
 INFORMACIÓ   
214 

        DESEMBRE 2018 
Parc de Can Sostres  - Torrelles de Llobregat                           www.antlaformiga.org - ant.laformiga@gmail.com 

 

ACTE FINAL DEL 17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

   El dilluns, 17 de desembre, a les 20,30 hores, al local de l´ANT, al casal de can Sostres, es realitzarà l´acte final del 17è Concurs 
d´identificació fotogràfica d´aus. 
   Durant l´acte es realitzarà una prova en directe per als concursants i es donaran els premis del concurs. 
   En acabar l´acte hi haurà un petit refrigeri per als assistents. 
   Cal recordar als concursants que per tenir dret als premis i als obsequis cal assistir a l´acte final, com consta a les bases del concurs 
que reproduïm en una altra pàgina d´aquest full informatiu. 
   Tant les solucions a les fotografies de cada mes com la classificació, a més de rebre-les per correu electrònic de l´encarregat del 
concurs, Sergi Sales, també es poden consultar al web. 
    A continuació publiquem la llista de persones premiades, des de la primera edició del concurs. 
   Cal esmentar que, si exceptuem la 4a edició, de l´any 2005, i la primera part de la 6a, de l´any 2007, de les quals es va fer càrrec Marc 
Pérez, tota la resta d´edicions han anat a càrrec de Sergi Sales. 
   També cal recordar que fins a l´11a edició es donava premi als tres primers classificats. A partir de l´any 2013, es va donar premi als 
dos primers classificats i el tercer es sortejava entre els concursants que havien participat en totes les proves del concurs. 
 

ANY 1r Classificat   2n Classificat   3r Classificat 
 

2002 Marc Pérez   Francesc Capdevila  Lluís Estrada 
2003 Marc Pérez   Francesc Capdevila  Pep Domènech 
2004 Marc Pérez   Lluís Estrada   Francesc Capdevila 
2005 Job Roig   Núria Rodríguez   Francesc Capdevila 
2006 Ferran López   Francesc Capdevila  Núria Rodríguez 
2007 Jaume Soler   Francesc Capdevila  Núria Rodríguez 
2008 Francesc Capdevila  Andreu Burguera   J.A. Calero 
2009 Núria Rodríguez   J.A. Calero   Joan Guillamon   Sergi Sales 

2010 Enric Morera   Francesc Capdevila  Marc Pérez 
2011 Joan Guillamon   Vicenç Roig   Francesc Capdevila 
2012 Núria Rodríguez   Francesc Capdevila  Marc Pérez 
 

ANY 1r Classificat   2n Classificat   Premi a la continuïtat 
 

2013 Francesc Capdevila  Marc Pérez   Pep Domènech 
2014 Marc Pérez   Marc Collado   Tomás Blasco 
2015 Enric Morera   Pep Domènech   Tomás Blasco 
2016 Núria Rodríguez   Marc Pérez   Pep Domènech 
2017 Tomás Blasco   Pep Domènech   Rosa Simon   Marc Pérez 
 
 
 
 
                   

 Els participants en l´acte final de la 13a edició del concurs, l´any 2014            Els tres guanyadors en la 7a edició del concurs, l´any 2008 
 



TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE CAIXES NIU PER ALS OCELLS 
 

   Tal i com s´havia programat, el dissabte, 10 de novembre, al matí, a la 
plaça de l´Ajuntament, es realitzà el taller de construcció de caixes niu per 
als ocells, organitzat per la nostra associació. 
   En unes tres hores es muntaren les 30 caixes niu necessàries per 
substituir les velles, instal·lades en el medi natural del nostre entorn. 
   A més les persones que participaren en el taller s´emportaren 16 caixes 
niu. D´aquestes, 15 no eren membres de la nostra associació. 
   Aquesta feina es va poder fer amb tant d´èxit per la preparació prèvia de 
tot el material, les peces de fusta, ja tallades a mida, claus i ganxos. 
   S´havia ideat un sistema per a que fos molt fàcil i ràpida la construcció. 
Totes les peces estaven marcades i indicats els punts on calia clavar els 
claus.  
   Abans de procedir al muntatge de les caixes niu, s´explicaven els 
objectius que es pretenen amb la col·locació de les caixes niu i les diverses 
activitats de seguiment i control que es realitzen durant l´any.  
   Per facilitar-ho hi havia exposat un plafó amb fotografies i textos on 
s´explicava la feina de netejar, revisar i controlar les caixes niu. També hi 
havia una caixa niu muntada de mostra i una de vella amb el niu fet i amb 
un ou. 
   Es van recollir les adreces electròniques de les persones que hi 
participaren per comunicar-los les activitats relacionades amb les caixes niu. 
   Ara, durant l´hivern, es substituiran les caixes niu velles per les noves, i 
l´any que ve, a la primavera, s´aniran realitzant els controls. 
   Aquestes activitats s´aniran comunicant en aquest full informatiu. 

 
 



SORTIDA PER CANVIAR LES CAIXES NIU 
 

   En l´última reunió del grup d´ornitologia de la nostra 
associació es va acordar realitzar el diumenge, 16 de 
desembre, la sortida de camp per canviar les caixes niu velles 
per les noves. 
   La gent que hi estigui interessada, principalment les 
persones que varen participar en el taller de construcció de les 
caixes niu, es trobarà a l´aparcament del cementiri, a les 10 del 
matí. És previst canviar totes les caixes niu d´aquell sector. 
   Com ja es va informar quan es va fer el taller, els objectius 
que es volen aconseguir amb la instal·lació de les caixes niu 
són: 
 

   Afavorir les espècies que més ocupació  fan de les caixes 
niu. Mallerenga carbonera (Parus major),  Mallerenga blava 
(Parus caeruleus) ... que, a més, són insectívores i exerceixen 
un control de les larves de la processionària del pins 
(Thaumetopoea phithyocampa ). 
   Estudiar a llarg termini l´evolució de les espècies que ocupen 
les caixes niu, amb controls anuals i, en algunes ocasions, 
l´anellament dels polls. 
 

   Com que és previsible que en un dia no es puguin canviar 
totes les caixes niu, dels diversos sectors, caldrà realitzar altres 
sortides que s´aniran anunciant als membres del grup 
d´ornitologia i als participants en el taller de construcció. 
   Des del grup d´ornitologia s´agraeix la bona participació que 
hi va haver en el taller de construcció de les caixes niu i la 
col·laboració d´alguns membres de l´ANT. 
 

 
 



COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT 
 

      Les organitzacions adherides a l’Estratègia 
Catalana Residu Zero van organitzar la Jornada Residu 
Zero = Incineració Zero a Barcelona, el 10 de 
novembre, per demanar un Pla de tancament de les 
incineradores, l’abandonament de la crema de residus 
a les fàbriques de ciment i, alhora, l’aprovació de la Llei 
Catalana Residu Zero. 
   Amb el número 199 dins de la Col·lecció Documents 
d´ant, acompanyem aquest full informatiu del document 
que porta el títol “Residu Zero = Incineració Zero” 
que hem realitzat amb la informació rebuda d´aquesta 
jornada i el text del manifest redactat. 
   Com una mostra més de les lluites locals contra la 
incineració fem referència a la manifestació organitzada  
per a l´1 de desembre entre Barcelona i Sant Ädrià.  
   A baix, a l´esquerra, reproduïm el cartell de l´acte 
reivindicatiu. 
   I a continuació reproduïm una informació del diari 
electrònic Diari de Sant Adrià sobre la Coordinadora 
Aire Net. 
 
La plataforma Aire Net reclama el tancament de 
la incineradora 
Jordi Ribalaygue - 02/02/2018  
   La coordinadora Aire Net -que reuneix a 19 associacions i 
col·lectius veïnals de Sant Adrià, Barcelona i Badalona- ha 
reclamat aquesta setmana el %o201Ccierre 
immediat%o201D de la central incineradora de Tersa, 
situada en els voltants del Fòrum i sobre les quals s'han 
tornat les mirades arran de l'alerta causada per un informe de 
la Universitat Rovira i Virgili, que detecta un risc entre tres i 
quatre vegades major a la zona de contreure càncer. La 
petició de clausura la va fer pública un dels seus portaveus, 
Enrique Navarro, durant una jornada informativa que 
l'Ajuntament de Barcelona va convocar aquest dimarts i en la 
qual va anunciar l'encàrrec de nous estudis per examinar la 
presència de dioxines cancerígenas i la prevalença de càncer 
als barris propers a la planta, inclosos els de Sant Adrià. 
   Aire Net també va assegurar durant l'acte que planeja 
denunciar davant la Fiscalia les presumptes il·legalitats que 
atribueix a Tersa (una empresa pública depenent de 
l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana), com a 
suposades manipulacions i infraccions en els mesuraments 
de dioxines. Davant les crítiques dels veïns que es van 
expressar preocupats i que reclamaven explicacions als 
directius presents de Tersa, el gerent de la companyia, 
Miguel Ángel Clavero, va prendre breument la paraula per 
afirmar que l'empresa actua amb transparència i que la seva 
activitat estácontrolada “permanentment” per la Generalitat. 
   La comissionada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, 
Gemma Tarafa, es va comprometre al fet que en uns tres 
mesos es conegui el resultat de l'estudi sobre incidència de 
càncer als voltants del Fòrum, que elaborarà l'Agència de 
Salut Pública de Barcelona. “No tenim cap evidència clara 

que viure en aquesta zona impliqui més risc de càncer”, va assenyalar Tarafa, que va justificar que el Consistori busca una resposta concloent després 
dels dos informes contradictoris coneguts en els últims mesos. Mentre que el de la Rovira i Virgili troba una quantitat de dioxines que quintuplica el 
d'altres incineradores catalanes, un altre de la Universitat Politècnica nega que els valors siguin alarmants. 
   Al mateix temps, Barcelona preveu invertir 864.609 euros per construir un nou sistema de ventilació en el dipòsit de clavegueram del carrer Taulat, 
un dels orígens dels episodis de males olors que es pateixen en l'entorn. 
   L'informe sobre l'emissió de dioxines trigarà un any a concloure's, encara que Tarafa va dir que s'aniran comunicant els resultats parcials en una 
taula de seguiment a la qual es vol incloure a organitzacions veïnals. L'alcalde adrianense Joan Callau va comentar que en els dos estudis proposats 
per Barcelona s'avaluarà també a Sant Adrià. L'Àrea Metropolitana va acordar al desembre sol·licitar un dictamen sobre el nivell de contaminació en el 
contorn del Fòrum i un altre que esbrini els focus emissors de dioxines, encara pendents d'iniciar-se. 
 



RECULL DE PREMSA 
 

   Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número 117 dins de la col·lecció, que porta el títol “El futur del llop a 
Catalunya”.  
   Es tracta  d´informacions, entrevistes i un editorial recollides del diaris El Punt Avui, Ara i dels digitals Núvol i El Nacional. L´eix 
principal del recull són les dues entrevistes a Josep Maria Massip i un reportatge del suplement Presència.  
   A continuació reproduïm una nota de premsa del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que fa 
referència a la presència d´un exemplar de llop al Solsonès i a les mesures preses per l´administració. 
 

19 gener 2018  
Detectat un llop a la serra del Port del Comte 
Tècnics de l’equip de seguiment del llop a Catalunya han confirmat la presència d’un mascle a la zona de Port del Comte, entre 
les comarques del Solsonès i l’Alt Urgell, detectat des del passat estiu 
La Generalitat ha impulsat un grup de treball, juntament amb els ajuntaments i ramaders d’oví i cabrum de La Coma i la Pedra, 
Odèn, Fígols  i Alinyà, i Guixers, per posar en marxa el protocol per minimitzar les afectacions al ramat 

   Tècnics de l’equip de seguiment del llop a Catalunya han 
confirmat la presència d’un llop (Canis lupus) a la zona del 
Port del Comte, després de validar-ho amb l’obtenció 
d’unes imatges en un parany fotogràfic, el desembre 
passat.  A més de les fotografies, els tècnics han detectat 
diversos indicis de l’animal des del setembre de 2017. 
   A finals d’estiu, els experts també van confirmar diversos 
atacs d’aquest llop a ovelles  del Solsonès, que la 
Generalitat compensarà, d’acord amb el programa de 
compensació de danys a la ramaderia causats per llop que 
té en marxa, similar al que s’aplica amb l’os bru. Es tracta 
dels primers atacs confirmats d’un llop al bestiar a 
Catalunya des del 2010, quan es va detectar un cas 
semblant a la zona de la Serra del Cadí. 

   Els altres indicis recollits han estat dos rastres trobats a la neu i quatre excrements, que, un cop analitzats genèticament, han confirmat 
que pertanyen a un mascle. 
   Precisament, per tal de treballar conjuntament en l’aplicació de mesures preventives que minimitzin l’afectació d’aquest animal salvatge 
en la ramaderia, tècnics de la Generalitat es van reunir ahir amb ramaders i representants dels ajuntaments de l’àrea afectada. 
Concretament, de La Coma i la Pedra, Odèn, Fígols i Alinyà, i Guixers (Solsonès i Alt Urgell), per consensuar les actuacions prioritàries a 
dur a terme, com ara el reforç de les tanques de protecció per al ramat i altres actuacions de prevenció d’atacs. 
   La Generalitat de Catalunya no té en marxa ni preveu impulsar cap programa de reintroducció del llop, però alguns exemplars erràtics 
entren, de tant en tant, dins del territori català. Des que l’any 2000 es va detectar, de nou, la presència puntual d’aquest animal salvatge 
a Catalunya, la Generalitat ha posat en funcionament un programa de seguiment de l’espècie i mesures de compensació i prevenció de 
danys, per compaginar l’existència de la fauna salvatge amb l’activitat ramadera. 
Seguiment del llop a Catalunya des del 2000 
   El Servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat és qui coordina aquest equip de seguiment, integrat per tècnics 
d’altres unitats, com el Cos d’Agents Rurals, Forestal Catalana, RNC i Guardes de Reserva de Fauna, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, 
el Parc Natural de l’Alt Pirineu, i el Parc Natural de les capçaleres del Ter i el Freser, amb la col·laboració d’altres entitats, com la 
Fundació Catalunya-la Pedrera i Aubèrria, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l’Associació Gossos Protecció de Ramats i el 
Grup FER Girona. Tot això amb estreta coordinació i col·laboració amb l’Oficina Nacional de Caça i Vida Silvestre (ONCFS) de França, 
que s’ocupa del seguiment al vessant francès. 
   Gràcies al treball conjunt, actualment hi ha detectats als Pirineus Orientals (Catalunya-França) tres llops diferents, tots mascles i 
d’origen alpí (franco-italià). Dos d’aquests llops es mouen a ambdós costats de la frontera. El que es mou per la zona de l’Alt Ripollès és 
el que es detecta més sovint, ja que entra amb més freqüència a territori català. L’altre es deixa veure menys a Catalunya, per la zona de 
la Cerdanya. El tercer llop és aquest darrer detectat entre el Solsonès i l’Alt Urgell. 
14 fotografies i  39 itineraris sobre neu el 2017 
   Durant l’últim any, els treballs de seguiment del llop a Catalunya han inclòs la realització de 39  itineraris  sobre neu repartits pels 
Pirineus Orientals, amb dos rastres localitzats de l’animal en forma de petjades. Pel que fa a registres amb paranys fotogràfics, el 2017 
s’han captat imatges del llop en 5 ocasions amb 14 fotografies diferents. Alhora s’ha continuat ampliant la xarxa de paranys fotogràfics , 
amb 2 càmeres més  instal·lades al Port del Comte. 
   Quant als danys a la ramaderia, el 2017 s’han confirmat 7 atacs de llop a ramats d’ovelles de la zona del Port del Comte. Pel que fa a 
les predacions a fauna salvatge, enguany se n’ha validat una a un isard al Ripollès. 
   Des del 2000,  les dades de llop a Catalunya han sigut constants, amb confirmacions de la seva presència cada any.  Sempre s’ha 
tractat d’individus aïllats que, amb un feble degoteig, s’han anat localitzant recurrentment. N’hi ha que només s’han detectat un any i 
d’altres que s’han anat localitzant en anys successius, alternant-se amb períodes d’absència. És per això que a dia d’avui no es pot 
parlar d’una població establerta de llop a Catalunya, sinó més aviat d’alguns individus dispersos. 
 
 



17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

   A continuació donem les solucions amb els noms correctes de les sis últimes espècies corresponents a les fotografies dels mesos 
d´agost, setembre i octubre (el nom científic i els populars en català, castellà i anglès). 
 

Foto nº 15:  Hydrocoloeus minutus     Gavina menuda 
                 Little Gull     Gaviota Enana 

 

Foto nº 16:  Calidris melanotos    Territ pectoral 
                              Pectoral Sandpiper   Correlimos Pectoral 

 

Foto nº 17:  Apus pallidus       Falciot pàl·lid 
                 Pallid Swift     Vencejo Pálido 

 

Foto nº 18:  Acrocephalus melanopogon  Boscarla mostatxuda 
                              Moustached Warbler   Carricerín Real 

 

Foto nº 19:  Circus aeruginosus      Arpella vulgar 
                 Marsh Harrier    Aguilucho Lagunero Occidental 

 

Foto nº 20:  Gallinago media    Becadell gros 
                              Great Snipe     Agachadiza Real 

 

   Reproduïm les dues fotografies de l´octubre i, a sota, la nota d´en Sergi Sales, amb les solucions. 
 

 
 

 

   Bon dia,  
 

   Les solucions: 
 

   Foto nº 1: Arpella vulgar (Circus aeroginosus)- Delta de l'Ebre. Probablement el fet de tindre les rectrius centrals mudant, hagi portat a 
confusió amb el Milà negre, però, estructuralment, l'ocell és un membre del gènere Circus. Té ales llargues i estretes, amb cua llarga. 
Probablement es tracti d'un mascle de 2n any. 
  
   Foto nº 2: Becadell gros (Gallinago media)- Aiguamolls de l'Empordà. És un dels becadells grossos que vàrem anellar al PNAE. En la 
foto es veuen els seus principals trets identificables: 
* Estructura pesada, que recorda més a una becada que un becadell. 
* Taca blanca molt evident a la part exterior de la cua. 
* Taques blanques a les puntes de les cobertores primàries. 
* Franja blanquinosa en les grans cobertores. 
 

   Adjunto la classificació. 
 

   Sergi Sales 
 



CLASSIFICACIÓ DEL 17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ D´AUS 
 

   Publiquem ara la classificació del 17è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus comptant la puntuació de les vint fotografies, del gener 
a l´octubre, i a les dues proves extres realitzades. 
 

 35,475 PUNTS: Israel Estopà  

 

 34,43 PUNTS:  Marc Pérez 
    

 31,43 PUNTS: Jaroa López 
 

 31,27 PUNTS: Enric Morera   
 

 30,86 PUNTS: Núria Rodríguez 
     

 28,915 PUNTS: Marc Collado/Sandra de la Fuente 
 

 27,12 PUNTS: Lluís Estrada 
 

 25,78 PUNTS: Pep Domènech  
 

 22,20 PUNTS: Sandra Morujo 
 

 20,28 PUNTS: Vicenç Roig 
 

 17,28 PUNTS: Francesc Capdevila 
 

 15,28 PUNTS: Jaume Duaigües 
 

 14,96 PUNTS: Eva Reñé  
 

 12,20 PUNTS: Lisandro Osorio 
 

 11,26 PUNTS: Albert Soteras 
 

 6 PUNTS:  Rosa Simon       
                Sergi Sales, l´encarregat del concurs 
 

   A continuació reproduïm les dues fotografies corresponents al mes passat, a les quals es podia respondre fins el 30 de novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

   A la classificació hi falta sumar la puntuació de la 3a prova extra. També les puntuacions corresponents als mesos de novembre i 
desembre. 
   Finalment només faltarà fer la prova en directe que es realitzarà el dilluns, 17 de desembre, a les 20,30 hores, a can Sostres, en l´acte 
de lliurament dels premis. 
 



BASES DEL 17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

1. S´enviaran per correu electrònic, cada mes, dues fotografies des del gener al desembre del 2018. 
 

2. Les respostes han de ser presentades abans de l´últim dia de cada mes. Cal presentar-les via e-mail a l´adreça 
salessergi@gmail.com. 

3. Al mes de desembre, en l´acte final del concurs, al qual és imprescindible assistir per optar als premis i recollir-los, es concursarà en 
directe sobre deu fotografies, fins a completar, sumant-hi les vint-i-quatre anteriors, el nombre de trenta-quatre. 

4. En el cas de les fotografies publicades cada mes, es puntuarà amb dos punts cadascuna de les fotografies encertades si s´ha 
especificat bé l´espècie amb el nom comú en qualsevol idioma o el científic, i es puntuarà amb un punt cadascuna de les fotografies 
encertades si s´ha donat la resposta correcta només amb el gènere.  

5. En el cas de les deu fotografies fetes públiques en l´acte de lliurament dels premis, en el mes de desembre, es puntuaran amb 0,25 
punts, per cada fotografia, si s´ha encertat el nom de l´espècie i caldrà donar les solucions en el temps màxim de dos minuts per 
fotografia. 

6. A més cada tres mesos (març, juny i setembre) es farà una activitat sorpresa (foto extra, itinerari virtual, concurs virtual, cants...) que 
serà puntuat amb un punt extra de la forma en que s´indicarà prèviament. 

7. Tots els ocells del concurs han estat citats a la nostra regió ornitològica i biogeogràfica, el paleàrtic occidental. 

8. La participació és oberta a qualsevol membre de l´ANT. Si alguna persona aliena a l´ANT hi vol participar cal que lliuri el corresponent 
full d´inscripció amb la domiciliació bancària, quan comenci a concursar, i faci efectiu el pagament de la quota anual. 

9. La persona que hagi guanyat el concurs com a primer classificat en una de les seves edicions no podrà participar en l´edició 
immediatament posterior. 

10. La classificació serà publicada per e-mail als concursants, al web i al full informatiu de l´entitat. 

11. Les fotografies, si no s´han rebut, es podran demanar per e-mail a l´adreça salessergi@gmail.com i es podran consultar al web de 
l´ANT. 

12. S´atorgaran dos premis als dos primers classificats. En cas d´empat, després de la prova en directe, en qualsevol dels dos primers 
premis, es farà una altra prova de quatre fotografies en directe i, així, successivament, fins a desfer l´empat. 

13. S´atorgarà un tercer premi a la constància que es sortejarà entre tots els altres concursants que hagin respost durant els dotze 
mesos i assisteixin a l´acte final de lliurament dels premis.  

14. També es lliurarà un petit obsequi a tots els concursants que assisteixin a l´acte final de lliurament dels premis en agraïment a la 
seva participació. 

15. L´organització es reserva el dret de modificar els terminis de presentació de fotografies i de recepció de respostes durant tot l´any, 
així com de precisar aquells aspectes que durant el transcurs del concurs no es vegin prou clars. 

 

PREMIS DEL 17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

 1r Premi:   Material ornitològic valorat en 60 euros + obsequis. 
 2n Premi:   Material ornitològic valorat en 30 euros + obsequis. 
 Premi a la constància:  Material ornitològic valorat en 18 euros + obsequis. 
 

   Aquests tres premis, per als dos primers classificats del concurs i el tercer que es sorteja, es lliuraran mitjançant vals de compra de 
material ornitològic. Caldrà que els concursants classificats passin a recollir-los personalment a l´acte de lliurament i els vals caducaran 
als tres mesos del seu lliurament.  

   Tots els concursants, que no s´hagin classificat com a primer i segon, i que hagin participat de forma ininterrompuda durant els dotze 
mesos que dura el concurs participaran en el sorteig per a obtenir el premi a la constància. 

   Tots els participants en el concurs, només pel fet de ser-ho i d´assistir a l´acte de lliurament dels premis, tindran dret a recollir un petit 
obsequi d´agraïment a la seva participació. 
 



SORTIDA ORNITOLÒGICA ANUL· LADA 
 

   En l´anterior full informatiu es feia referència al viatge ornitològic 
programat per als dies 6, 7 i 8 de desembre. 
   En la reunió del grup d´ornitologia del 19 de novembre es van 
acordar els últims detalls de la sortida organitzada, però, a última 
hora, han sorgit alguns imprevistos que han obligat a suspendre la 
sortida. En les properes reunions del grup d´ornitologia ja es 
tractarà sobre si s´ajorna i es fa en els propers mesos. 
   Cal recordar que en les sortides dels anys 2011, 2013 i 2014 ja 
es va anar, almenys un dia, al delta de l´Ebre. 
   Reproduïm algunes fotografies d´aquests anys esmentats. 
   Des del primer viatge, l´any 2000, fins l´any passat les 
destinacions foren les següents: 
2000 Viatge a la Camarga. 
2001  La Nava, Villafáfila i Astúries. 
2002 Gallocanta, riu Piedra i Belchite.  
2003  Bardenas i Pirineu de Navarra. 
2004  Doñana.    
2005 Costa del Cantàbric. 
2006  Extremadura. 
2007  Andújar. 
2008 Llacuna de Pitillas i vall d´Echo.    
2009  Cap de Gata i el Fondo. 
2010  Villafáfila i Sierra de Culebra. 
2011  Pirineu, secans de Lleida i delta de l´Ebre.    
2012 Aiguamolls de l´Empordà, Cap de Creus, l´Albera i Cadí-
 Moixeró. 
2013 Cerdanya, Pallars i delta de l´Ebre. 
2014  Els Ports i delta de l´Ebre. 
2015 Pallars i serra de Guara. 
2016 Alfés, Ateca i Gallocanta. 
2017 Montseny, aiguamolls de l´Alt i el Baix Empordà i 
 arrossars de Pals. 

 



OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES 

   Aquestes són les observacions del novembre de les quals hem rebut comunicació. 
 
Bitxac comú (Saxicola torquatus) (1 mascle) observat en un garrofer a la costa del Pedró. 
Divendres, 30 de novembre del 2018, a les 15,15 hores  
Observador: Vicenç Roig 
 
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex) observat a can Casanoves. 
Diumenge, 25 de novembre del 2018, a les 17,30 hores  
Observador: Vicenç Roig 
 
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex) observat volant per sobre can Querol. 
Diumenge, 25 de novembre del 2018, a les 16,15 hores  
Observador: Vicenç Roig 
 
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) (12 ex.) observats volant per sobre can Querol. 
Diumenge, 25 de novembre del 2018, a les 16,10 hores  
Observador: Vicenç Roig 
 
Titella (Anthus pratensis) (3 ex.) observats a l´esplanada de can Balasc de baix. 
Diumenge, 25 de novembre del 2018, a les 16 hores 
Observador: Vicenç Roig 
 
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) (2 ex.) fotografiat a la menjadora de casa seva.  
Diumenge, 25 de novembre del 2018, a les 9,41 hores 
Observador: Tomás Blasco 
 
Corb (Corvus corax) (2 ex.) observats a la serra de can Valent. 
Dijous, 22 de novembre del 2018, a les 16,44 hores 
Observador: Tomás Blasco 
 
Lluer (Carduelis spinus) (2 ex.) primera observació de la temporada a la menjadora de casa seva. 
Dijous, 22 de novembre del 2018, a les 9 hores 
Observadora: Rosa Simon 
 
Tórtora turca (Streptopelia decaocto) (14 ex.) al c. Torrent Sant Martí .  
Dimarts, 20 de novembre del 2018, a les 8,30 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex) observat a la creu del campanar. 
Dilluns, 19 de novembre del 2018, a les 14 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex) observat volant del casc urbà`a Catalunhya en miniatura. 
Dilluns, 12 de novembre del 2018, a les 7,30 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex) observat a la creu del campanar. 
Dimarts, 13 de novembre del 2018, a les 7,35 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex) observat volant cap a can Balasc de baix. 
Dimarts, 13 de novembre del 2018, a les 7,30 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex) observat a can Gallina 
Diumenge, 11 de novembre del 2018, a les 17,30 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex) observat als arbres de ribera de la riera, a can Casanoves. 
Diumenge, 11 de novembre del 2018, a les 17 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Corb (Corvus corax) (2 ex.) observats a les penyes de can Nicolau. 
Diumenge, 11 de novembre del 2018, a les 11,30 hores.  
Observadora: Rosa Simon 
 
Perdiu (Alectoris rufa) (1 ex.) escoltat cantant a la serra de can Valent.  
Diumenge, 4 de novembre del 2018, a les 18,15 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex) observat a can Gallina 
Diumenge, 4 de novembre del 2018, a les 16 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Corb (Corvus corax) (2 ex.) observats a la pedrera de can Gallina. 
Diumenge, 4 de novembre del 2018, a les 15,45 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Esparver  (Accipiter nisus) (1 ex.) observat volant per sobre el casc urbà.   
Diumenge, 4 de novembre del 2018, a les 15 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 



COSTA BRAVA 
 

   Després de la crisi econòmica que va parar molts projectes urbanístics sembla que ara es torni a activar la febre urbanitzadora. A la 
Costa Brava es reactiven i es volen iniciar noves urbanitzacions. El 4 d’agost es va constituir SOS Costa Brava i es va presentar el 
Manifest fundacional. Aquesta plataforma i les associacions que la integren han anat presentant diversos recursos als múltiples plans 
urbanístics que es volen tornar a desenvolupar.  
   A continuació ens fem ressò d´un cas concret a Begur que ens ha arribat amb el butlletí electrònic d´Ecologistes en acció. 
 

Denúncia contra la construcció d’habitatges de luxe a la Pedrera de s’Antiga 
8/11/2018 | 

   Ecologistes en Acció, en nom de la 
Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la 
Costa de Begur, presenta una denuncia 
urbanística contra l’Ajuntament de Begur per 
les obres que s’estan duent a terme a la 
Pedrera de s’Antiga, un paratge situat al bell 
mig de la Costa Brava. 
   La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem 
la Costa de Begur, que es va crear el passat 
mes de juny per fer un front comú contra la 
urbanització de 71 hectàrees a la cala 
d’Aiguafreda, inicia una nova actuació 
contra l’Ajuntament de Begur, aquest cop 
per impedir la construcció d’habitatges de 
luxe a l’antiga Pedrera de s’Antiga, situada 

entre les cales d’Aiguafreda i Sa Riera. 
   A la denúncia presentada, l’entitat argumenta que els moviments de terra, les obres d’anivellament i d’edificació que s’estan executant 
a la Pedrera de s’Antiga estan provocant un impacte paisatgístic i ambiental incompatible amb els valors naturals presents a l’àrea, 
comportant una greu agressió al paisatge i una vulneració del conjunt de l’ordenament jurídic. 
   Amb la presentació d’aquesta denúncia, la Plataforma Salvem la Costa de Begur (que es troba també integrada en la Plataforma SOS 
Costa Brava) sol·licita a l’Ajuntament que aturi les obres que afecten fins a 20.470 m2 en una zona situada en la franja de cinc-cents 
metres del domini públic marítim-terrestre. A més, l’entitat considera que en els últims mesos les obres han sobrepassat amb escreix 
els límits del Pla d’Espais d’Interès Natural Muntanyes de Begur i de la Xarxa Natura 2000, i alhora han ocupat il.legalment el Rec d’en 
Gara i el domini públic hidràulic. Aspectes que representen una greu vulneració contra el medi ambient. 
   Entre les nombroses al·legacions que fonamenten la denúncia presentada, hi ha la infracció per part de l’Ajuntament de Begur en 
permetre la urbanització de terrenys amb pendents superiors al 20%, acte que vulnera la Llei d’Urbanisme. També es denuncia la 
concessió d’un tracte singular i de favor en permetre requalificar aquests terrenys que estaven classificats com a sòl no urbanitzable, 
així com un supòsit de desviació de poder per part de l’Ajuntament, doncs en lloc de restaurar la pedrera, és a dir, recuperar-ne la seva 
naturalesa forestal, en va permetre l’edificació. 
   Cal tenir present que en aquesta pedrera es va realitzar durant anys una activitat extractiva il·legal. Tot i així, al mes de maig de 1993, 
l’Ajuntament de Begur li va concedir, amb el vistiplau d’Urbanismes i de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, una llicència 
provisional amb la condició que la pedrera finalitzés l’activitat l’any 1998 i realitzés una restauració total de l’espai natural. Malgrat això, 
la pedrera va continuar funcionant fins al 2002 i actualment, el 2018, s’hi estan construint 24 habitatges de luxe fruit d’un conveni entre 
l’Ajuntament de Begur i l’empresa Ses Negres S.L. Promotora representada pel Sr. Joan Gual Balmanya, fill de l’exalcalde de Begur. 
   A ulls de la Plataforma aquest conveni -que va comportar alhora una compensació econòmica d’uns 414.000 euros per a l’Ajuntament 
de Begur i que, segons el consistori, es va fer servir per comprar un terreny a l’entrada del nucli de Sa Tuna per evitar el seu 
desenvolupament urbanístic- és il·legal. L’entitat considera que la signatura del conveni que permet la requalificació de l’àmbit de la 
Pedrera de s’Antiga com a sòl urbanitzable i edificable es va pactar al marge de l’interès públic i de manera irregular. Motius pels quals 
sol·liciten la seva anul·lació. 
   Pablo Feu, advocat i membre de Salvem la Costa de Begur, considera que “l’urbanisme a cop de conveni és l’enemic de la 
planificació sostenible. La pressió urbanística que pateixen les cales de Begur no es pot alleujar a costa de destruir altres zones, en 
especial si aquestes tenen alts valors naturals. S’han de posar límits als disbarats urbanístics promoguts per l’Ajuntament de Begur”. 
   Lydia Chaparro, membre d’Ecologistes en Acció de Catalunya i de la Plataforma, insisteix en remarcar que “aquest paratge és d’una 
gran bellesa, ningú té dret a destruir i privatitzar el nostre paisatge d’aquesta forma, i menys tenint en compte que es tracta d’una 
pedrera il·legal que s’hauria d’haver restaurat íntegrament. Estem desolats en veure com l’Ajuntament no mostra cap voluntat política 
per aturar aquest model urbanístic caduc, depredador i exclusiu”. Chaparro conclou “des de la Plataforma farem tot el possible per 
aturar aquest i altres nyaps urbanístics promoguts per l’Ajuntament de Begur”. 
   En els proper mesos la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur té la intenció d’avaluar també l’impacte d’altres 
previsions urbanístiques del consistori, en especial la referent a la nova promoció de 52 pisos de luxe a la platja de Sa Riera. Una 
promoció que es publicita sota el nom de “Jardins de Sa Riera Living” i que ocuparà l’última zona boscosa verge a prop de la platja de 
Sa Riera. Unes obres que al seu torn ja han iniciat les tasques de desforestació, així com realitzat moviments importants de terra.  
 
 



TAXA METROPOLITANA DE TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

   Ens han fet arribar aquest article sobre la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus, que es paga amb el rebut de l´aigua, 
publicat al diari electrònic Catalunyaplural, editat per la Fundació Periodisme Plural. 
   El reproduïm a continuació. 
 

Per què una llar de Cervelló paga una taxa de residus tres vegades més cara que una de Torrelles de Llobregat? 
Cervelló i Torrelles de Llobregat són dos municipis veïns del Baix Llobregat. En el primer la Taxa Metropolitana de Tractament 
de Residus (TMRT) és de 69,49€ per llar i any; mentre que en el segon és de 20,86€. Per què aquesta diferència, si en tots dos 
casos el tractament el gestiona l’AMB? 
Víctor Saura 
20.11.2018  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidors de recollida selectiva, a Barcelona | Foto: iStock 
 

   “La TMRT la paguen tots els domicilis i totes les activitats comercials a través del rebut de l’aigua, però sembla que els ciutadans no li 
donin gaire importància”, explica Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Amb aquesta 
taxa es cobreix aproximadament el 85% del cost del tractament de tots els residus que generem –al voltant de 450 quilos per persona i 
any, un milió i mig de tones entre tots–, però en funció de com envia cada municipi els seus residus a les plantes de tractament aquest 
import puja més o menys, “i per això la taxa no és igual per a tots”, afegeix Badia. 
   En síntesi, a més nivell de recollida selectiva (plàstic, vidre, paper, orgànic, metall, etc), més econòmica surt la TMRT per municipi. I a 
la inversa. A l’àrea metropolitana només el 34% dels residus arriben correctament separats, però mentre a Torrelles aquest percentatge 
s’eleva al 63%, a Cervelló cau fins al 21%. La UE, per la seva banda, exigeix als països membres que l’any 2020 aquest percentatge 
arribi al 50%. 
   A l’àrea metropolitana hi ha 1,2 milions de domicilis i 150.000 activitats econòmiques que paguen la TMRT, i si no en són gaire 
conscients és perquè es fa a través del rebut de l’aigua. I per què a través de l’aigua? S’entén que a més persones vivint en un mateix 
domicili, més gran és la despesa d’aigua i, en conseqüència, més residus es generen en aquella casa. Badia admet que no és el 
sistema ideal, i que “una de les línies de treball que tenim és intentar millorar-lo”.  Però ara com ara és impossible identificar quin grau 
de consum i recollida responsable de residus fa cada ciutadà. 
 

La clau: el sistema de recollida de cada municipi 
   “A cada municipi li fem una comptabilitat, i en funció del cost per càpita de cada un es defineix quant ha de pagar cada domicili i cada 
comerç, i en el cas de les activitats econòmiques s’estableixen diferents categories i tarifes en funció del tipus i quantitat de residus 
produïts”, explica Víctor Mitjans, cap de servei de programes i estudis de l’AMB. “No és el mateix un restaurant que un estudi 
d’arquitectura”, aclareix. 



   El que diferencia un municipi d’un altre no és tant la sensibilització ciutadana, que també, sinó el sistema que proposa per a la 
recollida (de la qual se’n fa càrrec cada municipi, i es paga a través de l’IBI o amb taxes municipals específiques). Alguns municipis 
s’han preocupat més que d’altres de facilitar la recollida selectiva als veïns. “Els municipis que arriben a un nivell del 60/70% de 
recollida selectiva estan implantant sistemes innovadors, com contenidors intel·ligents o el sistema de porta a porta”, comenta Mitjans. 
   En el cas del porta a porta, es tracta de fer com a moltes ciutats europees, això és, que els ciutadans només poden treure el 
contenidor de cada tipus de rebuig un o dos cops per setmana. Berga és la ciutat catalana més gran que actualment ha passat a fer 
recollida de residus porta a porta, i aviat també ho farà Lleida. En el cas de l’àrea metropolitana, s’està utilitzant precisament a Torrelles 
de Llobregat i a Tiana, així com al districte barceloní de Sarrià, que gràcies a aquest canvi de model ha passat del 20% al 60% de 
recollida selectiva en uns mesos. 
   Per la seva part, els contenidors intel·ligents permeten per exemple que només els puguin obrir els veïns a través d’una aplicació 
mòbil i en dies i hores predeterminades, la qual cosa pot ajudar a identificar millor la conducta de cadascú i a ajustar els temps de 
transport de la brossa amb els d’obertura del contenidor.  El Papiol i Sant Just Desvern estan a punt de posar en marxa aquest sistema 
gràcies a unes subvencions de l’AMB. 
   “Estem aplicant el principi de qui més contamina més paga, i per això hem creat un sistema d’incentius  per tal que els 36 municipis 
metropolitans millorin la recollida selectiva –comenta Eloi Baida–. Per tant, si un municipi millora aquesta recollida, l’estalvi que 
n’obtingui l’AMB l’hi serà transferit perquè pugui continuar aplicant millores”. Segons els càlculs de l’AMB, si el 2020 s’arriba a l’objectiu 
del 50% marcat per la UE l’estalvi en la TMRT pel conjunt de l’àrea metropolitana rondarà els 13 milions d’euros. 
 

Un habitant de Cervelló paga 3 vegades més taxa de residus que un de Torrelles de Llobregat 
Preu anual/habitatge Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (tarifa D12) 2018 
 

 
 



MENJADORES PER ALS OCELLS A L´HIVERN 
 
   A la tardor i a l´hivern, és quan arriben els ocells hivernants provinents del nord d´Europa que s´allunyen dels freds 
més rigorosos en busca d´aliment. També és el temps més adequat per posar menjadores a l´abast dels ocells. 
   Si es vol ajudar, amb una aportació d´aliment suplementari, als ocells i, alhora, es vol gaudir de la seva presència 
propera per observar-los, és un bon moment per posar les menjadores. 
   Se´ls hi pot proporcionar l´aliment per a ocells que es ven normalment en les graneries. És molt efectiu el cacauet 
cru. Recordeu que l´aliment no pot ser salat ni torrat.    
   Des de fa uns quants anys, el grup d´ornitologia comprava de forma col·lectiva cacauet cru sense closca, però l´any 
passat ja es va arribar a un acord amb la botiga de la cooperativa agrícola perquè aquesta subministrés al detall 
l´aliment per als ocells. S´hi pot comprar cacauet cru o gra. 
 

Lluer (Carduelis spinus) en una menjadora amb cacauet. Foto: Rosa Simon. 
 

FAUNA MORTA 
 
Informa Vicenç Roig que el diumenge, 11 de novembre, a la tarda, va observar un exemplar 
d´Esquirol (Sciurus vulgaris) mort atropellat al camí de les Rovires. 
 
Informa Vicenç Roig que el diumenge, 11 de novembre, a la tarda, va observar un exemplar 
de Rossinyol bord (Cettia cetti) mort atropellat a la carretera Bv-2005, a l´alçada de la 
passera de can Gallina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENS D´AUS NOCTURNES 
 
   En l´última reunió del grup d´ornitologia es va programar la propera sortida de camp per a fer el Cens d´aus 
nocturnes.  
   Es realitzarà el diumenge, 9 de desembre, a les 17,30 hores.  
   Les persones que hi vulguin participar es trobaran a can Sostres per compartir cotxe. 
   L´activitat és oberta a tothom. No cal ser membre de l´ANT. Només cal tenir interès en reconèixer les aus nocturnes i 
voler col·laborar en el cens. 

 

ADF PUIG VICENÇ 
 
   Ens fem ressò de la nota informativa sobre l´ADF Puig Vicenç penjada al web municipal.  Enguany no hi ha hagut cap foc forestal a Torrelles de 
Llobregat. 
 

L’ADF tanca la temporada d’estiu amb més de 70 intervencions 
02/11/2018 

   L’associació, formada per persones voluntàries, ha realitzat aquests mesos diferents    accions 
de prevenció i ha col·laborat en situacions d’emergència 
   L’Associació de Voluntaris Forestals de Torrelles de Llobregat ha portat a terme durant aquests 
darrers mesos més d’una setantena d’intervencions per donar suport en l’extinció d’incendis o 
ajudar en situacions d’emergència, com caigudes d’arbres o recerca de persones 
desaparegudes. 
   Aquest 2018, la campanya d’estiu ha estat marcada per les abundants pluges de la primavera i 
per unes temperatures no massa elevades, que han fet que aquest hagi estat l’estiu amb menys 
incendis forestals dels darrers anys. Tot i això, l’ADF de Torrelles ha col·laborat en l’extinció de 

14 incendis produïts al Baix Llobregat, cap, però, al terme municipal torrellenc. 
   Actualment, l’ADF de Torrelles, una secció de l’ADF Puig Vicenç, està formada per 15 persones voluntàries, que, més enllà de la campanya d’estiu, 
treballen i participen durant tot l’any en diferents iniciatives, com les accions preventives motivades per causes climatològiques i els dispositius 
especials que es preparen per a dates senyalades. Des de l’ADF torrellenca, també es duen a terme accions de sensibilització amb infants, com les 
activitats que es prepararen per a la Festa Major o la visita als nens i nenes del casal d’estiu del municipi. 
   Així mateix, l’ADF ha posat en marxa recentment un projecte de recuperació de cabanes de pastors de pedra seca amb l’objectiu de preservar el 
patrimoni històric del municipi. Enguany, han començat els treballs a la barraca de Can Nicolau. No obstant això i de cara a l’any vinent, l’entitat vol 
continuar amb el projecte i desenvolupar-ne altres com la neteja del perímetre i accés als dipòsits de Can Valent i Can Coll. De la mateixa manera, es 
vol ampliar la formació que s’ofereix a les persones voluntàries i destinar més recursos a l’adequació del nou centre d’emergències, ubicat al carrer 
Dolça de Provença, a les noves instal·lacions de la Policia Local. 
 

 



PREMI RAMON MARGALEF D´ECOLOGIA 2018 
 

   El departament de Territori i Sostenibilitat ha fet públic el premi Ramon Margalef d´Ecologia del 2018. Enguany l´han concedit a Steve 
Carpenter. Reproduïm la nota de premsa. 
 
13 novembre 2018  
El doctor Steve Carpenter, Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2018 
El jurat reconeix “la creativitat i dedicació” d’aquest expert en limnologia, que ha contribuït a millorar la comprensió dels llacs i l’ús 
racional dels recursos hídrics 
És la catorzena edició d’aquest premi, el més important que concedeix la Generalitat,  juntament amb el Premi Internacional Catalunya 

   El doctor Steve Carpenter ha estat guardonat amb el Premi Ramon Margalef 
d’Ecologia 2018, el guardó més important que atorga la Generalitat, juntament 
amb el Premi Internacional Catalunya.  
   En la catorzena edició, el jurat ha distingit “el seu treball creatiu i original, que 
ha transformat la nostra comprensió dels ecosistemes”. Concretament, ha 
destacat “la seva creativitat i dedicació en la seva disciplina principal, la 
limnologia, que ha aportat millores significatives i contínues a la nostra 
comprensió dels llacs i l'ús racional dels recursos hídrics”. 
   Ha valorat “la seva excel·lent recerca, que comprèn la ciència de 
l'ecosistema i el seu ús en el desenvolupament de solucions de gestió per a 
problemes ambientals complexos”, posant de relleu que “la seva investigació, 
docència i divulgació ha tingut impacte tant a escala local, nacional i mundial”. 
   Reconegut com un dels científics mediambientals més influents del món en 
l'àmbit de l'ecologia, el doctor Carpenter és membre de l’Acadèmia Nacional de 
Ciències dels Estats Units, i president del Comitè de Ciència del Programa 
sobre Canvi de l’Ecosistema i Societat de “Future Earth”. És coeditor en cap de 
la revista “Ecosystems” i membre de les juntes governamentals del Centre de 

Resiliència d’Estocolm. De 1999 a 2009 va liderar la recerca sobre llacs temperats del nord dins del programa de la Xarxa de Recerca Ecològica a 
Llarg Termini de la Universitat de Wisconsin-Madison, i el 2009 va esdevenir director del Centre de Limnologia d’aquesta universitat. 

 
Aprofundint en l’ecosistema dels llacs 
  
   El seu treball ha servit per construir ponts entre la teoria ecològica, 
l’experimentació i la gestió de problemes complexos, combinant models teòrics 
i pràctics en llacs a gran escala. Ha ajudat a comprendre els ecosistemes 
d'aigua dolça, especialment pel que fa al cicle del fòsfor i el seu impacte en 
l’ecosistema del llac i l’eutrofització (que indica un desequilibri de nutrients que 
el fan poc saludable). Així, va idear estratègies per gestionar el cicle del fòsfor. 
En aquest sentit, sosté que “l’eutrofització és un problema mediambiental 
significatiu que pot afectar els humans  i és probable que s’intensifiqui en les 
pròximes dècades a causa de l’augment de població, la demanda d’aliments, 
la conversió de la terra i l’ús de fertilitzants”. A més, el seu estudi sobre 
cascades tròfiques en llacs, iniciat el 1982, va proporcionar el fonament 
conceptual per a molts estudis ecològics posteriors, i van influir en la gestió 
dels ecosistemes a nivell mundial.   
   Al llarg de la seva carrera ha rebut diverses distincions per la seva tasca 
científica, com ara la medalla Naumann-Thienemann de la Societat 

Internacional de Limnologia, el Premi G. Evelyn Hutchinson de la Societat Americana de Limnologia i Oceanografia, el Premi Robert H. MacArthur de 
la Societat Ecològica d’Amèrica, el Premi a l’Excel·lència en Ecologia (Premi ECI) de l’Institut Ecològic d’Ecologia Limnètica, i el Water Prize 
d’Estocolm. Ha publicat 5 llibres i uns 450 articles científics. 
   Més enllà de les seves contribucions científiques en ecologia i limnologia, Carpenter també ha tingut un paper clau en la lluita internacional cap a la 
millora de la sostenibilitat. En veure la necessitat d'integrar les ciències socials i ecològiques, Carpenter ha col·laborat amb científics i economistes 
de tot el món, i s’ha posicionat com a líder mundial en la ciència social i ecològica integrada per a la sostenibilitat. Va liderar un grup important de 
l'Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni (MA) de les Nacions Unides, la creació de futurs escenaris per al planeta, i va codirigir el Programa 
Internacional sobre Canvi en els Ecosistemes com a part del MA. 
 
Reconeixement als líders de l’ecologia 
   Amb el Premi Ramon Margalef d’Ecologia, la Generalitat distingeix des del 2004 persones d’arreu del món que treballen per avançar en la 
descoberta de la ciència ecològica. Es concedeix en honor a la memòria del professor Ramon Margalef (Barcelona, 1919-2004), un dels màxims 
exponents mundials, reconegut per la seva contribució en la tasca científica i intel·lectual en el camp de l'ecologia moderna. 
   El premi, que compta amb una dotació de vuitanta mil euros i una obra d’art en memòria de Ramon Margalef, s’atorga després d’analitzar el seguit 
de candidatures presentades cada any per Institucions universitàries, escoles superiors, centres de recerca, acadèmies científiques o amb branques 
científiques i altres institucions de finalitat anàloga. En edicions anteriors, han estat premiades personalitats com Sandra Díaz, Josep Peñuelas, 
Robert E. Ricklefs, David Tilman, Sallie Chisholm, Daniel Simberloff, Juan Carlos Castilla, Simon Levin, Paul Ehrlich, Daniel Pauly, Paul Dayton, John 
Lawton, i Harold Mooney. Enguany, l’acte de lliurament d’aquest guardó se celebrarà el 17 de desembre. 
 
Més informació: 
https://web.gencat.cat/ca/generalitat/premis/premi-ramon-margalef/index.html 
 



TORTUGA MEDITERRÀNIA AL MONTSANT 
 

   Al butlletí de medi ambient que edita el departament de Territori i Sostenibilitat hi ha una informació sobre la reintroducció 
d´exemplars de Tortuga mediterrània a la serra de Montsant.  
   De l´únic nucli estable de població existent a la serra de l´Albera es vol passar a crear noves poblacions en diverses àrees per evitar 
l´amenaça de la seva extinció a Catalunya. 
   Des de fa anys que s´està reforçant una població a la serra del Garraf i també a la serra de Montsant. 
   A continuació reproduïm la nota informativa. 
 

Dimarts, 06 de novembre de 2018  
El Parc Natural de Montsant reintrodueix més d'un centenar de tortugues mediterrànies 
En col·laboració amb el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) i el Govern de les Illes Balears, s'han 
alliberat nous exemplars criats al centre de recuperació de fauna salvatge GOB Menorca, en el marc del programa de 
reintroducció d'aquest rèptil que, des de 2005, ja ha reintroduït més de 4.000 tortugues. 

 
   El Parc Natural de Montsant ha alliberat més 
d’un centenar de tortugues mediterrànies 
(Testudo hermanni hermanni) en el marc del 
programa de reintroducció d’aquesta espècie al 
Parc, en marxa des de 2005 amb la col·laboració 
del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de 
Catalunya (CRARC) i el suport de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern 
de les Illes Balears. 
   L’objectiu és aconseguir una població estable i 
viable  al Parc, d’entre 10.000 i 20.000 
exemplars de tortuga mediterrània. Es tracta 
d’una espècie altament amenaçada per la 
pèrdua d’hàbitats que a la península Ibèrica 
només es troba a Catalunya i el País Valencià. 
Fins ara, en el marc d’aquest programa de 
reintroducció s'han alliberat al parc prop de 
4.000 tortugues. L’última vegada, fa un any, se’n 
van alliberar prop d’una cinquantena. 
   Les tortugues que avui s’han alliberat són 

exemplars adults entre 30 i 60 anys. La majoria han estat cedides pel centre de recuperació de fauna salvatge GOB Menorca en el 
marc de la col·laboració vigent amb el Parc Natural de Montsant. Les altres tortugues que s’han deixat anar provenen del Centre de 
Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC). 
   Per a facilitar el seu seguiment, tots els exemplars es podran identificar mitjançant un codi i fotografies que mostren els dibuixos de la 
closca de cada exemplar que són exclusius per a cada individu i inalterables en edat adulta. 
Una espècie amenaçada d’extinció 
   La tortuga mediterrània té una de les distribucions geogràfiques més reduïdes d’Europa Occidental, amb poques poblacions i pocs 
exemplars. A tot l’Estat, només viu a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. 
   L’espècie està greument amenaçada d’extinció a conseqüència de la destrucció del seu hàbitat per incendis forestals, sobretot, i per 
la captura il·legal per ser destinades al mercat de mascotes. 
   El seu futur a Catalunya passa per la conservació de l'única població natural present al Paratge Natural de l’Albera i per la creació de 
noves poblacions dins l’àrea de distribució històrica i potencial de l’espècie, amb l’objectiu d’establir una xarxa d’espais que li serveixin 
de refugi. 
 

CATÀLEG D´ARBRES SINGULARS 
 

   Us tornem a recordar que és oberta la possibilitat de proposar algun exemplar o grup d´arbres per 
incloure´ls a la nova edició del Catàleg d´arbres singulars. 
   Us demanem que si algun exemplar d´arbre us ha cridat l´atenció i el considereu mereixedor de figurar dins 
del catàleg, per qualsevol característica: mides, espècie, situació, edat, forma, història ...,  el proposeu com a 
candidat. 
   Totes les propostes rebudes seran estudiades per la comissió redactora del nou catàleg i, si fos escaient, 
es realitzaria la nova fitxa i s´inclouria a la nova edició. 
   Per fer la proposta d´una manera més fàcil, ens podeu enviar un correu electrònic amb una fotografia, si la 
teniu, la seva situació i les característiques per les quals es proposa, a la nostra adreça:  
    ant.laformiga@gmail.com 

 



PROTOCOL D´INTERVENCIÓ AMB OSSOS ALS PIRINEUS 
 

   Davant la problemàtica causada per l´os Goiat al Pirineu, a iniciativa del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, un grup de tècnics vinculats a les administracions, tenint en compte l´existència de protocols similars en altres territoris, han 
acordat el denominat “Protocol d´intervenció amb ossos als Pirineus”. 
   Reproduïm la informació procedent del butlletí de medi ambient. 
 

Aprovat el Protocol d’intervenció amb ossos als Pirineus 
Servirà de base perquè les administracions implicades en la gestió de l’os bru als Pirineus puguin actuar davant conductes 
atípiques de determinats individus 

    El Protocol d’intervenció amb ossos al Pirineus ja està aprovat. Impulsat 
per la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran, el document va 
ser elaborat pel Grup de Treball de l’Os Bru als Pirineus (format per tècnics 
del Ministeri de Transició Ecològica i dels governs de Catalunya, Aran, 
Aragó i Navarra). Posteriorment, va ser sotmès a consulta de les 
administracions implicades per part del Ministeri i ara ha estat aprovat per la 
Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat. 
   El protocol servirà de referència per a les administracions competents en 
la gestió de la fauna, a l’hora de prendre decisions davant conductes 
atípiques de determinats exemplars d’os. Així, el document es configura 
com l’eina per prevenir i resoldre amb rapidesa i eficàcia, entre d’altres, 
cassos de conflicte entre ossos i humans. Per tant, respon a la voluntat de 
consensuar una estratègia d’intervenció davant de possibles exemplars 
problemàtics. 

   En l’elaboració del document s’han tingut en compte altres protocols adoptats en diverses poblacions d’Europa, com ara el Protocol 
d’intervenció sobre ossos problemàtics dels Pirineus francesos i el Protocol de gestió de una situació amb un os amb dificultats, 
elaborats el 2009 i 2017, respectivament, per l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). També el Protocol de 
treball del l’equip d’emergència per a l’ós a Grècia, elaborat el 2009 per l’ONG Callisto, dins del projecte Life Pindos/Grevena; i el 
Protocol per a la gestió i prevenció del fenomen dels óssos habituats i/o problemàtics als Apenins, elaborat el 2012 pel Parc Nacional 
Abruzzo, Lazio i Molise, dins del projecte Life ‘Arctos’. 
Definició i recomanacions 
   El protocol defineix tres categories segons la seva conducta: l’os habituat, l’os problemàtic (amb tres subcategories: condicionat per 
recursos tròfics d’origen humà, reiteradament depredador, i l’agressiu i perillós) i l’os amb problemes. També defineix i recomana les 
característiques mínimes dels equips d’intervenció que cada comunitat amb competències en matèria de fauna protegida ha 
d’implementar en les zones de presència estable d’os. Distingeix tres fases d’intervenció: una primera de diagnòstic, seguiment i 
execució de mesures proactives i d’inici de mesures aversives (aplicant tècniques de dissuasió); una segona de captura i marcatge de 
l’exemplar (si no ho està ja, com en el cas de Goiat, que ja porta collar GPS) i de reforç de mesures aversives; i, si el Grup de Treball 
decideix passar a la darrera fase perquè el comportament no millora, una tercera que contempla la captura i retirada de l’exemplar. 
Finalment, detalla sis pautes d’intervenció segons les tipologies diferents d’os: 
 

 · davant un os habituat 
 · davant un os condicionat per recursos tròfics d’origen humà 
 · davant un os reiteradament depredador 
 · davant un os agressiu i perillós 
 · davant un os alliberat i potencialment conflictiu 
 · davant un os amb problemes 
 

   El Protocol inclou un apartat específic per a ossos alliberats i potencialment conflictius, i permet més flexibilitat a l’hora d’actuar tenint 
en compte el plus de responsabilitat de l’administració en aquests casos. Així, en el cas que aquest exemplar pugui posar en risc la 
viabilitat del programa de consolidació de la població d’ossos en el seu conjunt, el Grup de Treball valorarà la conveniència i possibilitat 
de retirar l’exemplar. 
El cas concret de Goiat 
   Amb els antecedents d’atacs constatats durant el 2017 i el 2018 per part de l’os Goiat i d’acord amb les definicions d’aquest protocol, 
aquest exemplar té la consideració d’os reiteradament depredador. Per tant, seguint el procediment d’intervenció, durant aquesta 
propera primavera, coincidint amb el final del període d’hibernació, està previst reforçar les mesures aversives per intentar modificar el 
seu comportament i, segons els resultats obtinguts, després de la valoració del Grup de Treball de l’Os Bru als Pirineus, prendre la 
decisió pertinent d’acord amb lo que estableix el Protocol. 
   Amb l’aprovació d’aquest Protocol, es fa un pas més en el compliment del full de ruta que va marcar el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet, el passat mes de juliol i que va desglossar el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 
Ferran Miralles, en roda de premsa el mes de setembre. En tot moment, des de la Generalitat s’ha sostingut que Goiat ha manifestat un 
comportament depredador atípic aquesta temporada; que no es descarta cap opció, inclosa la de capturar-lo i extreure’l del medi; i que 
aquesta decisió, si s’escau, requerirà d’un sòlid posicionament tècnic i d’un consens intergovernamental. 
 



CONSUM 
 

   Ens fem ressò d´un article rebut amb el butlletí d´Ecologistes en acció referent al denominat “Black Friday”. És una crida a la reflexió 
sobre el foment dels actuals nivells de consum que també és podrien fer extensius a les properes festes de Nadal i Cap d´any . 
   El reproduïm a continuació.  

 

Black Friday, el dia més car. 
Ecologistes en Acció denuncia l'explotació laboral i la devastació del 
planeta que hi ha darrere l’hiperconsum que fomenten les polítiques 
econòmiques.  
L'organització crida a la reflexió de la societat i al canvi urgent del model 
de producció i consum actuals. 
 
   Malgrat la conscienciació general sobre els greus problemes de desigualtat, 
explotació laboral, contaminació, canvi climàtic i esgotament de recursos, etc., 
es manté de facto el negacionisme amb les polítiques econòmiques de 
“creixement infinit” que són la base de la crisi global. 
   Els ecologistes fan una crida als governs a abandonar les falses solucions 
que proclamen sota l'eslògan de l'economia circular, abans anomenada 

economia verda, que tracten de frenar les regulacions socials, ambientals, 
econòmiques i fiscals necessàries per canviar els processos de producció i 
consum insostenibles actuals. 
   “La devastació s'està accelerant amb els processos de liberalització i 
privatització que estem veient en la nova fase d'expansió del capitalisme de 
plataformes”, alerta María García, membre d’Ecologistes en Acció i de la 
Plataforma per la Qualitat de l’Aire, qui recorda que "tenim tan sols 12 anys per 
frenar el canvi climàtic, segons el recent informe emès pel Panell 
Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic de l'ONU (IPCC)".  
   En el marc de la campanya, aquest divendres 23 de novembre a les 19h, 
coincidint amb el ja popular Black Friday, es projectarà al Zumzeig 
cinecooperativa -i en col·laboració amb l’Espai de Consum Responsable de 
l’Ajuntament de Barcelona- el documental ‘Freightened, el preu real del 
transport marítim’. Seguit d’un col·loqui on es donaran a conèixer les 
conseqüències que aquest model té a la ciutat de Barcelona i les accions que 
s'estan duent a terme des dels moviments socials. I es convidarà a reflexionar 
sobre les possibilitats de decreixement i justícia ambiental. 

 

LES PLANTES DE TORRELLES 
 

   Al web de l´ANT hi ha l´enllaç al bloc  “Les plantes de Torrelles. Herbari virtual 
de la flora silvestre i assilvestrada de Torrelles de Llobregat”. 
   L´última espècie incorporada, fa poc, és el Crespinell blanc (Sedum album).   
Aquesta crassulàcia es va fotografiar a les penyes de can Riera aquest mes de 
novembre. 
   Reproduïm les dues fotografies penjades a la fitxa corresponent del bloc. 

 

ERRADICACIÓ DE L´AILANT A COLLSEROLA 
 

   Ens fem ressò de la campanya d´erradicació de l´ailant (Ailanthus altissima) al Parc Natural de Collserola.  Es considera una de les 
espècies invasores  més dolentes i, des del 2012, està prohibida la seva comercialització. Reproduïm la nota informativa del butlletí 
electrònic del parc. 

Hi participen 10 entitats del territori 
En marxa la campanya de 2018 del Projecte de participació en l’erradicació de l’ailant 
   Durant la tardor s’ha iniciat la campanya d’enguany d’aquest projecte amb la realització de 
diferents accions de manera paral·lela: la continuació del mapatge dels ailants situats dins les 
cases dels diferents barris i el seguiment dels arbres tractats anteriorment, i el començament del 
tractament herbicida.  
   Enguany s’ha fet l’acció de divulgació porta a porta a la zona de Vallvidrera amb un doble 
objectiu: explicar als veïns la problemàtica i demanar la seva col·laboració, i detectar els ailants 
existents. 

 



CALENDARI 2019 
 

   Junt amb aquest full informatiu, en el lliurament de les nostres publicacions del desembre, també s´enviarà el pdf del calendari del 
2019. 
   Aquesta edició estarà il·lustrada amb els tres segons premis dels apartats de fauna, flora i paisatge de la 9a edició del Concurs de 
fotografia naturalista torrellenc, realitzat l´any 2017, organitzat per la nostra associació. 
   Posteriorment, s´enviarà a primers de gener del 2019, en paper, als membres de la nostra entitat. 
   Aquesta edició de calendari té marcats els dos dies de festes locals de Torrelles de Llobregat.  El 25 de gener, Sant Pau i l´11 de 
novembre, Sant Martí. 
   Les fotografies premiades l´any 2017 són: 
 

 2n Premi de l´apartat de fauna:   Cuquet    Autora:     Isabel Mora 
 2n Premi de l´apartat de flora:   Roselles a contrallum  Autor:    César Aguado 
 2n Premi de l´apartat de paisatge:   Horabaixa   Autora:     Margarida Deu 
 

   A continuació reproduïm algunes fotografies de l´acte de lliurament dels premis del 9è Concurs de fotografia naturalista torrellenc, 
realitzat el dijous, 9 de novembre del 2017, a la Biblioteca Pompeu Fabra, de Torrelles de Llobregat.  
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CALENDARI DE REUNIONS DE L´ANT 
    
   Dilluns, 10 de desembre, a les 21 hores, a can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia. 
 

   Dilluns, 10 de desembre, 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, 2 de desembre, a les 16 hores, a la plaça de l´Església. Passejada per observar els ocells del nostre 
entorn. Cal avisar de l´assistència. T. 93 689 03 66. 
 
   Diumenge, 9 de desembre, a les 17,30 hores, a can Sostres. Sortida per fer el cens d´aus nocturnes.  

 
   Dissabte, 15 de desembre. Finalitza el termini per respondre a les dues 
fotografies corresponents al mes de desembre del 17è Concurs 
d´identificació fotogràfica d´aus.  
 
   Diumenge, 16 de desembre, a les 10 hores, a l´aparcament del 
cementiri, a la Creu de Sant Pau. Sortida per instal·lar les noves 
caixes niu per als ocells.  
 
   Dilluns, 17 de desembre, a les 20,30 hores, a can Sostres. Acte final 
del 17è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus. Amb la prova final 
en directe i el lliurament dels premis als concursants assistents. 

 

ALTRES ACTIVITATS 
 
   Dissabte, 1 de desembre. Sortida de geologia a Caldes de Montbui. Passejant per Caldes de Montbui 
podrem reconèixer diferents materials geològics comuns a la base de les serralades costaneres catalanes: 
granits, materials metamòrfics, conglomerats, arenisques i argiles vermelles. Localitzarem la falla del Vallès 
i veurem la relació que té amb les aigües termals de la vila. Podrem banyar-nos a les aigües termals. A 
càrrec de Josep Maria Nogué, geòleg. Organitzada per l´ADENC. T. 937171887. www.adenc.cat 
 

    Diumenge, 2 de desembre, de les 9 a les 14 hores. Sortida naturalista: El Turó de Montgat. Un turó ran de mar amb moltes històries: naturals, 
geològiques, excursionistes, arqueològiques i paisatgístiques. A càrrec de Joan Cuyàs. Organitzada per DEPANA. T. 932 104 679,  
info@depana.org,  www.depana.org 
 
   Divendres, 7 dissabte 8 i diumenge 9 de desembre, a L'Espluga de Francolí. Taller: Voluntariat boscos mediterranis Poblet 2018. Casa Forestal 
de Castellfollit - Treballs de millora de l’àrea recreativa. Organitzada pel Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat 
 
   Dissabte, 8 de desembre, de les 18 a les 21 hores, al Parc del Natural de Sant Llorenç del Munt i l´Obac. Cens de rapinyaires nocturnes. Cens 
de duc (Bubo bubo) i gamarús (Strix aluco) en diferents estacions d’escolta al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac enmarcat en el 
programa del Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies. Organitzat per l´ADENC. T. 937171887. www.adenc.cat 

 
   Dissabte, 15 de desembre, de les 9 a les 13 hores, a Tarragona. Pescadors alçada desembre. Sortida en barca per als més 
mariners. Atraurem aquelles aus marines que viuen mar endins i que són difícils d'observar des de la costa. A càrrec d´Albert 
Cama i Matxalen Pauly. Organitzada pel Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat 
 

   Diumenge, 16 de desembre, de les 9 a les 14 hores, a Collserola. Grup d’Acció Forestal (GAF). Tasques de manteniment dels arbres i arbustos 
replantats en actuacions anteriors i eliminació d’espècies invasores. Organitzada per DEPANA en conveni amb el Patronat de Collserola. T. 932 104 
679,  info@depana.org,  www.depana.org 
 
   Diumenge, 16 de desembre, de les 9 a les 14 hores, a Salou. Caminant pel cap de Salou desembre. Sortirem a peu des de la platja de Llevant i, 
seguint el camí de Ronda, que ens porta per la mateixa línia de costa, anirem fins a la Pineda. El recorregut consta de 9 km. Hi ha alguna zona amb 
dificultat ja que es camina sobre el roquer. Cal anar ben calçat i vigilar bé amb la canalla. L'objectiu de la sortida és conèixer l'entorn natural d'aquest 
tram de la costa de Salou. Al llarg del recorregut observarem el paisatge, la vegetació, la morfologia de les roques.... caminant sempre el més a prop 
possible de la mar. A càrrec de Marina Castells. Organitzada pel Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat 
 


