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SEGUIMENT DE LA MIGRACIÓ DE LES AUS PLANEJADORES
El grup d´ornitologia de l´ANT ha organitzat per al dissabte, 9 de setembre, de les 17 a les 19
hores, al peu de la torre de guaita del Tabor una sessió de Seguiment de la migració de les aus
planejadores, com ja anunciàvem a l´agenda del full informatiu del mes passat.
A partir de finals d´agost, i fins a mitjans d´octubre, es pot seguir la migració, en pas postnupcial, de les aus planejadores en el seu recorregut del nord cap al sud. Essent cap a mitjans de
setembre quan es detecta el pas més important i són espècies de rapinyaires com ara l´Aligot
vesper, l´Arpella, el Xoriguer, l´Àguila pescadora, etc., i d´altres com ara la Cigonya blanca i la
Cigonya negra.
Per accedir-hi es pot pujar amb vehicle fins a l´aparcament situat al costat de la torre de
telecomunicacions del Tabor i, des d´allí, hi ha un petit recorregut a peu fins la torre de vigilància
contra els incendis. És una activitat oberta a tothom.
Cal dir que en el nostre entorn també es segueix la migració des de punts com el turó de la
Bruguera i, des d´altres municipis, a Sant Boi de Llobregat, des de l´ermita de Sant Ramon, al
Montbaig, i a Begues, des del mirador El Mur.
A més distància, al Parc de la Serra de Collerola es fa d´una manera més continuada, així com
des del Parc del Garraf i del Parc del Foix.

A dalt, vista de Barcelona des del peu de la torre de guaita del Tabor. Al mig, exemplar d´Aligot vesper (Pernis apivorus) fotografiat per Juan Mora des del turó de la Bruguera.
A baix, panoràmica de la vall de Torrelles de Llobregat des del turó de la Bruguera.

9è CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA TORRELLENC
Us tornem a recordar que l´ANT ha convocat el 9è Concurs de fotografia naturalista que tradicionalment
es convoca, cada dos anys, coincidint amb la Festa Major de Sant Martí (11 de novembre).
Us animem a preparar les vostres fotografies, amb prou antelació, en les tres modalitats del concurs
(fauna, flora i paisatge) per ajudar a divulgar els valors naturals del nostre entorn. Penseu que una bona
part del terme municipal de Torrelles de Llobregat és dins la xarxa Natura 2000 (els espais naturals
protegits per la Unió Europea) i incorporat a l´Espai d´Interès Natural de l´Ordal (EIN de l´Ordal), el qual
junt amb el parc del Garraf, i d´altres, formen el Lloc d´Importància Comunitària (LIC) i Zona d´Especial
Protecció per a les Aus (ZEPA) Serres del Litoral Central.
Les bases del concurs es tornen a publicar en aquest mateix full informatiu i estaran penjades al nostre
web. També es tornaran a repartir per correu electrònic coincidint amb aquest lliurament, corresponent al
mes de setembre.
Feu fotografies de la fauna, la flora i el paisatge de l´entorn de Torrelles de Llobregat i presenteu-les al
concurs.

COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT
Acompanyem com sempre aquest full informatiu amb un
document, el número 184 dins de la col·lecció, que porta el títol
“Viatge ornitològic 2015. Secans de Lleida, estany d´Ivars,
Pallars Sobirà i Sierra de Guara”.
Per confeccionar aquest document hem recollit el diari
personal del viatge de Rosa Simon, presidenta de l´ANT, i ho
hem completat amb la llista d´espècies d´ocells detectats,
realitzada per Francesc Capdevila.
És una tradició de la nostra associació organitzar cada any
una sortida ornitològica aprofitant el pont de primers de
desembre. En els últims anys hem anat publicant un document
de cada viatge. L´any passat es va anar a Alfés, Ateca i
Gallocanta. El document es va publicar el mes de febrer
d´enguany.
Si tenim en compte que el primer viatge organitzat pel grup
d´ornitologia de l´ANT, en aquest pont del 6 al 8 de desembre,
va ser l´any 2000, i que s´ha anat fent continuadament, el 2016
era el que feia disset.
Les destinacions anteriors, foren les següents:
2000 Viatge a la Camarga.
2001 La Nava, Villafáfila i Astúries.
2002 Gallocanta, riu Piedra i Belchite.
2003 Bardenas i Pirineu de Navarra.
2004 Doñana.
2005 Costa del Cantàbric.
2006 Extremadura.
2007 Andújar.
2008 Llacuna de Pitillas i vall d´Echo.
2009 Cap de Gata i el Fondo.
2010 Villafáfila i Sierra de Culebra.
2011 Pirineu, secans de Lleida i delta de l´Ebre.
2012 Aiguamolls de l´Empordà, Cap de Creus, l´Albera i
Cadí-Moixeró.
2013 Cerdanya, Pallars i delta de l´Ebre.
2014 Els Ports i delta de l´Ebre.
2015 Pallars i serra de Guara.
2016 Alfés, Ateca i Gallocanta.
El document del viatge de l´any 2015, per diverses causes, no
s´havia publicat. Ara l´hem pogut recuperar.
El principal objectiu ornitològic del viatge del 2015 era
aconseguir veure el Mussol pirinenc (Aegolius funereus), cosa
que es va aconseguir la primera nit del viatge, als boscos de
Tornafort, al Pallar Sobirà.
Altres destinacions del viatge per intentar prospectar diversos
ecosistemes van ser els secans de Lleida, l´estany d´Ivars
d´Urgell, i ja a Aragó, Montanyana, Rodellar i
l´Embalse de Vadiello a la serra de Guara.

RECULL DE PREMSA
Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de
premsa, el número 102 dins de la col·lecció, que porta
el títol Ous contaminats per Fipronil.
Es tracta d´informacions recollides del diaris El Punt
Avui, Ara i El Periódico, que tracten sobre els ous
contaminats amb l´insecticida Fipronil que va arribar a
les granges de gallines de Bèlgica de forma il·legal i
que es va traslladar als ous i els seus derivats.
Fins i tot una partida de productes derivats
contaminats ha arribat a Barcelona tot i que s´ha retirat
abans del seu consum.
A continuació reproduïm una informació d´agència
publicada pel diari digital Vilaweb.
La partida d’ous amb fipronil retirada a Catalunya
era d’una empresa de Barcelona
La partida de 50 quilos d'ous en pols amb fipronil
retirada a Catalunya era d'una empresa de Barcelona,
han informat a Europa Press fonts sanitàries, que han
reiterat que els envasos procedents dels Països Baixos
no havien estat comercialitzats.
18.08.2017
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La partida de 50 quilos d’ous en pols amb fipronil retirada
a Catalunya era d’una empresa de Barcelona, han informat
a Europa Press fonts sanitàries, que han reiterat que els
envasos procedents dels Països Baixos no havien estat
comercialitzats.
L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i
Nutrició (Aecosan) ha ordenat la retirada de la partida d’ous
en pols contaminats i que no havia entrat en la cadena
alimentària.
El fipronil és un producte no autoritzat per al seu ús en
animals de producció d’aliments, si bé, en aquest cas, ha
estat utilitzat per tractar la presència d’un àcar denominat
‘Dermanyssuss gallinae’ en gallines.
Precisament, el passat 11 d’agost, es va comunicar, a
través del Sistema Europeu d’Alerta Ràpida per a Aliments i
Pinsos (RASFF), la distribució des de França d’una partida
d’ou líquid pasteritzat destinada a un establiment situat al
País Basc, si bé es va actuar de forma “immediata” i es va
immobilitzar aquesta partida abans d’entrar en algun procés
de fabricació.

16è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
Les respostes correctes a les dotze fotografies del concurs de les quals en Sergi Sales ha donat les solucions, fins el mes de juny, són
les següents:

Foto nº 1:

Anas acuta
Pintail

Foto nº 2:

Calonectris diomedea
Cory´s Shearwater

Foto nº 3:

Alopochen aegyptiacus
Egyptian Goose

Foto nº 4:

Tringa erythropus
Spotted Redshank

Foto nº 5:

Passer hispanoliensis
Spanish Sparrow

Foto nº 6:

Falco columbarius
Merlin

Foto nº 7:

Larus genei
Slender-billed Gull

Foto nº 8:

Porzana parva
Little Crake

Foto nº 9:

Athene noctua
Little Owl

Foto nº 10:

Tringa glareola
Wood Sandpiper

Foto nº 11:

Limosa lapponica
Bar-tailed Godwit

Foto nº 12:

Calidris melanotos
Pectoral Sandpiper

Aquestes eren les dues fotografies del mes de juliol.

Ànec cuallarg
Ánade Rabudo
Baldriga cendrosa
Pardela Cenicienta
Oca egípcia
Ganso del Nilo
Gamba roja pintada
Archibebe Oscuro
Pardal de passa
Gorrión Moruno
Esmerla
Esmerejón
Gavina capblanca
Gaviota Picofina
Rascletó
Polluela Bastarda
Mussol comú
Mochuelo
Valona
Andarríos Bastardo
Tètol cuabarrat
Aguja Colipinta
Territ pectoral
Correlimos Pectoral

6è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ D´AUS
A l´hora de tancar la redacció d´aquest full informatiu encara no disposàvem de l´actualització de la classificació ni les solucions del
mes de juliol.
Qui vulgui participar en aquest concurs, encara hi és a temps, només ha de demanar de rebre les fotografies a l´adreça electrònica
salessergi@gmail.com. Cal enviar les respostes, abans de finals de cada mes, a la mateixa adreça electrònica. Us animem a ferho. Volem potenciar la participació en el concurs.
En el full informatiu del febrer i del març ja es van publicar les bases d´aquest concurs i són accessibles al web junt amb les fotos de
cada mes.
Aquestes dues fotografies següents són les corresponents al mes d´agost, per a les quals hi havia de temps per respondre fins el 31
d´agost.

En Sergi Sales va enviar, a mitjans de juliol, deu fotografies d´ulls d´ocells, corresponents a la segona prova extra del concurs.
A 0,2 punts per espècie, la puntuació màxima arribaria als dos punts.
El termini per respondre acabava el 30 d´agost. Reproduïm el text rebut.
Adjunto les fotos de la segona prova extra.
Cada encert puntua amb 0,2 punts
Hi ha temps fins el 30 d´agost, per si algú marxa de vacances.

PRIMERES OBSERVACIONS D´AUS ESTIVALS DEL 2017
Com cada any publiquem el recull de les primeres
observacions d´espècies d´aus estivals i migradores.
Els observadors que han aportat dades personals són:
Tomás Blasco Martín (TBM), Vicenç Roig Vidal (VRV) i Rosa
Simon Julià (RSJ).
Les observacions fetes durant la marató ornitològica del
dissabte, 8 d´abril, són de Rosa Simon, Pep Domènech i
Vicenç Roig, els únics participants en l´edició d´enguany.
Enguany s´ha fet notar una presència més abundant de
l´habitual de dues espècies: Xot i Puput.
Cal detallar que alguna de les espècies observades, si bé
són estivals a Catalunya, no nidifiquen en el nostre entorn
sinó que són de pas.
Algunes espècies regulars, i que es van veure l´any passat, no s´han detectat: Bitxac rogenc, Cotxa cua-roja, Tallarol de
garriga i Tallareta vulgar.
Enguany, en els censos d´aus nocturnes, tampoc no s´ha detectat el Siboc (Caprimulgus ruficollis) espècie habitual fins
l´any 2014.
Del Corriol petit (Charadrius dubius) només s´han fet diverses observacions d´una parella en el mes d´abril.
Sobre l´Àguila marcenca si bé la primera observació és molt tardana, sembla que nidifica a la vall de Sant Climent, zona
que caldria prospectar des de dalt la serra, per detectar-la més aviat en els propers anys.
Espècie

Nom comú

Lloc

Observadors

Delichon urbica
Upupa epops
Jynx torquilla
Hirundo rustica
Apus melba
Hirundo rustica
Hirundo rustica
Phylloscopus bonelli
Apus melba
Luscinia megarhynchos
Otus scops
Otus scops
Luscinia megarhynchos
Cuculus canorus
Jynx torquilla
Phylloscopus bonelli
Apus melba
Charadrius dubius
Merops apiaster
Ficedula hypoleuca
Charadrius dubius
Hippolais polyglotta
Streptopelia turtur
Apus apus
Apus apus
Merops apiaster
Apus apus
Oriolus oriolus
Lanius senator
Caprimulgus europaeus
Cuculus canorus
Muscicapa striata
Falco subbuteo
Circaetus gallicus

Oreneta cuablanca
Puput
Colltort
Oreneta vulgar
Ballester
Oreneta vulgar
Oreneta vulgar
Mosquiter pàl·lid
Ballester
Rossinyol
Xot
Xot
Rossinyol
Cucut
Colltort
Mosquiter pàl.lid
Ballester
Corriol petit
Abellerol
Mastegatatxes
Corriol petit
Bosqueta vulgar
Tórtora
Falciot negre
Falciot negre
Abellerol
Falciot negre
Oriol
Capsigrany
Enganyapastors
Cucut
Papamosques gris
Falcó mostatxut
Àguila marcenca

Rectoria
can Sostres
font del Maset
torrent sant Martí
casc urbà
can Coll
casc urbà
can Riera
can Riera
cooperativa
cooperativa
can Mas
can Mas
can Mas
can Mas
can Riera
casc urbà
can Gallina
can Riera
can Riera
can Gallina
planta de compostatge
font del Vidre
can Sostres
cal Deu
Mig món
can Roig
cooperativa
can Gallina
can Gallina
can Pinet
font del Cucut
ca l´Heras
Tabor

VRV
VRV
TBM
VRV
VRV
TBM
RSJ
TBM
TBM
RSJ
RSJ
marató
marató
marató
marató
marató
marató
marató
VRV
VRV
VRV
VRV
VRV
VRV
RSJ
TBM
TBM
RSJ
VRV
VRV
TBM
VRV
TBM
VRV

Data

Hora

27/2
13/3
20/3
26/3
29/3
29/3
1/4
2/4
2/4
2/4
2/4
8/4
8/4
8/4
8/4
8/4
8/4
8/4
14/4
14/4
14/4
14/4
14/4
18/4
18/4
19/4
19/4
24/4
30/4
21/5
3/6
25/6
12/7
20/8

8,30
7,45
8,20
14.45
7,40
17,40
9,00
10,15
11,00
11,00
19,30
6,00
6,00
7,00
7,00
8,00
10,00
12,00
8,20
8,35
11,45
12,45
18,45
7,45
10,00
12,00
20,15
9,30
16,30
21,30
18,50
20,00
20,35
17,20

OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES
Us recordem que el grup d´ornitologia de l´ANT té interès en recollir el màxim nombre de dades sobre les diverses espècies d´aus del nostre entorn. Si feu
qualsevol observació, a Torrelles de Llobregat i el seu entorn, ho podeu comunicar a la nostra adreça electrònica ant.laformiga@gmail.com.
Cal donar les següents dades: espècie, nombre d´exemplars, data, hora i lloc de l´observació.
A continuació publiquem les observacions que ens han comunicat del mes d´agost.
Corb (Corvus corax) (2 ex.) + Abellerol (Merops apiaster) (20 ex.) observats sobrevolant el casc urbà
Dimecres, 30 d´agost del 2017, a les 9 hores.
Observador: Pep Domènech
Àguila marcenca (Circaetus gallicus) (1 ex.) observat fent l´aleta per sobre el turó de la creu de can Cartró.
Diumenge, 27 d´agost del 2017, a les17,50 hores.
Observador: Vicenç Roig
Esparver (Accipiter nisus) (2 ex.) observats per sobre el coll de la creu de can Querol.
Dissabte, 26 d´agost del 2017, a les18,40 hores.
Observador: Vicenç Roig
Oreneta de ribera (Riparia riparia) (2 ex.) observats en migració des del Tabor.
Dissabte, 26 d´agost del 2017, a les18,10 hores.
Observador: Vicenç Roig
Falcó mostatxut (Falco subbuteo) (1 ex.) observat en migració des del Tabor.
Dissabte, 26 d´agost del 2017, a les 18,05 hores.
Observador: Vicenç Roig
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta ) (1 ex.) observat a ca l´Heras.
Dimarts, 22 d´agost del 2017, a les 20 hores.
Observador: Tomás Blasco
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) (1 ex.) observat a la pedrera de can Gallina.
Diumenge, 20 d´agost del 2017, a les19,40 hores.
Observador: Vicenç Roig
Cornella negra (Corvus corone) (3 ex.) observats a la planta de compostatge.
Diumenge, 20 d´agost del 2017, a les 19,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Abellerol (Merops apiaster) (60 ex.) observats en vol per sobre la Cooperativa.
Diumenge, 20 d´agost del 2017, a les 19 hores.
Observadora: Rosa Simon
Esparver (Accipiter nisus) (1 ex.) observat en migració des del Tabor.
Diumenge, 20 d´agost del 2017, a les17,40 hores.
Observador: Vicenç Roig
Àguila marcenca (Circaetus gallicus) (1 ex.) observat aixecant-se de la vall de Sant Climent i enlairant-se per sobre el Tabor..
Diumenge, 20 d´agost del 2017, a les17,25 hores.
Observador: Vicenç Roig
Enganyapastors (Caprymulgus europaeus) (X ex.) escoltats entre can Riera i can Mas.
Dimarts, 15 d´agost del 2017, a les 21,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Cabra boja (Strix aluco) (1 ex.) observat posant-se en un pi al camí de can Riera.
Dimarts, 15 d´agost del 2017, a les 21,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Mussol (Athene noctua) (2 ex.) escoltats a can Riera.
Dimarts, 15 d´agost del 2017, a les 21,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Abellerol (Merops apiaster) (80 ex.) observats en vol molt alt per sobre de can Reinal.
Dimarts, 15 d´agost del 2017, a les 19,40 hores.
Observador: Vicenç Roig
Papamosques gris (Muscicapa striata) (3 ex.) observat un adult peixant dos joves.
Diumenge, 13 d´agost del 2017, a les 20,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Cornella negra (Corvus corone) (5 ex.) observats sobrevolant el casc urbà.
Dissabte, 12 d´agost del 2017, a les 12,30 hores.
Observadora: Rosa Simon
Esparver (Accipiter nisus) (1 ex.) observat sobrevolant el casc urbà.
Dilluns, 7 d´agost del 2017, a les 7,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (2 ex.) observats a la riera, a prop del camí de can Gallina.
Diumenge, 6 d´agost del 2017, a les 20,50 hores.
Observador: Vicenç Roig
Accipiter nisus. Foto: Juan Mora

XOT JOVE
El dijous, 3 d´agost, la
Núria Font, de la casa de
colònies de can Mas, es va
posar en contacte amb
membres de l´ANT perquè
els hi havia entrat, a una
dependència de la casa, un
exemplar jove de xot (Otus
scops).
Va consultar què havien
de fer.
Se li van donar les
recomanacions habituals,
com les que figuren a la
última pàgina d´aquest full
informatiu.
Posteriorment ens va enviar
una sèrie de fotografies de
l´exemplar, de les quals en
reproduïm algunes.
Van optar per no portar-lo a
un centre de recuperació i, a la
nit, va volar allunyant-se de la
casa.
A la marató ornitològica
d´enguany, el 8 d´abril, es va
sentir el primer cant del xot
molt a prop de can Mas.
Enguany també s´ha sentit a
cantar sovint dins del casc urbà
de Torrelles de Llobregat i es
va recollir un poll per portar-lo a
la clínica veterinària Molins, de
Sant Vicenç dels Horts, on
passen els agent rurals a
recollir-lo per portar-lo a un
centre de recuperació, com
s´informava el mes passat.

OBSERVACIONS DE MAMÍFERS
Informa Emili Roig que el diumenge, 13 d´agost, a la tarda, anant cap a Santa Maria de Cervelló, va observar un exemplar de guineu
(Vulpes vulpes) al costat
del camí, a prop de can
Riera, que no fugia. Va
fotografiar-lo amb el
mòbil.

Informa Vicenç Roig que el diumenge, 13 d´agost, a les 19,30 hores, a l´esplanada de can Balasc de baix, va observar un exemplar
de Conill (Oryctolagus cuniculus).
Informa Vicenç Roig que el dimarts, 15 d´agost, a les 19,50 hores, a prop de can Reinal, va observar un exemplar d´Esquirol (Sciurus
vulgaris).

RECUPERACIÓ DE LES VERNEDES
Ens fem ressò d´una informació publicada al digital Ecodiari sobre una iniciativa de l´Agència de l´Aigua de Catalunya i el CREAF per
a la recuperació de les vernedes. Aquest hàbitat de ribera es troba en regressió des de fa dècades i es vol invertir aquesta dinàmica. Es
començarà per actuar en tres zones pilot.

Comença el projecte de recuperació de les vernedes a la zona mediterrània
La iniciativa, amb una durada de 4 anys, compta amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i l’ACA com a socis i pretén
invertir la degradació i regressió d’aquest hàbitat de ribera a Catalunya
Es treballarà en tres zones pilot, la conca del Besòs, l’Alt Ter i l’Alt Segre
Redacció | 27/07/2017
Representants dels socis del projecte després de la reunió
inicial. Foto: ACA

El passat divendres va tenir lloc a la seu del Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), a Solsona,
la reunió d’inici del projecte Life Alnus, centrat a
millorar la conservació de les vernedes mediterrànies.
L’objectiu és invertir la regressió i la degradació
d’aquesta hàbitat de ribera a Catalunya, per mitjà
d’accions que es puguin transferir a la resta de les
conques catalanes i també a escala mediterrània.
Per aconseguir-ho, es treballarà en tres zones pilot:
les conques del Besòs, de l’Alt Ter i de l’Alt Segre.
Aquests espais inclouen 24 zones d’especial
conservació (ZEC) i un 45% de la distribució regional
de l’hàbitat del vern.
Una verneda és un bosc de ribera que prolifera en
llocs amb abundància d’aigua i poca insolació. Tot i
que l’arbre més característic d’aquest ecosistema és
el vern (Alnus glutinosa), hi pot haver vernedes sense
aquest característic arbre. Aquest tipus de bosc també afavoreix el creixement d’altres espècies vegetals com l’avellaner o el saüc.
Les accions estan plantejades per aconseguir el màxim impacte amb el mínim cost, tot deixant que l’hàbitat es reorganitzi per si sol a
través d’actuacions clau. En aquest sentit, es tindran en compte les problemàtiques específiques de cada zona, com la desaparició dels
grans boscos, la regulació hidrològica o la reintroducció de l’hàbitat en zones sobreexplotades, entre d’altres.
Per primera vegada es farà un acord amb una central hidroelèctrica, Estabanell y Pahisa Energia S.A, per a l’alliberament del cabal
necessari per fer pujar el nivell freàtic i millorar l’estat de conservació d’algunes zones de ribera concretes.
Life Alnus és un projecte de LIFE Nature & Biodiversity, i té una durada de quatre anys (fins al mes de juny de 2021). Són socis del
projecte el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (que n’és coordinador), l’Agència Catalana de l’Aigua, la Fundació Universitària
Balmes – CERM – Uvic- UCC (a través del Centre d’Estudis del Rius Mediterranis - CERM), la Fundació Catalunya La Pedrera i MN
Consultors en Ciències de la Conservació SL.

ARXIU GAVIN
El passat 20 de juliol es va rebre la confirmació de la recepció per part de l´Arxiu Gavin del
paquet que contenia les nostres publicacions disponibles en paper.
A finals d´abril havíem rebut la petició de l´arxiver Josep Sansalvador demanant-nos si els hi
podíem enviar. Aquest arxiu és al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer.
A continuació reproduïm una breu informació de la Viquipèdia.
Arxiu Gavín. Centre de Documentació de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya
L'Arxiu Gavín és considerat un arxiu de caràcter particular, ja que el seu fons documental s'ha creat,
recopilat, gestionat i preservat per la iniciativa d'una sola persona, el Sr.Josep Maria Gavín i Barceló. La
seu de l'arxiu ha estat fins al 2008 a Valldoreix (Sant Cugat del Vallès). A partir del 2008 l'arxiu fou
traslladat al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes (Os de Balaguer).
L'Arxiu Gavín està format per un conjunt de fons documentals i col·leccions produïts per diverses
persones o entitats. El creador de l'arxiu fou Josep Maria Gavín i Barceló, a partir de les seves
col·leccions personals. A aquests fons s'hi sumaren altres col·leccions recollides i ordenades per Gavín,
així com donacions i aportacions fetes per altres persones o entitats.
La temàtica d'aquests fons o col·leccions documentals és diversa però en conjunt té un fil conductor, i és
que la major part dels documents contenen informació relacionada amb la cultura popular i religiosa
principalment de Catalunya. Motiu pel qual se'l defineix com a Centre de Documentació de Cultura
Popular i Religiosa de Catalunya.

VOLTOR NEGRE AL PIRINEU
A continuació reproduïm una nota informativa sobre el Voltor negre al Pirineu extreta del web de Trenca. S´informa de l´anellament de
cinc polls de Aegypius monachus a la colònia de cria de Boumort, dins del projecte de reintroducció. Enguany hi havia catorze parelles
establertes a la zona.

S’han marcat els cinc polls de voltor negre nascuts aquest any
27 de juliol del 2017
Durant les primeres setmanes de juliol s’han marcat els cinc polls de voltor
negre nascuts aquest any a la colònia catalana, a la Reserva Nacional de Caça
de Boumort (Lleida), lloc on es duu a terme el Projecte de Reintroducció
d’aquesta espècie en el Prepirineu català, iniciat al 2008.
El poll de “Muga” y “Neo”, després del seu marcatge amb GPS, amb l’emissor visible a
l’esquena.

De les catorze parelles de voltor negre, aquest any dotze d’elles van realitzar la
posta als inicis de la temporada. D’aquestes parelles al final solament van arribar
a sortir set polls, dels quals cinc van aconseguir sobreviure fins el dia d’avui.
Els cinc polls es van marcar als 80 dies de vida, tots ells van ser equipats amb
emissors GPS de satèl·lit i de telefonia mòbil, col·locats a la seva esquena amb
un arnés confeccionat a mida per un tècnic especialitzat.
Vista des-de la distància d’un dels nius.

La informació obtinguda per aquests GPS és molt valuosa per conèixer els
moviments dels joves en dispersió i així saber més de la biologia dels voltors
negres, a més d’ajudar als tècnics a actuar amb rapidesa en cas que salti l’alarma
per inactivitat, ja que pot significar que l’animal es trobi ferit o, en el pitjor dels
casos, mort.
La novetat d’aquest any pel que fa a la temporada reproductora d’aquesta
colònia ha estat que dues parelles, que per diferents circumstàncies portaven uns
quants anys intentant criar sense èxit, per fí han aconseguit treure endavant els
seus respectius polls.
Un dels polls ja marcat tornat al seu niu
Manipulació d’un dels polls

Manipulació d’un dels polls

El projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus està promogut per la Generalitat de Catalunya (a través del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de Territori i Sostenibilitat) i la Fundació Catalunya-La Pedrera.
GREFA i Trenca participen en l’assessorament i l’execució del projecte, junt amb el personal de la RNC de Boumort. L’Obra Social
“La Caixa” (via conveni amb la Generalitat de Catalunya), REE i Fundación Biodiversidad participen de manera destacada en el
finançament del projecte.

DIA INTERNACIONAL DELS VOLTORS
Al Pirineu català és una de les poques zones d´Europa on es poden veure les quatre espècies de voltors del continent.
Al web de la Generalitat s´anuncia la celebració del Dia Internacional dels Voltors que es realitzarà el dissabte, 9 de setembre.
A continuació reproduïm la informació del web i el cartell de l´activitat organitzada per l´associació Trenca a Siall, al Mirador dels
Voltors (desviament cap a Siall que surt de la carretera que va d'Isona a Coll de Nargó)

9 de setembre - Dia Internacional dels Voltors
22/08/2017
Per tercer any consecutiu es dedica un dissabte del mes
de setembre als voltors. A tot el món es duran a terme
diferents activitats per donar a conèixer aquestes espècies i
el seu important paper en la natura.
Fotografia d'Albert Burgas

Els voltors pertanyen a la família dels ocells rapinyaires,
però la seva anatomia no està preparada per a poder caçar
preses vives, sinó per a aprofitar les despulles dels animals
morts. El seu paper en la natura esdevé així de vital
importància doncs la seva capacitat per a eliminar
ràpidament els cadàvers els converteix en autèntics sanitaris,
tot evitant la propagació de malalties.
A Catalunya tenim les quatre espècies de voltors que hi ha
al continent europeu: el voltor comú (Gyps fulvus), el
trencalòs (Gypaetus barbatus), l’aufrany (Neophron
percnopterus) i el voltor negre (Aegypius monachus),
reintroduït als Prepirineus l’any 2007.
En motiu d’aquesta celebració l’associació Trenca
organitza el dia 9 de setembre una sortida, en un dels punts
d’alimentació que té aquesta organització, per poder fer
observacions de les diferents espècies de voltors i explicar el
seu important paper en la natura.

Aquesta activitat consistirà
en
l'observació
d'aus
carronyeres (voltors, milans i
córvids) menjant en un dels
Punts
d'Alimentació
Suplementària (PAS) que
l'Associació
Trenca
té
instal·lada als Pirineus com a
suport del Projecte de
Reintroducció del Voltor
negre.
Es
realitzaran
les
aportacions (carronya) al
canyet i s'observarà com
s'alimenten les aus des d'un
mirador situat en un turó
proper. Allí es farà una
xerrada
explicativa
d'aquestes espècies i del
projecte de la Xarxa de
Canyets i de la Reintroducció
del Voltor Negre per part
dels tècnics de Trenca.

MITJA VEDA
Cada any, a partir del 15 d´agost, quan es senten els primers trets dels caçadors, ens comenten als membres de l´ANT, com és que ja cacen. És la
denominada mitja veda durant la qual es poden caçar algunes espècies uns dies determinats entre el 15 d´agost i el 15 de setembre. A la nostra
zona és on es pot caçar menys dies, però cal tenir en compte que hi ha permisos extraordinaris per caçar el senglar (Sus scrofa).
Sembla que enguany s´han començat a posar un límit per a les captures de guatlla i tórtora, però són uns límits massa alts per a l´escassa
població existent d´aquestes dues espècies, les quals caldria treure d´una vegada de la llista d´espècies cinegètiques.
A continuació reproduïm una informació d´agència publicada al digital Vilaweb.
S’obre la mitja veda de caça amb limitacions per a guatlles i tórtores a causa de la caiguda de població d’aquestes espècies
15.08.2015 - Alguaire (ACN)
Les comarques de Lleida i les de Girona han obert aquest dissabte, 15 d’agost, la mitja veda de caça
amb limitacions per a la captura de guatlles i tórtores a causa de la caiguda de població d’aquestes
espècies durant els darrers anys. En concret, es manté la limitació de vint guatlles i dotze tórtores per
caçador i dia. La mitja veda és el període hàbil per caçar també tudons, coloms roquers o garses. A més,
es pot disparar les guineus si no és en zones amb superpoblació de conills. Fins el 15 de setembre a la
demarcació de Lleida hi haurà quinze dies hàbils per a la cacera més els festius locals, la temporada més
llarga de Catalunya. A Girona seran deu dies i quatre a la resta de Catalunya.
En concret a les comarques de Lleida es podrà caçar els dijous, dissabtes, diumenges i festius. A més,
les poblacions on tinguin un festiu local durant el pròxim mes també disposaran d’un dia més de cacera
autoritzada als seus vedats. En el cas de la demarcació gironina la temporada també s’allarga un mes però no cacen els dissabtes ni els festius
locals, només dijous, diumenges i festius d’àmbit nacional. A la resta de Catalunya la mitja veda només comprèn els dies 16, 23, i 30 d’agost i el 6 de
setembre.
La mitja veda es practica en àrees regulades de caça i les preses en troben sobretot on hi ha plantacions d’aufals. Un dels primers a sortir aquest
dissabte amb l’escopeta al vedat d’Alguaire (Segrià) ha estat el president de la Federació de Caça de Lleida, Jaume Teixidó. Assegura que la mitja
veda és una caça molt esperada “perquè els caçadors fa temps que estem parats”. A més, remarca que és un tipus de caça molt especial per la
connexió que s’estableix entre els caçadors i els gossos, que tenen un paper fonamental a l’hora de fer aixecar les preses, especialment les guatlles.
Les espècies “reines” durant la mitja veda són aus migratòries com les guatlles, tórtores, i tudons. Aquest període també inclou coloms roquers,
garses, estornells vulgars, gavines vulgars, gavines camagrogues i guineus. A les comarques de Lleida és on hi ha més dies hàbils per caçar perquè
és on troben les poblacions més estables. Tot i això, els caçadors constaten que ha disminuït la guatlla que arriba, “no se’n cacen tantes com cinc i
deu anys enrere”. El vicepresident de la Federació de Caça de Lleida, Albert Mayench, ha explicat que “la guatlla és una espècie migratòria, uns
anys n’hi ha més i altres menys, però va disminuint perquè també les van capturant per allà on passa, cada any va a menys”. Teixidó ha afegit que si
la població de guatlla no pot augmentar també és degut a la mecanització de l’agricultura, ja que “quan les màquines seguen l’aufals s’ho emporten
tot i dificulten la reproducció de les aus”.
Davant d’això el Departament d’Agricultura i Medi Natural, amb consens amb els caçadors, ha acordat establir uns topalls per a la captura de
guatlles i tórtores, vint i dotze per caçador i dia respectivament. D’aquesta manera també es regula la intensitat de les captures de manera que hi
pugui haver preses per a tothom.
En canvi, pel que fa als tudons, el nombre d’exemplars no disminueix o fins i tot creix, amb colònies que s’han fet estables al territori, segons ha
constatat Eduard Martínez, president del vedat Sant Fausto d’Alguaire. “El tudó fa anys que cria aquí i n’hi ha molta població, fins i tot fan bastant mal
a l’agricultura i algun dia s’hauran de regular pels danys que provoquen”, afirma.
Durant la mitja veda els caçadors també poden demanar permisos extraordinaris per abatre tórtores turques, una espècie forana que viu sobretot al
voltant dels nuclis urbans.
“Injecció d’ingressos per a l’economia local”
El secretari tècnic de la Federació de Caça de Lleida també ha destacat la “injecció per a l’economia local” que suposa per a les comarques de
Ponent el fet que de disposar de més dies hàbils per a fer batudes que a la resta de Catalunya perquè “això suposa que vinguin molts caçador
d’altres punts del país”. De fet, es calcula que durant la mitja veda les àrees de caça de Lleida rebran aproximadament uns 4.000 caçadors, la meitat
dels que disposen de targetes federatives.
A diferència de la resta de Catalunya, a la demarcació de Lleida hi ha algunes àrees de caça amb bona població de perdiu roja. Això també es
preveu que sigui un element més d’atracció de caçadors de fora a partir de l’11 d’octubre, quan comenci la temporada de caça menor.
Caça restringida al terme municipal de Lleida
La Federació de Caça també destaca que una novetat d’aquest any és la prohibició de disparar en pràcticament tot el terme municipal de la ciutat
de Lleida, amb l’excepció de les partides de Grealó i Torres de Sanui. El consell territorial de cacera va aprovar crear una “zona de seguretat”
després que es multipliquessin les queixes per l’increment de l’afluència de caçadors a les zones lliures de caça -és a dir, sense vedat- de l’Horta de
Lleida. Els veïns denunciaven que es disparava molt a prop de les cases i els cultius.
Caceres de senglar i conill durant l’estiu
Durant els mesos d’estiu també es poden fer batudes extraordinàries de senglar i conill per controlar la proliferació d’exemplars tot i que la
temporada per a aquestes espècies encara no ha començat. En el cas del senglar, de juny a agost només cal una comunicació prèvia al
Departament d’Agricultura per autoritzar les caceres, que s’estan fent a la majoria de comarques de la plana i el prepirineu de Lleida i també a les
comarques gironines. La temporada “oficial” per a aquesta espècie va del 6 de setembre al 27 de març.
En el cas del conill, durant els mesos de juliol i agost les àrees de caça de la plana de Lleida on s’han verificat danys en els cultius només cal que
vagin a buscar una resolució intercomarcal emesa pel Departament per poder caçar de manera automàtica aquesta espècie. La temporada de caça
del conill començarà a l’octubre i s’allargarà fins el 17 d’abril del 2016.
D’altra banda, des de la Federació de Caça de Lleida es recomana l’ús d’ulleres protectores per evitar accidents oculars derivats d’impactes de
balins disparats per companys de cacera, que són la majoria d’incidències que es registren. A més, també assenyalen que seria convenient
contractar assegurances amb cobertures mínimes de 400.000 euros. El mínim legal és de 90.000.

LLUITA CONTRA LES ESPÈCIES INVASORES
A continuació reproduïm una nota informativa del digital Ecodiari sobre el treball voluntari de lluita contra l´espècie invasora Cranc de
riu americà (Procambarus clarkii).
Tot i que és molt difícil, per no dir impossible, d´aconseguir exterminar totalment aquesta espècie en el continent europeu, són dignes
d´elogi els esforços emprats en un punt determinat com la Riera de Merlès, amb múltiples valors naturals.
Capturen 6.000 crancs invasors a la Riera de Merlès
El nombre d'animals recollits supera el de l'últim any en la primera sessió | Unes 200 persones participen a l'activitat
d'ADEFFA
Redacció | 30/07/2017
Crancs invasors capturats al final de la jornada Foto: ADEFFA

Unes 200 persones van recollir, el passat cap de setmana, uns 6.000
crancs invasors a la Riera de Merlès. Va ser en la primera de les sortides
que organitza l'Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora
Autòctona (ADEFFA) cada any, per tal de disminuir la presència
d'aquesta espècie invasora en l'espai natural de la riera, així com
conscienciar els voluntaris que s'hi impliquen.
Segons han informat a NacióDigital, s'han capturat, concretament,
6.058 crancs, dels quals 6.051 eren cranc senyal i set, cranc vermell. La
major part dels crancs senyal capturats eren femelles (3.373), i la majoria
es van capturar entre la Palanca del Molí Vilalta i Penyora, amb una
menor presència a les Heures i al Molí de les Heures. No obstant això,
els grups de gent es van repartir en 10 punts fins a la pressa de Sant
Cristòfol, lloc a partir del qual quasi no baixa aigua, han lamentat.
Pel que fa als participants, hi va haver 244 persones en total, 100 dels
quals nens i nenes, un fet que reforça la conscienciació i l'educació
entorn de les espècies autòctones i invasores des de ben petits.
La recollida de crancs invasors ha estat ben valorada per ADEFFA, ja
que s'han capturat un alt nombre d'exemplars, i la participació també ha
estat molt notable. De fet, es preveu que aquesta implicació es mantingui
de cara el proper dia 5 d'agost, quan es farà una altra sortida de captura.
La finalitat d'aquestes jornades és principalment educativa, ja que es
vol donar a conèixer el problema dels crancs invasors. Així, l'ADEFA vol
conscienciar a petits i grans que aquests animals no es poden moure d'un riu a un altre perquè
tant el cranc senyal com el cranc vermell, són espècies invasores que posen en perill el cranc
autòcton, una espècie que es troba en perill d'extinció. Una de les grans problemàtiques
relacionada amb aquests crancs és que tenen un índex de posta cinc vegades superior a la dels
autòctons. Així mateix, si el cranc originari fa uns 100 ous de mitjana, l'invasor pot arribar als
500.
Captura de crancs de riu invasors a la Riera de Merlès (arxiu). Foto: ADEFFA

LLAGOSTA
Reproduïm una nota informativa del web del Creaf sobre l´espècie Saga pedo.
El saltamartí més gran d’Europa es pot trobar a Catalunya
28 de juliol 2017
El saltamartí Saga pedo és una espècie amenaçada al nostre país, que només s’ha vist en onze ocasions des dels anys 40. Recentment, un equip
liderat pel CREAF va organitzar una sortida al Parc Natural del Cap de Creus per poder-hi trobar més exemplars.
No deixen de sorprendre’ns els noms científics d’alguns animals. Per exemple, el d’un dels
insectes més grans d’Europa: Saga pedo. Es tracta d’un saltamartí, conegut també com llagosta
plegamans, que pot arribar als 12 cm de mida i habita en poblacions aïllades a la Península Ibèrica.
Una d’elles és la del Cap de Creus. Per aquest motiu, s’estudia en el marc d’un projecte de
catalogació de les espècies protegides i amenaçades al Parc Natural de Cap de Creus, en el qual
participa la investigadora del CREAF i la UAB Sandra Saura.
D’aquesta espècie se’n troben molts pocs exemplars i gairebé sempre femelles, perquè són
capaces de reproduir-se sense necessitat de mascles —un fenomen conegut com partenogènesi,
que també altres animals com els dracs de Komodo poden realitzar—.
El saltamartí Saga pedo. Autor: Guillem Bagaria.

LLEI DE CANVI CLIMÀTIC
A continuació reproduïm la nota informativa del web d´Ecologistes en acció sobre la Llei de canvi climàtic aprovada pel Parlament de
Catalunya. En el full informatiu del mes passat ja n´informàvem.

Catalunya es dota d’una llei que permetrà afrontar alguns dels principals reptes del canvi climàtic
27 de juliol
Segons el Moviment per la Justícia Climàtica, en la qual participa Ecologistes en Acció, la llei dona capacitat per aplicar polítiques de
transició cap a una economia baixa en carboni.
Valorem positivament que s’hagin incorporat diverses demandes que van ser presentades per persones expertes i representants
d’organitzacions del Moviment per la Justícia Climàtica a les compareixences realitzades a les Ponències de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat durant el seu tràmit parlamentari.
De totes maneres, i malgrat els avenços, seguim trobant a faltar el plantejament d’un debat profund sobre el model socio-econòmic, la
transformació del qual, més enllà de la seva descarbonització, hauria de ser la base de qualsevol intent seriós d’abordar aquest repte
anat a les causes principals del problema.
Detallem a continuació alguns dels punts més rellevants:
Objectius de reducció d’emissions de GEH i ampliació a altres contaminants atmosfèrics
La llei es compromet a complir els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que estableix la Unió Europea:
reducció dels Gasos d’Efecte Hivernacle del 40 % per a l’any 2030 respecte a l’any base (1990), del 65 % per al 2040 i del 100 % per al
2050. Malgrat tot, convé tenir present que aquests encara no són prou ambiciosos per complir els objectius consensuats als Acords de
París.
Inclou el vincle entre reducció d’emissions de GEH i qualitat de l’aire, tal i com estan considerant altres països europeus; amb
objectius de reducció d’emissions contaminants de l’aire, del 35 % pels òxids de nitrogen per a l’any 2020 i del 30 % per a les partícules
en suspensió de menys de 10 micres, per complir amb la legalitat vigent.
Pressupostos de carboni
Els pressupostos de carboni foren una proposta del Moviment per la Justícia Climàtica i d’Amics de la Terra inspirada en la llei
anglesa de canvi climàtic que s’ha incorporat com a mecanisme de planificació i seguiment de la reducció d’emissions GEH a través
d’objectius sectorials quinquennals. Malgrat això, és preocupant que no quedi clar si contemplarà un sistema de control i sancions per
dotar-los de més poder vinculant.
Fiscalitat sobre les activitats econòmiques contaminants i les emissions dels grans vaixells
El MJC destaca l’avanç de la llei en matèria de fiscalitat ambiental, amb la creació de dos nous impostos que graven les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle de les activitats econòmiques que inclou també les empreses situades dins del mercat de carboni (EUETS) i les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) dels grans vaixells. Catalunya s’uneix així als països que han demostrat l’eficàcia dels
tributs en la reducció de emissions. Aquests dos instruments hauran d’entrar en vigor el 2019 i dotaran de recursos el fons climàtic per
a l’execució de polítiques i accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
Transició energètica
Abandonament dels combustibles fòssils i nuclear: La llei estableix com a una de les seves finalitats aconseguir un model econòmic i
energètic no dependent dels combustibles fòssils ni nuclears el 2050. En aquest sentit, es veuen recollides reivindicacions històriques
dels moviments ecosocials, com el compromís d’”establir un pla de transició per al tancament, no més enllà del 2027, de les centrals
nuclears”, la voluntat de “declarar la Mediterrània zona lliure de prospeccions i activitats d’extracció i explotació d’hidrocarburs.” o la
declaració que “el Govern no ha de concedir permisos d’exploració per a l’obtenció de gas i petroli d’esquits per fracturació hidràulica
horitzontal (fracking)”
Transició a fonts renovables i netes.- La llei es compromet a impulsar un model energètic en què el consum de combustibles fòssils
tendeixi a ésser nul, estableix com a objectius assolir el 50 % de participació de les energies renovables en el sistema elèctric català
l’any 2030 i el 100 % l’any 2050. Determina que aquest nou model haurà de ser descentralitzat, basat en energies netes de proximitat,
haurà de promoure l’autoconsum, la implantació de xarxes de distribució intel·ligents i xarxes tancades i amb un sistema de tarifes que
penalitzi el sobreconsum.
El model que es planteja no està lluny del que defensa la Xarxa per la sobirania energètica (Xse), si no fos per la falta de concreció
respecte a la governança. Des de la Xse es defensa un model de gestió ciutadà, que està mancant a la llei.
Transport i mobilitat: Parla de Renovació del parc de vehicles quan caldria parlar de reducció
El sector del transport és un dels principals emissors de GEH i dels contaminants de l’aire, depèn en un 95 % dels productes derivats
del petroli. Cal reduir el parc circulant amb mesures de restricció com estan realitzant més de 230 ciutats europees, amb resultats en la
reducció d’emissions i impuls dels modes de transport més sostenibles (transport públic, bici i serveis col·lectius).
La llei però continua apostant per les velles polítiques de renovació del parc amb incentius que han portat més vehicles al parc
circulant i més emissions de NO2, pel frau dièsel. També apunta a l’ús generalitzat del vehicle elèctric quan, en el cas teòric que fos
factible, comportaria desenes d’anys i plantejaria enormes reptes per l’augment en la demanda d’electricitat i augment d’emissions com
explica l’informe de l’Agència Europea de Medi Ambient.
Desenvolupament de projectes de llei en diversos sectors:
Amb aquesta llei, la societat catalana adopta el compromís de desenvolupar diverses lleis en diferents sectors clau en la mitigació i
l’adaptació al canvi climàtic i que porten temps essent reclamades des d’alguns àmbits de la societat. Alguns d’elles tenen un termini ja
establert, com ara el Projecte de Llei de Residus i el Projecte de Llei d’Impost sobre les activitats econòmiques o el Pacte Nacional per

la Transició Energètica. D’altres, com el Projecte de Llei d’Agricultura i Ramaderia sostenible, o el Projecte de Llei de Biodiversitat,
romanen sine die.
La llei aborda molts d’altres sectors que d’una manera o altra influeixen o es veuen influïts pel canvi climàtic. Durant la tramitació del
text legal, diversos moviments socials n’han pogut presentar les seves esmenes i algunes d’elles han estat incorporades. Tot i així,
col·lectius vinculats amb l’aigua i la pesca temen que l’aposta per la preservació dels ecosistemes implicats i del desenvolupament
d’una activitat econòmica de baix impacte no sigui prou ferma.
Així doncs, el Moviment per la Justícia Climàtica considera que, tot i que la llei ens situï en bon camí per afrontar el repte, encara
conté algunes mancances i posa en evidència que la feina que tenim per davant és immensa. La creació d’un comitè d’experts i d’una
taula social del clima obre la porta a la implicació ciutadana en les propostes i en les decisions que caldrà prendre per afrontar el greu
repte del canvi climàtic de la manera més consensuada, democràtica i corresponsable possible. Estarem atents al desenvolupament
dels seus corresponents reglaments de composició i funcionament.
La llei podria esdevenir un instrument útil per encarar el problema del canvi climàtic. És necessària ara una ferma determinació
política per implementar els compromisos que assumeix la llei en els terminis establerts, per transformar les paraules en fets.

CIGONYES EN MIGRACIÓ
A partir de mitjans d´agost ja es poden veure alguns exemplar d´espècies d´aus en migració. Ens fem ressò del pas d´un grup de
cigonyes per Solsona. Aquesta informació procedeix del digital Ecodiari.
Un grup de cigonyes han fet parada a Solsona
Ramon Estany | 19/08/2017
A la teulada de l'Escola Arrels Foto: Ramon Estany

Aquest dissabte al matí Solsona s'ha llevat amb la presència d'un petit grup de
cigonyes. Se n'han pogut comptar unes 50, entre la teulada de l'Escola Setelsis i la de
l'Arrels Secundària, més algunes a les torres de llum i antenes. Aquestes imponents aus,
que en la tradició popular, són portadores de bones notícies, han aixecat el vol cap a 2/4
de 10 del matí direcció a l'Àfrica, on passaran l'hivern, després d'haver dormit a la nostra
ciutat. Enguany, sembla que han avançat el seu viatge, ja que l'any passat, les cigonyes
van fer presència a Solsona el 2 de setembre.

Una parella de cigonyes damunt uns focus de llum

Una cigonya a la teulada d el'Escola Setelsis

Una cigonya i al fons, el Castellvell d'Olius Foto: Ramon Estany

CENS D´AUS NOCTURNES
El diumenge, 27 d´agost, a les 20 hores, a can Sostres, es van trobar els participants en el cens d´aus nocturnes programat pel grup
d´ornitologia.
Hi participaren Rosa Simon, Pep Domènech, Tomás Blasco i Vicenç Roig.
Es va fer el cens en dos punts: al costat de la planta de compostatge i a
prop de can Ràfols.
A continuació reproduïm la llista d´espècies d´aus nocturnes detectades a
cada punt.
Diumenge, 27 d´agost, de les 20,30 a les 21,30 hores, al costat de la planta
de compostatge.
Enganyapastors (Caprymulgus europaeus)(1 ex.) escoltat i observat en vol.
Gamarús (Strix aluco) (1 mascle) escoltat cantant.
Mussol banyut (Asio otus)(1 femella) escoltat i observat en vol.
Diumenge, 27 d´agost, de les 22 a les 22,30 hores, a prop de can Ràfols.
Gamarús (Strix aluco) (1 mascle + 2 femelles) escoltats a ambdues
bandes de la vall.

CURS DE FOTOGRAFIA DE PAISATGE
La Biblioteca Municipal Pompeu Fabra de Torrelles
de Llobregat ha organitzat un Taller de fotografia de
paisatge, com a eina de suport al Concurs de
fotografia naturalista torrellenc que organitza la
nostra associació cada dos anys.
En el full informatiu del mes de maig ja donàvem
informació que ens havien passat des de la
biblioteca. No era definitiva. De les quatre sessions
inicials s´ha passat a tres d´una hora i mitja.
Les sessions seran les següents:
Dimarts, 17 d´octubre, a les 19,15 hores. Tècnica
fotogràfica aplicada al paisatge.
Dimarts, 24 d´octubre, a les 18 hores. Sortida de
camp.
Dimarts, 31 d´octubre, a les 19 hores. Projecció de
fotografies realitzades, anàlisis i composició.
Aquest taller anirà a càrrec del fotògraf Sergi
Flores.
El termini per inscriure´s finalitza el 10 d´octubre
però les places són limitades i ja és obert el període
d´inscripcions.
Us podeu adreçar a la Biblioteca o bé apuntar-vos
a través del següent formulari online:
https://goo.gl/forms/M6mXJm868gYdIRQm1
En l´última edició del concurs, l´any 2015, en la
modalitat de paisatge va ser la categoria en la qual es
van presentar menys fotografies. El jurat només va
concedir el primer premi i es van declarar deserts el
segon i el tercer.
Esperem que aquest taller, programat per a inicis
del proper curs, el mes d´octubre, aconsegueixi
millorar la participació i la qualitat de les fotografies, si
més no, en l´apartat de paisatge.
Agraint l´esforç de la biblioteca, reproduïm el cartell
del curs.

Cartells de la 8a i 9a edicions del concurs de
fotografia naturalista torrellenc, amb les fotos
del primer premi en l´apartat de paisatge de les
edicions del 2013 i del 2015.
Les fotografies són de Montserrat Roig i Enric
Daunis.

9è CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA TORRELLENC
L´ANT organitza cada dos anys el Concurs de fotografia naturalista torrellenc. Enguany és la novena edició del concurs.
Us animem a fer les vostres fotografies de la natura del nostre entorn. Recordeu que es poden presentar fotografies en tres apartats
diferents: fauna, flora i paisatge.
Es publiquen aquestes bases amb temps més que suficient per realitzar i triar les fotografies a presentar.
A continuació reproduïm les bases del concurs.

BASES
OBRES: Màxim 3 fotografies per apartat i autor/a.
MIDES I PRESENTACIÓ: Format entre 15 X 20 cm. i 21 X 30 cm. muntades sobre cartolina de 40 X 50
cm., darrera de la qual es farà constar el títol de l´obra. El mateix títol o títols, si es presenta més d´una
obra, haurà de figurar en un sobre tancat on hi constarà el nom i el telèfon de l´autor/a.
LLIURAMENT: QUISES. Major, 47. 08629-Torrelles de Llobregat. Tel. 93 689 12 11.
JURAT: Estarà format per persones enteses en fotografia i natura.
EXPOSICIÓ: Les fotografies s´exposaran a la sala d´exposicions de la Biblioteca Pompeu Fabra.

CALENDARI
DATA D´ADMISSIÓ: Fins el diumenge, 5 de novembre del 2017.
LLIURAMENT DELS PREMIS: El dijous, 9 de novembre del 2017, a les 20,30 hores, a la Biblioteca
Pompeu Fabra.
EXPOSICIÓ: Del 10 de novembre al 25 de novembre del 2015, a la Biblioteca Pompeu Fabra.

PREMIS
APARTAT FAUNA:
APARTAT FLORA:
APARTAT PAISATGE:

1r. Premi 50 € - 2n. Premi 30 € - 3r. Premi 20 €
1r. Premi 50 € - 2n. Premi 30 € - 3r. Premi 20 €
1r. Premi 50 € - 2n. Premi 30 € - 3r. Premi 20 €

NOTES
Cada persona concursant tindrà dret a un sol premi per apartat.
Les obres premiades de cada apartat, després de l´exposició, seran dipositades a l´arxiu de l´ANT i podran ser publicades
per la nostra entitat.
Les fotografies no premiades es podran recollir a partir del 27 de novembre a QUISES. Major, 47. Torrelles de Llobregat.
Tel. 93 689 12 11.
L´organització es reserva el dret de suspendre el concurs si no es presenten un mínim de fotografies.
Els premis, a judici del jurat, podran declarar-se deserts.
En l´apartat de fauna no s´admeten fotografies de nius, polls i/o animals en captivitat.
Totes les fotografies han de ser realitzades a l´àmbit local de Torrelles de Llobregat.
El fet de participar en aquest concurs suposa l´acceptació d´aquesta normativa i de les bases.

Imatges de l´exposició i de l´acte del lliurament dels premis de la 8a edició del concurs, l´any 2015.

APARCAMENT CONSTRUÏT DINS LA XARXA NATURA
Depana continua lluitant per preservar els espais naturals del Delta del Llobregat davant la pressió urbanística, en aquest cas, de
l´aeroport.
Sembla que les seves queixes han aconseguit una petita victòria. Per primera vegada els espais que utilitza l´aeroport, de fet,
retrocedeixen.
Reproduïm la nota informativa del seu web.

DEPANA guanya espai natural a l’Aeroport de Barcelona
La nostra denúncia a la Fiscalia i les queixes a la Comissió Europea, forcen a l’Administració a complir els compromisos
adquirits per compensar l’execució de grans infraestructures al Delta de Llobregat.
ag. 1, 2017 | Delta Llobregat,
Font: Gaceta el Taxi

Entre els anys 2008 i 2009, AENA va construir una zona de serveis per aparcaments públics en una àrea situada dins dels espais que
formen la XN2000 Num. 146 Delta de Llobregat. Les obres van afectar greument la zona humida de Can Sabadell i el corredor biològic
entre El Remolar i l’espai natural interior de Reguerons.
Es van instal·lar: un aparcament per Taxis en espera de la T1, una altra zona per aparcament d’autobusos, un negoci per a neteja de
cotxes i un bar, posteriorment es va habilitar una part per aparcament públic. L’actuació es va realitzar sense avaluació ambiental, ni
comunicació a la Comissió Europea (es preceptiu). Tota l’actuació es va executar sense informació pública, pel que fa que no vàrem
poder saber l’abast de les obres fins que van entrar en funcionament.
Després d’una intensa investigació sobre com havien succeït els fets, l’any 2012, DEPANA, va presentar una denúncia davant la
Fiscalia per presumptes delictes urbanístics relacionats amb la construcció d’un pàrquing per a taxis en graella d’espera de la T1. La
Fiscalia va obrir diligències per aclarir les possibles responsabilitats penals en els fets denunciats.
En 2014, en el marc de la Queixa/Pilot que DEPANA té oberta davant de la Comissió Europea per incompliment de les directives
ambientals en el Delta de Llobregat, vàrem informar a la Comissió del succeït en aquest espai XN2000. A mitjans del 2016 la comissió
va enviar un requeriment a la Generalitat reclamant l’aplicació de mesures de restauració.
L’ajuntament de Viladecans també s’ha manifestat contrària a la ubicació d’aquest pàrquing, raó per la qual no ha concedit llicència
d’activitats ni al servei de neteja de cotxes, ni al bar. Ambdues negatives es van dirimir en sengles contenciosos judicials en els que es
va donar la raó a l’ajuntament de Viladecans.
Al març d’aquest any, la Fiscalia va comunicar a DEPANA i al Departament de Territori i Sostenibilitat que, davant l’enorme
complexitat urbanística que s’ha desenvolupat sobre aquest espai, que la mateixa Fiscalia ho qualifica de “galimaties”, decideix procedir
a l’arxiu de les diligencies i seguidament culmina al Departament que posi ordre: “que es requereixi al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que informi sobre les actuacions que es duran a terme per tal de corregir aquesta
contradicció urbanística, amb notificació d’aquest acord.”
Al juliol d’aquest mateix any, la Fiscalia torna a requerir al Departament amb l’objectiu de ser informada sobre la “solució” plantejada.
Davant la inacció del Departament, la Fiscalia li dona 15 dies per resoldre la qüestió.
La solució que AENA aparegui disposada a acceptar suposa conservar l’antic pàrquing de taxis (2,8 hectàrees) mantenint-lo com
pàrquing de llarga estada per als treballadors i treballadores de l’Aeroport. A això se li ha d’afegir una mica menys d’una hectàrea per al
pàrquing públic de la platja i Reserves. En total quasi 4 hectàrees es mantindrien de les actualment 9 urbanitzades.
DEPANA considera que la solució plantejada deixa molt a desitjar. Un corredor biològic no és la zona més adequada per
aparcaments, es deu restituir tota la zona com zona natural. De totes formes, manifestem que la Declaració d’Impacte Ambiental de
l’ampliació de l’aeroport segueix sense complir-se fins que s’elimini la carretera que connecta el pàrquing amb la T1, ja que aquesta
secciona el corredor biològic.
La nostra opinió sobre la solució serà aportada a la Fiscalia per a que disposi de tota la informació al respecte. Igualment
comunicarem la situació a la Comissió Europea.
Esperem que la pressió exercida per la Fiscalia i la Comissió Europea en el marc de la Queixa presentada per DEPANA acabi fent
complir els objectius de conservació de la zona que l’Administració havia adquirit.
No obstant això, la modificació suposa un canvi radical en la pressió que exercia per l’aparcament sobre els espais naturals durant la
utilització com a graella de la T1. Es tracta de la primera vegada que aconseguim que AENA es faci enrere a favor del Delta de
Llobregat i res d’això hagués estat possibles sense alguns dels “irreductibles” de DEPANA.

WEB DE L´ANT
Si entreu al web de l´ANT, a la portada hi ha, a
l´esquerra les finestres per entrar als blocs de fauna i
flora.
En l´apartat de fauna, com a novetat, en els últims
mesos s´hi han incorporat vídeos procedents de
càmera parany.
Són interessants de veure, junt amb les altres
fotografies de fauna del nostre entorn.
També s´han incorporat fitxes de noves espècies al
bloc de flora. Tenint en compte que s´ha superat el
nombre de cinc-centes fitxes d´espècies diferents.
Actualment s´està treballant per aportar al web
nous continguts. Aviat s´hi podrà trobar el Catàleg
d´arbres singulars, amb l´edició del 2002, i, quan
estigui enllestida, es podrà veure l´edició actualitzada
en la qual també s´està treballant.
En breu, també en l´apartat de publicacions, es
podrà accedir a consultar la col·lecció La xapolina i
els arpiots i els antics butlletins de l´etapa inicial de
l´associació que es titulaven Quatre ratlles i La
formiga.
Així mateix s´està treballant en la recopilació de
dades d´ornitologia dels últims anys per actualitzar
els diversos apartats del censos.
En aquesta pàgina reproduïm dues imatges del
bloc de fauna. Corresponen a dos vídeos de càmera
parany d´una durada de 20 segons capturats en el
mateix punt. En el nocturn es veu un exemplar de
Guineu (Vulpes vulpes) perseguint un ratolí de camp.
En el diürn s´observen cinc garrins i un adult de
Senglar (Sus scrofa).
També reproduïm cinc fotografies de cinc espècies
de flora que corresponen a les cinc últimes
incorporades al bloc de flora en els últims dies.
Corresponen, de dalt a baix i d´esquerra a dreta, a
les espècies següents:
Althaea rosea
Serapias vomeracea
Scrophularia auriculata
Ornithogalum narbonense
Ranunculus ficaria
Recordeu que l´adreça per entrar al web és:

http://antlaformiga.org/
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CALENDARI DE REUNIONS DE L´ANT
Dilluns, 25 de setembre, a les 21 hores, a can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia.
Dilluns, 25 de setembre, a les 21,30 hores, a can Sostres. Reunió de junta directiva.
Les reunions de la junta directiva de l´ANT són obertes a la participació de tots els membres de l´associació, amb veu i sense vot.
Les reunions del grup d´ornitologia són obertes a la participació de totes aquelles persones que tinguin interès en el món de les aus.

ACTIVITATS DE L´ANT
Diumenge, 3 de setembre, a les 18 hores, a la plaça de l´Església. Passejada per observar els ocells del nostre entorn. Cal avisar
de l´assistència. T. 93 689 03 66.
Dissabte, 9 de setembre, a les 17 hores, al peu de la torre de guaita del Tabor. Seguiment de la migració de les aus planejadores.
Dissabte, 30 de setembre. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes de setembre del 16è
Concurs d´identificació fotogràfica d´aus. Per participar en aquest concurs només cal demanar de rebre les fotografies per correu
electrònic a l´adreça sergisales@gmail.com.

ALTRES ACTIVITATS
Diumenge, 3 de setembre, de les 10 a les 13 hores, a Torredembarra. Mosquits i altres invertebrats. Aquest diumenge anirem a la cerca d'insectes que corren,
salten i volen pels Muntanyans, els observarem, intentarem trobar el seu nom a les guies i gaudirem de les seves formes, colors i curiositats. Farem especialment
esment als mosquits atès que són plaga i cal disposar del màxim d'informació possible per a poder-los combatre de manera eficient. Els problemes es solucionen
estudiant-los i analitzant-los amb rigor. Les plagues no són una excepció, més aviat són el paradigma perfecte. Si, a més, ho fem implicant altres animals en la
recerca i la divulgació ens trobarem amb infinitat de petites grans sorpreses que a ull nu passen desapercebudes però que, amb l'ajuda d'una senzilla lupa, ens
permetran gaudir com a nens petits. Organitzada pel Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat
Dimarts, 19 de setembre, a les 14 hores. Caminada: Les vuit fonts, de Vallvidrera a Sant Cugat. Des del Baixador anirem direcció nord cap el Coll de Penitents,
veient fonts i les ruïnes del Casino de la Rabassada. Continuarem cap a Can Ribas. Carenarem la Rabassada i baixarem a Can Borrell per seguir fins a Sant Cugat.
Aprox. 13 km. Imprescindible calçat adient i millor portar bastons de muntanya. Organitzada per DEPANA-Caminants Collserola. T. 932 104 679, info@depana.org,
www.depana.org
Dissabte, 30 de setembre i diumenge, 1 d´octubre. La Brama del cérvol. La brama sempre és una bona excusa per endinsar-nos als boscos caducifolis a cavall del
Ripollès i del Berguedà, paradís de bolets i de cérvols. Farem un parell de sortides, una d’elles nocturna per escoltar la brama i els espetecs de banyes enfrontades.
Es tracta d’una activitat de cap de setmana, passarem la nit en un refugi o alberg a determinar. Organitzada per DEPANA. T. 932 104 679, info@depana.org,
www.depana.org

POLLS CAIGUTS DEL NIU I ANIMALS FERITS
Als membres de l´ANT sovint ens demanen consell sobre els casos de polls caiguts del niu o animals ferits. En el cas de joves que comencen a
volar és millor no tocar-los del lloc on són, generalment encara són atesos pels pares. Si estan en un lloc no recomanable on poden ser depredats
per gats i gossos o poden ser víctimes d´accident, només cal posar-los en un lloc elevat on estiguin fora de risc.
En cas necessari es pot trucar al telèfon 93.574.00.36 del servei central dels agents rurals que el passarien a recollir, o bé portar-lo al Centre de
Recuperació que tingueu més a prop.
En l´últim cas consultat la persona col·laboradora va informar de que, a proposta del centre de recuperació, havia dipositat l´exemplar a l´Hospital
Veterinari Molins, a Sant Vicenç dels Horts, que és obert les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, on passen a recollir-los els agents rurals. Donem
l´adreça d´aquest centre privat perquè és el lloc més a prop on es poden deixar.
HOSPITAL VETERINARI MOLINS
Polígon Industrial Molí dels Frares, Carrer B, Nau 27, a prop de la Comissaria dels Mossos d´Esquadra.
08620-Sant Vicenç dels Horts hospital@hvmolins.com T. 936685753
Els centres següents pertanyen al Departament de Medi ambient de la Generalitat de Catalunya. Disposen de tot el necessari per a la recuperació
i, si és possible, s’encarreguen de la seva posterior reintroducció.
MAPA D´ACCÉS A TORREFERRUSSA

CENTRE DE RECUPERACIÓ DE TORREFERRUSSA
Crta. Sabadell / Sta. Perpètua Km 4,5
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona) – Tel.- 935600052
CENTRE DE RECUPERACIÓ DE VALLCALENT
Camí de Vallcalent, 63
25003 Lleida – Tel.- 973267990
CENTRE DE RECUPERACIÓ DEL PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ
Mas del Cortalet – 17486 Castelló d’Empúries (Girona) Tel.- 972454222
CENTRE DE RECUPERACIÓ DEL PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE
Plaça 20 de maig s/n - 43580 Deltebre (Tarragona) – Tel.- 977489511

