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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L´ANT 
 

   El dilluns, 5 de febrer del 2018, a les 
9 del vespre (21 hores), al local social 
de l´entitat, a can Sostres, a Torrelles 
de Llobregat, hi ha convocada 
l´Assemblea General Ordinària de 
l´Associació Naturalista Torrellenca, 
amb el següent ordre del dia: 
 

1r. Lectura i aprovació de l´acta de 
l´última assemblea ordinària. 
 

2n. Presentació de l´estat de comptes 
del 2017. 
 

3r. Resum de la feina feta el 2017. 
 

4t. Programació i objectius per al 2018. 
 

5è. Incorporació, si s´escau, de nous 
membres a la junta. 
 

6è. Precs i preguntes. 
 

 

   Esperem que millori l´assistència dels últims anys i es puguin aportar noves idees i projectes per fer progressar la nostra associació. 
 

DESAPARICIÓ DEL ROURE DE CAN RIERA 
 

   En el full informatiu 
anterior ja vam anunciar la 
desaparició del roure de can 
Riera. Ara reproduïm una 
fotografia de fa uns anys en 
la qual encara tenia bona 
part del brancatge dels seus 
millors temps. 
   Aquest exemplar era 
inclòs al Catàleg d´arbres 
singulars per les seves 
mides i perquè el seu tronc 
inclinat estava falcat amb un 
pilar d´obra. 
   Segons la seva fitxa, feta 
l´any 2002, tenia 15 metres 
d´alçada i el volt del canó, a 
1,30 m, feia 3,5 metres. 
 

 



COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT 
 

   Acompanyem com sempre aquest full informatiu amb un document, el 
número 189 dins de la col·lecció, que porta el títol “Viatge ornitològic 
2017. Montseny, aiguamolls de l´Alt i el Baix Empordà, i els arrossars 
de Pals”. 
   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 detectades, 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.  
   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 2017 era el que feia 
divuit. 
   Les destinacions de cada any, 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 
2017 Montseny, aiguamolls de l´Alt i el Baix Empordà i arrossars de 
 Pals. 
 

   De les 109 espècies detectades durant el viatge, ressaltaríem les 
observacions de dues Oques egípcies al parc natural dels aiguamolls 
de l´Empordà, i un exemplar de Cigne negre i un de Cigonya negra als 
arrossars de Pals. 
   A continuació reproduïm una fotografia de la Cigonya negra feta per 
en Sergi Sales, als arrossars de Pals, el 20 de desembre. El mateix 
observador també va detectar aquell mateix dia un exemplar de Gamba 
groga petita (Tringa flavipes) a les Basses d´en Coll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



RECULL DE PREMSA 
 

   Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de 
premsa, el número 107 dins de la col·lecció, que porta el títol 
“Observacions de llop al Solsonès”.  
   Es tracta de dues informacions recents recollides del diaris 
El Punt Avui i Regió 7, que tracten de la detecció per un 
parany fotogràfic d´un exemplar de llop a la serra de Port del 
Comte. Les hem complementat amb dues altres informacions 
anteriors del diari Ara i del diari electrònic Naciódigital sobre 
les observacions anteriors de llop i les previsions d´expansió 
d´aquesta espècie, del Servei de Fauna, per al 2020. 
   A continuació reproduïm una nota informativa sobre la 
història del llop a Catalunya, extreta del web “Les muntanyes 
del llop”. 
 

El llop a Catalunya. 
   Com a superdepredador el llop comparteix el mateix estadi 

ecològic que els humans. Els canvis en la disponibilitat de 
recursos alimentaris del llop (grans i petits herbívors) al llarg 
d’Europa ben entrada l’edat moderna pressionà cada cop més 
als llops a alimentar-se d’animals domesticats (ovelles, 
gossos…) entrant en competència directa amb l’activitat 
ramadera. A Espanya el 27 de gener de l’any 1788 es publicà 
una Reial Cèdula de Carles III, a ran d’un expedient realitzat 
pel comte de Campomanes, també president de la Mesta, 
sobre extermini de llops, guilles, genetes, gats fers i linxs 
entre altres. En aquest document oficial s’estableix la 
realització de dues batudes anuals contra aquests animals, 
una el gener i l’altra el setembre o l’octubre, en cada partit de 
corregiment amb les despeses a càrrec del municipi. A 
banda, la mort de cada llop es premiava amb diners, prèvia 
entrega de la pell, les potes i el cap al jutge de corregiment 
per tal d’evitar frau. Pocs anys després la Reial Cèdula  
de 1788 fou modificada per Carles IV, abolint les batudes, per 
improductives i duplicant el preu dels premis a l’entrega dels 
animals (1795). Pagant-se entre 22,2 i 145,2 rals, segons si 
es tractava d’una cria o d’una femella amb ventrada El 1808 
amb el premi de capturar una lloba es podia adquirir 16 
dotzenes d’ous, bé relativament car en la societat agrària 
d’aquell temps 
   Al corregiment de Girona les captures foren anotades en 
llibres d’actes aixecades davant de notari, pel que es coneix 
indirectament les variacions en la mida de les poblacions a 
partir de les captures realitzades. Així doncs, entre el segle 
XVIII i el XIX, s’estima que en aquest corregiment la població 
de llops s’hauria reduït en dues vegades i mitja. Quan es té 
constància de la professió de la persona que presenta les 
captures, és palès que no eren realitzades per professionals 
(“llobers”), sinó principalment pels propis implicats en els 
danys causats pel llop (ramaders), per altres persones 
implicades amb el treball agrícola (jornalers) i eventualment 
persones amb altres professions. L’elevat preu que es pagava 
per la peça era una ajuda suplementària en les èpoques de 

l’any en que les rendes procedents del treball al camp eren minses. 
   Durant la segona meitat del segle XIX a Catalunya, el llop fou perseguit fins a la seva pràctica extinció. Sembla que fou durant la 
tercera guerra carlina (1872 – 1876) quan foren abatuts els darrers exemplars dels que es té constància, una femella amb cria, a la zona 
de la Lluera, Montral, a l’any 1875. Tanmateix, a la Terra alta es capturà un exemplar el 1935. L’any 1999 apareix un llop a la Catalunya 
nord, a la Serra de Mares. Ja el 2004 es fa pública la presència del llop al parc natural del Cadi i el 2008 a la Cerdanya. El març del 2010 
es fa pública la presència de 6 llops diferents, corresponents a mostres preses el 2008, un dels quals podria ser una femella detectada al 
parc natural del Cadí. 
 



17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

   En Sergi Sales va enviar el 7 de gener les dues primeres fotografies del 17è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus corresponents al 
mes de gener.  
   Des de l´ANT es van reenviar als membres de la nostra entitat que hi podien estar interessats. Això junt amb la promoció del mateix 
encarregat del concurs ja ha provocat que hi hagi algun nou membre que s´ha inscrit amb la voluntat de participar en aquest concurs. 
   El mateix Sergi Sales, el diumenge, 28 de gener, va tornar a enviar un altre correu electrònic avisant de que finalitzava el termini per 
donar les respostes el 31 de gener. 
   En el proper full informatiu, quan es publiqui la classificació del concurs, veurem si de veritat s´ha ampliat el nombre de participants. 
   A continuació reproduïm les dues fotografies. A la pàgina següent tornem a publicar les bases del concurs. 
   Continuem animant a participar en aquest concurs a les persones interessades en el món dels ocells. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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:   Material ornitològic valorat en 60 euros + obsequis. 
 2n Premi:   Material ornitològic valorat en 30 euros + obsequis. 
 Premi a la constància:  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 GENER DEL 2018

Podeu fer-nos arribar les vostres observacions ornitològiques del nostre entorn. Cal donar les següents dades: espècie, nombre d´exemplars, data, 
hora i lloc de l´observació.   
 
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat sobrevolant els horts de la font del Cucut.. 
Diumenge, 28 de gener del 2018, a les 16,55 hores  
Observador: Vicenç Roig 
 
Esparver (Accipiter nisus) (1 ex.) observat en vol per sobre la font del Cucut. 
Diumenge, 28 de gener del 2018,  a les 16,50 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Durbec (Coccotrhaustes coccotrhaustes) (1 ex.) observat en un cedre de prop de can Balasc de baix. 
Diumenge, 28 de gener del 2018,  a les 16,25 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) + Sit negre (Emberiza cia) (2 ex.) observats a l´hort de la font de cal Perruca. 
Diumenge, 28 de gener del 2018,  a les 16 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Corb (Corvus corax) (1 ex.) observat a les penyes de can Riera 
Diumenge, 28 de gener del 2018, a les 10,15 hores.  
Observadors: Rosa Simon i Pep Domènech 
 
Bruel (Corvus corax) (1 ex.) observat a la serra de can Valent. 
Diumenge, 28 de gener del 2018, a les 9,45 hores.  
Observadors: Rosa Simon i Pep Domènech 
 
Sit negre (Emberiza cia) (1 ex.) observat a can Reinal. 
Diumenge, 28 de gener del 2018, a les 9,35 hores.  
Observadors: Rosa Simon i Pep Domènech 
 
Bitxac (Saxicola torquatus) (1 ex.) observat a prop de can Reinal. 
Diumenge, 28 de gener del 2018,  a les 9,30 hores.  
Observadors: Rosa Simon i Pep Domènech 
 
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat a can Roig. 
Diumenge, 28 de gener del 2018, a les 9,15 hores  
Observadors: Rosa Simon i Pep Domènech 
 
Durbec (Coccotrhaustes coccotrhaustes) (+ 6 ex.) observats al camí dels escolars. 
Diumenge, 28 de gener del 2018,  a les  8,45 hores.  
Observadors: Rosa Simon i Pep Domènech 
 
Astor (Accipiter gentilis) (1 ex.) observat a can Ràfols. 
Dissabte, 27 de gener del 2018,  a les 11,42 hores. 
Observador: Tomás Blasco 
 
Lluer (Carduelis spinus) (17 ex.)  
fotografiats en una antena del carrer Major. 
Dimecres, 24 de gener del 2018,  
a les 15 hores.  
Observador: Emili Roig  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bitxac (Saxicola torquatus) (1 mascle) observat a can Gallina. 
Diumenge, 21 de gener del 2018,  a les 16,30 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex.) +  Corb (Corvus corax) (1 ex.) observats volant sobre la planta de compostatge. 
Diumenge, 21 de gener del 2018,  a les 16,20 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Durbec (Coccotrhaustes coccotrhaustes) (6 ex.) observats als lledoners del camí 
dels escolars. 
Diumenge, 21 de gener del 2018,  a les 15,45 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) (5 ex.) observats sobrevolant can Balasc de baix. 
Diumenge, 21 de gener del 2018,  a les 15,35 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 ex.) escoltat a prop de la gasolinera. 
Diumenge, 21de gener del 2018, a les 9 hores.  
Observadors: Rosa Simon i Pep Domènech  
 
Mallerenga petita (Periparus ater) (1 ex.)  fotografiat a can Güell. 
Dijous, 18 de gener del 2018, a les 9,10 hores  
Observadora:  Isabel Mora 
 
Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex.) observat  als horts de can Soler. 
Dilluns, 15 de gener del 2018, a les 16,56 hores.  
Observador: Tomás Blasco  
 
Lluer (Carduelis spinus) (15 ex.) observats a les menjadores de casa seva. 
Diumenge, 14 de gener del 2018, a les 14,30 hores.  
Observador: Vicenç Roig  
 
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) + Falcó pelegrí (Falco peregrinus (1 ex.) observats sobrevolant can Querol.  
Diumenge, 14 de gener del 2018, a les 16,45 hores  
Observador: Vicenç Roig 
 
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 ex.) escoltat a la Cooperativa Agrícola. 
Dijous, 11 de gener del 2018, a les 10,30 hores.  
Observadora: Rosa Simon  
 
Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus (1 ex.) fotografiat a la menjadora de casa seva. 
Diumenge, 7 de gener del 2018, a les 10,51 hores.  
Observador: Tomás Blasco  
 
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 ex.) escoltat a la Cooperativa Agrícola. 
Diumenge, 7 de gener del 2018, a les 10,30 hores.  
Observadora: Rosa Simon  
 
Sit negre (Emberiza cia) (1 ex.) observat a l´esplanada de can Coll. 
Diumenge, 7 de gener del 2018, a les 10 hores.  
Observadora: Rosa Simon  
 
Corb (Corvus corax) (2 ex.) observats a can Gallina. 
Dissabte, 6 de gener del 2018, a les 14,01 hores.  
Observador: Tomás Blasco  
 
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat a can Ràfols. 
Dissabte, 6 de gener del 2018, a les 13,25 hores  
Observador: Tomás Blasco  
 
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat a can Reinal. 
Dissabte, 6 de gener del 2018, a les 11,42 hores  
Observador: Tomás Blasco  
 
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex.) observat a la creu del campanar. 
Dimarts, 2 de gener del 2018,  a les 17 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Cotxa fumada (Phoeninurus ochruros) (1 ex.) fotografiat a can Güell. 
Dilluns, 1 de gener del 2018, a les 10,12 hores.  
Observadora: Isabel Mora 
  
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) (1 femella) fotografiat a can Güell. 
Dilluns, 1 de gener del 2018, a les 10,03 hores.  
Observadora: Isabel Mora 
 



MENJADORES PER ALS OCELLS A L´HIVERN 
 

   Des de fa uns quants anys, el grup d´ornitologia compra de forma col·lectiva cacauet cru 
sense closca. A finals de tardor es va adquirir una partida de 50 kg que s´ha exhaurit a mitjans 
de gener. 
   En l´última reunió del grup d´ornitologia es va acordar comprar-ne 25 kg més. Estem 
esperant que arribi aviat. Es distribuiran en bosses de 1 kg que, en l´última partida, sortia a 2 
euros/kg. 
   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. Suposem que es podria mantenir el mateix preu. 
   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.    
   Enguany s´ha notat una forta presència hivernal de Lluers (Carduelis spinus) cosa que no és 
aliena al fet que s´hagi acabat el cacauet tan aviat. 
 
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) en una menjadora amb cacauet. Foto: Tomás Blasco. 

 

ESQUIROL 
 

   Informa Emili Roig que el dimecres, 24 
de gener, al migdia, va observar un 
exemplar d´Esquirol (Sciurus vulgaris) 
pujant a un xiprer del Centre d´Esports 
Municipal, situat entre l´eixample de can 
Coll i la variant. 
   Es va sorprendre de veure´l en aquest 
equipament esportiu municipal, separat 
de  les zones forestals. 
   Reproduïm algunes fotografies que ens 
ha fet arribar. 
 

 

NOTICIARI ORNITOLÒGIC DEL DELTA DEL LLOBREGAT 
 

   En altres informatius ens hem fet ressò de les observacions fetes al delta del Llobregat. Si hi esteu interessats hi podeu accedir al 
següent enllaç:    http://consorcideltallobregat.blogspot.com.es/ 
   A continuació reproduïm una fotografia de Manuel Caamaño publicada a l´esmentat bloc. 

 

Astor (Accipiter gentilis) 
1 ex. jove caça un capó reial 
davant de l'aguait de la bassa 
dels Pollancres el 13.I (M. 
Caamaño). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



TURISME SOSTENIBLE ALS PARCS 
 
   A continuació reproduïm una nota informativa sobre la implementació de la Carta Europea de Turisme Sostenible als parcs del Garraf, Olèrdola i el 
Foix publicada a l´informatiu dels parcs de la Diputació. 
 
Foix | Garraf | Olèrdola  
Es presentaran els resultats de l’auditoria que va fer Europarc als parcs l'abril passat  
Participa al 1r Fòrum Permanent per a la implementació de la Carta Europea de Turisme Sostenible dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix 
22/01/2018  

Procés participatiu previ. Autor: XPN 
 
   Un cop obtinguda la certificació de qualitat, el dimecres 31 de gener es durà a terme el 1r Fòrum 
Permanent per a la implementació de la CETS als tres parcs. L’acte tindrà lloc a la Masia d’en Cabanyes, 
a Vilanova i la Geltrú, entre les 17 i les 19 h. Obert i gratuït, hi pot assistir tota persona interessada. Cal 
inscriure’s prèviament al correu electrònic p.garraf.qualitat@diba.cat. 
   Durant el 2016, els parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix, juntament amb un equip de treball format per 
tècnics, empresaris, entitats dels catorze municipis dels parcs i el municipi de Cubelles, es van unir i amb 
una metodologia participativa van treballar per redactar i presentar la documentació per tal que els tres 
parcs obstessin a la certificació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). Aquesta 

documentació, un cop treballada, ha consistit en trenta-dues actuacions l’objectiu de les quals és caminar cap a un turisme sostenible en el nostre 
territori.  
   Aquestes actuacions, consensuades per tots els agents del territori, es van presentar a la Federació Europarc a finals de l’any 2016. A l’abril del 
2017 es va realitzar una exhaustiva auditoria per part d’Europarc per valorar la feina realitzada. Aquesta passada tardor els parcs van ser finalment 
validats i al desembre es va rebre el distintiu de la CETS en un acte al Parlament Europeu, a Brussel·les.  
Un cop obtinguda l’acreditació i, per tant, validada la documentació, els parcs entren aquest 2018 en un període de quatre anys en què hauran de 
treballar, de nou de manera participativa, amb tots els agents del territori per tirar endavant les trenta-dues actuacions.  
1r Fòrum Permanent 
    El dimecres 31 de gener es durà a terme el 1r Fòrum Permanent per a la implementació de la CETS. L’acte tindrà lloc a la Masia d’en Cabanyes, a 
Vilanova i la Geltrú, entre les 17 i les 19 h. Obert i gratuït, hi pot assistir tota persona interessada. Cal inscriure’s prèviament al correu electrònic 
p.garraf.qualitat@diba.cat.  
    L’objectiu d’aquest primer Fòrum és presentar els resultats de l’auditoria d’Europarc i explicar com serà el desenvolupament per implementar el 
Programa d'Actuacions de la CETS l'any 2018. Durant el Fòrum, l’equip tècnic presentarà el seu compromís i visibilitzar les responsabilitats que les 
diferents entitats aniran assumint per poder treballar conjuntament.   
   Totes les actuacions tindran un responsable tècnic que haurà de vetllar per tirar endavant l’actuació, juntament amb un equip tècnic de treball 
participatiu, que formaran el grup de treball. Tota la feina que vagin realitzant els grups de treball serà presentada i validada en els fòrums 
permanents, que es realitzaran dos cops l’any.  
   Des de l’equip del Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola i Parc del Foix s’anima a participar al Fòrum Permanent a tots els interessats a treballar cap a 
un turisme sostenible en el territori.  
 

MANUALS DE GESTIÓ D´HÀBITATS 
 

   Reproduïm una altra informació de L´Informatiu dels Parcs sobre els manuals de gestió dels hàbitats editats per la Diputació de Barcelona. 
 
En format PDF a la web de la Llibreria de la Diputació  
La col·lecció dels onze 'Manuals de gestió d’hàbitats', disponible gratuïtament 
24/01/2018  

Manuals. Autor: Diputació Barcelona 
 
   Els onze llibres de la col·lecció 'Manuals de gestió d’hàbitats', editats per la Diputació de Barcelona en el 
marc de conveni amb l’Obra Social “la Caixa” i amb la participació del CREAF (Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals), poden descarregar-se de forma gratuïta en format PDF a la web de la 
Llibreria de la Diputació. Tots els llibres de la col·lecció estan també disponibles en format paper tret d´’'Els 
espais fluvials. Manual de diagnosi ambiental', que està exhaurit. 
   El conjunt de manuals, que tenen per objecte recopilar i sintetitzar de forma rigorosa la informació 
científica recollida al llarg del temps per oferir-la als gestors d’espais naturals, està integrada per onze 
volums que comprenen diversos hàbitats. Aquests són: el castanyer, les pinedes de pi pinyer, les fagedes, 

les pinedes de pi negre, les pinedes de pi roig, les pinedes de pinassa, les pinedes de pi blanc i els alzinars, així com els espais urbans, hàbitats per 
a la fauna vertebrada, els espais fluvials, manual d’avaluació del planejament urbanístic i els espais fluvials, manual de diagnosi ambiental. 
   Els volums recullen els estudis i les actuacions que s'han dut a terme durant els darrers anys i s’espera que puguin resultar útils a les persones i 
institucions que treballen amb la finalitat de mantenir i recuperar les diferents espècies arbòries. També mostren l’estat actual dels diversos tipus de 
boscos que es poden trobar a Catalunya, amb exemples de bones pràctiques de gestió. 
   La gestió integral per a la conservació dels espais naturals implica desenvolupar projectes de gestió activa dels hàbitats encaminats a incrementar-
ne l'estabilitat, la maduresa i la diversitat, i reduir la fragilitat davant les possibles pertorbacions. Aquest tipus de gestió global implica intervenir en el 
conjunt d'aspectes que incideixen en la dinàmica de cada tipus d'hàbitat, des dels estrictament biològics i ecològics, fins als de caire social i 
econòmic. 
   Aquests manuals pretenen donar una visió global i multidisciplinària de la realitat actual dels diferents hàbitats i ofereixen exemples de bones 
pràctiques de gestió dels sistemes naturals. 
 
 



PLUVIOMETRIA 
 

   En Josep Olivella ens fa arribar les dades de precipitació recollides a casa seva, al casc urbà de Torrelles de Llobregat. Són de trenta 
anys seguits, del 1988 al 2017, i, per tant, tenen un valor important. A continuació reproduïm el recull i un gràfic. 
 

PRECIPITACIONS ( l/m2)  TORRELLES DE LLOBREGAT - c/ Martí Mas, 10-12 

   

                          Total Mitjana anual 

Any / mes G F M A Mg J Jl Ag S O N D anual acumulada 

                              

88 139 0 0 61 59 39 1 10 76 65 243 2 695 695 

89 1 9 33 67 11 21 2 94 62 16 109 27 452 574 

90 11 6 9 48 45 50 10 34 74 179 71 26 563 570 

91 65 53 121 33 93 2 7 66 54 77 70 104 745 614 

92 43 8 23 24 96 98 83 50 29 64 2 15 535 598 

93 0 41 86 71 45 19 16 54 282 44 7 0 665 609 

94 26 42 29 40 50 10 1 2 211 210 46 4 671 618 

95 15 15 2 53 36 36 0 121 131 24 43 129 605 616 

96 127 29 31 85 79 106 0 49 45 121 199 149 1020 661 

97 134 0 15 97 6 62 26 53 43 29 57 93 615 657 

98 118 6 9 22 16 11 3 48 87 57 2 136 514 644 

99 67 0 14 28 43 11 7 9 185 90 52 4 510 633 

0 10 0 39 43 43 35 2 24 90 51 23 79 439 618 

1 83 13 16 21 25 2 145 0 56 62 66 37 525 611 

2 32 9 89 115 82 46 1 129 54 198 67 65 887 629 

3 16 127 22 0 39 0 5 12 102 181 13 19 536 624 

4 2 109 53 84 22 28 14 8 95 11 9 76 511 617 

5 0 39 18 0 47 3 9 23 118 68 106 6 437 607 

6 133 9 6 3 9 0 0 51 46 43 0 35 335 593 

7 0 25 19 95 30 0 0 74 0 109 0 26 378 582 

8 20 41 10 35 204 35 87 11 46 98 62 89 738 589 

9 71 29 47 151 12 10 47 0 58 68 7 67 567 588 

10 56 71 67 7 142 24 36 46 94 111 14 48 716 594 

11 43 40 161 13 48 95 24 8 8 69 140 0 649 596 

12 2 6 54 55 11 26 23 40 78 114 12 5 426 589 

13 18 35 164 88 60 15 15 9 23 45 149 15 636 591 

14 56 25 31 37 57 34 47 0 141 8 143 55 634 593 

15 13 17 45 10 7 52 8 52 87 27 50 1 369 585 

16 1 34 57 83 27 10 31 1 52 71 91 26 484 581 

17 45 36 106 46 19 22 24 14 76 120 4 7 519 579 

Mitjana                              

mensual 45 29 46 51 49 30 22 36 83 81 62 45 579   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENS I CABRES 
 

   Després de la desaparició del ramat de cabres i ovelles que pasturava pel nostre entorn, des de finals del 2017 hi torna a haver un 
altre ramat al corral de can Gallina. 
   Ens fem ressò de dues informacions publicades al web municipal aquest mes de gener que hi tenen relació. Les  reproduïm a 
continuació. 
 

Torrelles busca emplaçament per a un nou estable  
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Josep Pena, va visitar el municipi per conèixer més sobre el projecte de silvopastura 
19/01/2018 

 
   Amb l’objectiu de potenciar el projecte de silvopastura a Torrelles, es vol trobar 
un nou espai per emplaçar un altre estable al municipi. El passat dimecres 17 de 
gener, es va realitzar una visita als terrenys on es podria fer la instal·lació, que 
va comptar amb la presència de l’alcalde de Torrelles, Ferran Puig, el director 
dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a 
Barcelona, Josep Pena, la cap del Servei de Coordinació i Gestió Territorial dels 
Serveis Territorials, Marta Esparza, i el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Torrelles, Toni Escudero. Aquest nou emplaçament ha de ser accessible, 
disposar de llum i aigua a les proximitats, i estar situat a prop de Can Güell, 
Raval Mas i del nucli.  
   La redacció del projecte i l’execució de la nova instal·lació comptarà amb el 
suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Així mateix, el nou espai 
acollirà una aula ambiental i tractarà temes relacionats amb la recuperació 
d’aigües fluvials i energia solar.  
   Des dels Serveis Territorials van mostrar tot el seu suport a aquest projecte 
que consideren un model per a altres municipis, sobretot a l’hora de mantenir 
l’activitat al territori i prevenir incendis forestals.  
 
 

Nova empenta a la silvopastura al municipi  
Un ramat de 200 cabres pastura a la zona de Cesalpina per a mantenir les franges de protecció contra els incendis a Torrelles 
03/01/2018 

   L’Ajuntament ha apostat per potenciar el projecte de 
silvopastura amb la incorporació d’un nou pastor que 
s’encarrega de la pastura de les 200 cabres amb què compta 
Torrelles per a mantenir les franges de protecció contra els 
incendis de Cesalpina. El nou pastor s’ocupa d’explotar l’estable 
municipal de Can Gallina i la pleta de Can Balasc de baix.    
L’objectiu és expandir, amb l’arribada de la primavera, la 
cobertura a Can Guey i que el mateix ramat també pasturi 
aquella zona. 
   Així mateix, el Consistori recorda als veïns la importància de la 
implicació ciutadana per mantenir les parcel·les privades 
tancades i portar els gossos lligats a la muntanya, i evitar així 
qualsevol incident amb els ramats que pasturen o els gossos 
d’atura. 
   A la comarca, altres municipis com Santa Coloma de Cervelló, 
Vallirana, Corbera o Begues, també aposten per potenciar la 
silvopastura com a sistema per a minimitzar el risc d’incendis 
forestals.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



FOMENT DE LES RECOLLIDES SELECTIVES DE RESIDUS 
 

   A finals de desembre de l´any passat es va iniciar una nova campanya publicitària per promoure les recollides selectives de residus 
fent especial menció en la fracció orgànica. 
   A continuació reproduïm la nota informativa del web de la Generalitat de Catalunya. 
 

'Si hi va, bé. Si no hi va, no ve.', nova campanya de foment de la recollida selectiva dels residus orgànics  
L’Agència de Residus de Catalunya difon des d’avui un seguit d’anuncis per promoure la recollida selectiva de les restes de 
menjar i de residus vegetals de petites dimensions, allò que s’anomena ‘l’orgànica’  
18/12/2017  

   L’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC) comença 
aquest dilluns la difusió d’una 
nova campanya comunicativa per 
al foment de la recollida selectiva 
de la fracció orgànica dels 
residus municipals (FORM). Amb 
el lema “Si hi va, bé. Si no hi va, 
no ve.”, la campanya vol incidir 
en la importància de separar bé 
les restes de menjar i els residus 
vegetals de petites dimensions –
com fulles, gespa o branques–, el 
què es coneix com a matèria 
orgànica, i exposa de manera 
molt visual els avantatges de 
reciclar-la. Quan els residus 
orgànics van al contenidor marró, 
n’afavorim el reciclatge. 
   La creativitat exposa la idea del 
cicle de la matèria orgànica, que 
es pot valoritzar completament. 
Reciclar-la comporta un estalvi 
de recursos –transformant la 
matèria orgànica en compost per 

fertilitzar els sòls;  redueix els residus biodegradables en els dipòsits controlats i les plantes incineradores; i disminueix l’emissió de 
gasos implicats en l’efecte hivernacle. A més, amb l’aprofitament del biogàs obtingut de la seva fermentació, es pot produir electricitat. 
 

Presència a la xarxa 
   A banda d’estar present als canals més tradicionals –televisió, ràdio i premsa escrita–, la campanya també circularà per la xarxa, a 
través de quatre peces de contingut explicant què és l’orgànica, en què es converteix, i els beneficis que comporta, així com les 
conseqüències de no separar bé. Apareixerà a twitter i a Instagram, on es convidarà a compartir els continguts a través de l’etiqueta 
#sihivabé. A més, un webapp oferirà la possibilitat de crear composicions similars a les dels anuncis, de les quals es premiaran les més 
originals. 
   La campanya, que compta amb un pressupost d’uns dos milions d’euros, la finançarà íntegrament l’ARC. Es difondrà al llarg de tres 
setmanes, fins després de Reis, i  tindrà un anunci específic televisat a TV3 abans de les campanades de finals d’any.  
  

La recollida, estancada 
   L’orgànica, amb el 36% en pes, és la fracció més important dels residus municipals. La que recollim selectivament representa 
actualment el 30% del total dels residus orgànics que produïm i un 10% del total dels residus municipals generats. Les darreres dades 
disponibles, corresponents a l’any 2016, indiquen que la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica va ser de 371.697 tones – un 
0,24% inferior al 2015–, i que està força estancada des de 2012. L’objectiu és que a l’any 2020 el 60% en pes dels residus orgànics es 
pugui valoritzar. 
   El servei de recollida de l’orgànica el presten actualment 781 municipis catalans, 136 dels quals ho fan mitjançant una recollida 
selectiva porta a porta. 
   L’orgànica està constituïda fonamentalment per restes de menjar i residus vegetals de  petites dimensions que poden ser recollides 
selectivament i són susceptibles de degradar-se biològicament per transformar-se en recursos, tant materials –compost– com 
energètics –biogàs–. Aquesta és la fracció més inestable dels residus municipals, degut al seu elevat contingut en aigua i en matèria 
orgànica. Per això, és necessari que es reculli i es gestioni el més ràpidament possible, per evitar la generació de lixiviats i de males 
olors. Una gestió inadequada pot generar impactes en el medi, però una d’apropiada, a més d’evitar aquests impactes, esdevé un 
recurs molt valuós que contribueix a la millora de múltiples reptes ambientals –aprofitament de recursos, protecció del sòl, lluita contra 
el canvi climàtic, generació de llocs de treball en el sector ambiental, i impuls de l’economia circular. 
 



IMATGES DE RAPINYAIRES DEL PARC DEL LITORAL 
 

   A l´informatiu de la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona es publica una nota informativa sobre un canal Youtube amb imatges 
d´Astor, Aligot vesper i Àguila marcenca del Parc de la Serralada Litoral.  
   Es pot trobar a l´adreça següent:  https://www.youtube.com/channel/UC34AifgRH9kAhtb5_nDWTOw 
 

Hi descobrireu mecanismes de defensa, com mantenen el niu o com s'alimenten  
El canal Youtube dedicat a l'astor del Parc de la Serralada Litoral incorpora gravacions d'aligots vespers i àguiles marcenques 
29/01/2018  

Àguila marcenca al niu. Autor: canal Youtube Astor CPSL 

 
   A finals del 2016, us informàvem de la posada en marxa del canal Youtube dedicat 
a l’astor del Parc de la Serralada Litoral amb els vídeos corresponents al 2015 i 
2016. Recentment, s’han incorporat desenes de noves gravacions protagonitzades 
per l’aligot vesper i l’àguila marcenca. Si encara no sou seguidors del canal Youtube, 
us convidem a fer-vos-en i començar a gaudir d’aquestes fantàstiques rapinyaires. 
   Des de l’any 2010, el Parc de la Serralada Litoral realitza seguiments anuals dels 
rapinyaires del seu àmbit natural. Gràcies al treball i a la dedicació entusiasta dels 
ornitòlegs col·laboradors del Parc, podem conèixer la situació exacta d’un bon 
nombre de nius de diverses espècies de rapinyaires, entre elles, l’aligot comú, 
l’astor, l’aligot vesper, l’àliga marcenca i el duc.  
   A més a més dels vídeos protagonitzats per l’astor, l’àguila marcenca i l’aligot 
vesper, que ja podeu visualitzar, poc a poc, s'espera obtenir vídeos de la resta 

d'espècies. Entre les gravacions actuals, en trobareu dedicades al manteniment del niu, l’alimentació o els mecanismes de defensa. 
   La finalitat principal del canal és la seva utilització per a la divulgació i la sensibilització ambiental. La imatge és un suport molt atractiu per educar i 
les noves tecnologies permeten l’accés fàcil i en obert a continguts molt valuosos sense haver estat al Parc i sense generar, consegüentment, cap 
tipus d’impacte negatiu.  
   Així mateix, les gravacions serveixen per ampliar, entre d’altres aspectes, el coneixement sobre la biologia reproductora dels rapinyaires forestals i 
cada vídeo conté un interessant text explicatiu que es desplega quan tries l'opció "Mostra’n més" i que us convidem a descobrir. 
   S’espera que les gravacions ajudin a la conservació d’aquestes aus fantàstiques, estendard de la bona salut dels ecosistemes, i que el canal es 
consolidi, dia a dia, com a eina eficaç de difusió i sensibilització i pugui ser aprofitada tant pels especialistes com pel gran públic, estudiants, escoles 
del Parc i, per descomptat, totes aquelles persones d’arreu del país interessades en la natura i compromeses amb la seva conservació. 
 

CUSTÒDIA MUNICIPAL 
 

   La Xarxa de Custòdia del Territori junt amb la Diputació de Barcelona treballaran per impulsar la custòdia municipal.  
   A continuació reproduïm la nota informativa de la Xarxa de Parcs Naturals. 
 

Acord entre la Diputació i la Xarxa de Custòdia del Territori per impulsar la custòdia municipal a la demarcació de Barcelona 
Amb aquest objectiu, es desenvoluparà un Pla de treball  
24/01/2018  

Granollers - Palou. Autor: XCT 
 
   La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i instruments que pretenen implicar 
els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors naturals, 
culturals i paisatgístics. Aquesta conservació de la natura, el paisatge i el patrimoni 
cultural no és una responsabilitat només de les administracions públiques, sinó que la 
ciutadania, la societat civil i les empreses privades també poden i han de contribuir-hi. 
Per això, la custòdia del territori requereix la implicació directa i activa de la societat civil, 
d’una banda, i d’aquelles persones que són propietàries o usuàries de terrenys forestals, 
agrícoles o urbans, de l’altra. 
   En aquest marc va néixer l’any 2003 la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), una 
organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que 
volen impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país. La 

Diputació de Barcelona n’és membre des dels seus inicis, al costat d’entitats i institucions públiques i privades de tota mena: associacions, 
fundacions, ajuntaments, consorcis, empreses, centre universitaris i de recerca i persones a títol individual. 
   Dins de la Xarxa es va crear l’any 2016 el grup de treball de custòdia municipal que des de llavors ha desenvolupat diferents accions per impulsar 
la custòdia promoguda des de les administracions locals, en els seus possibles papers de propietàries de terrenys d’interès per a la conservació, 
d’entitats de custòdia o de mitjanceres entre les parts. Actualment, es compta amb diverses experiències sobre com es pot desenvolupar aquesta 
custòdia. Aquest bagatge ha posat de manifest la potència i l’interès d’aquests instruments per a les polítiques locals de protecció del medi natural, 
més encara després que es modifiqués recentment el Codi Civil Català per incloure específicament la figura del Contracte de custòdia del territori.  
Partint d’aquesta base, la Diputació de Barcelona i la XCT han arribat a un acord per desenvolupar un Pla de treball destinat a difondre i impulsar la 
custòdia municipal. Entre els continguts més destacats del Pla figuren el desenvolupament de recursos tècnics, l’oferta de formació especialitzada, el 
suport per al desenvolupament d’acords de custòdia i la difusió dels recursos, les activitats i les experiències existents.  
   Amb totes aquestes línies d’actuació es pretén que la custòdia municipal faci un salt qualitatiu i es converteixi en un instrument útil i efectiu, 
complementari dels que ja existeixen, per als municipis interessats en la protecció del patrimoni natural i cultural. 
 
 



CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA FESTA MAJOR DE SANT PAU 
 

   Fins el 9 de febrer es poden presentar fotografies al 9è Concurs de fotografia de la Festa Major de Sant Pau organitzat per 
l´Ajuntament de Torrelles de Llobregat. A continuació reproduïm la nota informativa del web municipal. 
 

9a edició del Concurs fotogràfic de la Festa Major de Sant Pau 
Fins al 9 de febrer, es poden enviar les millors imatges de la celebració i intentar guanyar un talonari valorat en 200 euros per 
gastar als comerços del poble 
15/01/2018 

   Arriba la Festa Major de Sant Pau 2018 i 
amb ella, la 9a edició del popular concurs 
fotogràfic. Aquest any, la tradicional ballada 
de la Tal·lara, la festa dels estelladors, el 
correfoc o la baixada de carretons poden ser 
alguns dels actes per intentar captar la millor 
imatge de la celebració. Fins al 9 de febrer, 
tothom qui vulgui pot participar en el concurs 
i presentar un màxim de 10 fotografies 
inèdites, pròpies i que no hagin estat 
premiades amb anterioritat. La persona 
guanyadora s’emportarà un talonari valorat 
en 200 euros per gastar en els diferents 
establiments comercials del municipi. 
   Les fotografies poden ser en blanc i negre 
o en color, i la tècnica és totalment lliure. Així 

mateix, les imatges poden ser fetes amb càmera analògica o digital, tot i que finalment han de ser presentades en suport digital. Com a 
requisits més específics, han de tenir una bona qualitat, 2.400 píxels pel costat més llarg, i estar en format JPEG. 
   Finalment, les imatges han de ser enviades a cultura@torrelles.cat, indicant el títol de la fotografia, el lloc on es va captar, el nom del 
concursant i el seu pseudònim, el NIF, l’adreça postal, el telèfon i el correu electrònic. En cas de presentar més d’una imatge, s’ha 
d’enviar un correu electrònic per cadascuna d’elles. De la mateixa manera, les fotografies es poden entregar presencialment a 
l’Ajuntament, en el seu horari habitual, en un suport CD. 
   Per a més informació, us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament.  
 

CAMINADA POPULAR DE SANT PAU 
 

   El diumenge, 4 de febrer, dins dels actes programats per la Festa Major 
de Sant Pau es farà la 27a Caminada Popular de Sant Pau. 
    A continuació reproduïm el cartell i una nota informativa extreta del web 
del Centre Excursionista Torrellenc, entitat organitzadora de la caminada. 
 
Diumenge, 4 de febrer del 2018 
27a CAMINADA POPULAR DE SANT PAUC 

oncurs d'estelladors 2017 
Sortirem de la plaça de l’Ajuntament a les 9 del matí i farem uns 13,5 
quilòmetres, és a dir, caminarem al voltant d’unes quatre hores.  
 

RECORREGUT: : Plaça de l’Ajuntament, Can Reinal, Can Ràfols, Puig de 
Rocabruna, Can Riera, Penyes, Creu de Sant Pau, Parc de Can Sostres.  
 

INSCRIPCIONS: A la Botiga La Quises. Carrer Major, 47 Tel. 936891211  
 

PREU:   Grans 8 euros.   Petits 5 euros.   Socis del CET 4 euros.  
 

El preu d’inscripció inclou esmorzar, obsequi recordatori, vermut a l’arribada 
i participació en el sorteig del cistell de Sant Pau (amb productes propis de 
Torrelles). la inscripció. (si aquesta es fa el mateix dia hi pot haver 
limitacions pel que fa als entrepans i els obsequis i el preu serà de 12 euros)  
Recordeu que cal que us porteu el got de casa. 
 

Més informació a www.cetorrellenc.cat on podreu descarregar-vos el tríptic.    
    LENC 
                                                  
 

 



ACT4LITTER 
 

   ACT4LITTER és un projecte d´estudi, d`àmbit europeu, per veure com es pot evitar els residus i els seus efectes en els ecosistemes 
mediterranis. 
  A continuació reproduïm la nota informativa del butlletí de medi ambient sobre els treballs d´estudi que es realitzen al Parc Natural del 
Delta de l´Ebre, dins d´aquest projecte. 
 

29-12-2017 13.00  
El Delta de l'Ebre analitzarà la brossa marina dipositada en 3.000 m2 de platja 
El Parc Natural del Delta de l’Ebre és una de les 20 àrees marines protegides escollides a tota la Mediterrània per estudiar com 
evitar les escombraries dins del projecte europeu ACT4LITTER 

   Tècnics del Parc Natural del Delta de l’Ebre han dut a terme avui una 
actuació a la platja del Serrallo (Sant Jaume d’Enveja) consistent en el 
mostreig, classificació i anàlisi de la brossa marina dins del projecte 
ACT4LITTER, que pretén sumar esforços entre diverses àrees marines 
protegides per a la lluita contra la contaminació dels ecosistemes a la 
Mediterrània. 
    Concretament, la recollida de brossa s’ha dut a terme en una àrea 
d’uns 3.000 m2, al llarg de 100 metres a prop de la platja del Serrallo, 
dins l’àmbit del parc. Els materials que es puguin es reciclaran, com ara 
el plàstic, i la resta s’enviarà a l’abocador. L’objectiu d’aquesta actuació, 
més enllà de la recollida de deixalles, és conèixer la composició de la 
brossa marina per actuar en les activitats humanes  que la produeixen . 
   La Mediterrània és un dels mars més afectats per les escombraries 
marines a tot el món. Es tracta d’una problemàtica persistent i 
omnipresent que no coneix fronteres, que genera un impacte negatiu en 

sectors econòmics cabdals com ara la pesca, l'aqüicultura, la navegació i el turisme. Les escombraries marines també amenacen 
espècies i hàbitats, amb impactes que van des de l’enganxament en xarxes de mamífers marins i la ingesta de plàstics, fins a la 
bioacumulació i l’alliberament de tòxics de les escombraries, introducció d'espècies invasores, danys als hàbitats bentònics, etc. 
 

El Delta de l’Ebre, una de les 20 àrees marines protegides de recerca 
   El Parc Natural del Delta de l’Ebre és una de les 20 àrees marines protegides escollides a tota la Mediterrània per desenvolupar les 
iniciatives promogudes dins d’aquest projecte europeu. 
    L’objectiu del projecte ACT4LITTER és implementar mesures conjuntes per preservar els ecosistemes naturals de les escombraries 
marines a les àrees mediterrànies protegides, mitjançant el desenvolupament de mesures eficaces i específiques per aconseguir la 
conservació dels ecosistemes marins. 
    Així, comprèn la identificació de possibles mesures per abordar els problemes de les escombraries marines del Mediterrani, 
l’avaluació de viabilitat de les mesures identificades que s'han d'implementar, el desenvolupament de 10 plans d'acció específics per 
prevenir i mitigar les escombraries marines mitjançant un enfocament participatiu, i l’elaboració d'un pla de govern conjunt per millorar la 
gestió de les escombraries marines. 
   Els principals socis del projecte Interreg ACT4LITTER són l’Agència de Residus de Catalunya, Sant’Anna School of Advanced 
Studies (Itàlia); MedPAN – Network of Marine Protected Area Managers in the Mediterranean  (França), i  Mediterranean Information 
Office for Environment, Culture and Sustainable Development (Grècia). 
 

SEO/BIRDLIFE DECLARA L´ÒLIBA AU DE L´ANY 2018 
 

   Ens fem ressò de la declaració de l´Òliba (Tyto alba) com a au de l´any 2018 per Seo/BirdLife. Aquesta espècie d´au nocturna més 
pròpia d´hàbitats oberts s´ha detectat en escasses ocasions en el nostre entorn en els últims anys. 
   A continuació reproduïm un fragment de la nota informativa publicada al web  de Seo/BirdLife. 
 

L'òliba és l´Au de l'Any 2018 
 2018.01.02  

L'òliba comuna ha estat escollida, mitjançant votació popular, Au de l'Any 2018. 
En l'actualitat, l'espècie pateix un declivi de les seves poblacions de l'13% tot i que en alguns punts 
d'Espanya arriba al 50%. 
La situació de l'òliba evidència alguns dels problemes socials i ambientals que travessa el medi rural. 
El 2018 és l'any de la òliba . És el resultat de la votació popular proposada per SEO / BirdLife per triar la 
protagonista de la campanya Au de l'Any, que el 2018 compleix la trentena. Com va passar amb el sisó 
comú el 2017, l'au d'aquest nou any és fidel reflex del mal moment que pateix l'avifauna lligada a les 
zones agràries i que, entre altres qüestions, evidencia problemes com la pèrdua d'hàbitat, els efectes de 
l'actual model agrícola o el despoblament rural. En el cas de l'òliba, el declivi poblacional se situa entorn 
del 13% en l'última dècada, encara que en alguns punts del país la baixada arriba al 50%. 

 
 



204      AGENDA       FEBRER      2018         
CALENDARI DE REUNIONS DE L´ANT 
    
   Dilluns, 5 de febrer, a les 21 hores, a can Sostres. Assemblea General Ordinària. 
 

   Dilluns, 26 de febrer, a les 21 hores, a can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia. 
 

   Dilluns, 26 de febrer, 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, 4 de febrer, 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. 
 

   Diumenge, 18 de febrer, a les 17,30 hores, a can Sostres. Cens d´aus nocturnes. Activitat del grup d´ornitologia oberta a la 
participació de tothom. (Per diverses causes es pot ajornar, confirmeu la vostra assistència posant-vos en contacte amb el grup 
d´ornitologia. T. 93 689 03 66. ant.laformiga@gmail.com) 
 

   Dimecres, 28 de febrer. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes de febrer 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 
 

   Diumenge, 4 de febrer, de les 11 a les 13 hores, a l´Espai Natural del Remolar-Filipines (Punt de trobada: Barrera de la 
Vidala). JORNADA DE DESCOBERTA I PER A FAMÍLIES. El 2 de febrer va ser declarat Dia Mundial de les Zones 
Humides, i ho volem celebrar amb vosaltres. El diumenge,  4 de febrer us convidem a fer una passejada guiada per 
l'Espai Natural del Remolar-Filipines, un lloc emblemàtic del Delta del Llobregat que atresora grans valors naturals 
reconeguts internacionalment i que tenim a tocar de casa. Organitzada pel Consorci del Delta del Llobregat.  Tel. 93 479 
32 01 - administracio@consorcidelta.org 

 
   Diumenge, 4 de febrer, de les 8,30 a les 10 hores, al turó de l´Enric, a Badalona. Observació d´ocells hivernants. A càrrec de Lluís 
Toldrà. Organitzat per DEPANA. T. 932 104 679,  info@depana.org,  www.depana.org 
 
   Dissabte, 17 de febrer, a Girona. Caminada: Volcà de la Closa de Sant Dalmai. A càrrec de Lluís Martín i David Rodés. Coneixeu més 

volcans que el Croscat i el de Santa Margarida? Sabíeu que fora de la Garrotxa també hi va haver activitat eruptiva? Prop de Girona, visitarem 
aquesta meravella geològica amb un cràter de més d’1 km de diàmetre, i aprendrem sobre la flora, fauna i història de la zona. Organitzat per 
DEPANA. T. 932 104 679,  info@depana.org,  www.depana.org 
 
   Dimarts, 20 de febrer, de les 9 a les 14 hores.  Sortida per la Serralada Litoral: Sta. Coloma de Gramanet – St. Geroni de la Murtra – Mongat. 
Organitza: Caminants de Collserola i DEPANA. T. 932 104 679,  info@depana.org,  www.depana.org 

 
   Diumenge, 11 de febrer, a les 9 hores, a La Riba. El barranc de Maltorrent (Muntanyes de Prades).Caminada per 
descobrir aquest racó de les Muntanyes de Prades, a cavall de la Riba i Rojals, que ha quedat eclipsat per altres punts dels 
voltants més visitats. Itinerari aproximat: Molí de les Truites - grau de la Xina - pla de les Garrigues - barranc Escudelleta - 
barranc de Maltorrent - mas de Noguers - barranc del Pouet - mas de Marc - torrent dels Cups - barranc de Maltorrent - molí 
del Jan. A càrrec de Josepa Rovira. Organitzada pel Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat 

 
   Dissabte, 24 de febrer, de les 10 a les 14,30 hores, a la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova (C/ Garbí, 2. Barcelona). 
Alimentem Collserola: Passem a l´acció!. L’objectiu de l’acte és presentar la proposta de Pla d'Acció per promoure 
la transició agrecològica a Collserola durant el 2018, 2019 i 2020, i crear grups de treball que impulsin l'execució de 
les línies estratègiques d'actuació previstes en el pla. La proposta de Pla d'Acció ha estat elaborada de forma 
participativa en els últims mesos a partir de la identificació, també participativa, dels reptes per a la transició 
agroecològica del sistema alimentari en l'àmbit d'influència del Parc Natural. 
Programa: 
10-12h Presentació del Pla d’Acció per promoure la transició agroecològica a Collserola 
12-14h Treball en grups 
14-14:30h Plenari de tancament 
14:30h Paella de verdures de temporada i ecològiques de Collserola a càrrec de Fundació Jovent 
10-14h Servei de canguratge a càrrec de Fundació Jovent 
Organitzat pel Parc Natural . http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/DLAeCollserola 

 


