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17a MARATÓ ORNITOLÒGICA TORRELLENCA
La 17a Marató ornitològica torrellenca s´ha programat per al dissabte, 21 d´abril,
al matí.
Amb aquest concurs, al mateix temps que es fa una sortida de camp per
prospectar el nostre entorn i veure el nombre més gran d´espècies d´aus que es
puguin trobar, es pretén mostrar el món de l´observació dels ocells, d´una forma
lúdica, a la gent que no hi està introduïda però que hi pot tenir un cert interès.
Per això, aquest concurs és obert a la participació de tothom. No cal que
es tingui cap experiència. Us hi podeu inscriure i convidar a participar-hi a qui
vulgueu, ja que no cal ser membre de l´ANT.
Junt amb aquest full informatiu també es difondrà el fulletó informatiu de la 17a
Marató ornitològica, on hi ha el full d´inscripció per si es vol omplir amb les dades
personals i lliurar-lo. La inscripció és de franc.
També us hi podeu inscriure, si us és més fàcil, per correu electrònic a l´adreça
de l´ANT o per telèfon.
Amb totes les persones inscrites, en la reunió del grup d´ornitologia que es
realitzarà el dilluns, 16 d´abril, es distribuiran en grups, en els quals hi haurà un
cap de colla amb una mínima experiència i coneixement del territori, que farà de
guia. Aquests grups es podran moure per tot el terme municipal de Torrelles de
Llobregat, des de les 6 del matí fins a les 13 hores, amb la ruta i l´horari que
vulguin lliurement fer, intentant detectar el màxim nombre d´espècies d´ocells.
En acabar la marató ornitològica, a les 13 hores, es compartirà un aperitiu entre
els participants.

BIOMARATÓ “CITY NATURE CHALLENGE”
L´ANT ha organitzat una sortida de camp per al diumenge, 29 d´abril, al matí, per
col·laborar amb la Biomarató, impulsada a l´Àrea Metropolitana de Barcelona, per
Natusfera i el CREAF.
La gent que hi vulgui participar es trobarà a l´escola Can Coll, a les 9 del matí.
Es tracta de fotografiar el màxim nombre d´espècies. Cal portar mòbil o càmera
fotogràfica per fer les fotos i, després, enviar-les a Natusfera.
A continuació reproduïm un text rebut per esperonar la participació en aquest concurs
naturalista.
Del 27 al 30 d’abril es realitzarà la Biomarató i volem que Barcelona sigui la
guanyadora!
La Biomarató és una competició amistosa entre més de 60 ciutats de tot el món
per fotografiar el màxim nombre d’espècies d'éssers vius a l’entorn urbà. Barcelona hi
participa amb els 36 municipis de la seva àrea metropolitana.
Durant aquests quatre dies, participa en alguna de les activitats que s’estan preparant
molt a prop teu. Surt i fes fotos de qualsevol ésser viu que trobis a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB). Les teves observacions poden ser decisives.
Desconeixes quina espècie estàs fotografiant? No t’amoïnis: la comunitat
de Natusfera t’ajudarà a identificar-la! T'agrada la muntanya? O ets més de platja? A
l'àrea metropolitana ho tenim tot. Surt on més t’agradi i ajuda’ns a guanyar la Biomarató!

COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT
Acompanyem com sempre aquest full informatiu amb un document, el número 191 dins de la col·lecció, que porta el títol
“Desurbanització”. Per confeccionar aquest document hem recollit el text d´un Dossier publicat al suplement Presència del diari El Punt
Avui del diumenge, 4 de març del 2018. Dos dels articles tracten sobre el programa Life Pletera i el tercer sobre la restauració del
paratge de Tudela, al cap de Creus. L´autora és Irene Casellas. Ho hem complementat amb fotografies i algun text del web del programa
Life.
El projecte d´urbanització dels aiguamolls del Ter, a l´Estartit, i la urbanització Club Mediterranée són dos exemples de les possibilitats
de recuperació d´un espai natural encara que ja s´hi hagi urbanitzat.
A continuació reproduïm un altre article publicat a La Vanguardia per Ariadna Oller sobre el projecte Life Pletera.

La reeixida renaturalització d'una urbanització fallida ensopega amb la intervenció d'Hisenda
Els responsables de “Life Pletera” assumeixen que hauran de demanar una pròrroga perquè no podran completar el projecte
abans de l'estiu
ARIADNA OLLER MITJANAS, L´Estartit, 15/11/2017
El projecte Life Pletera ha restaurat les llacunes d'aquesta zona a l'Estartit
(Ariadna Oller Mitjanas)

El projecte de desurbanització de la Pletera de l´Estartit (Baix
Empordà), Life Pletera, encara la seva fase final després de tres anys
de treball per recuperar l'entorn d´aiguamolls d'aquesta zona de la
Costa Brava. En aquest nucli de Torroella de Montgrí es va projectar
en els anys 80 una urbanització que després d'anys de litigis va quedar
finalment descartada amb la requalificació dels terrenys a no
urbanitzables. Després d'una meticulosa labor de renaturalització, ara
ja consta d'un conjunt de llacunes temporals amb flora i fauna
autòctones d'aquests ecosistemes.
Iniciat el 2014, el Life Pletera preveia concloure a l'estiu del 2018,
però els responsables del projecte avancen a La Vanguardia que possiblement hauran de demanar una pròrroga. Ja solament els
queden pendents dues actuacions i una d'elles, la que permetrà gaudir dels resultats de la renaturalització, ha ensopegat amb l'aplicació
de l'article 155.
Fons paralitzats per l'article 155
L'última actuació a la Pletera, imprescindible per al seu gaudi ciutadà, és la creació d'un sistema d'itineraris per visitar la zona. Un camí
en el qual l'accés motoritzat estarà restringit i diverses passarel·les per a les zones inundables permetran redescobrir les recuperades
maresmes.
No obstant això, aquest últim treball s'ha trobat amb un altre obstacle imprevist. El seu finançament depèn de la conselleria de Territori
de la Generalitat i després de la intervenció estatal de control del Govern català els fons destinats al Life Pletera estan paralitzats.
L'objectiu és que l'entorn torni al seu estat original de maresmes (Ariadna Oller
Mitjanas)

Així ho denunciava a la fi d'octubre la Generalitat en un comunicat,
en el qual la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà,
anunciava el bloqueig de 10 milions d'euros destinats a diversos
projectes en el medi natural, entre els quals es troba aquest de
l´Estartit.
El subministre elèctric dels xalets
L'altra actuació pendent, que es realitzarà en els propers mesos però també apunta a una demora sobrevinguda, és el trasllat de la
línia elèctrica de mitja tensió que havia d'alimentar la urbanització fallida. Ara ja no és necessària, però no es pot eliminar directament
perquè connecta amb tota la regió. “Hi ha una part subterrània que passa al costat de la carretera actual i una altra que s'eleva fins a la
llera del riu”, explica Àgata Colomer, coordinadora del projecte.
El projecte està pendent del trasllat d'una línia elèctrica de mitja tensió i
l'adaptació de les casetes presents (Ariadna Oller Mitjanas)

“Estem pendents d'un acord amb la companyia elèctrica per
traslladar-la i que passi més lluny de la costa”, afegeix. De les tres
casetes elèctriques de la Pletera, la primera es mantindrà per proveir
les cases més properes, la segona s'eliminarà i la tercera s'adaptarà
com a observatori de l'entorn.
“La coincidència d'aquests dos factors, la línia elèctrica i el 155, fa
que segurament hàgim de demanar una pròrroga”, conclou Colomer.

Èxit en la restauració del medi natural
Malgrat els obstacles, el projecte ha avançat considerablement durant els tres anys que porta actiu. Tant Colomer com Xavier
Quintana, biòleg i director científic del Life Pletera, asseguren que les actuacions realitzades fins ara ja es poden considerar un èxit
ambiental. “El més important són les llacunes”, afirma Quintana, “però tot el conjunt ha estat satisfactori”.
L'objectiu primordial del projecte era retornar l'entorn de la Pletera a l'estat original, abans de la construcció del passeig marítim el
1986. La zona ja era pantanosa i amb el passeig abandonat i assotat pels temporals havia quedat molt degradada . “Quan encara hi
havia el passeig, els temporals afectaven durament els terrenys de l'interior”, relata Quintana. “Ara hem vist que les llacunes i els
aiguamolls ajuden a frenar les inundacions”, afegeix.
Les llacunes creades segueixen la silueta del passeig marítim, encara que Quintana explica que, de fet, de forma natural les masses
d'aigua solen dibuixar contorns allargats i paral·lels al litoral. La creació de les llacunes s'ha realitzat en tres fases, mitjançant diferents
actuacions. Quintana assenyala que la diferència cronològica es pot observar en la densitat de flora: “La més antiga té una presència
major de vegetació”.
Salicòrnia i fartet, dues valuoses espècies que tornen
Entre aquesta vegetació destaca la salicòrnia, una planta autòctona de la zona que està repoblant la superfície. Tant Quintana com
Colomer expliquen que les plantes s'han estès “de forma natural” després d'una ajuda inicial de plantacions en l'entorn.
La primera zona en la qual es van crear llacunes llueix una visible abundància de
salicòrnia (Ariadna Oller Mitjanas)

D'altra banda, Quintana també destaca que les llacunes són l'hàbitat
ideal per al fartet, un peix en perill d'extinció que ha repoblat amb facilitat
la zona de la Pletera. “Començàrem en una de les llacunes i amb la
primera inundació de la zona ja es van estendre per tot arreu”, explica el
biòleg.
Una altra de les actuacions derivades del projecte Life Pletera és la
restauració del sistema dunar. Mitjançant la instal·lació de diferents murs
de canyes i la col·locació de plantes han promogut la creació de dunes
naturals, que serviran per frenar la sortida de la sorra de la platja amb els temporals i les ventades de la zona.
Vessant educatiu i cultural
El projecte també promou un projecte educatiu per a joves de diferents edats. Durant l'execució del projecte han rebut diverses visites
escolars, que han seguit la fórmula de “l´aprenentatge de servei”: aprendre a través de la col·laboració directa amb el programa.
D'altra banda, per apropar les actuacions al públic, Life Pletera també s'ha unit a l'art i la cultura. Compten amb la col·laboració de cinc
artistes, que han realitzat diferents intervencions relacionades amb el projecte, com un audiovisual de memòries de persones que van
veure la zona abans que es construís el passeig marítim o la conservació d'un vestigi, la tarima, equivalent a l´1% de la zona que es va
urbanitzar.
La tarima representa l´ 1% del passeig marítim eliminat (Ariadna Oller Mitjanas)

Una actuació pendent des de fa anys
La desurbanització de la Pletera porta anys sobre la taula.
Concretament des de 2002, quan els terrenys van passar a ser
oficialment no urbanitzables, encara que la construcció estava
paralitzada des del 1986 per falta de finançament.
Situada entre les últimes cases de l´Estartit i la desembocadura del riu
Ter, la macrourbanització de la Pletera es va projectar en els anys 80 en
ple boom urbanístic de la Costa Brava amb la previsió de construir sis
illes de cases. La crisi de principis dels 90 va frenar el projecte quan
solament s'havia construït el passeig marítim, quatre miradors, un bloc
de pisos i les bases on s'havien de construir la resta d'edificis. I des de
llavors, l'espai es va anar degradant.
Àgata Colomer i Xavier Quintana a l'entorn de la Pletera (Ariadna Oller Mitjanas)

L´any 2007, el Ministeri de Medi Ambient va dissenyar el projecte de
recuperació, però va quedar aparcat durant temps. Va ser llavors quan
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va decidir proposar-ho com a
Projecte Life i obtenir finançament europeu.
Pel 2018, a més de les dues fases pendents, s'ha previst un acte final
del projecte que coincidirà amb les jornades de l'European Pond
Conservation Network, una organització que té com a objectiu promoure
la conservació d'estanys i la seva biodiversitat.

RECULL DE PREMSA
Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número 109 dins de la col·lecció, que porta el títol “Consum d´aigua a
Catalunya”.
Es tracta d´informacions recollides del diaris Ara, El Punt Avui i El Periódico, que tracten de l´aigua de consum a Catalunya i,
especialment de l´Àrea Metropolitana de Barcelona.
Després d´alguns anys amb dèficit de pluviometria amb la previsió d´una etapa de sequera les informacions esmentades tracten sobre
l´estat dels embassaments, el funcionament de les plantes dessalinitzadores i la reutilització de l´aigua procedent de les depuradores.
També de la millora de les expectatives amb les pluges de finals d´hivern.
Per complementar aquest recull de premsa, a continuació, reproduïm un text extret del web del Grup de Defensa del Ter.

22 de març, Dia Mundial de l’Aigua
Creix l’interès social per l’aigua
22 de març de 2018 per Grup de Defensa del Ter
La celebració del dia mundial de l’aigua coincideix amb el creixement de l’interès per tot el que fa referència a aquest bé comú. A
Catalunya, els moviments socials de l’aigua porten des de l’últim quart de segle passat lluitant per aconseguir un bon estat ecològic dels
nostres rius i per una gestió pública amb participació ciutadana. Plataformes com la de Defensa de l’Ebre treballen incansablement per la
preservació del riu Ebre i del seu vulnerable delta. Grups ecologistes històrics, com el de Defensa del riu Ter, han denunciat
reiteradament el mal estat de la conca del Ter amb aqüífers contaminats per purins, les capçaleres eixutes pel fosc negoci de les
minicentrals hidroelèctriques o el transvasament del Ter a Barcelona que posa en greu risc els espais Xarxa Natura 2000 aigües avall de
l’embassament de Pasteral.
Des de l’any 2011, impulsada principalment per Enginyeria sense
Fronteres i Ecologistes en Acció, la Plataforma Aigua és Vida ha
aconseguit enfortir un espai col·lectiu amb moltes altres organitzacions i
estendre la remunicipalització de l’aigua per Catalunya. Perquè l’aigua és
vida i no una mercaderia. La Taula de l’Aigua de Terrassa, Aigua és Vida
Girona, Aigua és Vida Anoia, Taula de l’Aigua de Mollet, Taula Aigua
Vilamajor en són exemple. Aigua és Vida a Catalunya ha prioritzat el vincle
entre la privatització de l’aigua amb el deteriorament dels ecosistemes
aquàtics i l’incompliment del Dret Humà a l’Aigua i el sanejament.
El dia mundial de l’aigua se celebra des que l’Assemblea General de les
Nacions Unides va declarar el 22 de març com el Dia Mundial de l’Aigua.
La diada va ser proposada formalment per l’Agenda 21 de la Conferència
de les Nacions Unides pel Medi Ambient i el desenvolupament de Rio
Janeiro i es va començar a celebrar l’any 1993.
El 2018 obre molt bones perspectives
Si bé és cert que el govern central del PP, amb el suport de C’s, anuncia un Plan Hidrológico Nacional que posa en greu risc l’Ebre i el
seu Delta, així com les de la resta de la conca a Catalunya, sens dubte aconseguirà una contundent resposta dels moviments socials de
l’Aigua de Catalunya i de ben segur de tota la seva població. Aquest 2018 ha obert molt bones perspectives en les lluites per recuperar
la gestió pública i participativa de l’aigua i per la preservació dels nostres rius.
El Tribunal Suprem ha anul·lat la privatització d’Aigües Ter – Llobregat protagonitzada pel govern neoliberal de Convergència i a hores
d’ara hi ha una majoria parlamentària compromesa en la recuperació de la seva gestió pública.
La majoria plenària de l’Ajuntament de Terrassa, tot i les grans dificultats reiteradament posades per Mina de Terrassa, del grup Agbar,
s’ha compromès a posar en funcionament una empresa pública d’aigua pel desembre de 2018.
S’ha constituït la Taula del Ter, si bé és cert que a hores d’ara només són paraules, hi ha un compromís clar de recuperar el cabal
ecològic del Ter per part de l’Agència Catalana de l’Aigua gràcies a què l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha decidit obrir noves fonts
d’aigua per al seu abastament que progressivament substitueixi l’aigua del Ter.
Ecologistes en Acció i el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC) han posat sobre la taula l’espoli del riu Siurana
per la Comunitat de Regants de Riudecanyes. Tant l’Agència Catalana de l’Aigua com la “Dirección General de Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente” s’han compromès a fixar i acomplir aviat un cabal de manteniment pel Riu Siurana. Nosaltres seguim pensant que és
un transvasament franquista anacrònic, que pot substituir-se mitjançant altres fonts d’aigua i que per tant s’ha de clausurar plenament.
Finalment, Prou Sal i la Taula de l’Aigua de Terrassa preparen la creació d’un espai de treball d’incidència socio ambiental que doni
sentit de conca l’estat ecològic i les lluites del Llobregat.
Pendents de ratificació per part del Tribunal Suprem d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que
anul·la la creació de l’empresa mixta que gestiona l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La Plataforma d’Aigua és Vida ha teixit
una gran xarxa d’organitzacions i persones que ha aconseguit 26.389 signatures perquè l’Ajuntament de Barcelona pregunti a les
persones empadronades si vol una gestió pública i participativa de l’Aigua. La remunicipalització dels serveis d’aigua a Barcelona i de
totes les ciutats de la seva Àrea Metropolitana la tenim a tocar.
Així mateix, els actes de celebració del Dia Mundial de l’Aigua organitzats o amb participació d’Aigua és Vida o organitzacions
germanes es multipliquen.

CONVOCATÒRIA DEL CONSELL LOCAL DE MEDI AMBIENT
L´ANT ha rebut una convocatòria per a la reunió del Consell Local de Medi Ambient de Torrelles de Llobregat. Es realitzarà el dimarts,
10 d´abril, a les 19,30 hores, a la sala d´actes de l´Ajuntament.
Les reunions d´aquest consell, a més de les persones que en formen part i dels representants de les entitats, també són obertes a
totes aquelles persones que hi tinguin interès.
A continuació reproduïm el text del correu rebut i l´ordre del dia proposat.
Benvolguts membres del Consell de Medi Ambient de Torrelles de Llobregat, ens plau convocar-vos a la propera reunió el pròxim
dimarts, 10 d’abril, a les 19’30h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, per tal d’exposar-vos i debatre els temes sobre els que estem
treballant.
Aquest 2018 l’Ajuntament s’ha proposat capgirar la tendència a la baixa pel que fa als resultat de les recollides selectives de residus
municipals i proposa un canvi que desitgem ens ajudi a assolir els nivells òptims en un porta a porta.
Us adjuntem l’ordre del dia proposat, que com sabeu, no està tancat i sempre ens podeu enviar les vostres propostes per ampliar-lo o
modificar-lo.
Agrairem que ens confirmeu la vostra assistència responent aquest correu.
Salutacions cordials,
Toni Escudero
Regidor de Medi Ambient i Mobilitat
Laia Peidro Llobet
Tècnica de Medi Ambient
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
936 890 000/ 663 931 429
mediambient@torrelles.cat
Proposta d’ordre del dia per el dimarts 10 d’abril
Consell de Medi Ambient- Torrelles de Llobregat
Hora convocatòria a les 19’30h.
Sala d’Actes de l’Ajuntament
Proposta d’ordre del dia
1. Estat general de la Àrea de Medi Ambient per part del regidor.
2. Explicació de la diagnosi del servei de recollida porta a porta i el model de recollida de residus “residu Mínim” que s’està
desenvolupant.
3. Explicació dels canvis previstos per aquest 2018 pel que fa a fomentar les recollides selectives al municipi.
4. Presentació de les propostes enviades per Rosa Camps per potenciar la reducció de residus al municipi.
5. Participacio en el “Let’s Clen up”. Setmana europea per la Prevenció de residus. Diumenge 13 de maig. Es una acció de neteja de
rieres, descampats, boscos...que es fa a cada municipi que participa, amb la col·laboració d’entitats i veïns.

17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
A continuació donem les solucions amb els noms correctes de les espècies de gener i febrer (el nom científic i els populars en català,
castellà i anglès) i, tot seguit, els comentaris d´en Sergi Sales a les fotos del febrer.

Foto nº 1:

Charadrius dubius
Little Ringed Plover

Foto nº 2:

Cuculus canorus
Common Cuckoo

Foto nº 3:

Anser brachyrhynchus
Pink-footed Goose

Foto nº 4:

Fulica americana
American Coot

Corriol petit
Chorlitejo Chico
Cucut
Cuco Común
Oca de bec curt
Ánsar Piquicorto
Fotja americana
Focha Americana

Les solucions eren:
Oca de bec curt (Anser brachyrhynchus)- Galícia
Potes roses, que és un tret molt diagnòstic, amb el bec curt combinat de rosa amb negre.
Fotja americana (Fulica americana) –Texas
És l´única fotja amb bec amb punta fosca, que pot fer un anell. Amb petites protuberàncies vermelles al front però lluny de les típiques
de fotja banyuda. Les infracobertores blanques de la cua no sempre són observables. Citada a Galícia i Euskadi, a mes de força cites al
Regne Unit i altres països. Fins i tot pot nidificar a les Açores.
Sergi Sales

CLASSIFICACIÓ DEL 17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ D´AUS
Publiquem ara la classificació del 17è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus, comptant només la puntuació corresponent a les quatre
fotografies corresponents als mesos de gener i febrer i, en cas d´empat, per ordre temporal de les respostes donades.

8 PUNTS:

Enric Morera
Lluís Estrada
Marc Pérez
Pep Domènech

2 PUNTS:

Eva Reñé
Francesc Capdevila
Israel Estopà
Jaroa López
Lisandro Osorio
Jaume Duaigües
Marc Collado/Sandra de la Fuente
Núria Rodríguez
Rosa Simon
Sandra Morujo
Vicenç Roig
Sergi Sales, l´encarregat del concurs

A continuació reproduïm les dues fotografies corresponents al mes de març, a les quals es podia respondre fins el 31 de març.

1a PROVA EXTRA DEL 17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ D´AUS
El 5 de març, l´encarregat del concurs, Sergi Sales va enviar quatre fotografies de la primera prova extra del concurs.
Fins el 31 de març hi havia de temps per respondre les 25 espècies d´aus.
A continuació reproduïm el text del correu explicant la prova i les quatre fotografies.
Hola,
Adjunto les 4 fotografies de la 1era prova extra.
Entre les 4 fotografies hi han més de 25 espècies d'ocells.
Haureu de contestar almenys 25.
Cada encert puntua com 0,08 punts, sumant un total de 2 punts si es fan 25 encerts.
Els errors no resten puntuació.
Alguna espècie pot sortir a més d'una foto.
Com sempre totes les espècies han estat citades a la nostra ornit- regió, o sigui, al western paleàrtic.
La data màxima d'enviament de les solucions, el darrer dia del mes de març.
Molta sort a tothom.
Sergi Sales

OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES DEL MARÇ 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.
Merla blava (Monticola solitarius) (2 ex.) observats a les penyes de can Mas.
Divendres, 30 de març, a les 11,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) (2 ex.) observats a la riera, a les Camanyes.
Divendres, 30 de març, a les 11,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) (1 ex.) observat a la riera prop de can Gallina.
Divendres, 30 de març, a les 10,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) (1 ex.) observat al casc urbà.
Dijous, 29 de març del 2018, a les 13,06 hores.
Observador: Tomás Blasco
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) (1 ex.) escoltat a la riera a prop del casc urbà.
Dijous, 29 de març del 2018, a les 7 hores.
Observador: Vicenç Roig
Mallerenga emplomallada (Lophophanus cristatus) (1 ex.) gravat cantant als boscos de can Roig.
Dimarts, 27 de març del 2018, a les 19,06 hores.
Observador: Tomás Blasco
Sit negre (Emberiza cia) (1 ex.) observat a la serra de can Valent.
Dimarts, 27 de març del 2018, a les 18,35 hores.
Observador: Tomás Blasco
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 mascle) gravat cantant a can Roig.
Dimarts, 27 de març del 2018, a les 9,44 hores.
Observador: Tomás Blasco
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) (X ex.) + Oreneta cuablanca (Delichon urbica) (X ex.) + Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) (X ex.) observat un grup al casc urbà.
Dilluns, 26 de març del 2018, a les 15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Xot (Otus scops) (1 ex.) escoltat a can Riera.
Diumenge, 25 de març del 2018, a les 21 hores.
Observadors: Neus Planas, Isabel Mora, Nahuel Osorio, Rosa Simon, Pep Domènech, Tomás Blasco i Vicenç Roig
Corb (Corvus corax) (2 ex.) + Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observats a la planta de compostatge.
Diumenge, 25 de març del 2018, a les 19 hores.
Observador: Vicenç Roig
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) observat a la pedrera de can Gallina.
Diumenge, 25 de març, a les 19,05 hores.
Observador: Vicenç Roig
Polla d´aigua (Gallinula chloropus) (1 ex.) observat a la riera, a can Gallina.
Diumenge, 25 de març, a les 19,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Pardal de bardissa (Prunella modularis) (1 ex.) observat a a can Gallina.
Diumenge, 25 de març, a les 19,25 hores.
Observador: Vicenç Roig
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex.) observat a a can Gallina.
Diumenge, 25 de març, a les 19,25 hores.
Observador: Vicenç Roig
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 ex.) detectat a la plaça de Catalunya.
Dijous, 22 de març del 2018, a les 11,42 hores.
Observador: Tomás Blasco
Durbec (Coccotrhaustes coccotrhaustes) (6 ex.) observats a can Roig.
Dijous, 22 de març del 2018, a les 8,55 hores.
Observador: Tomás Blasco
Sit negre (Emberiza cia) (1 ex.) observat a can Coll.
Dimarts, 20 de març del 2018, a les 10,33 hores.
Observador: Tomás Blasco
Gaig (Garrulus glandariuss) (8 ex.) observats a la cooperativa agrícola.
Dilluns, 19 de març del 2018, a les 11,30 hores.
Observadora: Rosa Simon
Ballester (Apus melba) (20 ex.) observats al turó de la Bruguera.
Diumenge, 18 de març del 2018, a les 18,15 hores.
Observador: Juan Mora
Titella (Anthus pratensis) (3 ex.) observats als horts de can Balasc de baix.
Diumenge, 18 de març del 2018, a les 16,50 hores.
Observador: Vicenç Roig
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) + Aligot vesper (Pernis apivorus) (4 ex.) per sobre can Güell.
Diumenge, 18 de març del 2018, a les 18 hores.
Observador: Juan Mora
Oreneta vulgar (hirundo rustica) (2 ex.) observats a la cooperativa agrícola.
Diumenge, 18 de març del 2018, a les 12 hores.
Observador: Juan Mora
Puput (Upupa epops) (2 ex.) observats a la cooperativa agrícola.
Diumenge, 18 de març del 2018, a les 11 hores.
Observadora: Rosa Simon
Durbec (Coccotrhaustes coccotrhaustes) (1 ex.) observat a la Plana.
Dissabte, 17 de març del 2018, a les 11 hores.
Observador: Pep Domènech
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat a can Reinal.
Divendres, 16 de març del 2018, a les 8,38 hores
Observadora: Neus Planas
Gratapalles (Emberiza cirlus) (1 ex.) observat al camí de can Riera.
Dimecres, 14 de març del 2018, a les 18,56 hores.
Observador: Tomás Blasco

Aligot comú (Buteo buteo) (2 ex.) observats a can Coll.
Dimecres, 14 de març del 2018, a les 17 hores
Observador: Nahuel Osorio
Ballester (Apus melba) (8 ex.) observats a can Roig.
Dilluns, 12 de març del 2018, a les 13,31 hores.
Observador: Tomás Blasco
Oreneta cuablanca (Delichon urbica) (5 ex.) observats a la colònia de la Rectoria.
Dilluns, 12 de març del 2018, a les 8,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Esparver (Accipiter nisus) (1 ex.) observat sobrevolant el parc de can Sostres.
Dilluns, 12 de març del 2018, a les 7,50 hores.
Observador: Vicenç Roig
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) (20 ex.) observats volant per sobre la planta de compostatge.
Diumenge, 11 de març del 2018, a les 15,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat sobrevolant la pedrera de can Gallina.
Diumenge, 11 de març del 2018, a les 15,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) (8 ex.) observats sobrevolant can Roig.
Diumenge, 11 de març del 2018, a les 11,37 hores.
Observador: Tomás Blasco
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) (10 ex.) observats al raval Gener.
Dissabte, 10 de març del 2018, a les 12,45 hores.
Observador: Tomás Blasco
Durbec (Coccotrhaustes coccotrhaustes) (1 ex.) observat a la riera de can Güell.
Dissabte, 10 de març del 2018, a les 12 hores.
Observador: Juan Mora
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) (1 ex.) observat a can Rius.
Dissabte, 10 de març del 2018, a les 11,59 hores.
Observador: Tomás Blasco
Ballester (Apus melba) (X ex.) escoltat un grup per sobre el casc urbà.
Dissabte, 10 de març del 2018, a les 10,15 hores.
Observador: Juan Mora
Bitxac comú (Saxicola torquatus) (1 femella) observat a prop de ca la Flora.
Dissabte, 10 de març del 2018, a les 10,25 hores.
Observador: Juan Mora
Rascló (Rallus aquaticus) (1 ex.) observat a la riera a prop de ca la Flora.
Dissabte, 10 de març del 2018, a les 10,15 hores.
Observador: Juan Mora
Durbec (Coccotrhaustes coccotrhaustes) (1 ex.) observat a la riera.
Dissabte, 10 de març del 2018, a les 10 hores.
Observador: Juan Mora
Faisà (Phasianus colchicus) (1 mascle) observat al puig Vicenç.
Dissabte, 10 de març del 2018, a les 9,01 hores.
Observador: Tomás Blasco
Cornella negra (Corvus corone) (1 ex.) escoltat des del carrer Sant Joan.
Dissabte, 10 de març del 2018, a les 7,45 hores.
Observadors: Pep Domènech i Vicenç Roig
Gamarús (Strix aluco) (1 ex.) escoltat al carrer Martí Mas.
Dissabte, 10 de març del 2018, a les 7,30 hores.
Observadora: Rosa Simon
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) (1 ex.) volant per sobre el casc urbà.
Divendres, 9 de març del 2018, a les 7,50 hores.
Observador: Vicenç Roig
Corb (Corvus corax) (1 ex.) volant baix sobre el raval Gener.
Dijous, 8 de març del 2018, a les 13 hores.
Observador: Vicenç Roig
Cabra boja (Strix aluco) (1 ex.) escoltat des del casc urbà.
Dijous, 8 de març del 2018, a les 6 hores.
Observador: Vicenç Roig
Puput (Upupa epops) (1 ex.) fotografiat a la masia de can Coll.
Dimarts, 6 de març del 2018, a les 10,17 hores.
Observador: Tomás Blasco
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) + Polla d´aigua (Gallinula chloropus) (1 ex.) a la riera a ca la Flora.
Diumenge, 4 de març del 2018, a les 18,25 hores.
Observador: Vicenç Roig
Gratapalles (Emberiza cirlus) (1 ex.) observat a can Balasc de baix.
Diumenge, 4 de març del 2018, a les 18,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) (1 ex.) observat volant baix a can Balasc de baix.
Diumenge, 4 de març del 2018, a les 18,10 hores.
Observador: Vicenç Roig
Bitxac comú (Saxicola torquatus) (2 ex.) observats als horts de can Balasc de baix.
Diumenge, 4 de març del 2018, a les 17,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) (1 ex.) observat volant baix sobre la font de cal Perruca..
Diumenge, 4 de març del 2018, a les 17,40 hores.
Observador: Vicenç Roig
Sit negre (Emberiza cia) (1 ex.) observat a l´hort de la font de cal Perruca.
Diumenge, 4 de març del 2018, a les 17,35 hores.
Observador: Vicenç Roig
Durbec (Coccotrhaustes coccotrhaustes) (1 ex.) observat a cal Suat.
Diumenge, 4 de març del 2018, a les 17,05 hores.
Observador: Vicenç Roig

MENJADORES PER ALS OCELLS A L´HIVERN
A finals de març s´ha exhaurit l´última partida de 25 kg de cacauet cru adquirit pel grup d´ornitologia
per subministrar-lo per a les menjadores per als ocells.
Com que ja s´acabava l´hivern, en l´última reunió del grup d´ornitologia, es va acordar de demanar a
la botiga de la Cooperativa Agrícola si el podien vendre ells directament, ja que també venien gra per
als ocells.
Efectivament, ja n´estan venent. Per tant, de moment, el grup d´ornitologia deixarà d´oferir el
cacauet, cosa que es feia perquè no es podia obtenir en cap botiga local.
El cacauet cru sense closca costa de trobar a les graneries i cal demanar-ho especialment.
Cal dir que la majoria de menjadores només es posen a la tardor i l´hivern com una aportació
suplementària d´aliment per als ocells en l´època de fred més rigorós.
Lluers (Carduelis spinus) en una menjadora amb cacauet el dia que nevava.

ROQUES DEL BUNTSANDSTEIN
En el passat full informatiu informàvem de la massiva afluència de visitants a
les coves de can Mas.
Així ho han pogut comprovar tant membres de l´ADF local com els agents
rurals.
També hem rebut queixes de la multitud de marques de pintura per indicar la
ruta per arribar al lloc.
A sota reproduïm les fotografies amb les marques amb pintura verda que es
poden trobar seguint la ruta per arribar-hi.

BASES DE LA 17a MARATÓ ORNITOLÒGICA TORRELLENCA
El dissabte, 21 d´abril, al matí, es realitzarà la 17a Marató ornitológica. Tornem a reproduir les bases d´aquest concurs.

BASES DE LA 17ª MARATÓ ORNITOLÒGICA TORRELLENCA
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

La marató es farà el dissabte, 21 d´abril del 2018, al matí, des de les 6 fins a les 13 hores, al terme municipal de
Torrelles de Llobregat. La durada serà de, com a màxim, 7 hores.
Es faran grups de, com a mínim, tres persones, els quals es podran moure per qualsevol punt del terme municipal i
durant el temps que creguin convenient dins de l´horari establert.
Cal anotar tots els contactes visuals i/o acústics d´ocells detectats, com a mínim, per dues persones de les que
formin el grup. No puntuarà cap cita que no compleixi aquest requisit. Qualsevol espècie valdrà 1 punt, excepte les
espècies que no estiguin incloses a la llista d´espècies observades a Torrelles que es valoraran amb 3 punts i les
espècies incloses a la llista oficial de rareses de Catalunya que es valoraran amb 5 punts.
La informació recollida haurà de ser lliurada a l´organització, al parc de can Sostres, a les 13 hores. Posteriorment
es determinarà el grup guanyador.
El termini d´inscripció finalitza el dilluns, 16 d´abril del 2018, data en la qual es formaran els grups, a cadascun dels
quals hi haurà un cap de colla assignat per l´organització.
El dilluns, 16 d´abril del 2018, a les 21 hores, a can Sostres, es donarà tota la informació necessària sobre els
integrants de cada grup i del cap de colla per a que puguin organitzar-se. Allí mateix es donarà la documentació
necessària.
Per a participar-hi, cal lliurar el full d´inscripció a qualsevol membre de la junta directiva o a l´Estanc. També es pot
fer la inscripció donant les dades personals per telèfon al nº 93 689 03 66 o per correu electrònic a l´adreça
ant.laformiga@gmail.com, en aquest cas amb prou antelació perquè estiguin disponibles abans de la reunió
informativa.
Cal portar binocles. Si alguna persona no en té, a la reunió preparatòria del 16/4/18 se n´hi deixarà un.
És totalment prohibit la utilització de qualsevol mètode d´atracció d´ocells.
Cal respectar el codi ètic dels ornitòlegs, una còpia del qual es donarà als participants.
Totes les dades recollides passaran a pertànyer a l´ANT i serviran per millorar els coneixements sobre la fenologia
dels ocells d´aquest municipi.
Aquest concurs és organitzat pel grup d´ornitologia de l´Associació Naturalista Torrellenca La Formiga.

BIOMARATÓ
El diumenge, 29 d´abril, al matí, de les 9 a les 12 hores, es realitzarà la sortida de
camp organitzada per l´ANT, per participar a la Biomarató, des de Torrelles de
Llobregat.
Les persones que hi vulguin participar es trobaran al davant de l´escola Can Coll, a
les 9 del matí. Compartint cotxe, s´anirà fins a can Nicolau, on es seguirà una ruta per
les valls de Torrelletes.
Com ja es va informar, a la Biomarató es tracta de fotografiar el màxim nombre
d´espècies d´éssers vius de totes les branques de la biologia.
Si les fotografies es fan amb el mòbil es poden enviar en el mateix moment a la
plataforma de ciència ciutadana Natusfera. En cas que es facin amb càmera caldrà
enviar-les, posteriorment, en un breu període de temps.
El mateix dia de la sortida s´informarà de com es pot aconseguir l´aplicació per al
mòbil i les opcions que hi ha per enviar les fotografies.
A continuació tornem a reproduir una breu informació sobre aquesta competició.

Biomarató 2018 Ciutats amb vida
Què és la Biomarató?
La Biomarató és el City Nature Challenge local de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB). El City Nature Challenge (CNC) és una competició amistosa internacional
d’observacions naturalistes. 80 ciutats de tot el món competiran entre elles per
aconseguir la major quantitat d’observacions d’éssers vius de la seva naturalesa local i publicar-les a internet. En el cas d’Espanya, les
ciutats que hi participen son Barcelona, Cádiz, Madrid i Sevilla. Si estàs en algun dels 36 municipis que conformen l’AMB pots contribuir
a que la Biomarató guanyi el City Nature Challenge!
Qui guanyarà?
Això encara és un misteri! Però serà la ciutat amb …
més observacions naturalistes
més espècies d’éssers vius observats
més participants implicats
Quan?
Apunta: entre el 27 i el 30 d’abril tens una cita per augmentar el marcador de la teva ciutat!
Com i on es farà?
La competició es farà a l’estil bioblitz, és a dir, una marató d’observacions naturalistes per registrar tantes espècies com sigui possible
en un lloc i un temps determinats. En el cas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els llocs són el 36 municipis que formen l’AMB:
Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de
Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, La Palma de
Cervelló, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de
Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç
dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat, Viladecans
A Barcelona ciutat, s’ha organitzat pels seus 10 districtes:
Eixample, Ciutat Vella, Gràcia, Horta-Guinardó, Les Corts, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi

ZOO DE BARCELONA
Havent anunciat el Zoo de Barcelona una forta reestructuració de forma que anirà prescindint paulatinament de les espècies que no
són autòctones i que s´anirà especialitzant en les espècies de fauna mediterrània, Depana, continua essent crítica amb el projecte
anunciat.
A continuació reproduïm una petita nota informativa de l´entitat publicada al web i una informació del diari Ara que es fa ressò de
l´opinió de Marta Gumà.
Les reformes dels equipaments del Zoo de Barcelona són “insuficients”
Barcelona, 20 de març de 2018
Arrel de la comunicació realitzada pel zoo de Barcelona, el qual vol especialitzar-se en la fauna mediterrània, prescindint d’espècies
que no són autòctones, Marta Gumà pel diari “ara.cat” ha expressat la seva preocupació respecte els equipaments que acolliran les
noves espècies, així com d’altres punts relacionats amb el nou projecte.

El Zoo de Barcelona perdrà prop d'un centenar d'espècies i acollirà animals mediterranis i amenaçats
Es preveu una inversió de 64,4 milions d'euros per convertir-lo en el "zoo del Mediterrani"
LAIA VICENS Barcelona 19/03/2018
Zoo de Barcelona

Prop d’un centenar d’espècies marxaran del Zoo de
Barcelona en la propera dècada. Ho faran aquelles que
no són pròpies dels ecosistemes mediterranis, que no
estan en perill d’extinció o que no formen part de cap
programa de conservació, els tres criteris que serviran
per decidir quins animals se’n van i quins es queden.
Així ho va anunciar ahir el director de l’equipament,
Antoni Alarcón, en la presentació del pla estratègic
2018-2031 que el zoo ha proposat al patronat de la
Fundació Barcelona Zoo, format per partits i entitats.
Encara que no hi ha cap llistat definitiu –la Fundació
ha d’aprovar la proposta i després es consensuaran
quins animals es queden i quins no– la direcció calcula que es passarà de les 300 espècies actuals a unes 200 i escaig. “En vindran de
noves, però se n’aniràn d’altres”, va dir Alarcón. Segons els requisits plantejats, el Zoo s’acomiadarà amb tota probabilitat dels camells,
els guanacs, els ossos i les foques –just ahir van ser traslladades a un zoo hongarès les dues que quedaven–, i potser també dels
tigres. En canvi, es quedaran animals en perill d’extinció, com els grans simis, els orangutans i les girafes, així com d’altres que formen
part de projectes de conservació, com els dragons de Komodo. També es quedaran segurament els pingüins, i també les tres elefantes
i el rinoceront blanc –en aquests casos es tractaran de santuaris dedicats a cuidar “al màxim” els exemplars que queden fins que
morin.
“Reduirem el nombre d’espècies i els hi buscarem, amb temps, la millor sortida”, va dir Alarcón. Les destinacions poden ser diverses:
es poden portar a un altre zoo, a aquaris, a zones de recuperació d’animals o a santuaris. En tot cas, Alarcón va deixar clar que “mai”
els ha passat pel cap matar a cap dels animals que ara viuen al zoo.
L’objectiu de tot plegat és que el Zoo de Barcelona es converteixi “en el punt de trobada de la recerca, conservació i divulgació” de la
fauna autòctona, ibèrica i mediterrània, que Alarcón va lamentar que està “molt amenaçada pel canvi climàtic”. Per convertir-se en “el
zoo del Mediterrani” hi arribaran espècies com el linx, gràcies a un acord amb la Junta d’Andalusia, i també es prioritzaran les
actuacions en punts com els deltes del Llobregat i del Besòs, amb la reintroducció de la llúdriga, i el Montseny, amb especial atenció al
tritó. “El Zoo vol esdevenir pal de paller i garant de la defensa de la nostra biodiversitat”, va assegurar Alarcón. Per assolir-ho, el pla
estratègic preveu una inversió de gairebé 65 milions d’euros fins al 2031, que entre altres coses, inclou la creació de nous equipaments,
com un pavelló d’invertebrats, un papallonari i un centre de la biodiversitat marina.
Les entitats arrufen el nas
Les entitats animalistes consultades per l’ARA estan insatisfetes amb la proposta. Des de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni
Natural (Depana), Marta Gumà, creu que les reformes dels equipaments són “insuficients”, perquè hi ha zones que no estan a la vista
que no es milloraran i són les que estan en un estat “més deplorable”, com els dormitoris dels felins. A més, creu que si es redueix el
nombre d’espècies, el zoo podria actuar com a centre de rescat d’animals exòtics.
En canvi, des de Zoo XXI, la campanya internacional que vol transformar els zoos del món, alerten que és “terrible” portar noves
espècies. El portaveu, Leo Anselmi, proposa que es quedin al complex només els animals que formin part d’un programa de
reintroducció a l’hàbitat natural.
Sense destí clar per als quatre dofins
Fa més d’un any el govern municipal, amb el suport d’ERC i la CUP, va decidir traslladar els dofins i no construir cap nou delfinari.
Antoni Alarcón va dir que el Zoo no tindrà dofins però no va aclarir quin serà el destí dels quatre animals –dos es van traslladar a
l’Oceanogràfic de València. “No hi ha cap santuari de dofins en el món”, va argumentar, i va dir que s’està buscant una solució
“intermèdia”. Des de Depana denuncien les “lamentables” condicions en què viuen els dofins i exigeixen una sortida ja.

DEMANEN SANCIONS PER A UN VEDAT DE CAÇA
Reproduïm una informació del web de Depana segons la qual, un grup d´entitats demanen sancions per a un vedat de caça que va
organitzar una batuda sense autorització fora del període legal.
RECLAMEN SANCIONS EXEMPLARS AL VEDAT DE CAÇA QUE VA MATAR 171 ANIMALS IL•LEGALMENT
març 20, 2018
La Coalició d’organitzacions “La Veritat de la Cacera” s’adreça al Departament
d’Agricultura de la Generalitat per a reclamar que l’administració apliqui sancions
exemplars al vedat de caça de Peramola (Alt Urgell), que el 26 de febrer passat va
organitzar una batuda fora del període legal per a fer-ho.
Les entitats membres de la coalició s’han mostrat indignades per les informacions
periodístiques que informen de la denúncia de la Guàrdia Civil (SEPRONA, Servei de
Protecció de la Natura) contra el responsable d’una Àrea Privada de Caça a Peramola,
el passat dia 26 de febrer, per organitzar una cacera fora del termini legal (Ordre de
Veda de Catalunya). Segons aquestes informacions, la batuda va acabar amb 10
cérvols, 131 daines, 22 muflons i 8 senglars morts a trets. A més, la xifra de daines
abatuda està molt per sobre del màxim que permet el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica
del vedat de caça (66).
Davant aquests fets, les entitats ecologistes i de defensa animal es pregunten quines
mesures pensa prendre el Govern de la Generalitat per a castigar aquesta greu
infracció, i en aquest sentit s’ha adreçat a la Direcció General de Forests per a reclamar
que es prenguin mesures exemplars. “Creiem que una infracció greu com aquesta ha de
ser sancionada amb contundència. Si no es fa, s’estarà donant el missatge que surt
barat cometre irregularitats i que s’és permissiu amb la vulneració de la normativa de
caça a Catalunya”, ha declarat el portaveu de la coalició, Jaume Grau. “Som molt crítics
amb la gestió cinegètica, creiem que se’n fa un ús abusiu, i que la idea que davant els problemes amb la fauna cal caçar més, és un
greu error que només fa que alterar encara més els equilibris ecològics. Però, en aquest cas, ni tant sols es compleix amb la normativa,
que ja de per si és laxa i antiquada”, ha remarcat Grau. “A més de les sancions econòmiques que corresponguin, reclamem a
l’administració que tanqui el vedat de caça per un mínim de 5 anys, per tal de compensar el mal fet a les poblacions de fauna salvatge”,
ha insistit el portaveu.
A l’escrit adreçat a la DG de Forests, les entitats han demanar conèixer les actuacions que està duent l’Administració, donada la
rellevància pública del cas. Així mateix, les entitats ecologistes i de defensa animal reclamen conèixer el número d’inspeccions i
actuacions dutes a terme durant la temporada de caça 2017-2018, per tal de poder valorar si l’acció inspectora de l’administració és
prou eficient.
Per últim, Grau ha reclamat que “la carn dels animals morts il·legalment, que es volia destinar a una empresa càrnia de Toledo, es
destrueixi i no pugui rendir beneficis per als infractors”.

PLATAFORMA SALVEM L´OLLA DEL REI
Ens fem ressò de la constitució de la plataforma Salvem l´Olla del Rei. Aquesta zona
humida del municipi de Castelldefels es va crear artificialment i, segons sembla, amb
el temps ha desenvolupat importants valors naturals.
Quan, recentment, es va defensar l´espai davant d´unes obres que l´afectaven, es
va saber que segons el pla urbanístic municipal és una zona urbanitzable, cosa que es
preveu portar a terme aviat.
Reproduïm la nota informativa publicada al web de Depana on s´anuncia un acte ja
realitzat quan es publiqui el full informatiu.

Salvem l’Olla del Rei
març 20, 2018
Salvem l’Olla del Rei de Castelldefels és una plataforma de recent creació que neix
per evitar la destrucció de la zona humida més important del municipi. Recentment, es
van aprovar unes obres que afecten hàbitats d’interès de la UE i espècies protegides.
A més, segons el pla urbanístic municipal i amb el vistiplau de l’ajuntament la zona de
l’estany, actualment ocupada per boscos de ribera, maresmes… és urbanitzable i es
preveu destruir en no gaires anys per ésser urbanitzada.
Aquest dijous, 22 de març s’organitza la primera acció reivindicativa. Serà a les 19h
a l’ajuntament de Castelldefels. Us animem a assistir!

LLISTA DE PRIMERES OBSERVACIONS D´AUS ESTIVALS
Una de les activitats que realitza cada any el grup d´ornitologia és la llista de les primeres
observacions d´aus estivals. Es tracta de recollir la primera observació de cada espècie dels
diversos observadors locals.
Ara, per tant, a partir del mes de març i fins el juny, les espècies més tardanes, es podran
recollir les primeres observacions de les aus estivals.
Podeu comunicar les vostres observacions (espècie, dia, hora, lloc i observadors) al grup
d´ornitologia.
Algunes de les espècies més interessants i habituals per a comunicar serien: Àguila
marcenca, Falcó mostatxut, Tórtora, Cucut, Xot, Enganyapastors, Siboc, Falciot negre,
Ballester, Abellerol, Puput, Colltort, Oreneta vulgar, Oreneta cuablanca, Rossinyol, Cotxa cua-roja, Bitxac rogenc, Mosquiter pàl·lid,
Mosquiter de passa, Corriol petit, Bosqueta vulgar, Tallarol de garriga, Papamosques gris, Mastegatatxes i Oriol.
Durant el mes de març ja s´han detectat espècies com Oreneta vulgar, Oreneta cuablanca, Ballester , Xot i Mosquiter pàl·lid.
Per a comunicar-ho veniu a les reunions d´ornitologia, també podeu donar les dades a un membre del grup o ho podeu enviar per
correu electrònic a l´adreça de la nostra associació: ant.laformiga@gmail.com
Després, com cada any, es publicarà la llista de primeres observacions d´aus estivals a Torrelles de Llobregat en aquest full
informatiu.

“LET´S CLEAN UP EUROPE”
Enguany l´Àrea de Medi
Ambient de Torrelles de
Llobregat ha proposat celebrar
la campanya “ Let´s clean up
Europe”.
En principi es realitzaria el
diumenge, 13 de maig, al matí.
Des de la nostra associació es
va proposar l´entorn de la font
de can Coll com a zona a
netejar. Hi molta brossa
abocada i és una zona cedida a
l´ajuntament. Més endavant ja
s´anunciarà de forma més
concreta.
L´ANT ja hi havia col·laborat
alguna vegada en edicions
anteriors i es tracta de que
persones voluntàries netegin
una zona natural de les
deixalles abocades.
L´ajuntament es cuida de
facilitar els materials, de la
recollida dels residus i de la
seguretat dels participants.
Al costat reproduïm un cartell
de l´edició del 2018.

FAUNA MORTA
Informa Tomás Blasco que el dilluns, 19 de març, al matí, va observar un exemplar mort atropellat d´Esquirol (Sciurus vulgaris) a la
variant entre el mas Segarra i Catalunya en miniatura.

SETMANA EUROPEA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Ens fem ressò del correu electrònic rebut del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya
anunciant la Setmana Europea del Desenvolupament Sostenible programada del 30 de maig al 5 de juny, a escala europea.
A continuació reproduïm el text del correu rebut, en el qual se´ns convida a participar-hi, junt amb l´enllaç corresponent.

Benvolguts/des,
El proper 30 de maig de 2018 s’inicia, un any més, la Setmana Europea de Desenvolupament Sostenible, una iniciativa a escala
europea per estimular i fer visibles activitats, projectes i esdeveniments que promoguin els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
La participació a la Setmana Europea de Desenvolupament Sostenible, que s’allarga fins al 5 de juny de 2018, està oberta a una gran
varietat d’organitzacions: governs, centres de recerca, centres educatius, museus, empreses, associacions i altres entitats de la societat
civil, així com al conjunt de la ciutadania. Tots ells hi poden participar presentant iniciatives (conferències, exposicions, projectes
educatius, etc.) que estiguin relacionats amb algun dels 17 Objectius globals de Desenvolupament Sostenible.
Es tracta d’una iniciativa interessant per a difondre l’Agenda 2030 i compartir a nivell europeu els esforços que s’estan fent des de
Catalunya per fer-la realitat. Per aquest motiu, us animem a participar-hi i fer-ne difusió entre els vostres contactes.
En aquest enllaç trobareu tota la informació per poder-hi participar.
http://cads.gencat.cat/ca/detalls/detallnoticia/Setmana-Europea-del-Desenvolupament-Sostenible-00003
Finalment, ens plau posar a la vostra disposició les icones del Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible (ODS). Les
trobareu a la web del CADS. Són d’accés lliure i us animem a utilitzar-les i compartir-les en qualsevol activitat relacionada amb l’Agenda
2030 que organitzeu.
Ben cordialment,

OBRADOR DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA
Des de l´Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya ens han fet arribar un text publicat al diari Ara el dimecres, 28 de març.
És un article d´opinió d´un representant de les associacions mediambientals sobre les prioritats que hauria de desenvolupar un futur
govern de Catalunya en relació al medi ambient.
Reproduïm un text informatiu de l´obrador i després el text de l´article esmentat.
L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) és un associació que té com a vocació fundacional agrupar un ampli ventall de xarxes
i d’organitzacions ambientals representatives que treballen a Catalunya. Aquestes entitats són el resultat de la pluralitat i riquesa del teixit associatiu
ambiental, el seu grau d’implantació territorial i la capacitat d’incidir en els afers ambientals d’interès general. Tot plegat amb l’objectiu d’assolir un
millor benestar i qualitat de vida de les persones, la preservació dels patrimoni natural i de la biodiversitat i garantir la conservació els bens i serveis
ambientals dels ecosistemes.
L’Obrador del tercer sector ambiental de Catalunya és una entitat de tercer nivell que pretén contribuir a l’estructuració del tercer sector ambiental
català, exercir i promoure accions d’incidència política al servei del sector, garantir la participació de les entitats en els processos de decisió que
afecten al medi ambient, i lògicament, també vol promoure el reconeixement social i polític de les entitats dels tercer sector ambiental de Catalunya.
El 25 novembre de 2011 es va constituir a Barcelona l’o3sac amb la missió d’aplegar les xarxes i organitzacions del tercer sector ambiental sense
ànim de lucre d’interès social i col·lectiu, amb l’objectiu de treballar per a la promoció de l’associacionisme ambiental, la consolidació de les entitats
ambientals i el reconeixement de la seva tasca per part del conjunt de la societat catalana i, en particular, del Govern de la Generalitat de Catalunya,
del Parlament de Catalunya i de les administracions públiques d’àmbit local, supralocal, estatal i europees.

I les polítiques ambientals?
És impensable que en l’Europa contemporània Catalunya encara no disposi de nou d’una conselleria de Medi Ambient
MANEL CUNILL. Ambientòleg i representant de l’O3sac (Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya)
Fa unes setmanes al CCCB se celebrava la tercera edició del Congrés del Tercer Sector Ambiental. Un espai per debatre i compartir
tot el que preocupa les entitats ambientalistes del país. I també per actualitzar l’agenda de les polítiques ambientals. Per atzar de les
dates, el congrés va compartir escenari amb la visionària i reflexiva exposició Després de la fi del món, produïda per la institució
sociocultural del Raval, que explica que ja hem entrat en una nova era geològica, anomenada antropocè. La idea que defineix aquest
neologisme deriva de la industrialització, però especialment de la capacitat dels humans de generar canvis comparables als produïts a
escala geològica.
La vitalitat de qualsevol moviment social es demostra amb l’activisme i amb la seva capacitat d’incidència sociopolítica. Habitualment
són aquestes organitzacions ambientals les que innoven en la governança i en les noves polítiques ambientals a emprendre. Sovint
això es manifesta en forma de conflicte amb l’establishment, preocupat de perpetuar fins al límit la seva posició dominant. Per exemple,
el cas de la generació i la distribució centralitzada de l’energia o la crema dels combustibles d’origen fòssil. Probablement l’adveniment
de la decadència de l’estat nació i l’eclosió del bioregionalisme, en forma de comunitats organitzades a escala local o regional, haurien
de ser oportunitats per rehabitar (tornar a fer habitable) els ecosistemes que ens aixopluguen i que garanteixen el benestar a les
persones i altres formes de vida.
A les portes d’una nova legislatura es fa avinent de fixar noves prioritats, però sense oblidar les tasques pendents. En aquest ordre, el
nou Govern hauria d’accelerar i finalitzar el projecte de creació de l’Agència de la Natura de Catalunya -estroncada amb el final
precipitat de l’anterior legislatura-, una agència pública capaç de gestionar els espais naturals protegits i d’ocupar-se de la conservació i
protecció de la biodiversitat. També és prioritari la restauració de la llei catalana de canvi climàtic, aprovada l’agost del 2017. Una
norma moderna en el context europeu, però també un exemple de consens polític i participació social, aprovada amb 122 vots
favorables i 11 abstencions del Partit Popular. Malauradament, el govern espanyol ha impugnat gairebé el 50% dels seus articles al
Tribunal Constitucional, una impugnació més política que no pas competencial.
El nou Govern ha d’accelerar i finalitzar el projecte de l’Agència de la Natura de Catalunya
Un altre tema pendent és l’accés de les entitats ambientals als recursos econòmics provinents del 0,7% de l’IRPF per a finalitat
socials. Tot i les sentències favorables als recursos presentats pel govern català al Constitucional, encara avui les entitats ecologistes
no poden accedir-hi. Aquest greuge també s’accentua per la manca d’una línia d’ajuts estables i fiables de la Generalitat per a les
entitats del sector. D’altra banda, les retallades pressupostàries en l’àmbit de les polítiques ambientals han estat infinitament més
severes que les aplicades en altres departaments. Un escenari que cal transformar amb diligència.
La represa de l’activitat parlamentària també hauria de facilitar un cert pacte social i ambiental pel territori. Això requeriria la capacitat
de conjugar els tres projectes de llei necessaris, que són la llei de territori, la llei d’espais agraris i la llei de biodiversitat. És urgent una
visió holística del territori i una atenció prioritària dels béns i serveis ambientals que ens proveeixen els ecosistemes naturals. La
preponderància de la urbanització del territori s’hauria d’abandonar, i apostar per la rehabitació dels artefactes urbans, sotmesos a
massa tensions provinents de la qualitat de l’aire, la mobilitat insostenible o la manca d’ambientalització dels espais urbans oberts i les
edificacions. També s’ha d’incloure a l’agenda política la recuperació de la gestió pública dels béns ambientals bàsics, com l’aigua i
l’energia. Sense sobirania ambiental, l’impacte i els passius ambientals de la industrialització es perpetuen.
Amb tot, la manca d’un departament de Medi Ambient amb competències plenes en aquest àmbit, i per tant un lloc a la taula del
consell executiu del Govern, dificulta la visibilitat i reconeixement dels afers ambientals en l’acció de govern. És impensable que en
l’Europa contemporània Catalunya encara no disposi de nou d’una conselleria de Medi Ambient, malgrat que no fa gaires anys existia.
Sense eines actualitzades es fa difícil que el país avanci en un dels paradigmes d’esperança i futur per a la comunitat.
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CALENDARI DE REUNIONS DE L´ANT
Dilluns, 16 d´abril, a les 21 hores, a can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia.
Dilluns, 16 d´abril, 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, 8 d´abril, 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.
Dissabte, 21 d´abril, de les 6 a les 13 hores. 17a Marató ornitològica torrellenca. Organitzada pel grup d´ornitologia.
Diumenge, 29 d´abril, de les 8 a les 12 hores, a l´entorn de can Nicolau. Biomarató (City Nature Challenge de l´Àrea Metropolitana
de Barcelona). Sortida de camp per trobar el màxim d´espècies de totes les branques de la biologia.
Dissabte, 30 d´abril. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes d´abril 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
Dijous, 12 d´abril, de les 20 a les 21 hores, a la seu de Depana (Sant Salvador, 97 de Barcelona). Xerrada: Navegant a les Columbretes. A través de diapositives i
d’altres recursos visitarem les Columbretes, unes illes volcàniques situades davant les costes de Castelló. L’aïllament ha marcat la seva història, tant en l’àmbit
natural com humà arribant als nostres dies plenes de singularitats. A càrrec de Luis Martín.
Dissabte, 14 d´abril, de les 11,30 a les 13,30 hores, al Centre d´informació del Parc Natural de Collserola. VERDAGUER I LA NATURA DE COLLSEROLA.
Itinerari literario-naturalista. Plantes, animals, roques de la serra que inspiren Verdaguer i que podem identificar a la seva obra. Inscripció a reservesmuhba@bcn.cat
o al telèfon 932.562.122.
Dissabte, 7 d´abril, a les 10 hores, a l´edifici Constel·lació de Creixell. Netegem les dunes. Et convidem a participar a una jornada per millorar ambientalment
l'Espai d'Interès Natural del Gorg, a la platja de Creixell. Organitzem aquestes jornades conjuntament amb l'Associació el Gorg de Creixell en el marc del Projecte
Libera, que fomenta la promoció d'accions destinades a la millora de la qualitat ambiental dels nostres espais naturals. Un projecte impulsat per SEO/Birdlife i
Ecoembes. Organitzada pel Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat

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

