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RESUM EXECUTIU  
 
La bassa de Can Dunyó fou construïda el 2013 com a bassa de laminació de les aigües d’escorrentia 
superficial del polígon industrial de Can Montcau. Fruit d’aquesta obra, es va crear un important 

reservori de biodiversitat a la plana al·luvial del Tenes, que s’ha vist degradada els darrers anys per 
una manca de gestió específica.  

 
La SCH es proposa com a entitat del 3r sector ambiental per tal de dur a terme un projecte de 

millora de la qualitat ambiental, que passa principalment per executar accions de millora en relació 
amb la qualitat de l’aigua i a la gestió dels hàbitats. L’entitat emprèn aquest projecte amb la 

voluntat d’incloure la participació de ciutadans del municipi mitjançant el voluntariat ambiental.  
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1 INTRODUCCIÓ 

En data 9 de desembre de 2019 es va realitzar una visita a la bassa, prèvia a la reunió amb els 
Regidors i la tècnica municipal de Medi Ambient. 

 
En data 22 de desembre de 2019 i 16 de gener del 2020 es realitzen dues visites de camps més a 

fons, que resulten força aclaridores pel que respecta a la qualitat de l’aigua. 
 

Fruit d’aquestes visites i la reunió s’elaboren les següents propostes que han de conformar un 
document amb, a grans trets, els principals problemes ecològics i les mesures de gestió adients per 

a la finca on es troba la bassa de Can Dunyó, previ a un acord de custòdia entre la Societat Catalana 
d’Herpetologia (d’ara endavant SCH) i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 

 
 

2 LA FUTURA BASSA  

L’equip tècnic de la SCH i els diversos socis interessats en el projecte cerquen recuperar les 
funcions ecosistèmiques i de gestió de les masses d’aigua que inicialment tenia la bassa de Can 

Dunyó (amb una extensió de 21.500 m²). Els primers anys després de la seva construcció, la bassa 
presentava aigües cristal·lines i assecament estival, amb absència de peixos i altres espècies 

al·lòctones. Això va portar a una gran diversitat de macròfits i la conseqüent presència d’aus 

adaptades a aquest escàs hàbitat a la plana vallesana1. Així mateix, aquestes comunitats són vitals 

per la reproducció d’amfibis2 i macroinvertebrats. Ens proposem doncs tornar a aquest estat 

ecològic inicial, amb els següents objectius clau: 
 

• Restablir les aigües cristal·lines de la bassa per a l’òptima proliferació dels macròfits. 
Aquest fet serà només possible amb una correcta gestió dels sediments i de la fauna 

al·lòctona introduïda. Creiem vital que hi hagi un assecatge estival i que, per tant, la 
majoria d’anys la bassa tingui caràcter temporal. Aquests aspectes es desenvolupen més 

endavant en el document. 

 
1 Espècies d’ocells d’interès: l’agró roig (Ardea purpurea), el martinet blanc (Egretta garzetta), el martinet 
menut (Ixobrychus minutus), la fotja (Fulica atra) la polla d’aigua (Gallinula chloropus), el cabusset 
(Tachybaptus ruficollis) i el camesllargues (Himantopus himantopus). 
 
2 Els primers anys varen haver-hi reproduccions massives de granota verda (Pelophylax sp.), així com 
destacables reproduccions de reineta (Hyla meridionalis) i gripau corredor (Epidalea calamita). 
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• Restaurar algunes bassetes temporals per garantir la reproducció d’espècies com el gripau 

corredor.  

• Potenciar l’establiment d’un bosc de ribera madur, mitjançant la restauració i gestió de 
salzedes i alberedes, principalment.  

• Crear prats de teròfits biodiversos, en combinació en algunes zones amb arbres en format 

devesa. Els hàbitats herbacis són dels  més amenaçats en el context vallesà i la seva 
potenciació és clau en el projecte. 

• Augmentar el valor ecosistèmic de la pineda de Can Dunyó, tot eliminant les espècies 
al·lòctones i duent a terme una correcta gestió forestal. 

 

 

3 PROPOSTES DE MILLORA A LA BASSA DE CAN DUNYÓ 

3.1 L’aigua 

L’aigua presenta, al llarg de l’any, una important terbolesa, no associada necessàriament a episodis 
intensos de pluja. Aquest fet és preocupant, ja que basses amb aquestes característiques haurien 

de presentar aigües transparents com a mínim a l’hivern. 
 

Actualment la principal causa d’aquesta terbolesa és la presència de fauna al·lòctona3, que altera 

l’ecosistema remenant contínuament els llims carregats de matèria orgànica del fons, destruint la 

vegetació bentònica, alterant la xarxa tròfica i generant bioturbació i eutrofització. 
Addicionalment, és possible que també existeixi o pugui arribar a existir un problema 

d’eutrofització, amb aigües carregades de nutrients provinents del torrent i de l'aqüífer, així com  
a causa l’acumulació de matèria orgànica en descomposició present en els llims del fons de la bassa.  

 
Addicionalment, existeix un clar problema d’acumulació de sediments fins en la cubeta de la bassa, 

que són fàcilment posats en suspensió per la fauna al·lòctona existent. Bona part d’aquests 
sediments provenen de les obres de construcció del polígon industrial, així com del tram de torrent 

que porta les aigües del polígon fins a la bassa, tram fortament erosionat.  A més a més, aquests 
sediments han modificat la geomorfologia de la cubeta de la bassa, restant-li profunditat i 

heterogeneïtat. Una de les primeres mesures de gestió, en funció del pressupost disponible, seria 

 
3 Com són les carpes (Cyprinus carpio), les gambúsies (Gambusia holbrooki), tortugues de florida (Trachemys 
scripta) i crancs americans (Procambarus clarkii). 
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la retirada de gran part d’aquests sediments que han format un petit con de dejecció a la part 

superior. A més, com es comenta més endavant, es podrien crear petites llacunes de decantació de 
sediments. 

 

 
Figura 1. Forta sedimentació dins la bassa provinent del torrent.  

 
El sistema de laminació del polígon inclou un tanc de tempestes que acumula els primers 10.000 

m3 de precipitació, per evitar que corrin torrencialment pel torrent i arribin a la bassa. Aquest tanc, 
però, no ha funcionat mai, i és per això que l’acumulació de sediments a la bassa és tan important. 

És previst que aquesta situació anòmala es resolgui durant el 2021. 
 

Així doncs, sabem que a la bassa arriben aigües de l’àrea del polígon així com aigües subterrànies 
i/o subsuperficials. La part més fonda de la bassa té contacte directe amb l’aqüífer (com a mínim 

quan la bassa va ser construïda) i sabem que hi ha transferència d’aigua de l’aqüífer a la bassa com 
a mínim quan l’aqüífer està a nivells alts (observacions personals). Aquest fet és important per 

configurar la millora de la bassa i llur qualitat ecosistèmica.  
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Figura 2. Torrent provinent del polígon industrial que condueix l’aigua pluvial fina a la bassa, 

presentant símptomes evidents d’erosió.  

 

 
Figura 3. Aigües amb presència d’algues nitròfiles al torrent.  

 
Bona part de l’any es pot observar  un curs circulant d’aigua en la meitat superior del torrent, amb 

un flux permanent d’aproximadament d’1 litre/segon. Aquesta aigua és transparent, però trobem 
una presència molt marcada d’algues nitròfiles. Després de diverses consultes, creiem que aquesta 

aigua prové d’alguna mina subterrània i és aigua d’aqüífer, que, a jutjar per les poblacions d’algues, 
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podria estar fortament eutrofitzada. Aquest fet podria causar terbolesa per eutrofització un cop les 

causes de la terbolesa per resuspensió s’hagin eliminat. 
 

Accions 1a fase: 

® Buidatge de la bassa mitjançant motobomba. L’assecament de la bassa, una espècie de 

reset ecològic, tindria diversos efectes positius: eliminació de bona part de la fauna exòtica, 
exposició a la degradació aeròbica de nutrients acumulats al sediment, creació de 

microhàbitats temporanis per l’avifauna, entre d’altres. En el procés de buidar la bassa 
caldrà extreure tota la fauna present.  

® Valoració  de la gestió dels hàbitats i dels sediments. El procés de buidatge servirà per 

valorar la transformació del vas de la bassa respecte a la seva batimetria inicial i valorar si 
és menester retirar-ne d’algunes zones. Així mateix també serà el moment per efectuar 

una desbrossada del canyís i poda d’alguns arbres.  
® Anàlisis químics mensuals de les aigües un cop efectuat el buidatge. Caldrà analitzar en 

profunditat com evoluciona la qualitat de l’aigua després de l’actuació principal. 

® A l’estiu següent, un cop es compti amb les dades dels censos de fauna, es procedirà a fer 

una anàlisi si les mesures preses han sigut efectives i en quin grau. 

 

Accions 2a fase: 

® Instal·lació mecanisme d’assecatge estival. Si l’experiment de provocar resets ecològics és 

satisfactori, es pot plantejar la construcció d’un mecanisme de buidatge de la bassa 

mitjançant una comporta. A causa de la natura de la bassa (periurbana, permanent de fora 
natural, etc.) aquests resets, en cas de ser eficaços, seran necessaris de manera regular per 

mantenir la qualitat ecològica d’aquesta. 

® És possible que amb l’eliminació de bona part de la fauna exòtica resolguem el problema 

de la resuspensió. Així i tot, un cop eliminat aquest pot tenir lloc un problema 
d’eutrofització de les aigües. Una proposta per a millorar l’aigua consisteix a introduir en 

el sistema una recirculació semi-continua de l’aigua, per garantir una millor oxigenació 
d’aquesta. L’aigua del freàtic s’interceptaria mitjançant un pou d’uns 10 m 

aproximadament, i s’extrauria amb un sistema de bombament amb un molí de vent, 
element etnogràfic que encaixaria amb el paisatge agrícola de la finca. La seva funció seria 

bombar l’aigua eutròfica del fons de la bassa i elevar-la a sobre del terraplè que tanca la 
bassa, on crearíem un circuit de tres basses que retornarien l’aigua a la bassa principal, tot 

creant salts d’aigua que oxigenin, entregant-la a continuació a la bassa principal. A més, 
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paral·lelament, aquestes tres bassetes crearien uns micro-hàbitats diferenciats idonis per a 

la reproducció dels amfibis i macroinvertebrats.  

® Una mesura addicional a la retirada de sediments seria la de dificultar el transport de 
sediments per part del torrent en el futur. Seria interessant plantejar la construcció de 

bassetes de decantació a l’entrada de la bassa on precipités la majoria de sediments i d’on, 
a més a més, serien més fàcils d’extreure.  

 
 

3.2 El torrent  

S’observen forces trams erosionats per la força del cabal d’origen pluvial que arriba del complex 

comercial. Molta d’aquesta erosió ha anat a parar a la bassa, creant una petita plana sedimentària 
a l’entrada. Aquesta forta erosió ha sigut causada pel no-funcionament del tanc de tempestes des 

de la creació de la bassa.  Actualment, tal com s’ha esmentat amb anterioritat, bona part de l’any 
el torrent té un petit flux, generat per la intercepció d’una antiga mina d’aigua quan es va crear la 

bassa.  
 

La posada en acció del tanc de tempestes millorarà substancialment el comportament erosiu del 
torrent en cas de grans avingudes d’aigua. El comportament previst d’aquest tanc serà el de recollir 

els primers 10.0000 m3 procedents de les teulades del polígon, l’acumulació d’aquests, i la posterior 
canalització cap a la xarxa de clavegueram. Des de la SCH plantegem que podria ser interessant 

tenir el control d’aquesta redirecció al clavegueram i que, eventualment, es pogués redirigir aigua 
del tanc de tempestes cap al torrent i cap a la bassa.  

 

Accions: 

® Al llarg de tot el recorregut del torrent, es proposa augmentar la secció del pas d’aigua per 

atenuar la força del cabal i l’erosió causada. Al tram mitjà del torrent caldria fer canvis de 

pendent per tal d’afavorir la creació de petites basses temporals annexes. 
® Retirada dels blocs de pedra del torrent en els trams que han afavorit l’erosió remuntant. 

® Plantació d’espècies arbòries de ribera, que permetin la fixació dels marges i redueixin 

així l’erosió. 

® Activació urgent del tanc de tempestes. 
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3.3 Aclarida dels salzes 

A l’entrada del torrent a la bassa  s’observa una densitat desmesurada de salzes nascuts de llavor 
en els marges i illes. Fóra interessant realitzar una aclarida de millora d’aquests petits rodals per 

tal d’accelerar el procés de maduració d’aquest bosc de ribera. Si els arbres segueixen creixent amb 
aquesta elevada densitat és possible que creixin alts i prims, essent molt vulnerables a ser tombats 

amb una ventada mínimament forta. Per millorar l’estructura del bosc, es proposa eliminar la 
majoria de peus (aproximadament 19 de cada 20), i controlar el creixement en alçada d’aquests. 

S’aprofitaran els troncs per fer tanques perimetrals a la bassa en els sectors més problemàtics. 
 

 
Figura 4. S’aprecia la gran densitat de salzes actual. 

 

 

3.4 Tractament de la vegetació aquàtica i gestió dels sediments 

S’observa que el canyís i la boga van colonitzant l’espai de les aigües lliures, a causa de l’acumulació 
de sediments que propicien la seva expansió, disminuint els espais oberts de la bassa La gestió 

d’aquesta vegetació té més a veure amb la gestió del sediment que no pas amb elles mateixes. Així 
mateix, tot i que actualment no és encara cap problema, s’haurà d’estar vigilant a aquest possible 

problema. 
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En el moment que s’assequi la bassa, s’haurà de fer una anàlisi del fons de la cubeta i de les 

sedimentacions patides, i aleshores valorar una actuació sobre el vas de la bassa i sobre l’ocupació 
d’aquesta per part del canyís i de la boga. És possible que el sediment hagi reblert bona part del 

vas, especialment les zones superiors i els voltants de les illes.  
 

Accions: 

® És possible que s’hagin de retirar part dels sediments acumulats tan a la part més fonda de 

la bassa com a les parts superiors per tal de restaurar la plena funcionalitat de laminació de 
la bassa, és a dir perquè contingui un mínim volum d’aigua. 

® L’acumulació de sediments, i tota la fauna microbiològica associada, comporta diverses 

conseqüències que s’han de tenir en compte per la gestió de la bassa. En primer lloc, 
aquesta acumulació ha comportat la impermeabilització de la cubeta, impedint la 

dessecació completa estival, que creiem clau per la gestió de la bassa, ja que ajudaria a 
volatilitzar els nutrients acumulats al seu fons i suprimiria part de la fauna exòtica que 

inevitablement serà introduïda en el futur. D’altra banda, aquesta acumulació de 
sediments propicia la presència d’estocs de N i P, nutrients claus per a la proliferació 

d’algues. Eliminant aquests estocs de manera regular podríem limitar la quantitat en excés 
d’aquests nutrients, garantint menys algal blooms i una aigua més cristal·lina.  

 
 

3.5 Pantalles de vegetació a la bassa 

Per tal d’augmentar la tranquil·litat dels ocells aquàtics, seria necessari reprendre, com a l’inici del 

projecte es pensà, la plantació i manteniment de pantalles vegetals denses, tant pel que fa als 
voltants de l’aguait com a l’altre banda de la bassa, sectors que per la seva posició queden més 

exposats. El fet que hi hagi visibilitat fa que les aus aquàtiques, tímides per naturalesa, rebutgin la 
bassa com a lloc de refugi pel fet que de manera continuada veuen gent passar. Així mateix, 

l’absència d’aquesta pantalla també permet amb major facilitat l’entrada de gossos a la bassa, factor 
de molèsties a la fauna molt remarcable. 

 
Paral·lelament, es vol regular la zona on solen aparcar els vehicles dels visitants, que es situa just a 

l’entrada de la bassa. Es proposa la instal·lació d’estaques o algun element físic per a prohibir 
l’aparcament (i l’entrada amb vehicles al bosc) i evitar així molèsties a la fauna, tant de la bassa 

com del propi boscany. 
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3.6 Els prats de teròfits 

El terraplè que tanca la bassa està dominat per un herbassar de teròfits nitròfils, monopolitzat per 
gramínies anuals i cards, molt poc divers. L’element causant és l’origen de les terres, provinents 

d’antics conreus i per tant riques en nutrients. Algunes zones també es troben densament poblades 
per espècies arbòries, especialment per oms. 

 

 
Figura 5. S’aprecia la baixa diversitat de gramínies i la predominança d’unes poques espècies 

nitròfiles. 

 
El present pla de gestió proposa l’establiment, al llarg de bona part del perímetre d’una devesa 

arbrada amb un estrat herbaci divers, amb un marc arbori irregular d’aproximadament arbres cada 
12-15 metres, deixant algunes zones més obertes. Aquest prat-devesa pot ser un bon complement 

a la bassa i al bosc, amb diversitat vegetal i d’invertebrats hi poden trobar un recurs alimentari 
ocells, rèptils, amfibis i micromamífers. 

 

Accions: 

® Picada anual de l’estrat herbaci, o dallada amb braç mecànic de martells, a finals d’estiu, 

un cop totes les llavors han madurat. Es dallaria tota la superfície per possibilitar, amb les 

primeres pluges de tardor, la germinació d’altres espècies.  

® Potenciar algunes zones d’aquests prats en format devesa, amb arbres en baixes densitats. 

En els llocs on actualment no es puguin aprofitar arbres ja existents, es plantaran freixes 
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de fulla petita (Fraxinus angustifolia), nogueres (Juglans regia), serveres (Sorbus domèstica), 

moixeres de pastor (Sorbus torminalis), arços blancs (Crataegus monogyna), entre d’altres.  

® Alguns pastors fan ús de l’espai amb ramats d’ovelles, les quals poden ser perjudicials per a 
la correcta proliferació d’herbàcies d’interès. La intenció inicial seria la d’interactuar amb el 

pastor per tal que pasturi els prats màxim 1 cop al mes. En cas que aquesta col·laboració no 
sigui reixida, es proposa la instal·lació d’una tanca de fusta que delimiti les zones de pas i el 

prat, per tal de protegir el prat de teròfits i la devesa dels herbívors, regulant l’accés dels 
animals. La tanca seria de fusta, amb dos travessers i base de ferro.  

 
 

3.7 Basses temporals per a amfibis 

Els anys posteriors a la construcció de la bassa de Can Dunyó es van construir dues bassetes 

temporals per amfibis, però a causa de l’establiment de la vegetació herbàcia s’ha desfet la 
impermeabilització natural. A més, s’omplien de l’aigua directa de pluja, el que suposa molta 

irregularitat. 
 

 
Figura 6. Basseta per a amfibis buida degut a que la vegetació que ha esponjat la 

impermeabilització per compactació. 
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Aquestes basses temporals són imprescindibles per a la reproducció d’algunes espècies, com el 

gripau corredor (Epidalea calamita) o el gripauet (Pelodytes punctatus). La seva recuperació 
requereix l’extracció de plantes i arbustos que hi han proliferat, amb retirada de sediments per a 

guanyar profunditat en la cubeta. Per fer-ho, es vol convocar unes jornades de voluntariat, 
coordinades entre la SCH i l’Ajuntament de Lliçà, per a fomentar la participació en la conservació 

de Can Dunyó i sensibilitzar la població sobre la importància d’aquests ecosistemes temporals. 
Caldria l’ús de maquinària per a ajudar en la retirada de sediments, i possiblement la 

impermeabilització del fons amb lona EPDM. 
 

Més enllà de les proposades en el sistema de bombament, es proposen dues bassetes en el marge 
del camí, impermeabilitzades en profunditat amb lona EPDM, però de poca profunditat per 

permetre el seu dessecament estival. S’alimentarien amb les aigües d’escorrentia del camí. Altres 
ubicacions també serien idònies per la construcció de petites bassetes 

 
 

3.8 La pineda 

Limitant amb la bassa hi ha una pineda de pi pinyer d’unes dues hectàrees, presumiblement 

plantada sobre la terrassa al·luvial del riu Tenes, ocupant el que hauria de ser domini de la omeda 
i de la resta del bosc de ribera.  

 

 
Figura 7. L’interior de la pineda. 
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El seu estat de conservació és deficient, a causa de l’alta densitat de plantació inicial, fruit de la 
competència intraespecífica molts dels pins han crescut inclinats, aquest fet ha comportat la 

caiguda de molts exemplars durant les últimes dècades, fet que ha comportat també l’esponjament 
de la plantació inicial, permetent l’establiment d’altres arbres.  

 
Aquesta Pineda ha actuat de dormidor per a moltes aus, fruit de les seves defecacions s’ha produït 

una naixença de moltes espècies, algunes d’elles exòtiques. L’espècie autòctona més remarcable 
que s’hi està expandint és el lledoner, observant-se algunes densitats molt elevades tant en 

raconades interiors com en el marge que limita amb la bassa.  
 

Es proposa una actuació forestal a la pineda amb l’objectiu d’aclarir els pins deixant només els 
millors exemplars i permetre així l’establiment del bosc potencial, així com per eliminar els 

diferents arbres d’espècies exòtiques. Es deixarien en peu alguns troncs de pins (eliminant la capçada 
només) per afavorir els invertebrats xilòfags, es deixaran piles de branques a terra perquè serveixin de 

refugi a la fauna i alhora tancar el cicle dels nutrients. Aquesta actuació es reforçaria amb plantades 
puntuals d’oms, freixes, pollancres, àlbers, i arbres minoritaris que complementarien la diversitat, 

com  til·lers, roures, serveres, moixeres de pastor, nogueres, amb tots els arbustos forestals que 
toquen.  

 
 

 

3.9 El riu Tenes 

La finca municipal arriba fins a el riu, que presenta un cabal mitjà de ≈1 m3/segon la majoria dels 
hiverns. Tanmateix, com a riu mediterrani de poc cabal pateix estiatge marcat, mantenint un cabal 

migrat fruit de les aportacions de les depuradores. 
 

En el tram de la finca presenta bosc de ribera a trams, amb un grapat d’arbres grans que han 
engendrat la majoria d’exemplars més joves, predominant els salzes, àlbers i pollancres. 

 
S’observen mates importants de canyes asiàtiques a segona fila de l’aigua, darrere del bosc de 

ribera, però a la llera contrària aquestes hi predominen en massa.  Hi ha força esbarzer i prat 
nitròfil, que apareixen pentinats per la riuades periòdiques. El que es proposa és arrencar aquestes 
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mates de canyes, així com les de tota la finca, i procedir a una plantada popular de bosc de ribera 

en tots aquells trams on no hi és present. 
 

 
Figura 8. El riu Tenes a l’alçada de Can Dunyó. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



PLA DE GESTIÓ: CAN DUNYÓ  
 
 

 
 
 

14 

4 PLA D’ACCIÓ 2021 

• Buidatge mitjançant motobombes durant el mes d’agost. 

• Recuperació dels estanyols temporals propers a l’aguait, amb voluntariat ambiental i l’ajut 

de la DIBA. 

• Tancament perimetral de la pista forestal que travessa el bosc. 
o Objectiu: reduir trànsit humà al boscany de Can Dunyó. 

o Fases: 2 fases, una primera afectant al límit del bosc i la pista principal (camí 
fluvial) i una segona afectant la pista que travessa el boscany (preservant aquesta) 

eliminant ramals que s’endinsen al bosc. 

• Recuperació de les pantalles vegetals: plantació d’arbusts perennifolis a les zones de camí 

més exposades visualment a la bassa, principalment a l’entorn de l’actual aguait i a la riba 

contrària a aquest. 

• Manteniment de la visibilitat de l’aguait vers la bassa, podant arbusts i canyís quan sigui 

menester.  

• Plantació vegetació de ribera a l’entorn del torrent, aigües amunt de la bassa de Can 

Dunyó fins al límit de la finca en custòdia, respectant l’espai insolat de la colònia de cria 

d’abellerol. 

• Recuperació i manteniment del prat perimetral de la bassa, més enllà de la pantalla vegetal 

anteriorment esmentada. Al 2021 es prioritzarà la zona al nord de l’actual aguait.  
o Objectiu: mantenir espais oberts, amb vegetació herbàcia, i una cobertura 

arbustiva/arbòria de menys del 20%. Augmentar la diversitat florística d’aquests 
amb el control selectiu de les espècies més predominants. 

o Mètodes: poda manual dels arbres joves, escapçament dels arbres més madurs. 
Retall puntual de la vegetació herbàcia. 

o Extra: d’existir romanent econòmic, passada de tractor petit amb picadora al 
setembre, per tal d’eliminat les herbàcies més predominants (especialment els 

cards). 

• Cerca de finançament per construir un sistema de buidatge de la bassa, preferentment a 

través dels ajuts PEIN. 
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5 CARTOGRAFIA 
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Batimetria de la bassa en el moment de la construcció. Cal destacar que l’aguait es va col·locar, finalment, en una ubicació diferent de l’aquí recollida. 


