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CENS DE NIUS D´ORENETA CUABLANCA 
 

   El grup d´ornitologia de l´ANT ha organitzat el Cens de nius 
d´Oreneta cuablanca (Delichon urbica) que es realitza cada any, per 
al diumenge, 1 de juliol, de les 8 a les 10 del matí. El lloc de trobada 
és a can Sostres. 
   Aquesta activitat és oberta a la participació de totes les persones. 
No cal tenir cap experiència en ornitologia. Només es tracta de 
comptar els nius existent i comprovar si estan ocupats. 
   Les dades obtingudes s´aporten al Projecte Orenetes de l´Institut 
Català d´Ornitologia (ICO). 
   Es pot accedir a les dades dels censos de nius d´Oreneta 
cuablanca al web de l´ANT, en l´apartat d´ornitologia clicant sobre 
censos i després sobre orenetes. Abasten el període del 2007 al 
2017. 
   Es pot veure, així, com aquesta espècie és en regressió a nivell 

local com sembla que també ho és a nivell general. 

 

   Des de l´inici del Projecte Orenetes, de l´Institut Català d´Ornitologia, el grup d´ornitologia de l´ANT hi ha col·laborat aportant les dades 
dels censos realitzats cada any a nivell local. A continuació reproduïm un fragment del text  dels objectius del projecte extret del web. 
 

   Què és el Projecte Orenetes? 
El projecte Orenetes és una iniciativa d'estudi dels ocells i el medi urbà basada en la participació ciutadana i en el seguiment dels nius 
d'oreneta cuablanca (Delichon urbicum) dels pobles i ciutats de Catalunya, Balears i País Valencià. 
   Per què es fa? 
   Per sensibilitzar la ciutadania de la vàlua del patrimoni natural del seu entorn immediat. 
   Per esperonar la participació social en l'observació de la natura i a fer ciència en general. 
   Per incentivar el lligam de les persones amb les aus i potenciar el respecte envers aquesta espècie en concret i el medi ambient en 
general. 

   Per conèixer l'estat actual de la població d'oreneta cuablanca als diversos 
municipis de Catalunya i poder-ne estudiar la seva evolució en el temps. 
   Per conèixer els requeriments ecològics de l'espècie, incloses les 
necessitats que té a l'hora de seleccionar els emplaçaments per bastir el niu. 
   Per disposar de dades útils a l'hora de definir les mesures de gestió i 
protecció de l'espècie, incloses les lligades amb qüestions urbanístiques. 
 

 



COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT 
 

   Acompanyem com sempre aquest full informatiu amb un document, el número 194 dins de la col·lecció, que porta el títol “El catxalot i 
l´ambre”. 
   Hem iniciat la confecció d´aquest document amb dos textos extrets del web de l´associació Cetàcea, en els que es descriuen dues 
observacions de Catxalot a les aigües properes a les costes del Garraf. Concretament, datades el 16 d´octubre del 2017 i el 15 d´abril 
del 2018. 
   També hem recollit un article de David Sucunza publicat al número 96 de la revista de divulgació científica Mètode, corresponent a 
l´hivern 2017/18, amb el títol “L´altre ambre”, que tracta sobre l´ambre gris, producte procedent del Catxalot. 
   Finalment hem completat el document amb uns fragments de l´article sobre aquest cetaci de la Viquipèdia. 
   A continuació reproduïm un text extret del web de Cetàcea sobre el catxalot a la mar Mediterrània. 
 

EL CATXALOT 
   El catxalot (Physeter macrocephalus) és un odontocet força característic. És el cetaci amb dents més gran que existeix, fet que facilita 
la seva identificació. Presenta un cos comprimit lateralment i amb forma de tronc llarg, on l’enorme cap ocupa entre un quart i un terç de 
la longitud total. La mandíbula inferior és molt més estreta que la mandíbula superior i és difícil de veure lateralment. Només tenen un 
orifici nassal, amb forma de “S” i situat a la part anterior esquerra del cap, mirant cap endavant. Les aletes pectorals són curtes i amples, 
amb forma triangular. No presenta aleta dorsal, però si que té una gep dorsal baix i gruixut, seguit posteriorment per una sèrie de 
crenulacions dorsals. El peduncle caudal és gruixut i sovint forma una quilla post-anal. La pell del cos tendeix a estar arrugada per 
darrera el cap i els costats. 
   El cap és segurament una de les característiques més distintives de l’espècie. Presenta un asimetria molt visible, que es manifesta tant 
interna (en el crani i els conductes aeris) com externament (en la disposició de l’únic orifici nassal que presenta). Vist lateralment, el cap 
té forma quadrangular. En ell s’hi amaga el complex nassal, format per l’òrgan de l’espermaceti, encapsulat dins d’una estructura 
muscular. Es tracta d’un òrgan de teixit esponjós ple d’una substància oliosa anomenada espermaceti i unit a un sac aeri a cada extrem.    
Entre la mandíbula superior i l’òrgan de l’espermaceti s’hi troba el “junk”, una estructura formada per teixit connectiu i oli de l’espermaceti.    
L’oli que es troba a l’espermaceti té les mateixes propietats que la cera i és diferent del que es troba al meló d’altres espècies 
d’odontocets. 

   Presenta una coloració predominantment negre, 
marronosa o grisosa, amb àrees blanques al 
voltant de la mandíbula i a la part ventral. 
Aquestes àrees més clares varien en extensió i 
en forma. Pot tenir ferides blanques en el cos, 
provocades probablement per altres catxalots o 
per cefalòpodes. Hi ha constància com a mínim 
d’un individu albí, que era completament blanc. 
   El catxalot només té dents a la mandíbula 
inferior. En total són entre 18 i 26 parells de dents 
còniques i punxegudes, que poden arribar a 
mesurar fins a 20 centímetres. Són més 
punxegudes en individus joves, mentre que en 
adults van quedant més arrodonides. 

   És el cetaci amb un dimorfisme sexual més marcat, essent els mascles bastant més grans que les femelles. Els primers poden arribar 
a mesurar entre 15 i 18 metres (de mitjana 15), pesant entre 43,5 i 55,8 tones, mentre que les femelles mesuren entre 8 i 17 metres (de 
mitjana 11), i pesen entre 13,5 i 20 tones. Els nounats mesuren entre 3,5 i 4,5 metres. 
 

DISTRIBUCIÓ I MOVIMENTS MIGRATORIS AL MEDITERRANI 
   El catxalot està considerada una espècie cosmopolita, és a dir que habita tots els mars i oceans del planeta, des de les aigües polars 
fins a les zones tropicals o properes a l’equador. Tot i això, ambdós sexes presenten diferències importants. Mentre que les femelles i els 
individus més joves se solen congregar en aigües tropicals i temperades, els mascles adults realitzen llargues migracions anuals que els 
poden portar fins als dos pols. 
   Es creu que abans de la seva explotació comercial, la població mundial del catxalot estaria formada per aproximadament 1.100.000 
individus. Durant el segle XIX, la seva caça hauria fet disminuir la població al voltant d’un 29 %. Posteriorment, es va recuperar de forma 
lenta fins a mitjans del segle passat, moment a partir del qual, una intensa activitat pesquera, la va fer caure fins al seus nombres més 
baixos, cap als anys 70. A partir d’aleshores, la disminució de la caça de balenes va evitar la seva sobreexplotació i ha permès una 
lleugera recuperació de l’espècie. Actualment s’estima que hi ha al voltant de 360.000 catxalots en tot el món, que representen només el 
32 % dels individus que hi havia a principis del segle XIX (Whitehead, 2002). La zona que presentaria una major abundància és l’oceà 
Pacífic seguit per l’Antàrtic i l’Atlàntic. 
   Al mar Mediterrani el catxalot està distribuït per tota la conca, des de l’estret de Gibraltar fins a la part més oriental. Tot i això, sembla 
ser que hi hauria més individus a la part occidental, sobretot al mar de Ligúria, Estret de Gibraltar, mar Tirrè, Golf de Lleó i a les illes 
Balears, que a la part oriental, especialment a la mars Jònica i Egeu (Gannier et al., 2002; Frantzis et al., 2003; Reeves and Notarbartolo 
di Sciara, 2006; Lewis et al., 2007 & Notarbartolo di Sciara and Birkun, 2010). Són àrees d’especial interès per a l’espècie l’estret de 
Gibraltar, les illes Balears, el mar de Ligúria i l’arc hel·lènic, on s’hi trobarien poblacions estables d’aquesta espècie (Frantzis et al., 2014; 
Carpinelli et al., 2014 & Rendell et al., 2014). Tot i que no s’ha estudiat amb tanta profunditat, el mar Tirrè té la potencialitat de ser una 



zona important per al catxalot (Aïssi et al., 
2014; Mussi et al., 2014 & Pace et al., 2014). 
Tot i que si que s’han vist moviments 
migratoris en el Mediterrani, no es creu que hi 
hagi llargues migracions cap a fora de la 
conca, considerant la població del Mediterrani 
com a aïllada genèticament de la de l’Atlàntic 
(Druout et al., 2004; Engelhaupt et al., 2009 & 
Notarbartolo Di Sciara, 2014). Si que s’han 
documentat migracions entre el mar de Ligúria 
i les illes Balears, entre l’estret de Gibraltar i 
les illes Balears, entre l’estret de Gibraltar i el 
mar de Ligúria, entre el mar de Ligúria i el mar 
Tirrè o entre la conca oriental i la occidental 
en el cas dels mascles, però no en el de les 

femelles (Drouout et al, 2004; Frantzis et al., 2011; Carpinelli et al., 2014; Mussi et al., 2014 & Rendell et al., 2014). S’han produït re-
albiraments de mascles en anys successius en àrees com l’Estret de Gibraltar o el mar de Ligúria, i de femelles a la conca oriental. 
Aquest fet suggereix la possibilitat de que els catxalots del Mediterrani mostrin fidelitat geogràfica (Frantzis et al., 2011; Mussi et al, 2014 
& Pace et al., 2014). 
 

HÀBITAT I ALIMENTACIÓ 
   El catxalot habita sobretot aigües profundes de tots els oceans, tot i que sembla que prefereix profunditats entre els 300 i els 1.500 
metres (Mann et al., 2000). Les femelles freqüenten aigües allunyades de la costa i més profundes de 1.000 metres, mentre que els 
mascles, també podrien apropar-se a aigües menys profundes lligades al talús continental (Gannier et al., 2002; Azzellino et al., 2008 & 
Perrin et al., 2009). En tot cas, sembla ser que els catxalots solen trobar-se en àrees amb una producció primària elevada (Mann et al., 
200; Gannier et al., 2002 & Gannier and Praca, 2007). Al Mediterrani s’ha vist que prefereix aigües continentals profundes properes al 
talús continental, tot i que també es pot trobar en aigües profundes més allunyades de la costa (Notarbartolo di Sciara and Birkun, 2010).    
Alguns autors, suggereixen que a més a més de característiques com la pendent i la seva orientació, la profunditat o la producció 
primària, l’hàbitat utilitzat varia en funció de l’activitat (Pirotta et al., 2011). Així doncs, les àrees d’alimentació serien més profundes que 
les que s’utilitzen en la socialització. 
   El catxalot és un depredador oportunista que s’alimenta de les espècies més comuns en cada una de les àrees d’alimentació (Evans 
and Hindell, 2004). S’alimenta principalment de diferents espècies de cefalòpodes, tot i que altres invertebrats i peixos de les profunditats 
també poden formar part de la seva dieta (Jefferson et al., 2008). Les femelles s’alimenten principalment de cefalòpodes com ara el 
calamar gegant (Architeuthis, spp.), el calamar del corrent de Humboldt (Dosidicus gigas), espècies de les famílies Histioteuthidae, 
Ommastrephidae, Onychoteuthidae, Gonatidae, Pholidoteuthidae, Octopoteuthidae, però també peixos demersals i mesopelàgics (Perrin 
et al., 2009). Els mascles mengen espècies semblants a les femelles, però tendeixen a alimentar-se d’individus més grans i fins i tot 
espècies més grans com ara el calamar colossal (Mesonychoteuthis hamiltoni) i més espècies de peixos demersals, entre els que s’hi 
inclouen taurons i rajades (Perrin et al., 2009). La dieta del catxalot al Mediterrani no varia gaire de la que presenta a la resta de regions i 
estaria formada en més d’un 90 % per cefalòpodes de la família Histioteuthidae (Histioteuthis bonnellii), i altres famílies com ara 
Ommastrephidae, Onychoteuthidae, Gonatidae, Pholidoteuthidae, Octopoteuthidae i Cranchiidae (Gannier and Praca 2007 & Praca and 
Gannier, 2008). 
 

CARACTERÍSTIQUES D’IDENTIFICACIÓ INDIVIDUAL 
   Les marques d’identificació individual són molt útils per a poder reconèixer els diferents individus i realitzar estudis poblacionals o de 
distribució, entre altres. En el cas del catxalot, hi ha una característica principal utilitzada en els estudis d’arreu del món (Whitehead, 
1990; Matthews et al., 2001; Ciano, 2006 & Alessi et al., 2014): 
   Marques a l’aleta caudal:  
   Es tracta de marques que es produeixen a l’aleta caudal dels individus, sobretot al seu marge posterior. Es tracta en general d’osques, 
parts que falten o forats, que donen un perfil característic per a cada individu. També es poden utilitzar marques fetes per dents (visibles 
generalment com a línies blanques). El seu temps de permanència és acceptablement llarg i permet que s’utilitzin en estudis a llarg 
termini (Dufault and Whitehead, 1995). 
   Alguns estudis han utilitzat també fotografies dels geps dorsals, que permeten per exemple, reconèixer femelles adultes (aquells 
individus que hi tenen una callositat) (Whitehead, 1990). Estudis recents realitzats al Mediterrani han analitzat el nombre i distribució de 
les marques presents al gep dorsal o als flancs dels animals (Alessi et al., 2014). De totes maneres, la característica que s’utilitza més 
sovint són les marques a l’aleta caudal. 
 

 



RECULL DE PREMSA 
 

   Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número 112 dins de la col·lecció, que porta el títol “El linx Litio”.  
   Es tracta  d´informacions i articles,  recollides del diaris El Punt Avui, La Vanguardia i Ara, publicades a començaments del mes de juny 
d´enguany i que tracten d´un fet molt concret, l´observació i la captura del linx Litio a Santa Coloma de Cervelló. 

   En l´última reunió del grup d´ornitologia es va 
parlar de consultar les dades del recorregut que 
havia fet aquest exemplar de linx ibèric (Linx 
pardinus)  entre la vall del Guadiana i el Baix 
Llobregat. 
   Es va recordar que, coincidint  amb la captura 
d´una imatge d´ós rentador (Procyon lotor)  a la 
riera de can Mas, el 13 d´abril del 2017, 
s´havien rebut diverses comunicacions 
d´observacions d´un exemplar de mamífer, molt 
inconcretes, a l´entorn del raval Mas i de can 
Güell. 
   Algun veí ho havia arribat a comunicar a les 
administracions i durant uns dies Protecció Civil 
i Policia havien estat buscant aquest exemplar, 
que havien arribat a qualificar de tigre. 

   Tenint en compte que algunes observacions comunicades eren anteriors, i altres posteriors, a les imatges gravades a la riera, no hi 
havia la seguretat de que fossin de l´ós rentador. 
   A la reunió del grup d´ornitologia no es va descartar la possibilitat que aquestes observacions inexactes fossin de l´exemplar del linx, 
tot i que fossin d´un any abans. Per això l´interès en tenir accés a les dades aportades pel GPS del collar del linx. 
   Finalment, tal i com reproduïm a continuació, sembla que no es podran recuperar les dades del collar pel seu mal estat de conservació, 
com s´informa al web de “Iberlince”. 
 

El mal estat del collar dificulta la reconstrucció del recorregut de 'Litio' des de Portugal a Catalunya  
L'exemplar de linx ibèric es troba en bon estat al Centre de Recuperació d'Espècies Amenaçades de Granada 
27/06/2018 
   El mal estat del collar de radioseguiment que portava “Litio”, el linx ibèric localitzat fa unes setmanes a la comarca del Baix Llobregat, 
està dificultant la reconstrucció del recorregut que aquest exemplar va realitzar des de Portugal -on va ser alliberat el 2015 pel projecte 
Life Iberlince- fins a Catalunya. Així ho han confirmat aquest matí tècnics de l'ICNF després de comprovar que el collar de “Litio” es 
trobava mossegat i l'interior estava mullat. 
   A causa d'aquesta situació s'ha perdut la informació d'aquest collar GPS, no podent establir la ruta seguida tal com estava previst des 
del moment de la seva captura el passat 6 de juny. En aquesta operació, liderat pel director del projecte, Miguel Ángel Simón, van 
participar tècnics del projecte Iberlince, agents rurals, membres del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat i de l'Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló. 



   L'objectiu d'aquesta operació de rescat era, després de capturar  l'animal, examinar-lo, analitzar les dades del collar GPS, reconstruir el 
viatge realitzat i avaluar si ha de tornar a la zona de Portugal en la qual va ser re-introduït per primera vegada al maig de 2015 i que ja va 
abandonar el 2016. Al maig d'aquest any va ser localitzat a Huelva amb símptomes d'inadaptació al medi i va ser retornat a Portugal, on 
va ser donat per desaparegut fa 19 mesos. 
   Per al rescat de “Litio”, els tècnics d'Iberlince van traslladar fins al lloc tres gàbies-parany i equip veterinari, usant un conill com a 
esquer per atreure a aquest exemplar. Al costat de l'equip del projecte va estar present un veterinari del Centre de Recuperació de 
Fauna Salvatge de Torreferrussa i responsables del servei de fauna de la Generalitat. 
   Després de la seva captura, Litio va ser traslladat al Centre de Recuperació d'Espècies Amenaçades (CREA) de Granada, on roman, a 
l'espera de ser alliberat, i on va ser avaluat, concloent que es troba en bon estat. 
   Litio va néixer al centre de cria en captivitat de El Acebuche, a Huelva, i va ser posat en llibertat el maig del 2015 dins de la finca 
Herdade dónes Romeiras, a Mértola (Portugal). Encara que semblava tenir un territori estable, va deixar la zona el març del 2016 i va ser 
localitzat, malalt, a l'àrea de Doñana, a la província de Huelva. Després de recuperar-se, va ser de nou re-introduït a Mértola a l'octubre 
del 2016 i allí va romandre fins que se li va perdre la pista fa 19 mesos. 
 

'Litio', l´últim dels linxs viatgers per la Península  
07/06/2018 

   Litio, l'exemplar de linx ibèric localitzat a Catalunya el passat 29 de maig, se suma a la llista de 
linxs viatgers registrats pels equips del projecte Life Iberlince que han recorregut llargues distàncies 
per la Península, demostrant, en alguns casos com el del mascle Mundo, que la connexió entre 
poblacions és possible. 
   Però el viatge de Litio no ha estat l'únic. Al maig del 2017 un altre exemplar va ser localitzat per 
tècnics de l'equip de seguiment de l'ICNF, a través de foto-parany, essent identificat pel seu 
pelatge com el Mundo esmentat més amunt-. Aquest exemplar, que no estava radiomarcat amb 
collar radio-emissor, perquè havia nascut en estat salvatge, es va desplaçar des de l'àrea de 
Doñana-Aljarafe fins a una zona del terme municipal de Serpa, a Portugal, recorrent una distància 
d'uns 170 quilòmetres. 
   Amb el desplaçament del mascle Mundo es va comprovar la connexió efectiva entre dues 
poblacions salvatges de linx ibèric a la Península, amb l'existència d'un corredor natural entre els 
dos països. 

   La dispersió de joves linxs, abans d'estabilitzar territoris amb condicions adequades d'aliment i presència de congèneres, és un 
fenomen comú, havent estat confirmats altres casos de desplaçaments de llargues distàncies entre els dos països, en particular els linxs 
Caribou, el 2010, Hongo el 2013, Kahn i Kentaro, el 2015 i ara Litio, que va ser capturat ahir en un operatiu liderat pel director del 
projecte Life Iberlince, Miguel Ángel Simón, desplaçat des de dilluns passat al costat d'un equip de tècnics del projecte fins a Catalunya. 
   La dispersió d'alguns d'aquests exemplars, aliada a la reproducció al territori porta també noves dades sobre la capacitat dels animals 
per orientar-se en el paisatge i situar-se mútuament. La viabilitat a llarg termini de petites poblacions salvatges, com és el cas del linx 
ibèric, depèn de l'existència de connexió natural entre si, i aquesta dispersió i trobada és un important indicador en aquest sentit, per a 
les poblacions de Portugal i Espanya. 
   La informació obtinguda d'aquests desplaçaments d'exemplars confirma que l'estratègia del nou projecte Life Iberlince II és, a més de 
realista, possible. El coneixement de les dades d'aquestes dispersions, d'altra banda, ajudaran a l'equip del projecte a dissenyar les 

noves àrees de treball d'Iberlince II 
per potenciar aquesta connectivitat. 
A més de maximitzar els resultats i 
rendibilitzar les inversions enfocades 
a les millores d'hàbitat i 
desfragmentació realitzades amb 
l'objectiu de connectar les 
poblacions. 
   Els desplaçaments d'exemplars 
entre les poblacions -a més 
d'aportar dades de summe interès 
per al projecte- van obrint camí per a 
la resta de l'espècie ajudant a traçar 
noves estratègies d'acció en la 
recuperació d'aquesta espècie a la 
Península. 
 
 
(Mapa actualizat el 2017) 
 
 
 

 

 



17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

   A continuació donem les solucions amb els noms correctes de les deu espècies corresponents a les fotografies del gener al maig (el 
nom científic i els populars en català, castellà i anglès). 
 

Foto nº 1:  Charadrius dubius      Corriol petit 
                 Little Ringed Plover   Chorlitejo Chico 
 

Foto nº 2:  Cuculus canorus    Cucut 
                              Common Cuckoo    Cuco Común 
 

Foto nº 3:  Anser brachyrhynchus     Oca de bec curt 
                 Pink-footed Goose   Ánsar Piquicorto 
 

Foto nº 4:  Fulica americana    Fotja americana 
                              American Coot    Focha Americana 
 

Foto nº 5:  Ammomanes deserti      Terrerola del desert 
                 Desert Lark     Terrera Sahariana 
 

Foto nº 6:  Falco vespertinus    Falcó cama-roig 
                              Red-footed Falcon    Cernícalo Patirrojo 
 

Foto nº 7:  Turdus pilaris       Griva cerdana 
                 Fieldfare     Zorzal Real 
 

Foto nº 8:  Larus cirrocephalus    Gavina cap-grisa 
                              Grey-headed Gull    Gaviota Cabecigrís 
 

Foto nº 9:  Aquila fasciata      Àguila cuabarrada 
                 Bonelli´s Eagle    Águila-azor Perdicera 
 

Foto nº 10:  Philomachus pugnax   Batallaire 
                              Ruff      Combatiente 
 

   Reproduïm les dues fotografies del maig i, a sota, la nota d´en Sergi Sales, amb les solucions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Les solucions de maig:  
   Foto nº1 Àguila cuabarrada (Aquila fasciata) Baix Camp-  Un error freqüent ha estat 
identificar-la com àguila imperial ibèrica, però el blanc del flanc de sortida de l'ala només 
és present en adult, per tant, haurien de tindre el cos fosc, fet que clarament no es veu a 
la fotografia en qüestió, ja que presenta el cos clar (només possible en cuabarrada, 
marcenca, fase pàl·lida de calçada o pescadora). Adjunto una foto del mateix ocells al 
moment d'alçar el vol. 
   Foto nº2 Batallaire (Calidris pugnax) Delta de l'Ebre- A pesar de que despista el color 
tant groguenc de les potes, el patró de les plomes de l´esquena són molt característics 
del batallaires. Cal tindre en compte el gran ventall de coloració de les  potes i mida que 
presenta aquesta espècie. 
 



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 vuit 
fotografies corresponents als mesos de gener, febrer, març, abril i maig,  i a la primera prova extra. 
 

 19,52 PUNTS: Enric Morera  
 

 17,68 PUNTS:  Jaroa López 
    Marc Pérez 
 

 17,52 PUNTS: Israel Estopà  
 

 17,36 PUNTS: Núria Rodríguez 
     

 15,12 PUNTS: Lluís Estrada 
 

 15,04 PUNTS: Marc Collado/Sandra de la Fuente 
 

 14,20 PUNTS: Sandra Morujo 
 

 14,96 PUNTS: Eva Reñé  
 

 13,28 PUNTS: Francesc Capdevila 
 

 12,28 PUNTS: Pep Domènech  
 

 12,20 PUNTS: Lisandro Osorio 
 

 11,28 PUNTS: Vicenç Roig 
 

 11,26 PUNTS: Albert Soteras 
 

 6 PUNTS:  Rosa Simon 
    Jaume Duaigües 
                             Sergi Sales, l´encarregat del concurs 
 
   A continuació reproduïm les dues fotografies corresponents al mes de juny, a les quals es podia respondre fins el 30 de juny. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



FLORA AMENAÇADA A TORRELLES 
 

Cap a l'any 2013, en una clariana de bosc al 
terme de Torrelles, es van trobar diversos individus 
d'una petita planta herbàcia del gènere Silene. Tot i 
que alguns caràcters no acabaven de coincidir amb 
cap de les espècies que d'aquest gènere apareixen 
a les guies de les que disposem, es va acabar 
determinant que es tractava de Silene gallica, a 
l'espera de que algun expert ens confirmés la 
identificació. 
Poc desprès, ja en terme de Begues, es van 

trobar alguns exemplars més en un caminet 
aleshores molt poc transitat. 
El passat mes d'abril, durant la Biomarató 

organitzada pel CREAF, es va tornar a observar en 
una nova localització i es van pujar les fotografies a 
la plataforma de ciència ciutadana Natusfera.   
Alguns dies més tard, en David Carrera, tècnic de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i 
usuari també de Natusfera, es va posar en 
contacte amb l'autora de les fotografies, Neus 
Planas, interessant-se per aquesta observació i per 
una altra que havia fet ella mateixa pocs dies 
desprès. 
A principis de juny vam quedar amb ell i vam 

visitar les diferents zones on l'havíem vist, 
confirmant-nos que no es tracta de Silene gallica 
sinó de Silene neglecta, una planta que havia 
passat desapercebuda a Catalunya fins l'any 2015, 
quan, arran d'una revisió de documentació i 
d'herbaris feta pel botànic especialitzat en flora 
amenaçada Llorenç Sáez, de la UAB, es van fer 
diverses prospeccions i es va localitzar la planta 
als termes de Cervelló i de Gavà en un primer 
moment i, més tard, també a Begues i Torrelles. 

Silene neglecta Ten., 1826 és una planta anual, 
endèmica de la Mediterrània Occidental, que fins 

ara s'havia localitzat només a Itàlia, Algèria i Tunísia. Són, per tant, aquestes cites del Baix Llobregat, les úniques conegudes a la 
Península Ibèrica. Pertany a la família de les Cariofil·làcies, què inclou els clavells i els colitxos o molinets, a més d'altres espècies amb 
flors molt petites que sovint passen desapercebudes. 
L'escàs nombre d'exemplars comptabilitzats fa que es consideri en perill d'extinció a Catalunya, sobretot per la proliferació en el seu 

hàbitat de plantes exòtiques invasores com la figuera de moro (Opuntia ficus-indica). També s'ha constatat, durant la sortida amb el 
tècnic, la pèrdua de sòl en les zones on s'estableix aquesta planta, degut a l'increment de la presència humana i a la circulació de 
motocicletes i bicicletes fora de pista. 
A continuació reproduïm dues informacions, procedents de l´informatiu dels parcs de la Diputació de Barcelona, amb la notícia de la 

troballa al Parc del Garraf i de l'actuació que es va portar a terme l'any 2016 per la conservació d'una de les poblacions dins del mateix 
parc. 
 

El 80% dels exemplars estan al Parc del Garraf  
Es localitza una nova planta amenaçada a la comarca del Baix Llobregat 
06/11/2015  
   Aquesta primavera, el Grup de recerca en diversitat de plantes vasculars de la UAB dirigit pel botànic Llorenç Sáez ha localitzat la 
planta 'Silene mutabilis' sobre el terreny en dues localitats i n'ha avaluat l'estat de conservació. La cerca en hàbitats idonis d'altres 
comarques catalanes i la revisió exhaustiva de bibliografia i herbaris que han fet indica que, aparentment, no es troba enlloc més de la 
península Ibèrica.  
   Arran de la revisió documental i de col·leccions d'herbari, mesos enrere el botànic especialitzat en flora amenaçada Llorenç Sáez 
(Universitat Autònoma de Barcelona) va detectar indicis de la presència al Baix Llobregat de Silene neglecta, una herba anual de mida 
mitjana (12-30 cm) i endèmica de la Mediterrània occidental que, sorprenentment, havia passat desapercebuda a les obres de flora 
catalana. 
   Fruit de la col·laboració entre el Grup de recerca en diversitat de plantes vasculars de la UAB i els serveis tècnics dels espais protegits 
de la Diputació de Barcelona, es van endegar els treballs sobre el terreny. La planta es va trobar, per una banda, al terme de Cervelló i, 



per una altra, a Gavà. La segona localitat, on hi ha més del 80% dels exemplars 
identificats, és dintre dels límits del Parc del Garraf. Aparentment, es tracta de les 
úniques localitats de la península Ibèrica d'aquesta espècie també existent a 
França, Itàlia, Algèria i Tunísia. 
 
'Silene neglecta'. Autor: David Carrera / Diba 
 

   Pel fet d'estar, a més, a molta distància de les poblacions més properes, requerir 
uns hàbitats molt escassos, i constatar que durant l'any 2015 només s'han censat 
624 exemplars -un nombre molt escàs per a una planta anual-, es considera 
Silene mutabilis en perill d'extinció i es recomana la seva protecció legal urgent. 
   Els treballs determinen també que l'impacte principal detectat és l'ocupació de 
l'hàbitat per plantes exòtiques invasores. Per tots aquests motius, i atesa la 
vulnerabilitat de la planta, s'ha previst realitzar a partir d'ara un seguiment anual 
per seguir l'evolució d'aquest fràgil població, així com retirar les plantes exòtiques 
competidores. 
   Totes aquelles persones interessades en l'àmbit de les plantes amenaçades, 
podeu consultar el Llibre vermell de les plantes vasculars endèmiques i 
amenaçades de Catalunya (Argania Editio, 2010). Obra de Llorenç Sáez, Facultat 
de Ciències de la UAB; Pere Aymerich, biòleg, i Cèsar Blanché, Dept. Productes 
Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la UB, les seves pàgines són una eina 
fonamental per a la conservació de la biodiversitat al nostre país. 
   Si voleu conèixer l'aspecte i algunes dades més sobre altres silenes de 
Catalunya, podeu consultar l'enllaç següent:  
http://www.floracatalana.net/genere/Silene. 
 

S'ha retirat figuera de moro a més a més de ferralla i cablejat elèctric  
Es duen a terme accions de protecció i conservació de la planta amenaçada 'Silene neglecta' al Parc del Garraf 
10/10/2016  

'Silene neglecta' i figuera de moro. Autor: Llorenç Sáez (UAB) 
 

   El passat mes de setembre s'ha procedit a retirar de l'hàbitat de la Silene 
neglecta la figuera de moro (Opuntia ficus-indica). Aquesta planta exòtica invasora 
constitueix la principal amenaça a la millor població de Silene neglecta al Parc del 
Garraf, i la segona millor de la Península Ibèrica. L'acció s'ha realitzat en el marc 
del Pla de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat del Parc del 
Garraf i del Pla estratègic de conservació de la flora de la Xarxa de Parcs 
Naturals. 
   Ara fa un any, informàvem de la localització al Parc del Garraf per part del Grup 
de recerca en diversitat de plantes vasculars de la UAB dirigit pel botànic Llorenç 
Sáez de la planta Silene neglecta, una herba anual de mida mitjana (12-30 cm), 
endèmica de la Mediterrània occidental i considerada en perill d'extinció. 
   Ja aleshores, els treballs fruit de la col·laboració entre el Grup de recerca de la 
UAB i els serveis tècnics dels espais protegits de la Diputació de Barcelona van 
determinar que l'ocupació de l'hàbitat de Silene neglecta per la figuera de moro 
(espècie present al Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores) era, i 
continua essent a l'actualitat, l'amenaça principal a la millor població de Silene 
neglecta al Parc del Garraf (i la segona millor de la Península Ibèrica), i que atesa 

la vulnerabilitat de l'herba es realitzaria un seguiment anual per veure l'evolució d'aquesta fràgil població i es retirarien les plantes 
exòtiques. 
   Dins d'aquest marc d'accions de conservació i protecció, a la darreria del passat mes de setembre s'ha dut a terme l'eradicació local de 
l'espècie invasora per part del personal tècnic i de manteniment i els guardes del Parc del Garraf. 
   A causa de la petita mida i fragilitat de l'hàbitat intervingut, l'acció s'ha realitzat amb mitjans mecànics i sense l'ús d'herbicides. També 
el període de l'any escollit (quan l'estiu conclou) evita interferir negativament en el desenvolupament de les plàntules d'aquesta espècie.   
Durant la jornada, s'ha retirat Opuntia a més a més de quantitats menors d'altres materials abocats a la zona com ferralla i cablejat 
elèctric. 
   Al llarg dels propers anys i aprofitant les visites a la localitat fetes en el marc del Programa de Seguiment Estandarditzat de Flora 
Amenaçada (SEFA), s'avaluarà la resposta de Silene neglecta a l'eliminació de la competència i la necessitat de noves accions per 
acabar d'eradicar totalment la figuera de moro d'aquesta zona. 
   Per a més informació sobre les plantes amenaçades, podeu consultar el Llibre vermell de les plantes vasculars endèmiques i 
amenaçades de Catalunya (Argania Editio, 2010), obra de Llorenç Sáez, Facultat de Ciències de la UAB; Pere Aymerich, biòleg, i Cèsar 
Blanché, Dept. Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la UB. 
   Altres silenes de Catalunya: http://www.floracatalana.net/genere/Silene. 
 



OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES 
   Aquestes són les observacions del juny de les quals hem rebut comunicació. 
 
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta) (2 ex.) observats a can Gallina. 
Diumenge, 24 de juny del 2018, a les 20,45 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Astor (Accipiter gentilis) (1 ex.) observat volant amb una presa a les urpes per sobre la pedrera de can Gallina. 
Diumenge, 24 de juny del 2018, a les 20,35 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Corb (Corvus corax) (7 ex.) observats en una torre elèctrica de sobre la pedrera de can Gallina. 
Diumenge, 24 de juny del 2018, a les 20,30 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex.) observat a la pedrera de can Gallina. 
Diumenge, 24 de juny del 2018, a les 20,30 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex.) observat volant amb una presa a les urpes per sobre can Casanoves. 
Diumenge, 24 de juny del 2018, a les 20,05 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Esparver (Accipiter nisus) (1 ex.) + Oriol (Oriolus oriolus) (2 ex.) observats empaitant-se per sobre la riera, a la font del Cucut. 
Diumenge, 24 de juny del 2018, a les 19,30 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) (1 mascle) gravat cantant a la font dels Pinyons. 
Dijous, 21 de juny del 2018, al matí.  
Observador: Tomás Blasco 
 
Oriol (Oriolus oriolus) (1 mascle) gravat cantant a can Nicolau. 
Dijous, 21 de juny del 2018, al matí.  
Observador: Tomás Blasco 
 
Pinsà comú (Fringilla coelebs) (1 mascle) gravat cantant a can Pinet.   
Dijous, 21 de juny del 2018, al matí.  
Observador: Tomás Blasco 
 
Enganyapastors (Caprymulgus europaeus) (3 ex.) escoltats al coll de la serra de can Ros i gravat el so per Tomás Blasco. 
Diumenge, 17 de juny del 2018, a les 21,50 hores.  
Observadors: Tomás Blasco, Rosa Simon, Pep Domènech i Vicenç Roig 
 
Tórtora (Streptopelia turtur) (1 ex.) escoltat a can Gallina. 
Diumenge, 17 de juny del 2018, a les 19,40 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Falcó mostatxut (Falco subbuteo) (1 ex.) observat volant a la pedrera de can Gallina. 
Diumenge, 17 de juny del 2018, a les 19,35 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex.) observat volant per sobre el Montpedrós. 
Diumenge, 17 de juny del 2018, a les 19,10 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Bitxac comú (Saxicola torquatus) (1 mascle + 1 femella) observats a can Gallina. 
Diumenge, 10 de juny del 2018, a les 20,10 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Raspinell (Certhia brachydactyla) (1 ex.) observat en un pi de jardí al c Montserrat/c. St. Joan. 
Dimarts, 5 de juny del 2018, a les 7,45 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Xot (Otus scops) (1 ex.) escoltat cantant a prop de l´església. 
Dimarts, 5 de juny del 2018, a les 6 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Abellerol (Merops apiaster) (10 ex.) observats als fils de la pedrera de can Gallina.    
Dilluns, 4 de juny del 2018, a les 19,30 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) observat a la pedrera de can Gallina. 
Dilluns, 4 de juny del 2018, a les 19,25 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) + Corb (Corvus corax) (1ex.) observats barallant-se sobre la planta de compostatge. 
Dilluns, 4 de juny del 2018, a les 19,15 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta) (1 ex.) observat al camí de can Reinal. 
Dissabte, 2 de juny del 2018, a les 9 hores.  
Observadors: Rosa Simon i Pep Domènech 
 



LLISTA DE PRIMERES OBSERVACIONS D´AUS ESTIVALS 
 

   Com anem informant des de finals de l´hivern i principis de 
primavera, 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. 
   Podeu comunicar les vostres observacions (espècie, dia, 
hora, lloc i observadors) al grup d´ornitologia.  
   Algunes de les espècies observades en anys anteriors i de 
les quals encara no s´ha rebut cap comunicació són:  Àguila 
marcenca, Siboc, Mosquiter de passa, Corriol petit i Tallarol 
de garriga. 
   També podeu aportar les dades d´altres espècies d´aus 
estivals encara que ja en tinguem alguna comunicació. 
   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. 
 

FAUNA MORTA 
 

 

   Informa Vicenç Roig que el diumenge, 10 de juny, a la tarda, a la 
carretera de la pedrera de can Gallina, va observar un exemplar mort 
de Mussaranya comuna (Crocidura russula), mig menjada per les 
formigues. 
 

   Informa Tomás Blasco que el dilluns, 11 de juny, al matí, hi havia un 
exemplar de Porc senglar (Sus scrofa) mort atropellat a la variant, als 
horts de can Vinyals. 
 

   Informa Maria Roig que el dimarts, 12 de juny, al matí, a la riera, a 
prop de la font del Cucut, sota la variant, hi havia un exemplar mort de 
Gamarús (Strix aluco). 
 

   Informa Tomás Blasco que el dimarts, 12 de juny, a la tarda, al camí 
de can Riera, va observar un exemplar d´Eriçó comú (Erinaceus 
europaeus) mort dins d´una bossa de plàstic. 
 

   Informa Pep Domènech que el dissabte, 16 de juny, a la tarda, va 
observar un exemplar mort, a la carretera, sota can Casanoves, de  

            Gaig (Garrulus glandarius). 
 



EL SÍNDIC DE GREUGES I EL TRANSPORT PÚBLIC 
 
   Des de la Sindicatura de Greuges ens han enviat per correu electrònic la nota de premsa que reproduïm a continuació. Davant les 
queixes dels usuaris i dels veïns de la zona, vetlla per la reconversió d´una línia de ferrocarril existent que es vol suprimir. 
 
El Síndic insta la Generalitat i el Govern de l'Estat a instal•lar un tramvia en el tram actual Port Aventura-l'Hospitalet de l'Infant 
Remarca la importància de potenciar el transport públic i que sigui més sostenible 
El desmantellament d'una infraestructura que podria ser reutilitzada per garantir la mobilitat amb el mínim d'efecte negatiu per al medi 
ambient vulneraria el dret a la mobilitat 
12/06/2018 

   Des de principis de l'any 2018 el Síndic de Greuges ha rebut 
més de 200 queixes pel desmantellament de la línia de ferrocarril 
Port Aventura- Salou- Cambrils- Mont-roig del Camp- l'Hospitalet 
de l'Infant. Segons exposen les persones afectades, atesa la 
manca d'interès de la Generalitat per adequar la línia al sistema 
de tren-tramvia de manera immediata, el desmantellament deixa 
sense cap alternativa que faciliti o millori la mobilitat de les 
persones usuàries de la xarxa de Rodalies de Catalunya, atesa la 
llunyania de la variant del corredor mediterrani respecte dels 
nuclis de població més importants, com ara Salou i Cambrils, que, 
a més, perden la connexió entre si. 
   És ben sabut que la xarxa de Rodalies de Catalunya pateix 

nombroses deficiències, per la qual cosa la desaparició d'una línia que dona servei anualment a més de 675.000 persones dels municipis de Salou i 
Cambrils fa necessari un estudi exhaustiu del cas i una decisió motivada. 
   Les queixes rebudes també posen de manifest que el desmantellament d'aquesta línia contradiu les determinacions territorials del Pla territorial 
parcial del Camp de Tarragona, en què es recullen les actuacions de condicionament tren-tramvia i que estableix que el sistema ferroviari i tramviari 
té un caràcter estratègic i prioritari dins les infraestructures de mobilitat i transport. També manifesten que implicarà conseqüències rellevants de 
caràcter ambiental i social a la regió i que no respecta les determinacions de la Llei 38/2015, del sector ferroviari, ja que no s'ha optat pel seu traspàs 
previ a la Generalitat de Catalunya, i aquesta no ha emès els seus informes pertinents. A més, les persones afectades també exposen que les 
estacions més properes quedaran a dos quilòmetres de les actuals, la qual cosa es tradueix en mitja hora a peu, aproximadament, cosa que les fa 
absolutament inadequades si no es vol utilitzar el cotxe privat. 
   Efectivament, la Llei estatal 38/2015, del sector ferroviari, preveu que el Ministeri de Foment pot excloure una determinada infraestructura 
ferroviària de la Xarxa Ferroviària d'Interès General sempre que hagin desaparegut els motius que en van justificar la inclusió. Tanmateix, també 
estableix la possibilitat que sigui traspassada a la comunitat autònoma corresponent, a instància de la comunitat autònoma o del Ministeri de Foment. 
A més, també determina que, abans de la clausura d'una línia, el Ministeri de Foment ho ha de posar en coneixement de les comunitats autònomes i 
entitats locals que en puguin resultar afectades. Després d'haver demanat informació a les administracions, el Síndic no té constància de l'emissió 
per part de la Generalitat de Catalunya d'aquest informe previ ni tampoc de la comunicació de l'acord de clausura del Ministeri de Foment a la 
Generalitat o els ajuntaments afectats. Davant d'aquest fet, el Síndic ha informat del cas el Defensor del Poble amb l'objectiu que demani informació 
concreta al Ministeri de Foment sobre l'estat dels informes previs i les comunicacions. 
   El Síndic també ha fet arribar tot un seguit de recordatoris legals, suggeriments i recomanacions a les administracions afectades i demana que se 
l'informi de les decisions preses sobre aquesta qüestió. 
   En aquest sentit, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat li recorda que ha de defensar davant del Ministeri de Foment, 
conjuntament amb els municipis afectats, el projecte de condicionament tren-tramvia de l'actual línia ferroviària, tot habilitant els estudis, projectes i 
recursos administratius i econòmics que siguin necessaris. D'acord amb això, el Síndic demana al Departament que valori la decisió d'instar 
l'expedient de traspàs d'aquesta línia; que convoqui una reunió del Consell de la Mobilitat per avaluar-ne el desmantellament, i també les seves 
conseqüències en la mobilitat i les alternatives possibles, i que determini, abans del seu establiment i d'acord amb els ajuntaments afectats i 
l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, les condicions d'integració del sistema tramviari, tant des del punt de vista urbanístic com 
de gestió del sistema viari, per mitjà d'un pla especial urbanístic del sistema tramviari. 
   Als ajuntament de Cambrils i Salou, els recorda que han de defensar davant el Ministeri de Foment el projecte de condicionament tren- tramvia de 
l'actual línia ferroviària; que han de participar en la determinació, abans del seu establiment i juntament amb el Departament de Territori i  
Sostenibilitat i l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, de les condicions d'integració des sistema tramviari, i que han de sol·licitar 
un informe del Programa de planejament territorial, un cop aprovats inicialment els plans urbanístics d'iniciativa municipal. 
   Amb caràcter general, i per a totes les administracions, el Síndic demana:  
   Que es promoguin polítiques de transport i de comunicació, basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la 
millora de la mobilitat i que garanteixin l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.  
   Que es planifiqui la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport públic i col·lectiu (Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat). 
   Que s’adoptin mesures en matèria de transports i mobilitat encaminades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, 
per avançar cap a un model de transport públic, col·lectiu i intermodal que no es basi en la tinença de vehicle privat i que fomenti l'ús generalitzat del 
transport públic i altres formes de transport sostenible sense emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi 
climàtic). 
   El Síndic recorda que cal potenciar el transport públic, especialment si es té present que malauradament ja es palesen els efectes del canvi climàtic 
en la vida quotidiana. 
   En aquest sentit, cal impulsar el transport públic que sigui més sostenible i que provoqui menys emissions contaminants a l'atmosfera, alhora que 
optimitzi les opcions de mobilitat de les persones. 
   És per això que el Síndic insta el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat per tal que, conjuntament, cerquin la millor solució 
tècnica per convertir l'actual línia ferroviària en una infraestructura de transport públic intermunicipal (tren-tramvia). Aquest assumpte hauria de figurar 
entre els temes prioritaris en l'agenda que s’ha de tractar entre ambdós governs. 
 



EL CORREDOR DE CETACIS DECLARADA ÀREA MARINA PROTEGIDA 
 

   El govern espanyol ha declarat Àrea Marina Protegida el corredor de cetacis existent entre les costes de Balears, Catalunya i País 
Valencià. És una de les primeres mesures proposades pel nou Ministeri per a la Transició Ecològica. 
   A continuació reproduïm una informació d´agència publicada al digital DiariMés. 
 
El corredor de cetacis del Mediterrani declarat Àrea Marina Protegida 
Amb l'aprovació del Reial Decret, es posa fi a les noves prospeccions i a l'activitat extractiva d'hidrocarburs entre la costa 
catalana, la valenciana i les Illes Balears 
EFE - 29/06/2018  

 
L'Àrea Marina Protegida comprèn 46.000 quilòmetres quadrats entre la costa 
catalana, la valenciana i les Illes Balears. ACN 
 

   Dofins, rorquals i catxalots, alguns dels cetacis que habiten al 
Mediterrani, comptaran amb un àrea marítima protegida de 46.000 
quilòmetres quadrats entre Llevant, Catalunya i les Illes Balears, on 
estaran a resguard de sorolls marins i de noves prospeccions 
d'explotació petroliera. 
   El Consell de Ministres ha aprovat avui un Reial decret, a 
proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica, pel qual es 
declara Àrea Marina Protegida(AMP) el corredor de migració de 
cetacis del Mediterrani. 

   Així mateix, ha aprovat un règim de protecció preventiva per a la seva inclusió en la Llista de Zones Especialment Protegides 
d'Importància pel Mediterrani (Llista ZEPIM), en el marc del Conveni per a la Protecció del Mar Mediterrani contra la 
contaminació(Conveni de Barcelona). 
   L'objectiu és «protegir dels efectes que s'associen al soroll submarí» a la gran diversitat d'espècies de cetacis i tortugues marines que 
usen la zona com a pas migratori cap a les seves àrees de cria i alimentació. 
   Per tant, per garantir la conservació de la fauna marina, el Decret prohibirà sistemes destinats a la recerca geològica subterrània 
mitjançant sondes, aire comprimit, explosions controlades o perforació subterrània, a més de qualsevol activitat extractiva 
d'hidrocarburs, excepte les relacionades amb permisos de recerca o explotació en vigor. 
   «Amb aquesta declaració es posa fi a noves prospeccions i a qualsevol tipus d'activitat extractiva d'hidrocarburs, i aquest Ministeri 
revisarà a partir d'ara les que ja estan en vigor», ha apuntat la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera. 
   Amb aquesta nova àrea, Espanya s'acosta al 13 per cent de les seves aigües marines preservades, per sobre de la meta del 10 per 
cent fixada per la Convenció de Biodiversitat de l'ONU per 2020. 
   Aquest corredor migratori de cetacis s'estén pel nord, a l'altura del Cap de Creus (Girona) fins al Cap de la Nau (Alacant) i per l'est, 
discorre paral·lel a les costes de les illes d'Eivissa, Mallorca i Menorca (a uns 13 quilòmetres de distància), mentre que per l'oest corre 
paral·lel a les costes catalana i valenciana (a uns 38 quilòmetres de distància). 
   Per a la titular de la cartera, és «una excel·lent notícia» per a la protecció dels nostres mars, de la nostra riquesa marina i per 
descomptat per a la biodiversitat de la zona, perquè «abasta una zona tan gran com Aragó». 
   En la seva opinió, «els cetacis necessiten espais en els quals poder reproduir-se, créixer, desenvolupar una vida adulta en plenes 
condicions de salut i aquesta declaració que s'aprova avui va a permetre que puguin fer-ho en total llibertat». 
   Es tracta «d'una primera mesura dins del paquet d'assumptes que aquest Ministeri considera fonamental en l'àmbit de la protecció del 
mar i de la biodiversitat marina», ha subratllat. 
   Aquestes aigües, de gran valor ecològic, són zona de pas migratori pel rorqual comú -cap a les seves àrees de cria i alimentació en el 
nord del Mediterrani- i zona d'alimentació per a una gran diversitat de cetacis (rorqual comú, catxalot, dofí mular, dofí llistat, dofí comú, 
el cap d´olla gris i el comú i el zífid de Cuvier) i per a la tortuga babau i diverses aus. 
   Totes les espècies de cetacis i tortugues marines que utilitzen aquest corredor estan incloses en el Llistat d'Espècies Silvestres en 
Règim de Protecció Especial; a més, el rorqual comú, el catxalot comú, el cap d´olla comú, els dofins mular i comú i la tortuga babau 
estan catalogades com a «vulnerables» dins del Catàleg Español d'Espècies Amenaçades, 
   Aquestes mesures es mantindran fins a l'aprovació del pla de gestió, para l'elaboració de la qual s'obre un termini màxim de tres anys 
des del moment en què aquest espai marí sigui inclòs en la Llista ZEPIM. 
   Els grups ecologistes han «celebrat» l'obtenció de la forma jurídica per a aquest enclavament marí per la importància que suposa per 
a les minvades poblacions de dofins, balenes i de tota la fauna que els acompanya. 
   Greenpeace ha recalcat «la gran notícia que suposa l'aprovació d'aquest Decret», encara que ha arribat «molt retardat» malgrat 
comptar amb tota una ciència molt sòlida darrere d'ell. 
   Marta Corretges, científica marina de Oceana, ho ha definit com un «pas molt important i un argument més de pes» per lluitar contra 
les prospeccions petrolíferes, encara que el Govern no ha de quedar-se només aquí. 
   Per a Juan Carlos de l'Olmo, secretari general de WWF, la creació del corredor és una gran notícia per a les balenes i dofins, però ara 
queda fer-ho realitat eliminant amenaces com les prospeccions de petroli i regulant l'intens tràfic marítim. 
   Al seu judici, «Espanya ha donat un salt important en la protecció del mitjà marí, però demanem que la superfície d'Àrees Marines 
Protegides abast, almenys, el 20% de les nostres aigües».  
 



POLL DE GAMARÚS TROBAT A LA CARRETERA 
 

 

   Des de l´alcaldia de Torrelles de Llobregat ens han fet arribar aquestes dues fotografies 
d´un poll de Gamarús. 
   Es va recollir a la carretera Bv-2005 de Torrelles de Llobregat a Sant Vicenç dels Horts 
en el tram situat entre el gual de Can Gallina i les barbacoes de les Camanyes. 
   Seguint les recomanacions que fem contínuament, es va portar aquest exemplar de 
Cabra boja (Strix aluco) a la Clínica Veterinària Molins del municipi de Sant Vicenç dels 
Horts, on passen a recollir-los periòdicament els agents rurals per traslladar-los als 
centres de recuperació de fauna. 
   També recentment es va posar en contacte amb membres de l´ANT personal de la Biblioteca Pompeu Fabra perquè havien recollit un 
poll de Garsa (Pica pica) del pati, segurament caigut d´un niu del pi. El mateix personal de la biblioteca el va traslladar a la clínica 
veterinària esmentada. 
 

MUNTANYES DEL BAIX 
 

   A continuació reproduïm la nota informativa publicada al web municipal sobre la renovació del conveni intermunicipal de Muntanyes 
del Baix en el qual hi participa l´Ajuntament de Torrelles de Llobregat. 
 

Conveni per a la protecció del territori agroforestal del Baix Llobregat 
L’acte de signatura s’ha celebrat a l’ermita de Sant Ramon i ha comptat amb representants de diversos ajuntaments de la 
comarca 
29/06/2018 

   L’alcalde de Torrelles, Ferran Puig, ha participat aquest 
divendres al matí en l’acte de signatura d’un nou conveni 
de col·laboració per a la protecció, millora i 
desenvolupament integral del territori agroforestal de les 
Muntanyes del Baix. Aquest inclou als municipis de 
Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat, 
Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant 
Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat, Pallejà, La 
Palma de Cervelló, Cervelló, Vallirana, Corbera de 
Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Martorell i Castellví 
de Rosanes. 
   La trobada s’ha celebrat a l’ermita de Sant Ramon a 
Sant Boi de Llobregat, i ha comptat amb l’assistència del 
president del Consell Comarcal, Josep Perpinyà, i del 

conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal, Josep Blanco. L’objectiu del conveni és desenvolupar estratègies i accions de manera 
conjunta orientades a protegir el territori de muntanya no urbanitzable que no està inclòs en cap parc, i que conforma un espai continu. 
La intenció és preservar els valors del patrimoni natural, així com les activitats agrícoles i forestals, les infraestructures d’ús públic i de 
lleure, i les activitats econòmiques compatibles amb el medi agroforestal de les Muntanyes del Baix. 
   L’anterior conveni es va signar ara fa més de deu anys. L’experiència adquirida i el nou paper del Consell Comarcal assumint la 
coordinació de les institucions signants, feia necessari aprovar un nou marc de col·laboració per protegir l’àmbit territorial de la comarca 
situat entre el delta i el riu Llobregat, el riu Anoia i el Parc del Garraf.  
 



BARCELONA ENERGIA 
 

   El municipi de Barcelona i l´AMB han començat un nou projecte de distribució d´energia, a nivell local, Barcelona Energia. 
   A continuació reproduïm el manifest rebut des del Cepa i la Plataforma Ciutadana Aire Net, crític amb aquest projecte, perquè indueix 
a la confusió amb la distribució conjunta i barrejada d´energia renovable com la solar i la procedent d´incineració de residus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



209      AGENDA       JULIOL      2018         
CALENDARI DE REUNIONS DE L´ANT 
    
   Dilluns, 23 de juliol, a les 21 hores, a can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia. 
 

   Dilluns, 23 de juliol, 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, 1 de juliol, de les 8 a les 10 hores. Cens de nius d´oreneta cuablanca. Activitat del grup d´ornitologia oberta a la 
participació de totes les persones que hi vulguin col·laborar. 
 
   Diumenge, 8 de juliol, a les 18 hores, a la plaça de l´Església. Passejada per observar els ocells del nostre entorn. Cal avisar de 
l´assistència. T. 93 689 03 66. 
 
   Dimarts, 31 de juliol. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes de juliol del 17è Concurs 
d´identificació fotogràfica d´aus. Si hi teniu interès, es vol incrementar la participació en aquest concurs, demaneu de rebre les 
fotografies a l´encarregat del concurs Sergi Sales, a l´adreça electrònica salessergi@gmail.com  
 

ALTRES ACTIVITATS 
 
   Dissabte, 7 i diumenge, 8 de juliol. Sortida de cap de setmana: Amanides de muntanya a la Vall de Bohí. 
Ara que la vall és en plena floració, recorrerem els seus camins i prats a la recerca de plantes i flors comestibles 
al temps que coneixem les seves propietats i usos i descobrim aquesta vall del Pirineu. A càrrec de Judith Mira. 
Organitzada pel Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat 
 
   Diumenge, 27 de juliol, de les 20,30 a les 22,30 hores, a Salou. Lluna plena al cap de Salou juliol. Sortida 
nocturna per a tots els públics. Descobrirem l’entorn natural del camí de ronda de Salou i mirarem el cel nocturn 
per esbrinar com s’orientaven els antics mariners una  nit de lluna plena.  A càrrec de Marina Castells. 
Organitzada pel Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat 

 
   Divendres, 6 de juliol, de les 21 a les 24 hores, al CEM Can Coll. Caminada nocturna. Organitzada pel Centre Excursionista Torrellenc. 
 

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 
 


