el futur de l’espècie, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural ha impulsat un pla de conservació conjunt amb la Diputació 
de Barcelona, a través del Parc Natural del Montseny i el Museu de Granollers, que 
inclou accions de gestió de l’hàbitat, seguiment de l’evolució de les poblacions i un 
programa de cria en captivitat. El programa està coordinat pel Grup de Treball de 
l’espècie, format per tècnics del Departament, de la Diputació de Barcelona, del 
Museu de Granollers, el Zoològic de Barcelona i altres especialistes en l’espècie.    

Aquesta espècie es troba en torrents d'aigües netes, fredes i molt oxigenades, en 
altures superiors a 600 metres. Es tracta d'un amfibi exclusivament aquàtic, adaptat a 
les aigües corrents. No realitza respiració pulmonar, sinó que respira per l'epidermis i 
l'epiteli bucal. Això provoca que la temperatura de l'aigua hagi de ser força baixa per 
mantenir una concentració d'oxigen elevada. A l'estiu, l'activitat superficial del tritó del 
Montseny pràcticament desapareix i els tritons es refugien en petites fissures al fons 
del torrent. 

   

 
  

Posta d’ou en una pedra    Ous i larves de tritó del Montseny 
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El Programa de cria en captivitat 
 
L’any 2007 es varen traslladar a Torreferrussa 20 exemplars adults de tritó per iniciar 
un programa pilot i valorar la viabilitat de la seva reproducció en captivitat. L’any 2010 
se'n van capturar 4 exemplars nous, que van permetre igualar el quocient sexual (sex 
ratio) de l’estoc de cria i comptar amb 5 parelles de la població occidental i 6 de 
l’oriental. Cal destacar que es una espècie que no s’havia criat mai en captivitat, i el 
centre va haver de realitzar un gran esforç tant en investigació com en inversions per 
aconseguir tirar endavant el projecte. Es calcula que gairebé un miler de tritons han 
nascut al centre. 
 

Resultats del programa de cria del tritó del Montseny durant els sis primers anys  
 

ANY ORIENTAL OCCIDENTAL TOTAL 

2007 19 29 48 

2008 85 126 211 

2009 51 152 203 

2010 131 81 212 

2011 63 101 164 

2012 48 42 90 

TOTAL 397 531 928 
 
La primavera del 2010 es van portar a terme els primers alliberaments d’exemplars 
criats en captivitat. Aquests alliberaments es van realitzar en dos torrents, un de 
proper a cada població, on l’espècie no hi era present, tot i que les condicions 
d’hàbitat eren aptes.  
 
La tardor de l’any passat es van fer nous alliberaments d’exemplars en el nucli 
occidental. En total s’han alliberat 81 individus nascuts al centre entre els anys 2010 i 
2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
        

 
 

 
 
 

���� Dossier de premsa ����                   
  

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Aliment ació i Medi Natural 
Adreça electrònica: premsa.daam@gencat.cat 
Telèfon de contacte: 93. 304.67.19  

 
 
Durant aquests tres anys s’han alliberat un total de 415 exemplars (292 a la població 
occidental i 123 a l'oriental). Les prospeccions portades a terme en les noves 
poblacions creades a partir dels exemplars del centre han permès constatar la 
supervivència dels exemplars alliberats altres anys. Tot i que es fa difícil avaluar-ne el 
percentatge, els resultats són prou esperançadors. S’ha observat que els exemplars 
recapturats presentaven unes bones condicions físiques i fins i tot s’ha detectat 
alguna femella amb presència d’oòcits a la cavitat celòmica.  
 
 

             
               

Instal·lacions del tritó del Montseny al Centre de Fauna de Torreferrussa 
 
 
Dins el Pla de cria en captivitat del tritó del Montseny es determina que com a mínim 
cal l’existència de tres centres de cria de l’espècie. En aquest sentit s’ha treballat 
conjuntament amb el Zoo de Barcelona, on es van traslladar uns exemplars el mes de 
febrer passat, i des d’avui s’incorpora el CF de Pont de Suert com a nou centre de 
cria.  
 
El Centre de Fauna del Pont de Suert 

El Centre de Fauna del Pont de Suert, a la comarca de l’Alta Ribagorça, es va crear 
l’any 1995 sota l’eix del Pla de conservació de la llúdriga a Catalunya. Actualment, junt 
amb el Centre Piscícola Ribagorçana, comprèn un conjunt d’instal·lacions per al 
manteniment en captivitat d’exemplars de les següents espècies: visó europeu 
(Mustela lutreola), llúdriga euroasiàtica (Lutra lutra) i cranc de riu autòcton 
(Austropotamobius pallipes). 
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Noves instal·lacions del tritó del Montseny al Centre de Fauna del Pont de Suert 
 
 
Els objectius principals del Centre són: 
 

� La recuperació de mamífers carnívors semiaquàtics i la seva reproducció en 
captivitat. Desenvolupament del Programa de cria en captivitat de la població 
occidental de visó europeu, inscrit dins de l’Estratègia de conservació de 
l’espècie i que depèn del seu Grup de Treball. 

 
� Reproducció en captivitat del cranc de riu autòcton com una de les actuacions 

prèvies del Pla de recuperació de l’espècie a Catalunya i manteniment d’un 
estoc de crancs durant actuacions d’emergència (sequeres, buidament de 
canals, etc.). 

 
� Informació, divulgació i sensibilització de la població en general sobre la 

importància i conservació dels ecosistemes fluvials i de la seva biodiversitat, 
així com augmentar el coneixement i suport dels ciutadans i institucions envers 
la conservació del visó europeu, la llúdriga, la truita comuna i el cranc de riu, 
com a espècies emblemàtiques dels nostres rius. 

 
� La inclusió del centre en el programa de cria del tritó del Montseny suposa un 

valor afegit a la implicació i compromís del centre en la conservació i divulgació 
dels ecosistemes fluvials. 

 
 



  
        

 
 

 
 
 

���� Dossier de premsa ����                   
  

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Aliment ació i Medi Natural 
Adreça electrònica: premsa.daam@gencat.cat 
Telèfon de contacte: 93. 304.67.19  

 

Els Centres de Fauna de Catalunya del Departament d ’Agricultura 

Els centres de fauna salvatge (CFS) tenen com a funcions principals rehabilitar i 
alliberar, en les millors condicions possibles, els exemplars de les espècies de la 
fauna autòctona protegides i participar en programes de cria en captivitat i de 
conservació ex situ. Aquestes tasques, juntament amb d’altres que es realitzen i que 
es poden portar a terme gràcies a les infraestructures i el personal capacitat de què es 
disposa, són les que fan dels CFS una eina fonamental en la conservació de la 
biodiversitat: treballant tècnicament, investigant, obtenint material científic per al futur, 
formant, sensibilitzant i educant. En aquest sentit, aquests CFS tenen un paper social 
molt important, tant en la simple recollida o acceptació dels exemplars trobats pels 
particulars i de la informació que se’ls dóna amb la carta d’agraïment, com pel que fa 
a les tasques educatives que s'hi porten a terme. Catalunya té competències 
exclusives sobre la gestió i protecció de la fauna salvatge en el seu territori. Per 
aquest motiu, durant la dècada dels 80 i de forma pionera, la Generalitat de Catalunya 
va anar creant progressivament una xarxa amb sis centres, per tal d’acollir els 
exemplars de fauna salvatge autòctona trobats ferits o desvalguts a la natura, amb la 
finalitat de donar servei a les demandes dels ciutadans. 
 
El Departament d’Agricultura disposa a tot Catalunya de 6 centres propis dedicats a la 
rehabilitació de fauna salvatge autòctona –principalment protegida– així com a la 
realització de programes de cria en captivitat d’espècies amenaçades: 
 
• CFS de Torreferrussa (Santa Perpètua de Mogoda, el Vallès Occidental)  

• CFS de Vallcalent (Lleida, el Segrià)  

• CFS del Canal Vell (Deltebre, el Baix Ebre)  

• CFS dels Aiguamolls de l'Empordà (Castelló d’Empúries, l’Alt Empordà)  

• CFS del Pont de Suert (el Pont de Suert, l’Alta Ribagorça)  

• Centre Ictiològic del Delta de l’Ebre (Amposta, el Montsià)  

Aquests centres, amb d’altres centres públics o privats especialitzats amb els quals  el 
Departament manté externalitzades (amb convenis, contractes o ajuts) part de les 
seves responsabilitats, formen la Xarxa de Centres de Fauna de Catalunya, i el 
funcionament es realitza en part mitjançant encàrrec de gestió amb l'empresa pública 
Forestal Catalana, SA. 
 
Pont de Suert, 30 de novembre de 2013 


