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ACTE FINAL DEL 17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
Com s´havia programat , el dilluns, 17 de desembre, al local de l´ANT, al
casal de can Sostres, es va realitzar l´acte final del 17è Concurs
d´identificació fotogràfica d´aus.
Els concursants premiats foren els següents:
1er classificat :
2n classificat :
Premi a la constància :

Israel Estopà
Marc Pérez
Pep Domènech

Durant l´acte es va fer la prova en directe i, després, es lliuraren els
premis.
En les pàgines següents donem més informació sobre l´acte, les
solucions a les últimes fotografies del concurs i la classificació final.

SORTIDA PER CANVIAR LES CAIXES NIU
El diumenge, 16 de desembre, es va fer la sortida de camp per canviar les
caixes niu velles per les noves, organitzada pel grup d´ornitologia.
Amb una bona participació, es canviaren les caixes niu de tres zones.
Resta, per tant, fer una altra sortida, a la segona quinzena de gener, per
acabar de canviar les caixes niu de les altres zones.
El dissabte, 10 de novembre, coincidint amb la festa major de Sant Martí,
es va realitzar un taller de construcció de caixes niu obert a la participació de
persones voluntàries.
En un matí s´aconseguiren construir les 30 caixes necessàries per
substituir les caixes niu velles, a més de les que s´emportaren les
participants.
A aquestes persones les hi farem arribar les convocatòries de les diverses
activitats que es desenvolupin en el seguiment de les caixes niu.
Com que encara no s´ha acordat la data de la segona sortida, quan es
faci, s´enviarà la convocatòria als membres del grup d´ornitologia i a les
persones que participaren en el taller.

EL CONCURS D´IDENTIFICACIÓ D´AUS AL WEB DE L´ANT
Al web de l´ANT hi ha un apartat on es pot entrar al concurs
d´identificació fotogràfica d´aus. Hi ha penjades totes les fotografies
i les classificacions a partir de l´any 2010. Per tant des de la 9a
edició del concurs.
Per entrar-hi només cal clicar sobre la segona finestra a
l´esquerra de la portada del web.
Si voleu repassar les fotografies, és una manera d´entrenar-se en
reconèixer les aus a partir de fotografies, de vegades, difícils
d´identificar.
Recordeu que si no heu participat, fins ara, en cap de les edicions
del concurs i ho voleu fer, només cal ser membre de l´ANT i
demanar de rebre les fotografies a l´encarregat del concurs Sergi
Sales, a l´adreça de correu
salessergi@gmail.com

COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT
Acompanyem com sempre aquest full informatiu
amb un document, el número 195 dins de la
col·lecció, que porta el títol “Enemics naturals i
biodiversitat. L´espasa de doble tall de les
interaccions tròfiques”.
Per confeccionar-lo hem recollit un article del
número 98 de la revista Mètode, corresponent a
l´estiu del 2018, els autors del qual són Alexandre
Mestre i Robert D. Holt..
En aquest número es publica un dossier monogràfic
amb el títol “Elogi de la vida. El concepte dinàmic de
la biodiversitat” que ha coordinat Francesc MesquitaJoanes, professor d´Ecologia a la Universitat de
València i investigador a l´Institut Cavanilles de
Biodiversitat i Biologia Evolutiva.
Aquest monogràfic consta de nou articles i d´entre
ells hem considerat interessant reproduir-ne aquest
per confeccionar el document.
A continuació reproduïm la introducció al
monogràfic de Francesc Mesquita-Joanes.
Introducció: Elogi de la vida

El concepte dinàmic de la biodiversitat
04/08/2018
Francesc Mesquita-Joanes
Els éssers humans ja fa temps que som conscients
de ser una espècie amb gran poder per modificar el
món natural. I tant que ho hem fet. Però només fa
unes dècades que la societat, amb veu ferma, es
revolta contra la desfeta duta a terme. Volem
mantenir la varietat de formes de vida amb tota la
seua bellesa i complexitat. Una varietat biològica que
ens dona suport físic, però que també promou el
desenvolupament intel·lectual i filosòfic. Ens fa
qüestionar-nos com ha sorgit, com funciona, per què
varien les espècies d’uns llocs a altres…
El terme biodiversitat, des que va sorgir amb força
als anys vuitanta, ha tingut un significat englobador,
però sovint confús. I si volem preservar la diversitat
biològica, hauríem de tenir clar en què consisteix, i
com varia de manera natural. En general, tothom
entén que hi ha més biodiversitat allà on trobem més
formes de vida distintes. Però alguns d’aquests
organismes poden ser molt rars o molt abundants,
poden ser molt propers entre ells o de línies
evolutives allunyades, originats al mateix lloc o
nouvinguts, amb una funció redundant o
complementària… Com tenim tot això en compte? A
quins aspectes donem més importància?
En aquest monogràfic de Mètode intentem
respondre a aquestes i altres preguntes des d’una
perspectiva actual de l’ecologia. Investigadors i
investigadores especialistes en biodiversitat, des de
quatre continents, ens mostren la seua visió de la diversitat biològica en l’actualitat; com es distribueix al món i com varia, tant a les
terres emergides com a l’oceà; com afecten les relacions entre els éssers vius a aquesta diversitat; per què considerem de vegades les
espècies forasteres menys interessants que les originades al territori; o com podem tenir un bri d’esperança en la recuperació de
poblacions naturals de vertebrats al món occidental. Esperem que aquesta immersió en el tema ens permeta trobar formes més efectives
de poder gaudir del món natural amb tota la seua fantàstica biodiversitat.

RECULL DE PREMSA
Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número
118 dins de la col·lecció, que porta el títol “La cabra salvatge al
Montgrí”.
Es tracta d´informacions recollides del diaris El Punt Avui i Diari de
Girona referents a l´estudi que es vol acabar de fer sobre la població de
cabra salvatge al massís del Montgrí. Aquesta població té un origen
accidental, quan l´any 2001 es van escapar del parc privat de Sobrestany
un mascle i dues femelles. Ara, pendents de la finalització de l´estudi, ja
s´estima que hi podria haver una població d´entre 200 i 300 exemplars.
A Catalunya, a mitjans del segle passat només quedava població de
cabra salvatge (Capra pyrenaica hispànica) a la reserva nacional de caça dels Ports de Tortosa i Beseit. A finals del segle XX es va
reintroduir al massís de Montserrat. A principis del segle XXI es va reintroduir, amb exemplars procedents de la serra de Gredos, al Parc
Natural dels Pyrénées Ariégeoises (PNPA), al vessant francès del Pirineu, des d´on una part de la població es va estendre al Pallars.
Actualment, per tant, ja hi ha quatre àrees distintes amb població de cabra salvatge a Catalunya, tenint en compte el Montgrí.
A continuació reproduïm una Informació sobre la població de Montserrat del diari Regió 7, de l´any 2008, i una taula amb els censos
dels Ports que es realitzen per planificar la caça d´exemplars.
Montserrat arriba als 180 exemplars de cabra salvatge en 13 anys de recuperació
helena rigol / montserrat 23.11.2008
En aquests moments hi ha més de 180 exemplars de cabra salvatge al Parc Natural de Montserrat. Aquesta espècie es va començar a re-introduir
l´any 1995 per part del departament de Medi Ambient de la Generalitat perquè s´havia extingit, anys enrere, en aquest espai natural.
Fa 13 anys va començar el projecte de reintroducció de la cabra salvatge, que havia habitat al Parc Natural de Montserrat. Aquet espai natural
complia tots els requisits necessaris per tirar-ho endavant: les causes que havien provocat l´extinció ja havien desaparegut, la reintroducció era viable i
la població donant no tindria cap efecte negatiu amb la pèrdua d´exemplars. Així, «es van anar a buscar 5 cabres salvatges, tres mascles i dues
femelles, a la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa Beseit» i es van alliberar al Parc Natural de Montserrat, explica Ricard Casanovas, cap
del servei de Caça del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Les reintroduccions, amb animals provinents dels Ports van continuar fins a
l´any 1999. En total es van portar 26 exemplars, «10 mascles i 16 femelles», diu Casanovas.
Durant tots aquests anys, «a finals de desembre i principis de gener, es realitza un cens poblacional» per tal de fer una estimació aproximada del
nombre d´animals que hi ha. Des del primer any sempre hi ha hagut creixement, exceptuant el 2006, quan es va començar a fer una caça controlada
per «buscar l´equilibri poblacional que Montserrat pot mantenir», comenta el cap del servei. Així, des de l´any 2004 es realitza un pla de caça anual
que determina quants animals s´han de caçar «i, tot i així, la població es segueix mantenint o creix». El nombre d´exemplars que s´han de caçar «es
calcula a través de la capacitat de càrrega», és a dir, el nombre, el sexe i l´edat, dels exemplars que la muntanya de Montserrat és capaç d´acceptar.
Casanovas diu que aquesta és una feina molt important perquè «les cabres generen impactes en la vegetació i erosionen el terreny» i a part d´això en
aquest hàbitat «no hi ha depredadors de cabra», pel que «la població aniria creixent sense control». La densitat poblacional a Montserrat «òptima és
entre 120 i 150 exemplars».
Aquest any està previst que es cacin un total de 68 exemplars, «sobretot femelles, per evitar una ràpida reproducció». Així, quan acabi la temporada
de caça la població tornarà a ser d´uns 120 exemplars, i entra dins dels paràmetres acceptables de la muntanya. El projecte de reintroducció de la
cabra salvatge ha tingut «un gran èxit»,
diu Casanovas. Com a principals
arguments el cap del servei de caça
destaca que «els animals s´han adaptat
molt bé al medi i les femelles han tingut
una reproducció molt alta».
La cabra salvatge és un ungulat
endèmic de la Península Ibèrica. A
Catalunya es distribueix per les
comarques del Montsià, Baix Ebre i Terra
Alta, i la major part de la població es troba
a la Reserva Nacional de Caça dels Ports
de Tortosa Beseit. Són d´aspecte
corpulent, mida mitjana i extremitats
robustes.
El color del pelatge varia segons l´època
de l´any, el sexe i l´edat. Exceptuant les
taques negres que tenen repartides per
diferents parts del cos, el color base és
l´ocre. Els mascles pesen una mitjana de
55 quilos i les femelles de 33. Els mascles
i les femelles adultes es diferencien
fàcilment. Les banyes d´ells poden arribar
a mesurar fins a un metre de longitud
mentre que les d´elles no acostumen a
mesurar més de 15 centímetres.

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´octubre, novembre i desembre (el nom científic i els populars en català, castellà i anglès).

Foto nº 19:

Circus aeruginosus

Arpella vulgar
Aguilucho Lagunero Occidental

Marsh Harrier

Foto nº 20:

Gallinago media

Becadell gros
Agachadiza Real

Great Snipe

Foto nº 21:

Larus canus

Gavina cendrosa
Gaviota Cana

Common Gull

Foto nº 22:

Petronia petronia

Pardal roquer
Gorrión Chillón

Rock Sparrow

Foto nº 23:

Coturnix coturnix

Guatlla
Codorniz Común

Common Quail

Foto nº 24:

Luscinia megarhynchos
Rufous Nightingale

Rossinyol comú
Ruiseñor Común

Reproduïm les dues fotografies del desembre i, a sota, les notes d´en Sergi Sales, amb les solucions de les fotos del novembre i
desembre.

Bon dia,
Les solucions de novembre:
Gavina cendrosa (Larus canus): 1 er hivern fotografiat a Ivars
Pardal roquer (Petronia petronia): La Molina
Sergi Sales
Bon dia,
Les respostes:
Guatlla (Coturnix coturnix)- Lleida
Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos)- Aiguamolls de l'Empordà
Us esperem demà a Torrelles
Recordeu que la classificació serà definitiva després de l'acte final de demà i que, per poder optar als premis, segons les bases, cal fer
acte de presència física.
Fins demà.
Sergi Sales

CLASSIFICACIÓ FINAL DEL 17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ D´AUS
Publiquem ara la classificació final del 17è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus comptant la puntuació de les vint-i-quatre
fotografies, del gener al desembre, a les tres proves extres realitzades i la prova final del 17 de desembre.

44,225 PUNTS:

Israel Estopà

43,68 PUNTS:

Marc Pérez

39,93 PUNTS:

Jaroa López

38,27 PUNTS:

Enric Morera

36,86 PUNTS:

Núria Rodríguez

33,53 PUNTS:

Pep Domènech

31,915 PUNTS:

Marc Collado/Sandra de la Fuente

31,12 PUNTS:

Lluís Estrada

25,28 PUNTS:

Vicenç Roig

23,20 PUNTS:

Sandra Morujo

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
Un instant de la prova final en directe

En l´acte final del 17è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus es van lliurar els premis als dos primers classificats. El tercer premi es
va sortejar entre els altres concursants que havien participat en totes les proves, inclosa la final.

Els assistents a l´acte final del concurs

OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES
Aquestes són les observacions del desembre de les quals hem rebut comunicació
Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex) observat volant per sobre el casc urbà.
Diumenge, 30 de desembre del 2018, al matí.
Observador: Emili Roig
Esparver (Accipiter nisus) (1 ex.) + Tudó (Columba palumbus) (40 ex.) observat el rapinyaire aixecant els tudons al bosc entre can Gallina i Cesalpina.
Dimecres, 26 de desembre del 2018, a les 15,20 hores.
Observador: Vicenç Roig
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex) observat a can Valent de la serra.
Dimecres, 26 de desembre del 2018, a les 11,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Bitxac comú (Saxicola torquatus) (1 ex.) observat a can Balasc de baix.
Dimecres, 19 de desembre del 2018, a les 16,15 hores.
Observadora: Rosa Simon
Perdiu roja (Alectoris rufa) (1 ex.) observat al cementiri.
Dimarts, 18 de desembre del 2018, a les 12,35 hores.
Observadora: Rosa Simon
Esparver (Accipiter nisus) (1 ex.) observat al raval Gener.
Diumenge, 9 de desembre del 2018, a les 15,50 hores.
Observador: Vicenç Roig
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex) observat a can Gallina
Diumenge, 9 de desembre del 2018, a les 16,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex) + Corb (Corvus corax) (2 ex.) observats barallant-se al Montpedrós.
Diumenge, 9 de desembre del 2018, a les 16,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex) observat a can Casanoves.
Diumenge, 9 de desembre del 2018, a les 16,10 hores.
Observador: Vicenç Roig
Puput (Upupa epops) (1 ex.) observat al camí de Sant Boi/Sant Climent.
Dissabte, 8 de desembre del 2018, a les 17 hores.
Observador: Vicenç Roig
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) (1 ex) observat a terra, sota les menjadores, a casa seva.
Dissabte, 8 de desembre del 2018, al matí.
Observador: Pep Domènech
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex) fotografiat a la serra de can valent.
Divendres, 7 de desembre del 2018, a les 10,02 hores.
Observador: Tomás Blasco
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex) observat a la pedrera de can Gallina
Dijous, 6 de desembre del 2018, a les 17,25 hores.
Observador: Vicenç Roig
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex) observat a can Gallina
Dijous, 6 de desembre del 2018, a les 17,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex) observat volant sobre can Balasc de baix.
Dijous, 6 de desembre del 2018, a les 16,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Aligot comú (Buteo buteo) (2 ex) observats volant sobre el Migmont, a prop del casc urbà.
Dijous, 6 de desembre del 2018, a les 15,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex) observat a la Clota.
Dimarts, 4 de desembre del 2018, a les 12,30 hores.
Observadora: Rosa Simon
Puput (Upupa epops) (1 ex.) observat a Cesalpina.
Diumenge, 2 de desembre del 2018, al matí.
Observadora: Gisela Matas
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 ex.) observat al camí dels escolars.
Diumenge, 2 de desembre del 2018, a les 10,30 hores.
Observadora: Rosa Simon
Puput (Upupa epops) (1 ex.) observat al camp del costat de la Cooperativa.
Dissabte, 1 de desembre del 2018, a les 10,30 hores.
Observadora: Rosa Simon

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.
Lluers (Carduelis spinus) en una menjadora amb cacauet.

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
Càdec (Juniperus oxycedrus) del camí del puig Vicenç.

ALBUM FLICKR DE FAUNA AL WEB DE L´ANT
Es continua ampliant l´album Flickr de fotos de fauna del nostre entorn enllaçat al web de
l´ANT. Periòdicament s´hi van incorporant noves imatges.
En aquesta nota informativa reproduïm les tres últimes fotografies afegides.
Actualment hi ha 311 fitxes distribuïdes en quatre àlbums: Mamífers (9 fotos i 11 vídeos),
Invertebrats (160 fotos), Rèptils i amfibis (21 fotos) i Ocells (109 fotos i 1 vídeo).
Si teniu alguna fotografia de
fauna realitzada en el nostre
entorn ens la podeu fer arribar
per correu electrònic a la nostra
adreça:

ant.laformiga@gmail.com

CALENDARI 2019
En el lliurament de les nostres publicacions del
desembre, també s´envià el pdf del calendari del 2019.
Amb el lliurament del gener es tornarà a enviar en
format digital. És previst enviar-lo en paper als membres
de l´ANT, a primers de gener, junt amb la convocatòria de
l´assemblea general que es realitzarà el dilluns, 4 de
febrer del 2019.
El calendari és dissenyat per muntar-lo com un calendari
de sobretaula, en forma de prisma amb base triangular. El
que s´enviarà en paper està plegat i preparat per
enganxar-lo. Només cal treure el paper de la cinta
adhesiva de doble cara i enganxar-lo amb l´altre extrem
de la cartolina.
Si sou membre de l´ANT i no rebeu la convocatòria de
l´assemblea i el calendari de paper abans de mitjans de
gener, si us plau, poseu-vos en contacte amb la nostra
entitat per comunicar la incidència. Podria ser que no
disposéssim de la vostra adreça de correu ordinari de
forma correcta.

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 tres fotografies del calendari, que van obtenir el segon premi en les tres categories del 9è Concurs de fotografia naturalista
torrellenc, són:
2n Premi de l´apartat de fauna:
2n Premi de l´apartat de flora:
2n Premi de l´apartat de paisatge:

Cuquet
Roselles a contrallum
Horabaixa

Autora:
Autor:
Autora:

Isabel Mora
César Aguado
Margarida Deu

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L´ANT
En l´última reunió de la junta de l´ANT, realitzada el 10 de desembre del 2018, es va acordar realitzar
l´Assemblea General Ordinària de la nostra entitat el dilluns, 4 de febrer del 2019, a les 21 hores, al local
social de l´entitat, al casal de can Sostres, a Torrelles de Llobregat.
És previst enviar la convocatòria de l´assemblea per correu ordinari, junt amb el calendari del 2019, a
primers de gener.
Si no rebeu la convocatòria i el calendari per carta abans de mitjans de gener, si us plau, poseu-vos en
contacte amb la junta de l´ANT per comunicar la incidència i solucionar-ho.
També es tornarà a enviar la convocatòria per correu electrònic més tard però amb prou antelació.
Així mateix també es tornarà a enviar, junt amb el lliurament de les publicacions que es fa a primers de
cada mes, al febrer.
Us tornem a recordar que les reunions de junta de la nostra associació són obertes a la participació de
tots els seus membres, encara que no siguin de la junta, sense dret a vot.

ESTUDI: OCELLS EN TEMPS DE SEMBRA
Ens fem ressò d´una informació sobre un estudi impulsat per administracions i entitats per establir el possible impacte en les aus de la
sembra de llavors tractades amb productes agroquímics.
Reproduïm una informació publicada a El Punt Avui.

Estudien l’efecte de la ingesta de llavors tractades en els ocells
És un projecte pioner a Catalunya
Es durà a terme en cultius de colza i cereals de Vilademuls i Bàscara
N.A - girona - 20 desembre 2018
Un observador d’ocells en un camp sembrat, a les comarques gironines
TONI LLOBET.

La Diputació de Girona, l’Obra Social La Caixa i el Centre de
Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han posat en marxa
el projecte Ocells en temps de sembra. És una iniciativa pionera
a Catalunya que té com a objectiu estudiar l’impacte en els ocells
granívors de la sembra de llavors tractades amb productes
agroquímics en cultius de colza i cereal als municipis de
Vilademuls (Pla de l’Estany) i Bàscara (Alt Empordà). L’estudi
parteix de la hipòtesi que la ingesta d’aquestes llavors per part
dels ocells implica que els productes agroquímics que contenen
s’introdueixin en la cadena tròfica, fet que pot perjudicar el medi
ambient i la salut humana. Segons exposen els promotors d’aquest estudi, les llavors tractades poden ser una trampa ecològica per a
algunes espècies d’ocells. I és que les que no queden enterrades durant la sembra queden a l’abast dels ocells granívors, que les usen
de font alimentària. La major part d’aquests productes no són mortals, però poden afectar-les a mitjà termini. A les comarques
gironines, es cultiven anualment 32.000 hectàrees amb cereal (blat i ordi). Juntament amb les 3.500 hectàrees de colza, aquestes
extensions representen un 40% de la superfície agrícola. Amb l’estudi es vol mesurar la disponibilitat de llavors en superfície després
de la sembra de colza i cereal en finques seleccionades de Vilademuls i Bàscara. Hi col·laboraran pagesos i caçadors de la zona, que
facilitaran als estudiosos l’accés a les seves finques agrícoles i l’obtenció d’animals caçats legalment a la zona d’estudi per fer-los
anàlisis toxicològiques. L’estudi de les mostres –en un laboratori de Ciudad Real, referent a l’Estat– permetrà determinar el nivell de
substàncies químiques que es troben als ocells. L’objectiu és aprofundir en el coneixement de l’estat de salut ambiental dels
agrosistemes i establir uns criteris per millorar les pràctiques agràries.

INCIDÈNCIA A LA CENTRAL NUCLEAR VANDELLÓS II
Reproduïm una informació sobre un incident més en relació a la central nuclear Vandellós II que no ha transcendit massa. Recordem
que la central nuclear Vandellós I va haver de ser parada i desmantellada.

Una fuita d’aigua del sistema de refrigeració del reactor obliga a aturar la central nuclear Vandellòs II
ANAV i el CSN asseguren que l’incident no ha tingut conseqüències ni per a les persones ni el medi
Redacció - Vandellòs - 18 desembre 2018
Imatge de les instal·lacions de la central nuclear de Vandellòs II EL
PUNT AVUI.

La central nuclear Vandellòs II ha iniciat la seqüència de
parada no programada després que els seus responsables
hagin detectat una fuita d’aigua del sistema de refrigeració
del reactor.
El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha precisat que
els valors de la fuita, amb un valor mitjà de 19 litres per
hora, s’han mantingut “en tot moment en valors inferiors als
que estableixen les Especificacions Tècniques de
Funcionament” per a fuites no identificades –227 litres per
hora–. L’organisme apunta també que els sistemes de
seguretat de la planta han funcionat “en tot moment en la
forma prevista del seu disseny”.
L’empresa titular de la planta atòmica, ANAV, ha notificat cap a tres quarts de dues del migdia l’incident. Segons el comunicat difós
per la societat gestora, els tècnics han observat un petit increment de cabal de l’aigua recollida als embornals de l’edifici de contenció.
Segons expliquen el CSN i ANAV, l’incident no ha tingut conseqüències per a les persones ni el Medi Ambient i ha estat de classificat
com a nivell 0 preliminar en l’Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES).

STEVE CARPENTER, PREMI RAMON MARGALEF 2018
El dilluns, 17 de desembre, es va lliurar el Premi Ramon Margalef 2018 a Steve Carpenter. A continuació reproduïm la nota de
premsa del govern de la Generalitat de Catalunya.
17 de desembre del 2018

President Torra: "A Catalunya estem fermament compromesos amb el planeta i el medi ambient"
El cap de l’Executiu ha lliurat el Premi Ramon Margalef d’Ecologia 2018 a Steve Carpenter, expert en la investigació dels llacs i
dels recursos hídrics
El president Torra ha lliurat el Premi Margalef al doctor Carpenter. Autor:
Rubén Moreno

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquesta
tarda que a Catalunya “estem fermament compromesos amb el
planeta, amb el medi ambient, amb la nostra terra i també amb els
nostres mars, llacs i rius”. I ha afegit que “és pensant en les
generacions futures que les societats han ser capaces de fer canvis
profunds i avançar cap a nous paradigmes”.
En aquesta mateixa línia, ha afirmat que “l’aspiració de llibertat,
d’una societat respectuosa amb les persones i el planeta, basada en
el coneixement, la cultura, la democràcia i la pau, ha marcat la vida
de la societat catalana en els darrers temps”.
El cap de l’Executiu ha pronunciat aquestes paraules durant l’acte de lliurament del Premi Ramon Margalef d’Ecologia 2018 al doctor
Steve Carpenter, per la seva investigació en el camp de la limnologia, que estudia els llacs i l’ús racional dels recursos hídrics. Aquest
és el guardó més important que atorga la Generalitat, juntament amb el Premi Internacional Catalunya.
Durant la seva intervenció, el president ha subratllat que “des de Catalunya ens fem nostra l’Agenda 2030, amb la voluntat
d’implementar-la per donar resposta als objectius de desenvolupament sostenible que planteja i als reptes que ens afecten més
directament, com són el creixement econòmic, la inclusió social o la protecció del medi ambient”. També ha posat en relleu que “hem
estat pioners en l’aprovació de la Llei del Canvi Climàtic, aprovada pel Parlament de Catalunya amb un amplíssim consens”. Una llei,
ha dit, “pionera al sud d’Europa i una molt arriscada i avançada socialment”.
Investigació docència i divulgació dels llacs
En la catorzena edició, el jurat ha valorat del doctor Carpenter “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”. Ha qualificat el seu treball com a “creatiu i
original” i ha considerat la seva “aportació a la nostra comprensió dels llacs i l'ús racional dels recursos hídrics”.
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.
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.
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.
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 celebrà el 17 de desembre.

JANE GOODALL
Reproduïm un article publicat al diari El Punt Avui, en relació a una visita a Barcelona de la primatòloga Jane Goodall, alertant d´una
altra extinció massiva d´espècies.

“Estem provocant la sisena extinció massiva d’espècies”
Jane Goodall denuncia l’increment del tràfic il·legal d’animals, especialment amb destinació al mercat xinès
Xavi Aguilar - Barcelona - 14 desembre 2018
La primatòloga Jane Goodall va visitar ahir el bosc
inundat de CosmoCaixa. JUANMA RAMOS.

La primatòloga anglesa Jane Goodall alerta
que el planeta està experimentant la sisena
extinció
massiva
d’espècies
arran,
principalment, de la destrucció d’ecosistemes
derivada de la superpoblació humana. Durant
una visita a CosmoCaixa, la destacada científica
apuntava ahir a la desforestació, la contaminació
i l’escalfament global com les causes que
empenyen moltes espècies a l’extinció. “El
principal problema del planeta som els humans”,
va reblar.
Goodall, però, es va centrar a denunciar amb
especial intensitat el repunt de casos de tràfic
d’animals, el tercer negoci il·legal que mou més
volum de diners a tot el planeta. La
investigadora, pionera en l’anàlisi del
comportament dels ximpanzés, atribueix aquest increment de les captures il·legals i morts de determinades espècies exòtiques a la
incorporació del gran mercat xinès, que les reclama com a caprici o per al consum per suposades qualitats guaridores. “El pangolí, per
exemple, és un dels més amenaçats perquè a l’Àsia atribueixen capacitats medicinals a les seves escates”, assenyalava Goodall.
També va advertir del risc que corren espècies molt més emblemàtiques, com els lleons, arran d’un “esport de milionaris com la
caça”. Els elefants també en pateixen les conseqüències, amb l’afegit que els furtius els cerquen per vendre’n l’ivori a un preu més car
que l’or. Les banyes de rinoceront i, darrerament, els ossos de girafes per fer escultures i peces d’artesania també tenen un gran
interès per als caçadors il·legals. Goodall, missatgera de la pau de les Nacions Unides, sosté que per frenar totes aquestes activitats
cal actuar en una doble vessant. D’una banda, en la sensibilització de la població que és potencial compradora, sobretot combatent la
creença errònia dels suposats efectes beneficiosos per a la salut. De l’altra, millorant la vida de la població local sobre el terreny: “És
clau que tinguin un paper important i que hi hagi un pla alternatiu per millorar les seves vides. Un programa de preservació no pot
funcionar sense això.”
Tot i que l’Institut Jane Goodall se centra en el rescat i rehabilitació de ximpanzés, ara també impulsa des de la trentena d’oficines
que té repartides per tot el món la campanya Forever wild per visibilitzar i conscienciar contra el tràfic d’animals. La seva fundadora no
perd ni el somriure ni l’optimisme: “Tot i que l’augment de població és un problema per al medi ambient, cada cop som més gent
apassionada pels animals i amb ganes d’abordar el problema. La pròxima generació pot marcar la diferència.”
LA XIFRA : 58 anys de trajectòria acumula Goodall com a investigadora i preservadora dels ximpanzés per tot el continent africà.
Sorpresa per les burilles que ha vist a Barcelona
Amb 84 anys, la primatòloga britànica encara conserva energia per viatjar per tot el món fent tasques de divulgació i conscienciació.
De fet, li’n sobra, ja que ho fa durant més de 300 dies l’any i visita les principals capitals dels cinc continents. Ahir, en la seva fugaç
visita a Barcelona, es va mostrar especialment sorpresa per la quantitat de burilles que hi ha trobat, i ho va fer notar: “M’ha sobtat molt
la quantitat de puntes que he vist a terra i als cendrers. Això també és contaminació, i cal tenir present que es pot lluitar pel medi
ambient de moltes maneres, no només salvant animalets adorables.

NACRES
El 3 de desembre de 2018 es va publicar la resolució definitiva de concessió de subvencions a associacions i fundacions del tercer
sector ambiental de Catalunya, per al finançament de projectes d’educació i sensibilització ambiental duts a terme en règim de
col·laboració, per als anys 2018 i 2019, per part del departament de Territori i Sostenibilitat.
El projecte “La badia dels Alfacs, el santuari de les nacres” presentat per la Fundació Plegadis, com a entitat promotora i l´ANT, com a
entitat associada, no ha obtingut cap ajut, però resta a la llista de reserva en cinquena posició amb una puntuació de 53 punts.
De les 45 sol·licituds inicials s´han concedit ajuts a 17 projectes amb una dotació econòmica de 600.000 euros distribuïts en 480.000
euros per a l´exercici del 2018 i 120.000 per al 2019.

ELIMINACIÓ DE PLÀSTICS D´UN SOL ÚS
El dimecres, 24 d´octubre es va votar al plenari del Parlament Europeu, amb 571
vots a favor i només 53 en contra, la prohibició de vendre i importar productes de
plàstic d'un sol ús. D'aquesta manera, bastonets, gots per al cafè o canyetes de
plàstic haurien de desaparèixer en tres anys. L´objectiu és que per al 2021,
desapareguin tots aquests productes del mercat i se n'introdueixen els que ja tenen
una versió biodegradable.
A continuació reproduïm una informació extreta del web de la representació a
Barcelona de la Comissió Europea.
Un got i una palla de plàstic d’un sol ús, no reciclable. ALEXANDER KIM (PEXELS).

Plàstics d'un sol ús: nova normativa europea per reduir les deixalles marines
Brussel·les, 28 de maig de 2018
El volum de deixalles plàstiques que hi ha al mar és cada vegada més gran i per això la Comissió Europea proposa avui una nova
normativa de la UE aplicable als deu productes de plàstic d'un sol ús que més sovint ens troben a les platges i mars europeus, per no
parlar de les arts de pesca perdudes o abandonades. Tot plegat representa el 70 % de totes les deixalles marines. La nova normativa
és proporcionada i pensada de manera que se'n puguin aconseguir els millors resultats possibles. Això vol dir que s'aplicaran diverses
mesures en funció de cada producte. Quan hi hagi una alternativa assequible, els productes de plàstic d'un sol ús seran enretirats del
mercat. I quan no n'hi hagi cap, d'alternativa senzilla, es mirarà de limitar-ne l'ús reduint-ne el consum a nivell nacional i imposant-hi un
etiquetatge i un disseny determinats i un seguit d'obligacions que hauran de respectar els productors pel que fa a la gestió i a la
recollida de residus. La nova normativa farà d'Europa una regió capdavantera en la solució d'un problema que té repercussions globals.
«Aquesta Comissió es va comprometre a actuar en les coses grans i més importants i a deixar la resta als estats membres. Sense cap
mena de dubte, els residus de plàstic són una qüestió molt important i, per tant, els europeus han d'actuar plegats per resoldre aquest
problema perquè al final les deixalles plàstiques van a raure a la terra, al mar, a l'aire que respirem i als aliments que mengem. Les
mesures que avui proposem reduiran la quantitat de plàstics d'un sol ús que hi ha en els nostres supermercats: es prohibirà una part
d'aquests articles i se substituiran per alternatives més netes perquè la gent pugui continuar fent servir els seus productes favorits», ha
declarat avui el vicepresident primer responsable del desenvolupament sostenible, Frans Timmermans.
«És cert que l'invent del plàstic és fantàstic, però també és cert que l'hem de fer servir de manera molt més responsable. Els plàstics
d'un sol ús no són una opció econòmica ni ambiental intel·ligent i les propostes que avui presentem ajudaran les empreses i els
consumidors a evolucionar cap a alternatives més sostenibles. Tot plegat serà una gran oportunitat perquè Europa assoleixi el lideratge
mundial en aquest camp fabricant productes que d'aquí a unes dècades puguin arribar a ser imprescindibles arreu del món i que ens
obligaran a treure el més gran partit econòmic possible dels recursos que tenim tan limitats. A més, l'objectiu pel que fa a la recollida
d'ampolles de plàstic que ens hem plantejat també contribuirà a generar la massa crítica necessària perquè prosperi la indústria del
reciclatge del plàstic», ha declarat avui el vicepresident responsable d'Ocupació, Creixement, Inversió i Competitivitat, Jyrki Katainen.
Els plàstics representen arreu del món el 85 % de les deixalles marines i ens estan arribant fins i tot als pulmons i a taula en forma de
micropartícules que són presents en l'aire que respirem, en l'aigua que bevem i en els aliments que mengem i que tenen un impacte
encara desconegut en la salut. Per tant, és imprescindible resoldre el problema que planteja el plàstic i, a més, cal pensar que tot plegat
pot ser una bona oportunitat per impulsar la innovació, la competitivitat i la creació de llocs de treball.
Avantatge competitiu per a les empreses: el fet que a tot el mercat europeu hi hagi només una normativa en la matèria permetrà que
les empreses europees puguin fer economies d'escala i ser més competitives en el mercat mundial de productes sostenibles,
actualment en expansió. Mitjançant la creació de sistemes de reutilització, com ara els sistemes de consigna i reemborsament de
recipients, les empreses podran garantir un subministrament estable de material d'alta qualitat. En la resta de casos, l'incentiu que
suposa haver de trobar solucions més sostenibles pot oferir a les empreses un avantatge tecnològic sobre els seus competidors
mundials.
Una mesura per a cada producte
Segons l'Eurobaròmetre, arran d'haver intentat resoldre el 2015 el problema de les bosses de plàstic, el 72 % dels europeus declara
actualment haver-ne reduït l'ús. Per tant, ara la UE es vol centrar en deu productes de plàstic d'un sol ús i en les arts de pesca
perdudes o abandonades al mar, que a Europa representen el 70 % de les deixalles marines. La nova normativa inclou les mesures
següents:
Prohibició de l'ús del plàstic en un seguit de productes: quan hi hagi una alternativa assequible, els productes de plàstic d'un sol ús
seran enretirats del mercat; aquesta prohibició s'aplicarà als bastonets de les orelles, als coberts i plats de plàstic, a les canyetes de
plàstic, als bastonets per remoure begudes i als bastonets per lligar-hi globus inflables; tots aquests productes hauran de ser fabricats
amb materials sostenibles; a més, només es podran comercialitzar recipients de begudes fets de plàstic d'un sol ús si taps i tapes hi
romanen enganxades;
Reducció del consum: els estats membres hauran de fer reduir l'ús dels recipients de plàstic per posar-hi menjar i dels gots o
ampolles de plàstic per a activitats esportives; poden fer-ho establint objectius nacionals de reducció de l'ús del plàstic i imposant
productes alternatius en els punts de venda o fent que calgui pagar pels productes de plàstic d'un sol ús;

Obligacions dels productors: els productors hauran de contribuir a cobrir els cost de la gestió i neteja dels residus i de les campanyes
de sensibilització pel que fa als recipients alimentaris, als envasos i embolcalls (per exemple, de patates fregides i llaminadures), als
gots i envasos de begudes, als productes del tabac amb filtres, com ara les burilles de les cigarretes, a les tovalloletes humides, als
globus inflables i a les bosses de plàstic lleugeres; la indústria també rebrà incentius per desenvolupar alternatives menys
contaminants;
Objectius de recollida: els estats membres estaran obligats a fer reciclar el 90 % de les ampolles de begudes de plàstic d'un sol ús
d'aquí al 2025 mitjançant, per exemple, sistemes de consigna i reemborsament;
Etiquetatge: alguns productes hauran de portar una etiqueta clara i normalitzada que indiqui la manera com s'eliminaran els residus
que generin, l'impacte negatiu que puguin tenir en el medi ambient i la presència de plàstic; això s'aplica a les compreses higièniques, a
les tovalloletes humides i als globus inflables;
Campanyes de sensibilització: els estats membres hauran de fer
campanyes de sensibilització sobre l'impacte negatiu per al medi ambient
de les deixalles de plàstic d'un sol ús i de les arts de pesca abandonades
i sobre els sistemes de reutilització i les opcions de gestió dels residus
que generen tots aquests productes.
Pel que fa a les arts de pesca, que representen el 27 % de tots els
residus que ens trobem a les platges, la Comissió vol completar l'actual
marc normatiu implantant sistemes de responsabilitat dels fabricants
d'arts de pesca de plàstic. Els fabricants d'arts de pesca de plàstic
hauran de fer-se càrrec dels costos de la recollida de residus provinents
de les instal·lacions portuàries receptores i del seu transport i tractament;
també hauran de cobrir les despeses de les campanyes de
sensibilització. Si desitgeu més informació sobre la nova normativa pel
que fa a les arts de pesca, consulteu aquest web:
https://ec.europa.eu/fisheries/new-proposal-will-tackle-marine-litter-and-“ghost-fishing”_es
Properes etapes
Ara la Comissió remetrà les seves propostes al Parlament Europeu i al Consell perquè hi siguin aprovades. A més, la Comissió
demana a la resta d'institucions que hi donin prioritat i ofereixin als ciutadans europeus resultats tangibles abans no se celebrin les
eleccions europees del mes de maig del 2019.
Per commemorar el 5 de juny, Dia mundial del medi ambient, la Comissió engegarà una campanya de sensibilització a nivell europeu
per cridar l'atenció sobre les opcions de tria dels consumidors i posar en relleu el paper de tots i cadascun dels ciutadans en la lluita
contra la contaminació provinent del plàstic i deixalles marines.
Per descomptat que la lluita contra les deixalles marines que se generen a la UE és només una part d'un problema de dimensions
mundials. Tot i així, en assumir el lideratge en aquest sector, la Unió Europea es trobarà en una posició de força per impulsar el canvi a
nivell mundial a través del G-7 i del G-20 i a través de l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.
Rerefons
La iniciativa que avui presentem respon al compromís adoptat a l'estratègia europea del sector del plàstic per lluitar contra els residus
del plàstic perjudicials mitjançant una acció legislativa que ha estat acollida amb satisfacció pel Parlament Europeu i pel Consell, pels
ciutadans i pels interessats. Les mesures que proposem facilitaran la transició d'Europa cap a una economia circular i cap a l'assoliment
dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, a més del compromís assolit per la UE pel que fa a la lluita contra
el canvi climàtic o pel que fa a la seva política industrial.
La directiva que avui proposem es basa en la normativa existent, com ara la Directiva marc sobre l'estratègia marina o la Directiva
sobre els residus, i completa la resta de mesures existents per lluitar contra la contaminació marina, com ara la Directiva sobre les
instal·lacions portuàries receptores o les restriccions pel que fa a l'ús dels microplàstics o dels plàstics oxodegradables. Per tant, la
directiva que avui proposem segueix un enfocament similar al de la Directiva del 2015 sobre les bosses de plàstic, que va ser molt ben
acollida i ha generat una evolució molt ràpida en el comportament dels consumidors.
A més, la directiva que avui proposem produirà beneficis ambientals i econòmics; per exemple:
evitarà l'emissió de 3,4 milions de tones equivalents de CO2;
evitarà uns danys ambientals que podrien arribar a representar uns 22 000 milions d'euros d'aquí al 2030;
estalviarà als consumidors uns 6 500 milions d'euros.
A més d'abordar la qüestió de la gestió de residus, la nova normativa oferirà claredat i seguretat jurídica a les empreses i els permetrà
fer les economies d'escala necessàries per assumir el lideratge en els nous mercats d'alternatives d'ús múltiple, nous materials i millors
dissenys.
D'acord amb les exigències que suposa el programa de millora de la legislació de la UE, en la preparació de la proposta que avui
presentem s'han dut a terme consultes als interessats i una consulta pública oberta, a més d'avaluacions d'impacte molt exhaustives.
En la consulta pública feta entre el mes de desembre del 2017 i el mes de febrer del 2018, el 95 % dels enquestats es declarava
d'acord amb el fet que fos urgent i necessari prendre mesures per lluitar contra els plàstics d'un sol ús i el 79 % responia que aquestes
mesures havien de ser preses a nivell de la UE perquè fossin eficaces; d'altra banda, el 70 % dels fabricants i el 80 % de les marques
també hi coincidia dient que era urgent i necessari; de fet, el 72 % ja ha reduït l'ús de bosses de plàstic, el 38 % dels quals declara
haver-s'hi posat l'any passat.
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CALENDARI DE REUNIONS DE L´ANT
Dilluns, 14 de gener, a les 21 hores, a can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia.
Dilluns, 14 de gener, a les 21,30 hores, a can Sostres. Reunió de junta directiva.
Dilluns, 4 de febrer, a les 21 hores, a can Sostres. Assemblea General Ordinària.
Les reunions de la junta directiva de l´ANT són obertes a la participació de tots els membres de l´associació, amb veu i sense vot.
Les reunions del grup d´ornitologia són obertes a la participació de totes aquelles persones que tinguin interès en el món de les aus.

ACTIVITATS DE L´ANT
Diumenge, 13 de gener, 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.
Dijous, 31 de gener. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes de gener del 18è Concurs d´identificació
fotogràfica d´aus. Si voleu participar en aquest concurs demaneu de rebre les fotografies per correu electrònic a l´adreça: salessergi@gmail.com
El grup d´ornitologia de l´ANT té pendents de concretar dues activitats per a la segona quinzena de gener: El cens d´aus nocturnes i la segona sortida per canviar les caixes niu per als
ocells. Quan s´acordin les dates s´avisarà per correu electrònic als membres del grup d´ornitologia i als col·laboradors del taller de les caixes niu. Si hi esteu interessat en participar-hi
demaneu de rebre les convocatòries per correu electrònic.

ALTRES ACTIVITATS
Diumenge, 6 de gener, a les 10 hores, davant cal Bofill, a Torredembarra. Ocells marins Una forma diferent de saludar el nou any: equipats amb
un telescopi, i des del roquer, podrem anar descobrint estols de diferents ocells que a simple vista semblen iguals i no tots són gavines: mascarells,
corbs marins, baldrigues... Organitzada pel Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat
Dissabte, 19 de gener, de les 7,30 a les 18 hores. L’hivern a l’estany d’Ivars: la llacuna s’omple d’ocells. Sortida ornitològica a l’estany Ivars (Noguera) on a
l’hivern s’hi concentren milers d’ocells aquàtics com ara ànecs, oques, corbs marins, bernats, limícoles i, de vegades, grues i diferents
rapinyaires creant, plegats, un espectacle memorable. Inclou una ullada a un espai de secà per veure aus estepàries. A càrrec de Pedro Plans i Jordi Cebrian.
Organitzada per DEPANA. T. 932 104 679, info@depana.org, www.depana.org
Diumenge, 20 de gener, de les 9 a les 14 hores, a Montcada i Reixac. Els secrets del Turó de Montcada, tan a prop i tan desconegut. Envoltat de desgavells
urbanístics, vies de comunicació i a tocar d’una fàbrica de ciment que li ha esguerrat el perfil, aquest turó encara amaga moltes curiositats naturals que cal descobrir i
que estan en la geologia, la botànica, la història i el paisatge. A càrrec de Joan Cuyàs. Organitzada per DEPANA. T. 932 104 679, info@depana.org,
www.depana.org

AVALUACIÓ D´IMPACTE AMBIENTAL ORDINÀRIA A L´ALT ÀNEU
Recollim una informació del butlletí de Medi Ambient referent al permís d´investigació minera demanat a l´Alt Àneu.
Dijous, 13 de desembre de 2018

Territori i Sostenibilitat requerirà l'avaluació d'impacte ambiental ordinària per al permís d'investigació minera d'Alt Àneu
La Ponència ambiental ha considerat que els impactes del projecte poden ser significatius en l’entorn
L’empresa sol·licitant haurà de presentar un estudi d'impacte ambiental molt més exhaustiu que doni resposta als possibles riscos
plantejats en el tràmit d’al·legacions
Es tornaran a consultar les parts interessades i els òrgans competents, i l’expedient se sotmetrà novament a informació pública
La Ponència ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha acordat aquest dijous fixar l’obligació de sotmetre el permís d’investigació
minera a Alt Àneu (Pallars Sobirà), sol·licitat per l’empresa Neometal Spania per a tungstè i altres metalls associats, com coure i or, a avaluació
d’impacte ambiental ordinària. Després d’haver revisat la documentació que ha presentat l’empresa, les respostes als informes demanats a diferents
òrgans i entitats, i les al·legacions rebudes, l’òrgan col·legiat ha considerat que no n’hi ha prou amb una avaluació simplificada, tenint en compte les
característiques del projecte, la seva ubicació, la capacitat de càrrega del medi i el seu potencial impacte.
D’aquesta manera, el permís d'investigació s'haurà de sotmetre novament al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, durant el qual el titular
haurà de presentar un estudi d'impacte ambiental molt més exhaustiu que doni resposta als possibles riscos plantejats en el tràmit d’al·legacions. En
la tramitació, s'iniciaran de nou les consultes a les parts interessades i als òrgans competents i l’expedient se sotmetrà novament a informació pública
per efectuar una avaluació ambiental completa sobre els possibles impactes de l'activitat i declarar o no la seva compatibilitat amb el medi afectat.
La majoria de l’àmbit del permís d’investigació sol·licitat afectava el Parc Natural de l’Alt Pirineu, abastant 98 quadrícules mineres (27,5 km2) del
terme municipal d’Alt Àneu. Els treballs previstos a la documentació, amb una durada de 3 anys, incloïen la perforació de 6 sondatges d’un diàmetre
d’entre 5 i 15 centímetres i una profunditat màxima de 150 metres, en 2 plataformes de 36 metres quadrats cadascuna, ubicades prop de la pista
forestal del Port de Salau, a les cotes 1780 i 1850 metres.
El permís d'investigació és un tipus d’autorització minera que permet al promotor realitzar, dins del perímetre d’un terreny assenyalat i durant un
termini determinat, els estudis i treballs dirigits a conèixer la quantitat i les característiques dels recursos miners que poden ser objectes d’un futur
aprofitament. L’obtenció del permís d’investigació no suposaria en cap cas l’atorgament de la concessió d’explotació minera, que necessitaria encara
la corresponent tramitació.

