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ACTE FINAL DEL 16è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ D´AUS
El dijous, 14 de desembre, a les 20,45
hores, al local de l´ANT, a can Sostres, es
va realitzar l´acte final de la 16a edició del
Concurs d´identificació fotogràfica d´aus.
Es va iniciar amb una prova en directe
per identificar 10 fotografies. També es
van poder seguir una sèrie de cinc fotos
més, per si calia desempatar alguna de
les posicions de la classificació.
Després de sumar els punts aconseguits
en la prova presencial, a la classificació
de tot l´any, seguint les bases del concurs,
els premis van ser concedits als següents
concursants:
1r Premi:
Tomás Blasco.
2n Premi:
Pep Domènech
Premi a la constància: Rosa Simon
Després del lliurament dels premis i
d´agrair a Sergi Sales, l´encarregat del
concurs, la feina realitzada, es va finalitzar
l´acte, amb coca i moscatell mentre es
feien comentaris sobre ornitologia.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L´ANT
En l´última reunió de junta de l´ANT es va acordar
realitzar l´Assemblea General Ordinària de l´entitat el
dilluns, 6 de febrer, a les 21 hores, a can Sostres.
Així mateix també s´acordà enviar la convocatòria de
l´assemblea per correu ordinari, junt amb el calendari
imprès, a primers de gener.
El calendari s´enviarà plegat i amb cinta adhesiva de
doble cara per muntar-lo i enganxar-lo.
En el lliurament corresponent al mes de febrer, per
recordar-ho, es tornarà a enviar per correu electrònic la
convocatòria de l´assemblea.
Si bé enguany no toca renovar els membres de la junta,
en l´ordre del dia sempre es preveu la incorporació de
nous membres si hi ha persones que hi vulguin
col·laborar.
Esperem la vostra assistència i, en tot cas, també
podeu enviar els vostres suggeriments i idees sobre la
nostra entitat i el nostre entorn per correu electrònic.

COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT
Acompanyem com sempre aquest full informatiu amb un
document, el número 188 dins de la col·lecció, que porta el títol
“El Cabirol a Catalunya”.
El document s´ha confeccionat amb la nota informativa de la
Generalitat de Catalunya d´un informe realitzat el 2014 sobre
l´estat de la població de Cabirol i està complementat amb la fitxa
de la Viquipèdia sobre aquesta espècie.
A continuació reproduïm una informació publicada al Diari de
Girona sobre l´informe esmentat.

Agricultura detecta exemplars de cabirol a totes les
comarques de Girona
Les densitats més altes es concentren al Pirineu i les més
escasses al litoral, com en punts de l’Empordà i la Selva
A. CARMONA 28/10/2014
Ja es poden trobar cabirols a totes les comarques gironines i
catalanes. Segons el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural, queden només petits sectors
del territori per colonitzar, que seran ocupats en breu, en reunir
bones condicions per a aquesta espècie.
Agricultura ha presentat el resultat d’un projecte iniciat l’any
2012 per restablir la distribució geogràfica de la població de
cabirols a Catalunya i que constata que actualment n’hi ha a
totes les comarques, des de les del Pirineu fins a l’àrea
metropolitana de Barcelona, arran de costa i a les planes
cerealistes de Lleida.
Encara que la distribució sigui extensa, però, això no vol dir
que hi hagi una abundància elevada. Les densitats més altes
sempre són on els hàbitats forestals són més importants, com al
Pirineu, i més escasses a les zones mediterrànies on la
producció vegetal és més reduïda. Segons el mapa de distribució
del Departament, les zones de la demarcació on n’hi ha menys
són alguns punts del litoral de l’Alt i el Baix Empordà, així com la
Selva Marítima.
El cabirol és una espècie de petit cèrvid de la fauna autòctona
de Catalunya. Com a la majoria de les espècies d’ungulats
salvatges, les poblacions de Catalunya van ser sotmeses a un
fort retrocés durant la segona meitat del segle XX, que les va
convertir en escasses i només presents en els espais naturals
protegits del Pirineu. A finals dels 80 s’arriba a la situació més
crítica: el cabirol és present només al massissos del Pirineu
central.
Aprofitant la millora en la conservació dels espais naturals,
l’augment de la superfície forestal i la gestió i conservació de les
espècies de la fauna, als anys 90 s’inicien diferents projectes de
reintroducció d’aquesta espècie a diferents espais naturals de les
serralades litorals, des del cap de Creus fins als Ports. En 15
anys (1993-2008) es van alliberar 496 cabirols, la majoria provinents de França, en vuit zones de Catalunya, entre les que hi havia el
Cap de Creus, el Montseny i la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Les bones condicions ambientals van permetre una ràpida adaptació i la consolidació dels nous territoris. En la majoria de zones i sent
aquesta espècie catalogada com a cinegètica, les densitats i abundàncies que es van assolir va donar lloc als permisos de caça d’acord
amb l’aprofitament sostenible de les seves poblacions.
Transcorreguts quasi 20 anys de les primeres reintroduccions es va iniciar al 2012 un projecte per definir la situació d’aquesta expansió
i disposar de la millor informació per fer una gestió d’aquesta espècie. Així, es va fer una crida a entitats ambientals, societats de
caçadors, professionals del medi natural, personal i visitants dels espais naturals protegits, per tal que comuniquessin on havien vist un
cabirol. A més, també s’han aprofitat les dades de caça i d’atropellaments, que queden enregistrades als inventaris.
1.300 OBSERVACIONS de cabirol per fer el mapa
Al juny de 2014 es van recopilar fins a 1.300 observacions de cabirol arreu de Catalunya, que han permès d’establir el mapa de
distribució més actual d’aquesta espècie.

CABIROL A TORRELLES DE LLOBREGAT
Amb la instal·lació de la càmera parany
de l´ANT en una zona forestal densa del
municipi de Torrelles de Llobregat s´ha
pogut detectar una femella de Cabirol
(Capreolus capreolus).
Si bé de comentaris personals
d´agents rurals ja es tenia notícia d´una
observació, d´uns tres anys enrere,
d´aquesta espècie al Pla de les Bruixes,
a prop del Montpedrós, ara s´han pogut
obtenir les imatges que reproduïm. Dues
de diürnes del 4 de desembre i una de
nocturna del 5 de desembre.
Aquesta observació s´ha comunicat als
agents rurals del Baix Llobregat.
Com que es van penjar les fotografies
al Facebook s´ha obtingut un ampli ressò
de l´observació.
Caldrà estar atents a l´evolució de la
població d´aquest cèrvid al nostre
entorn.
Agraïrem, per tant, la comunicació de
qualsevol observació d´aquesta espècie,
així com de qualsevol altra espècie de
mamífer.
Al web de l´ANT hi ha l´enllaç a un
àlbum de fotos de fauna a Flickr.
Actualment ja hi ha penjades una
multitud d´imatges de fauna del nostre
entorn.
Són molt interessants de veure. Es
poden trobar a l´enllaç següent.
https://www.flickr.com/photos/faunatorrellesllobregat

RECULL DE PREMSA
Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de
premsa, el número 106 dins de la col·lecció, que porta el títol
“Sequera i dessalinitzadores”.
Es tracta de dues informacions recollides del diaris El Punt
Avui i El País, que tracten del funcionament de les dues
plantes dessalinitzadores existents a Catalunya, la de la
Tordera i la del Llobregat, a causa de la sequera i el baix
nivell de les reserves d´aigua.
A Continuació reproduïm una informació del diari ARA sobre
el mateix tema.
Un novembre molt sec agreuja la sequera
Les dessalinitzadores augmenten el ritme per pal·liar la falta de
pluja més greu a Catalunya des del 2008
MIQUEL BERNIS Barcelona 06/12/2017
Si la falta de pluges ja era evident a l’octubre, després del mes de
novembre la situació de sequera s’ha agreujat clarament. Deixant de
banda alguns aiguats locals al Baix Empordà i diverses
precipitacions al vessant nord del Pirineu, a la resta no hi ha plogut
ni un 30% del que sol fer-ho habitualment durant l’onzè mes de
l’any. En aquesta foto que va fer arribar a l’ARA fa pocs dies
l’observador Emili Vilamala, l’església de Sant Romà de Sau ja es
veu gairebé sencera. El nivell del pantà de Sau ja ha baixat per sota
del 40%, tot i que part de l’aigua s’ha deixat anar cap al de
Susqueda, que es manté al 52%.
Si en conjunt a mitjans d’octubre el nivell dels embassaments de
les conques internes de Catalunya ja se situava només al 54%,
durant les últimes sis setmanes ha baixat fins al 47%, el nivell més
baix des de la greu sequera dels anys 2007 i 2008.
Des d’aquella greu falta de pluges el nivell dels embassaments de
les conques internes no havia tornat a baixar en cap moment del
50%, però cal tenir en compte que el maig del 2008 les reserves
d’aigua als pantans van arribar a baixar fins al 20%. Va ser en
aquest moment tan baix quan el conseller Francesc Baltasar va
admetre haver demanat a la Moreneta que fes ploure.
La sequera dels últims mesos és preocupant, però les dades es
fan més greus si es tira 24 mesos enrere. Segons l'últim informe
sobre l'estat de la sequera publicat pel Meteocat, la manca de pluja
dels últims dos anys és extrema o fins i tot excepcional en alguns
punts de l'est de Catalunya. En aquest mapa publicat a Twitter pel
cap de l'àrea de climatologia del Meteocat, Marc Prohom, els valors
per sota del -2,5 suposen sequera excepcional, i els valors entre -2 i
-2,5 sequera extrema.
Quatre mesos de marge
Segons els tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’ús
domèstic no corre cap perill d’entrar en restricció, però si la situació s’agreuja a partir de l’abril podria ser necessari establir algunes limitacions en el
rec. Això passarà sobretot si el nivell dels pantans baixa per sota del 40%, un escenari que sembla raonable que es pugui donar si tenim en compte
que en menys de dos mesos les reserves han passat del 54% al 47%.
La situació és bastant similar als pantans catalans que pertanyen a la conca del riu Ebre. L’embassament de Camarasa, per exemple, està al 54%,
cinc punts percentuals per sobre del nivell de l’any passat en aquestes dates. En canvi, el pantà de Mequinensa està a hores d’ara al 40%, mentre que
el desembre del 2016 estava ple en un 75%. El pantà de Rialb està al 49% i el de Canelles al 51%.
Segons el director de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de l’ACA, Jordi Molist, no es preveu un escenari en el qual durant el 2018 es pugui arribar a una
crisi tan greu com la de fa deu anys.
Menys consum
Un dels elements que dona confiança a l’ACA per fer aquesta afirmació és la presència de les dessalinitzadores del Prat i de la Tordera. La primera,
la més gran, es va posar en funcionament el 2009. Si en condicions normals aquestes plantes treballen al 10% de la seva capacitat, a hores d’ara ja
estan treballant al 70%, el nivell de producció més alt des de la seva posada en funcionament.
Tampoc el consum d’aigua és el mateix ara que a inicis del segle XXI. L’any 2002, el consum d’aigua per habitant i dia va arribar a 145 litres, però la
suma de sequera i crisi econòmica el van fer caure fins als 113litres el 2014. En els últims anys ha repuntat, però continua molt per sota del que es feia
abans de la greu sequera dels anys 2007 i 2008. Segons els tècnics de l’ACA, l’aigua que ens estalviem amb aquesta baixada de consum equival a la
que pot produir la dessalinitzadora del Prat.
Entre diumenge i dilluns sembla probable que arribin algunes pluges, però difícilment seran abundants. La segona part del desembre i el gener no
acostumen a ser època de grans plogudes.

MENJADORES PER ALS OCELLS A L´HIVERN
A la tardor i a l´hivern, és quan arriben els ocells hivernants provinents del
nord d´Europa que s´allunyen dels freds més rigorosos en busca d´aliment.
També és el temps més adequat per posar menjadores a l´abast dels ocells.
Si es vol ajudar, amb una aportació d´aliment suplementari, als ocells i,
alhora, es vol gaudir de la seva presència propera per observar-los, és un bon
moment per posar les menjadores.
Se´ls hi pot proporcionar l´aliment per a ocells que es ven normalment en les
graneries. És molt efectiu el cacauet cru. Recordeu que l´aliment no pot ser
salat ni torrat.
Des de fa uns quants anys, el grup d´ornitologia compra de forma col·lectiva
cacauet cru sense closca.
Si esteu interessats en obtenir-ne, assistiu a la propera reunió del grup
d´ornitologia o envieu un correu electrònic a l´adreça de l´ANT. Enguany surt a
2 euros/kg.
Aquest hivern s´ha detectat una important presència de Durbec
(Coccothraustes coccotrhaustes) i Lluer (Carduelis spinus) en el nostre entorn.
Mentre el primer prefereix visitar els lledoners, aquest últim és un habitual de
les menjadores amb cacauet.
Lluer (Carduelis spinus) en una menjadora amb cacauet. Foto: Rosa Simon.

ESQUIROL
Informen Rosa Simon i Tomás Blasco que el dissabte, 16 de desembre, a les 10,15 hores, a can Reinal, varen poder observar un exemplar
d´Esquirol (Sciurus vulgaris).

DESAPAREIX EL ROURE DE CAN RIERA
Al Catàleg d´arbres singulars, realitzat pel grup de botànica l´any 2002, hi havia incorporada la fitxa, amb el nº 5, del Roure de can
Riera. Aquest exemplar de Quercus cerrioide que tenia la singularitat de recolzar-se en un pilar d´obra, des de mitjans del segle XX,
s´havia anat deteriorant amb el pas del temps. Havia perdut brancatge amb les ventades i, en l´última revisió de les seves mesures, ja es
va observar que s´havia malmès de forma irreparable. Recentment s´ha trencat l´última branca que li quedava i es pot donar per mort.
És un exemplar més del catàleg del 2002 que ha desaparegut.

A dalt, una fotografia del 2013, quan ja
només li quedava una branca.

A l´esquerra, l´estat actual, ja sense
cap branca.

16è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
Aquestes eren les dues fotografies del desembre, per a les quals només hi havia temps per respondre fins el 13 de desembre, ja que el
dijous, 14 de desembre, ja hi havia l´acte final del concurs.

Sergi Sales va enviar el 4 de desembre l´última prova extra del concurs.
Eren quatre fotografies de detalls de les potes, acompanyades de quatre arxius sonors amb veus de les quatre espècies.

A continuació reproduïm el text enviat per Sergi Sales amb les solucions a les fotografies del desembre i la tercera i última prova extra.
Les respostes.
Fotos de desembre
Martinet estriat (Butorides virescens)- Gàmbia
Astor (Accipiter gentilis)- Lleida
Prova extra
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Mallerenga petita (Periparus ater)
Titella (Anthus pratensis)
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ens veiem d´aquí a una estona.
SS

Sergi Sales, l´encarregat del concurs, durant l´acte final del concurs

16è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
Aquestes són les dues fotografies de l´octubre.

A continuació reproduïm les dues fotografies del mes de novembre.

Les respostes correctes a les sis últimes fotografies del concurs, corresponents als mesos d´octubre, novembre i desembre, són les
següents:

Foto nº 19:

Melanitta fusca
Velvet Scoter

Foto nº 20:

Falco subbuteo
Hobby

Foto nº 21:

Lanius senator
Woodchat Shrike

Foto nº 22:

Falco naumanni
Lesser Kestrel

Foto nº 23:

Butorides striata
Striated heron

Foto nº 24:

Accipiter gentilis
Northern Goshawk

Ànec fosc
Negrón Especulado
Falcó mostatxut
Alcotán Europeo
Capsigrany
Alcaudón Común
Xoriguer petit
Cernícalo Primilla
Martinet estriat
Garcita azulada
Astor
Azor Común

16è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
Després de la prova presencial feta a l´acte final del concurs del dijous, 14 de desembre, es va lliurar els premis als dos primers
classificats que havien participat en totes les proves i havien assistit a l´acte Tomás Blasco i Pep Domènech. També es va concedir el
Premi a la constància a Rosa Simon per haver participat en totes les proves i haver assistit a l´acte.
A continuació reproduïm les paraules de Sergi Sales que va fer arribar per correu electrònic als concursants.
Bon dia,
És un plaer novament poder gaudir de la trobada dins l'acte final d'ANT.
Si no m'equivoco, la 16ena edició, un exemple de compromís, aprofito per agrair a la Junta d'ANT la feina increïble que fan.
Després d'una de les edicions més ajustades dels darrers anys, i aplicant allò explicat a les bases del concurs, la classificació ha
quedat:
1er
2n
3er

Tomás Blasco 39,5 pt
Pep Doménech 39,2 pt
Marc Pérez
38,88 pt

Premi especial a la Constància: Rosa Simón
Esperem que s'hagi assolit el principal objectiu d'aquest concurs que és aprendre una mica més sobre el mon dels ocells, i desitjo
continuar veient-nos l'any vinent.
Aprofito per demanar disculpes per no poder actualitzar el concurs amb la puntualitat necessària.
Molt bones festes a tothom i ens veiem l'any vinent!
Sergi Sales
A continuació reproduïm la puntuació definitiva de tots els concursants, tenint en compte que alguns no van participar en totes les
proves.
Jaume Duaigües
Francesc Capdevila
Tomás Blasco
Pep Domènech
Marc Pérez
Enric Morera
Vicenç Roig
Rosa Simon
Eva Reñé
Lluís Estrada
Albert Soteras
David López
Sandra Morujo
Israel Estopà

42,8 p
41,62 p
39,5 p
39,2 p
38,88 p
36,06 p
35,28 p
32,1 p
23 p
22,44 p
17,14 p
17,08 p
13 p
6 p
Tomás Blasco recollint el 1r premi del concurs

Pep Domènech recollint el 2n premi del concurs

Rosa Simon recollint el premi a la constància

BASES DEL 17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
1. S´enviaran per correu electrònic, cada mes, dues fotografies des del gener al desembre del 2018.
2. Les respostes han de ser presentades abans de l´últim dia de cada mes. Cal presentar-les via e-mail a l´adreça
salessergi@gmail.com.
3. Al mes de desembre, en l´acte final del concurs, al qual és imprescindible assistir per optar als premis i recollir-los, es concursarà en
directe sobre deu fotografies, fins a completar, sumant-hi les vint-i-quatre anteriors, el nombre de trenta-quatre.
4. En el cas de les fotografies publicades cada mes, es puntuarà amb dos punts cadascuna de les fotografies encertades si s´ha
especificat bé l´espècie amb el nom comú en qualsevol idioma o el científic, i es puntuarà amb un punt cadascuna de les fotografies
encertades si s´ha donat la resposta correcta només amb el gènere.
5. En el cas de les deu fotografies fetes públiques en l´acte de lliurament dels premis, en el mes de desembre, es puntuaran amb 0,25
punts, per cada fotografia, si s´ha encertat el nom de l´espècie i caldrà donar les solucions en el temps màxim de dos minuts per
fotografia.
6. A més cada tres mesos (març, juny i setembre) es farà una activitat sorpresa (foto extra, itinerari virtual, concurs virtual, cants...) que
serà puntuat amb un punt extra de la forma en que s´indicarà prèviament.
7. Tots els ocells del concurs han estat citats a la nostra regió ornitològica i biogeogràfica, el paleàrtic occidental.
8. La participació és oberta a qualsevol membre de l´ANT. Si alguna persona aliena a l´ANT hi vol participar cal que lliuri el corresponent
full d´inscripció amb la domiciliació bancària, quan comenci a concursar, i faci efectiu el pagament de la quota anual.
9. La persona que hagi guanyat el concurs com a primer classificat en una de les seves edicions no podrà participar en l´edició
immediatament posterior.
10. La classificació serà publicada per e-mail als concursants, al web i al full informatiu de l´entitat.
11. Les fotografies, si no s´han rebut, es podran demanar per e-mail a l´adreça salessergi@gmail.com i es podran consultar al web de
l´ANT.
12. S´atorgaran dos premis als dos primers classificats. En cas d´empat, després de la prova en directe, en qualsevol dels dos primers
premis, es farà una altra prova de quatre fotografies en directe i, així, successivament, fins a desfer l´empat.
13. S´atorgarà un tercer premi a la constància que es sortejarà entre tots els altres concursants que hagin respost durant els dotze
mesos i assisteixin a l´acte final de lliurament dels premis.
14. També es lliurarà un petit obsequi a tots els concursants que assisteixin a l´acte final de lliurament dels premis en agraïment a la
seva participació.
15. L´organització es reserva el dret de modificar els terminis de presentació de fotografies i de recepció de respostes durant tot l´any,
així com de precisar aquells aspectes que durant el transcurs del concurs no es vegin prou clars.

PREMIS DEL 17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
1r Premi:
2n Premi:
Premi a la constància:

Material ornitològic valorat en 60 euros + obsequis.
Material ornitològic valorat en 30 euros + obsequis.
Material ornitològic valorat en 18 euros + obsequis.

Aquests tres premis, per als dos primers classificats del concurs i el tercer que es sorteja, es lliuraran mitjançant vals de compra de
material ornitològic. Caldrà que els concursants classificats passin a recollir-los personalment a l´acte de lliurament i els vals caducaran
als tres mesos del seu lliurament.
Tots els concursants, que no s´hagin classificat com a primer i segon, i que hagin participat de forma ininterrompuda durant els dotze
mesos que dura el concurs participaran en el sorteig per a obtenir el premi a la constància.
Tots els participants en el concurs, només pel fet de ser-ho i d´assistir a l´acte de lliurament dels premis, tindran dret a recollir un petit
obsequi d´agraïment a la seva participació.

OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES DEL DESEMBRE DEL 2017
Podeu fer-nos arribar les vostres observacions. Cal donar les següents dades: espècie, nombre d´exemplars, data, hora i lloc de l´observació.
Cornella negra (Corvus corone) (3 ex.) observats sobrevolant Cesalpina.
Dimarts, 26 de desembre del 2017, a les 13,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Titella (Anthus pratensis) (1 ex.) observat a can Reinal.
Dimarts, 26 de desembre del 2017, a les 10,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Pardal de bardissa (Prunella modularis) (1 ex.) observat a can Reinal.
Dimarts, 26 de desembre del 2017, a les 10,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat a can Reinal.
Dimarts, 26 de desembre del 2017, a les 10,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Tudó (Columba palumbus) (40 ex.) observat un gran grup sobrevolant ca l´Heras, en dia hàbil de cacera.
Dimarts, 26 de desembre del 2017, a les 9,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Corb (Corvus corax) (2ex.) observats sobrevolant can Balasc de baix cap a can Riera.
Dimarts, 26 de desembre del 2017, a les 9,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Durbec (Coccotrhaustes coccotrhaustes) (3 ex.) observats al camí dels escolars.
Dimarts, 26 de desembre del 2017, a les 8,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) observat a la riera, al costat de la gasolinera.
Diumenge, 24 de desembre del 2017, a les 17 hores.
Observador: Vicenç Roig
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat sobrevolant els horts de la font del Cucut.
Diumenge, 24 de desembre del 2017, a les 16,50 hores
Observador: Vicenç Roig
Pardal xarrec (Passer montanus) (5 ex.) + Pardal de bardissa (Prunella modularis) (1 ex.) observats en un arbust de l´esplanada de can Balasc de baix.
Diumenge, 24 de desembre del 2017, a les 16,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Puput (Upupa epops) (1 ex.) observat a l´esplanada de can Balasc de baix.
Diumenge, 24 de desembre del 2017, a les 16,05 hores.
Observador: Vicenç Roig
Titella (Anthus pratensis) (1 ex.) observat a l´esplanada de can Balasc de baix.
Diumenge, 24 de desembre del 2017, a les 16,05 hores.
Observador: Vicenç Roig
Sit negre (Emberiza cia) (1 ex.) observat a l´hort de la font de cal Perruca.
Diumenge, 24 de desembre del 2017, a les 15,55 hores.
Observador: Vicenç Roig
Lluer (Carduelis spinus) (4 ex.) observats a les menjadores de casa seva.
Dissabte, 23 de desembre del 2017, a les 14,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Bruel (Regulus ignicapilla) (1 ex.) observat i fotografiat a can Güell.
Dijous, 21 de desembre del 2017, a les 11,16 hores.
Observadora: Isabel Mora
Puput (Upupa epops) (1 ex.) observat a la cooperativa agrícola.
Dijous, 21 de desembre del 2017, a les 16 hores.
Observadora: Rosa Simon
Gaig (Garrulus glandarius) (1 ex.) observat i fotografiat a can Güell.
Dimecres, 20 de desembre del 2017, a les 10,01 hores.
Observadora: Isabel Mora
Lluer (Carduelis spinus) (2 ex.) observats a la menjadora de casa seva, a la Plana.
Dissabte, 16 de desembre del 201, a les 11 hores.
Observador: Pep Domènech
Sit negre (Emberiza cia) (2 ex.) observats a can Roig.
Dissabte, 16 de desembre del 2017, a les 9,50 hores.
Observadors: Rosa Simon i Tomás Blasco
Durbec (Coccotrhaustes coccotrhaustes) (1 ex.) observat a can Roig.
Dissabte, 16 de desembre del 2017, a les 9,40 hores.
Observadors: Rosa Simon i Tomás Blasco

Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 ex.) escoltat a can Casanoves.
Dissabte, 16 de desembre del 2017, a les 9 hores.
Observadors: Rosa Simon i Tomás Blasco
Durbec (Coccotrhaustes coccotrhaustes) (1 ex.) observat al camí dels escolars.
Dissabte, 16 de desembre del 2017, a les 8,30 hores.
Observadora: Rosa Simon
Puput (Upupa epops) (1 ex.) observat a can Coll.
Dijous, 14 de desembre del 2017, a les 10,17 hores.
Observador: Tomás Blasco
Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex.) observat a can Roig.
Dilluns,11 de desembre del 2017, a les 12,51 hores
Observador: Tomás Blasco
Corb (Corvus corax) (2ex.) + Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observats dos corbs empaitant un aligot d´una torre elèctrica de la pedrera de can Gallina.
Diumenge, 10 de desembre del 2017, a les 16,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Puput (Upupa epops) (1 ex.) observat a la cooperativa agrícola.
Dissabte, 9 de desembre del 2017, a les 14,15 hores.
Observadora: Rosa Simon
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat a La Clota.
Dissabte, 9 de desembre del 2017, a les 12,45 hores
Observador: Tomás Blasco
Corb (Corvus corax) (2ex.) observats a La Clota
Dissabte, 9 de desembre del 2017, a les 10,14 hores
Observador: Tomás Blasco
Titella (Anthus pratensis) (1 ex.) observat als horts de can Soler.
Divendres, 8 de desembre del 2017, a les 12,41 hores.
Observador: Tomás Blasco
Pardal de bardissa (Prunella modularis) (1 ex.) observat a can Balasc de dalt..
Divendres, 8 de desembre del 2017, a les 11,43 hores
Observador: Tomás Blasco
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat a can Balasc de dalt..
Divendres, 8 de desembre del 2017, a les 11,35 hores
Observador: Tomás Blasco
Corb (Corvus corax) (2ex.) observats a can Nicolau
Divendres, 8 de desembre del 2017, a les 10,56 hores
Observador: Tomás Blasco
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) (1ex.) observat a can Rius.
Divendres, 8 de desembre del 2017, a les 10,32 hores
Observador: Tomás Blasco
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) observat a la cooperativa.
Dijous, 7 de desembre del 2017, a les 11 hores.
Observadora: Rosa Simon
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 ex.) observat a l´om mort de la font del Cucut.
Diumenge, 3 de desembre del 2017, a les 16,50 hores.
Observador: Vicenç Roig
Pardal xarrec (Passer montanus) (7 ex.) observats als marges dels horts de la riba.
Diumenge, 3 de desembre del 2017, a les 16,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Durbec (Coccotrhaustes coccotrhaustes) (1 ex.) observat a l´om mort de la font del Cucut.
Diumenge, 3 de desembre del 2017, a les 16,40 hores.
Observador: Vicenç Roig
Puput (Upupa epops) (1 ex.) observat a l´esplanada de can Balasc de baix.
Diumenge, 3 de desembre del 2017, a les 16,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Sit negre (Emberiza cia) (2 ex.) observats a l´hort de la font de cal Perruca.
Diumenge, 3 de desembre del 2017, a les 16 hores.
Observador: Vicenç Roig
Bitxac comú (Saxicola torquatus) (1 mascle) observat a l´hort de cal Canut..
Diumenge, 3 de desembre del 2017, a les 15,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 ex.) escoltat a la Cooperativa Agrícola..
Diumenge, 3 de desembre del 2017, a les 11,30 hores.
Observadora: Rosa Simon
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CALENDARI DE REUNIONS DE L´ANT
Dilluns, 15 de gener, a les 21 hores, a can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia.
Dilluns, 15 de gener, a les 21,30 hores, a can Sostres. Reunió de junta directiva.
Dilluns, 5 de febrer, a les 21 hores, a can Sostres. Assemblea General Ordinària.
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, 14 de gener, a les 17 hores, a can Sostres. Cens d´aus nocturnes. Activitat del grup d´ornitologia oberta a la
participació de tothom.
Diumenge, 21 de desembre, a les 16 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.
Dimecres, 31 de gener. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes de gener del 17è
Concurs d´identificació fotogràfica d´aus. Si hi teniu interès, es vol incrementar la participació en aquest concurs,
demaneu de rebre les fotografies a l´encarregat del concurs Sergi Sales, a l´adreça electrònica salessergi@gmail.com

ALTRES ACTIVITATS
Dissabte, 13 de gener, durant tot el dia. 8é Cens d’ocells hivernants al Delta del Llobregat. Nova edició del cens d’ocells hivernants a les àrees
del delta que no estan estrictament protegides, com la pineda de la Pava o la llera del riu Llobregat. L’activitat consisteix en formar grups reduïts
liderats per un expert ornitòleg. Excel·lent oportunitat per iniciar-se a l’ornitologia de camp. Organitzat per DEPANA i SOS Delta del Llobregat.
T. 932 104 679, info@depana.org, www.depana.org
Diumenge, 14 de gener, durant tot el dia. Ruta circular des de la Móra. Caminarem arran de costa fins a Torredembarra. Tornarem a La Móra
passant per l'ermita d'Altafulla i Ferran. Organitzada pel Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat
Diumenge, 14 de gener, de les 9 a les 14 hores. Acció forestal a Collserola. Tasques de manteniment dels arbres i arbustos replantats en
actuacions anteriors i eliminació d’espècies invasores. Organitzada pel GAF de Depana. T. 932 104 679, info@depana.org, www.depana.org
Dijous, 18 de gener, al local de Depana (Sant Salvador, 97 de Barcelona). Cinefòrum:
Los ojos del Lobo. Documental sobre el llegat del llop a Sierra Morena i la seva influència
en l’activitat humana. “Los ojos del lobo es un documental de Amigos del Lobo de Sierra
Morena que pretende preservar el testimonio y las vivencias de aquellas personas que
convivieron con una especie, el mítico lobo ibérico, que -al igual que su legado cultural- se
halla al borde de la extinción en el sur de España” Realitzat per Amigos del Lobo i
copatrocinat per DEPANA. Organitzat per DEPANA. T. 932 104 679, info@depana.org,
www.depana.org
Dissabte, 20 i diumenge, 21 de gener. Serra del Montsià. Llarg recorregut naturalista al voltant d’una de les serres més emblemàtiques de les
terres de l’Ebre. Caminada de dos dies. Organitzada per DEPANA. T. 932 104 679, info@depana.org, www.depana.org
Dissabte, 27 de gener, durant tot el dia. Piocs i ocells d’hivern als Monegros. Sortida ornitològica dedicada a l’observació d’ocells de secans com
ara els espectaculars piocs, gangues i alàudids a més de rapinyaires diverses. Farem una parada per veure ocells aquàtics a la llacuna de
Candasnos. Cal portar binocles. Organitzada per DEPANA. T. 932 104 679, info@depana.org, www.depana.org
Diumenge, 28 de gener, de les 9 a les 14 hores. Sortida familiar a la Font de la Portella. Seguint un recorregut de pocs quilòmetres (3,5 km) per
la Serra de l’Obac, entre fonts i un pou de glaç testimoni d’un passat no tan llunyà, ens aturarem a conèixer la natura amb detall. Aprendrem a llegir
el paisatge i a descobrir allò que no sempre es veu a primera vista. Sortida familiar apta per a petits i grans. Organitzada per DEPANA. T. 932 104
679, info@depana.org, www.depana.org
Diumenge, 28 de gener, de les 8 a les 16 hores, a Cornudella de Montsant. Anem al Montsant - Camí de la Bruixa.
Serra de Montsant, recorrerem el barranc, la cova i el camí de la Bruixa per descobrir-hi teixos, racons i senders. Itinerari:
Sant Joan del Codolar - Cova Santa - Crist de la Sang - Barranc Bruixa - Cova Bruixa - Camí Bruixa (serret entre barrancs
Bruixa i dels Forats) - grau Tomaset - Sant Joan Codolar. Organitzada pel Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat

