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SORTIDA DE CONTROL DE NIDIFICACIÓ DE LES CAIXES NIU
El dissabte, 11 de maig, a les 8 del matí, a can
Sostres, es trobaran les persones que vulguin participar
en la sortida de control de nidificació de les caixes niu
per als ocells.
Aquesta sortida de camp organitzada pel grup
d´ornitologia de l´ANT és oberta a la participació de totes
aquelles persones que hi estiguin interessades.
Com es va dir en el taller de caixes niu que es va
organitzar per la Festa Major de Sant Martí del 2018, es
convidarà als participants del taller a venir a la sortida
per veure el resultat de la feina de la construcció de les
caixes niu.
També, si n´hi ha, s´anellaran els polls.

18a MARATÓ ORNITOLÒGICA TORRELLENCA
El dissabte, 27 d´abril, al matí, de les 6 a les 13 hores, es va
realitzar la 18a Marató ornitològica torrellenca. És una activitat que
organitza cada primavera el grup d´ornitologia de l´ANT, sense
interrupció, des de l´any 2002.
Es va registrar la participació de dotze persones que, en la reunió
preparatòria del dilluns, 22 d´abril, es distribuïren en dos grups de sis
persones encapçalats per un cap de colla. Els caps de colla foren
Tomás Blasco i Juan Mora.
Els participants foren:
Grup A: Tomás Blasco, Pep Domènech, Rosa Simon, Neus
Planas, Àlex Boada i Àngels Casas. (50 espècies detectades)
Grup B: Juan Mora, Vicenç Roig, Luz Balado, Ferran Alves, Alfons
Bech i Adolf Perez. (46 espècies detectades)
Entre les 6 del matí i les 13 hores, es detectaren, entre els dos
grups, 53 espècies, que van ser les següents:
Aligot comú (Buteo buteo), Xoriguer (Falco tinnunculus), Faisà
(Phasianus colchicus), Tudó (Columba palumbus), Colom roquer
(Columba livia), Tórtora turca (Streptopelia decaocto), Tórtora
(Streptopelia turtur), Xot (Otus scops), Ballester (Apus melba),
Falciot negre (Apus apus), Abellerol (Merops apiaster), Puput
(Upupa epops) Colltort (Jynx torquilla), Picot verd (Picus viridis),
Picot garser gros (Dendrocopos major), Roquerol (Ptyonoprogne
rupestris), Oreneta vulgar (Hirundo rústica), Oreneta cuablanca
(Delichon urbica), Cuereta blanca (Motacilla alba), Cuereta torrentera
(Motacilla cinerea), Cargolet (Troglodytes troglodytes), Pit-roig
(Erithacus rubecula), Rossinyol (Luscinia megarhynchos), Merla
blava (Monticola solitaria), Merla (Turdus merula), Tord comú
(Turdus philomelos), Rossinyol bord (Cettia cetti), Bosqueta vulgar
(hippolais polyglotta), Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), Tallarol
capnegre (Sylvia melanocephala), Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus
bonelli), Bruel (Regulus ignicapillus), Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), Mallerenga emplomallada (Parus cristatus), Mallerenga blava
(Parus caeruleus), Mallerenga carbonera (Parus major), Mallerenga petita (Parus ater), Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus),
Raspinell comú (Certhia brachydactyla), Capsigrany (Lanius senator), Estornell vulgar (Sturnus vulgaris), Estornell negre (Sturnus
unicolor), Oriol (Oriolus oriolus), Gaig (Garrulus glandarius), Garsa (Pica pica), Corb (Corvus corax), Pardal xarrec (Passer montanus),
Pardal comú (Passer domesticus), Pinsà comú (Fringilla coelebs), Gafarró (Serinus serinus), Verdum (Carduelis chloris), Cadernera
(Carduelis chloris) i Gratapalles (Emberiza cirlus).
En acabar la marató els participants anaren a fer un vermut mentre repassaven la llista d´observacions realitzades.
Evolució del nombre d´espècies detectades en les divuit maratons.
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26/4/2003
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30/4/2005
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26/4/2008
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24/4/2010
30/4/2011
21/4/2012
20/4/2013
26/4/2014
18/4/2015
18/4/2015
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Merla blava fotografiada durant la marató.

BIOMARATÓ BARCELONA 2019
Tal i com s´havia programat i anunciat, ell diumenge, 28
d´abril, a les 9 del matí, al pàrquing de l´escola Can Coll, es
trobaren les vuit persones que participaren en la sortida de
camp per fotografiar el màxim nombre d´espècies d´éssers
vius i enviar-les al projecte dins de Natusfera Biomarató
Torrelles 2019, al qual s´hi pot entrar a l´enllaç
https://natusfera.gbif.es/projects/biomarato-torrelles-dellobregat-cnc-2019
L´ANT va organitzar aquesta sortida de camp per
col·laborar, per segon any consecutiu, amb la Biomarató
impulsada, a l´Àrea Metropolitana de Barcelona, per
Natusfera i el CREAF.
Calia portar mòbil o càmera fotogràfica, fotografiar
diverses espècies i, després, enviar-les a Natusfera.
City Nature Challenge és una competició científica entre
les àrees metropolitanes de diverses ciutats del món
impulsada inicialment per Inaturalist i a la que s´ha afegit
Natusfera, per valorar la biodiversitat que es pot trobar a
l´entorn de les grans ciutats.
En aquesta competició es valoren el nombre
d´observacions comunicades, el nombre d´espècies
diferents i el nombre de participants.
A banda de les observacions realitzades en la sortida de
camp organitzada, també es podien comunicar a Natusfera
totes les observacions realitzades individualment, dins
l´Àrea Metropolitana de Barcelona, entre el 26 i el 29
d´abril. Posteriorment, entre el 30 d´abril i el 5 de maig, es
poden acabar d´identificar totes aquelles observacions amb
fotografies comunicades sense identificar.
A més totes les observacions comunicades als diversos
projectes de l´ANT dins de Natusfera, realitzades entre les
dates esmentades també s´inclogueren automàticament en
el projecte de la Biomarató.

Fotos dels participants en la sortida de camp

COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT
Acompanyem com sempre aquest full informatiu amb un document, el número 204 dins de la
col·lecció.
Aquest document s´ha confeccionat amb l´article de David Sucunza Sàez publicat amb el
títol “De la selva a la sala d´operacions. Sobre el curare i les seues aplicacions
mèdiques.”, a la revista de divulgació científica Mètode. Concretament al número 99 que va
sortir a la tardor de l´any 2018.
És un exemple més de com la medicina i la indústria farmacèutica aprofita l´ús tradicional de
les plantes, basat en l´experiència consuetudinària transmesa a través de les diverses
generacions. Però en aquest cas concret, a través de la saviesa dels xamans de les tribus
indígenes de Sud-amèrica.
De l´article es desprèn que es coneixia com a curare dues preparacions diferents, amb dos
principis actius de dues plantes, Chondrodendron tomentosum i Strychnos toxifera, però que
usaven les dues com a verí, per a la caça tradicional, algunes tribus indígenes.
Mentre que la tubocurarina, procedent de la Chondrodendron tomentosum es va poder usar
per la medicina, i les investigacions posteriors van poder desenvolupar altres compostos
químics similars, amb la toxiferina, procedent de la Strychnos toxifera, no va passar el mateix
per la seva excessiva potència verinosa. Una altra planta de la mateixa família, Strychnos nuxvomica, procedent d'Àsia tropical, és la font de l'estricnina.
A continuació, i relacionat amb l´ús de plantes de la mateixa zona geogràfica, reproduïm
fragments de la Viquipèdia sobre l´ayahuasca. Cal dir que en aquesta entrada hi figura un avís
de que és sospitosa de no respectar la neutralitat del punt vista.
Ayahuasca
L'ayahuasca és una mixtura líquida, amb efectes psicoactius, considerada sagrada per alguns
indígenes de Sud-amèrica que s'obté de la planta Banisteriopsis caapi.
Origen de l'al·lucinogen
La planta de l'ayahuasca i els altres components del beuratge són originaris d'Amèrica. La
Banisteriopsis Caapi creix a la vall de l'Amazones, a l'est de l'Equador i en algunes zones del Perú,
Colòmbia i Veneçuela. Actualment, hi ha 75 ètnies indígenes de l'alt i el baix Amazones i als Andes
peruans que continuen prenent aquesta barreja psicoactiva.
Pel que fa al seu origen, existeixen documents etnogràfics que remunten el coneixement de
l'ayahuasca entre els pobles amazònics a 10.000 anys enrere aproximadament. Les diferents cultures
que la utilitzen tenen el seu propi mite sobre les seves divinitats i esdeveniments associats amb l'origen
de les mateixes tribus. També se sap que aquest al·lucinogen va ser utilitzat per la civilització inca. Des
del 1930, algunes comunitats religioses del Brasil la utilitzen en les seves cerimònies.
Dos noms relacionats amb l'ayahuasca
Richard Evans Schultes
El botànic estatunidenc, Richard Evans Schultes (1915-2001), considerat un dels pares de
l'etnobotànica, va descobrir moltes plantes psicoactives i va ser un dels impulsors que va fer possible
que l'ayahuasca esdevingués el que és ara, ja que amb el seu llibre, Les plantes dels déus, va catalogar
centenars de plantes, entre aquestes, l'ayahuasca. Schultes, per tant, no va ser el descobridor de l'ayahuasca ni va fer un descobriment important,
però és gràcies a ell que el món occidental coneix l'ayahuasca i la continua investigant. Les seves recerques en l'ayahuasca es basaven en el fet que
tenia un potencial mèdic i no de droga, com deien per exemple les autoritats estatunidenques.
Josep Maria Fericgla
Josep Maria Fericgla (1955-?) ha estat un gran personatge dins de la investigació de l'ayahuasca, ja que ha realitzat nombrosos estudis sobre la
planta, tant aquí com a la selva sud-americana. Fericgla ha publicat diversos llibres en què es veu el seu gran treball envers l'ayahuasca i la
consciència. Per tant, es pot dir que és una autoritat en aquesta matèria, ja que és un dels pioners de l'ús de l'ayahuasca en aplicacions terapèutiques
i és qui va iniciar el tractament de l'ayahuasca per a la desintoxicació de drogoaddictes.
L'Ayahuasca no vista com a droga
Les persones que defensen que l'ayahuasca no és una droga, ho fan per raons diferents. Per un costat, estan els de les sectes i el Santo Daime,
que al·leguen que és una beguda espiritual i que els obre la ment per parlar millor amb Déu. Per una altra banda, estan els indígenes, que ells no la
consideren una droga, i ho continuarien defensant si tingués totes les característiques d'una droga, ja que per a ells és una planta sagrada que els
cura i els protegeix; a més, aquest cas és una mica ambigu, ja que el seu concepte de droga i el nostre (l'occidental) són diferents. Per una altra
banda, estan els antropòlegs, psicòlegs i gent que fa servir l'ayahuasca per a fins no lucratius.
Aquests no neguen que es pugui considerar una droga, ja que alguns dels seus efectes són com els al·lucinògens, però té altres efectes que la
desacrediten i aquests serien la no addicció, el gran control que es té sobre aquesta... Uns altres antropòlegs no neguen que sigui una droga, però la
consideren una droga curativa, és a dir, que no és nociva per al cos, sinó que, al contrari, ajuda el cos a desenganxar-se de les drogues i cura
psicològicament i psíquica.
Hi ha un fet que cal remarcar, i aquest és la predisposició de certs governs a investigar pel seu compte els vertaders efectes i perills de l'ayahuasca.
Aquest és el cas de Brasil o França, que van investigar i van en veure la realitat. Brasil va legalitzar la beguda, ja que no sols va veure que la droga en
qüestió no era dolenta, sinó que consumidors habituals presentaven un millor estat de salut que altres membres d'una mateixa comunitat no
consumidora. En el cas de França, va declarar legal l'ayahuasca, ja que no és una preparació de DMT.
En tot cas, tots els defensors de l'ayahuasca, potser exceptuant els indígenes, tenen clar que la DMT és una droga, però que l'ayahuasca no té per
què ser una droga al mateix nivell que la DMT.

RECULL DE PREMSA
Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número 122 dins de la col·lecció, que porta el títol “Plataforma SOS Pirineus”. Es
tracta d´informacions recollides del diaris El Punt Avui, Ara, El Periòdic d´Andorra, del web Pirineus TV, i del diari electrònic Naciodigital, referents a la
presentació de la Plataforma SOS Pirineus, publicades entre el 4 i el 9 d´abril.
A continuació reproduïm el manifest presentat.

Manifest SOS Pirineus

1.Coll de Pal 2. Les Llosses 3. Motsó – Isona 4. La Molina

5. Salau

6. Peramea- Bretui 7. Alt Empordà 8. Vall de Ribes.

Les organitzacions i persones sota-signants ens adrecem a la societat catalana, al conjunt de municipis i Ajuntaments del Pirineu català i al Govern de
la Generalitat de Catalunya per alertar de diferents amenaces que planen sobre el medi ambient i les condicions i formes de vida del Pirineus:
BERGUEDÀ (SALVEM COLL DE PAL)
Ampliació del domini esquiable de la Molina per Coll de Pal
Allargament del telecabina Alp 2500 fins a Niu d’Àliga, comunicació de la Cerdanya i el Berguedà amb la construcció del telecadira de Coll de Pal,
bassa d’aigua de 93.000m3, nucli d’instal·lacions i aparcament de 174 vehicles. La massificació d’aquest espai tindria greus conseqüències sobre el
paisatge, el cicle hidrològic natural i la qualitat de l’aire, afectant indirectament al Parc Natural del Cadí Moixeró.
– Desdoblament de la C16 entre Berga i Bagà
Projecte d’implantació d’un carril reversible i desdoblament entre Berga i Bagà (C-16) amb un cost inicial de 178 milions d’euros i una durada de les
obres de 18 mesos. Aquesta infraestructura queda molt lluny dels interessos reals de la població de la comarca del Berguedà, i en tot cas, respon als
interessos econòmics que es deriven del turisme de neu a la Cerdanya. La seva execució comportaria la degradació del territori, la consolidació d’un
model turístic obsolet i l’abolició d’un traçat que fins a l’actualitat encara tenia usos agraris i de transhumància.
RIPOLLÈS (PLATAFORMA ATUREM EL POLÍGON CARRETERA DE LES LLOSSES)
Polígon de la carretera de les Llosses
Creació d’un nou polígon que no respon a una necessitat real de sòl industrial ja que actualment el municipi de Ripoll disposa de set polígons
industrials amb 39.509 m2 de naus disponibles i 17.662 m2 de parcel·les lliures en sòl industrial. A la resta de la comarca actualment es disposa
també d’abundant sòl disponible construït o planificat. En són alguns exemples el polígon de la Colònia Llaudet a Sant Joan de les Abadesses, el de
Niubò a Campdevànol i la Farga de Bebiè, a les Llosses.
RIBARGORÇA (OSCA)/PALLARS JUSSÀ ( PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA L’AUTOPISTA ELÈCTRICA)
Autopista elèctrica Montsó-Isona
Projecte de re-potenciació de les línies d’alta tensió Escalona-Foradada del Toscar i Escalona-Escalona: primers passos cap a la interconnexió
elèctrica pel Pirineu aragonès.
CERDANYA ( ASSOCIACIÓ SALVEM LA MOLINA)
Irregularitats urbanístiques i abandonament de infraestructures a la Molina (Alp)
1) Intent d’aprovació del POUM (09-11) que permetia triplicar les zones edificables en espai i volum, així com legalitzar irregularitats urbanístiques. Un
cop aturat gràcies a l’aplicació de vuit contenciosos i una querella criminal, el Consistori dificulta l’execució de sentències ja fermes contra el mateix.
Sense iniciar cap diàleg amb l’associació per assolir un nou POUM.
2) Manca de cura d’edificis i infraestructures.
3)Ara hi ha noves amenaces com el Pla Director “PDU La Molina-Masella” que actuaria com a “paraigua protector” de la candidatura als JJOO d’hivern
liderada per la Generalitat (Secretaria d’Esports i FGC) i recolzada per l’Ajuntament d’Alp, tots ells ens públics. Aquests projectes es retroalimenten
mútuament i poden portar a actuacions urbanístiques-mediambientals innecessàries i agressives, motivades pels interessos especulatius d’uns pocs
inversors.
4) Interessats en control dels sòls a desclassificar.

EXPLOTACIONS MINERES :
PALLARS SOBIRÀ/OCCITÀNIA (SALVEM SALAU-SIGMADOT-STOP MINE SALAU)
– Explotació de mines d’or i wolframi:
Intents d´explotació d´aquests metalls del Parc Natural de l’Alt Pirineu afectant a la capçalera de la Pallaresa, pels voltants de l’emblemàtic indret de
Salau. S’ha tombat l’intent de fer l’avaluació ambiental simplificada, i ara cal fer-la per via ordinària. Això és un intent especulatiu, donat que les
accions han baixat al créixer la mobilització, de la mà de les empreses Neo Metal Spania ( Pallars Sobirà) i Neo Metal France (Arieja) , filials de
l´Australiana Apollo Minerals Limited.
Les explotacions podrien causar contaminació d’arsènic i asbest.
BAIX PALLARS ( LO PEDRIS-SIGMADOT)
– Explotacions de Cobalt:
L’empresa minera, Cobalt Rock S.L.,relacionada amb una empresa australiana
vol obrir una mina de cobalt a Peramea – Bretui, vora estany Moncortès i dintre
del Geoparc de Conca de Tremp – Montsec .
Presentació d’ al·legacions per Lo Pedris, Ajuntament del Baix Pallars i
SIGMADOT.
Es podria produir greu contaminació dels aqüífers de l’estany de Montcortès,
la Zona humida del Prat del Comú i les fonts d’aigua dels salins de Gerri de la
Sal , o als aqüífers del mateix Noguera Pallaresa, al fer sondatges de vora 400m.
La quantitat de cobalt que hi ha no justifica l´apertura d´una mina.
L’ALT EMPORDÀ ( SIGMADOT)
– Explotacions de talc:
Intents de reiniciar-les als municipis de La Vajol, Darnius i Maçanet de Cabrenys, ja explotades per Talcos Pirenaicos, comprada per la multinacional
Talcs de Luzenac, van tancar les mines catalanes i les va dinamitar per raons de seguretat (menys Mina del Negrin). Ara l´empresa Mineralia,
associada al grup Conesa, vol obrir de nou i que en el cas de fer-se a cel obert, podria produir un gran impacte ambiental.
S’han queixat els alcaldes de les tres poblacions.
LA VALL DE RIBES- RIPOLLÈS- (SIGMADOT)
– Explotacions d’or:
En el passat segle, es va intentar l’explotació dels minerals d´or, associat a minerals d´arsènic i d´antimoni. Va fracassar, motivant una gran
contaminació. Ara, s´han demanat noves prospeccions. Afecta a: Toses, Planoles, Ribes de Freser, Campelles, Pardines i Queralbs. Els alcaldes i
Consell Comarcal ja van presentar al·legacions.
Aquest conjunt de plans i projectes urbanístics comportarà greus impactes acumulatius, tan ambientals com paisatgístics, sobre el conjunt dels
Pirineus amb importants efectes negatius sobre la mobilitat, els recursos hídrics i els aqüífers sobreexplotats, el paisatge i la sostenibilitat del territori.
CANDIDATURA PELS JOCS OLÍMPICS D’HIVERN “PIRINEUS-BARCELONA 2030”:
Fins ara la informació relativa a la candidatura “Pirineus-Barcelona 2030” ha estat gestionada amb cert secretisme i sectarisme, i amb una gran manca
de transparència i de discussió ciutadana que no ho permès portar-la a debat públic. Aquesta falta de transparència s’evidencia quan aquestes
decisions són preses des de Barcelona sense tenir en compte bona part de la pròpia població del territori.
Dins del context de canvi climàtic general en el que ens trobem, el progressiu escalfament i un creixent desordre climàtic ja evident també als Pirineus,
afectant el medi natural i als ecosistemes més fràgils, desequilibrant especialment els llocs més freds. Aquesta evolució del clima també influeix en
l’aprofitament econòmic que es fa de la neu, a causa de la irregularitat en les innivacions, siguin naturals o artificials. Per això, creiem que no es
possible assegurar la viabilitat de la realització de les proves durant els dies concrets dels JJOO. Tanmateix aquest escenari obliga a replantejar amb
urgència la forta aposta actual pel turisme de neu i a aturar les fortes inversions publiques en aquest sector.
Més enllà dels arguments climàtics exposats, el conjunt de plans i projectes que s’executarien podrien comportar uns impactes ambientals i
paisatgístics al conjunt dels Pirineus. Les inversions que es farien molt probablement no responen a les necessitats reals d’aquestes comarques i per
contra, continuen malmetent-ne els recursos hídrics ( més problemàtic en períodes de sequera, com ex. l’any 2008), descuidant-ne la mobilitat i
oblidant la necessitat d’un canvi de model socioeconòmic del territori.
Per últim, la negativa a rebre la celebració dels JJOO a països amb millors condicions climàtiques com Innsbruck (Àustria), Calgary (Canadà) i Sion
(Suïssa), ens ha de servir d’exemple de la necessitat ineludible de consultar a la ciutadania abans de prendre cap decisió, així com alertar que potser
el projecte no és viable als Pirineus.
A falta de la necessària informació que no disposem avui dia, i amb l’experiència del que ha succeït en projectes similars, ens temem que aquest
projecte arrossegui moviments especulatius i impliqui certa destrucció irreversible d’un territori tan sensible com són els Pirineus i provoqui danys a la
seva biodiversitat, a l’àmbit geològic com materials, relleus o als processos naturals. També temem que impliqui la creació d’una ocupació artificial,
precària i temporal, oposada al model d’economia sostenible que defensem. Finalment no volem la construcció d’infraestructures que quedarien
abandonades passats els Jocs.
Tot això, ara mateix, impedeix qualsevol altre posicionament nostre que no sigui un total escepticisme i una oposició inicial al Projecte dels JJOO 2030.
PER TOT AIXÒ, LES PLATAFORMES I ORGANITZACIONS SOTA-SIGNANTS ACORDEM:

Constituir la coordinadora de plataformes SOS PIRINEUS per tal d’afrontar la defensa del territori de forma conjunta, guanyar força i
poder ser més efectius. Denunciar tots aquells projectes urbanístics i d’especulació que afectin negativament al desenvolupament de la
vida al Pirineu i a la preservació dels seus espais d’interès natural i cultural. Impulsar una campanya de debat públic i d’accions de
defensa del territori abans que es doni llum verda al conjunt de projectes urbanístics i d’explotació exposats en aquest manifest. Lluitar
contra la precarietat laboral, la despoblació, la industrialització a gran escala i l’especulació.

Per tot això,
DEMANEM:
1. L’aprovació i dotació d’un règim efectiu que protegeixi les zones forestals, els espais d’interès natural i paisatgístics, així com els connectors naturals
del Pirineu català.
Les administracions públiques competents en matèria d’urbanisme han de vetllar i assegurar l’adequada preservació dels seus valors, a la vegada que
han d’impedir-ne la seva destrucció tant per temes urbanístics i miners, com per la construcció d’infraestructures o qualsevol altra intervenció que
malmeti l’entorn estimulant, a l’hora, les activitats sostenibles.
2. La Declaració de Reserva de la Biosfera, augmentant el nombre de propostes de Parcs Geològics y Miners, pel seu alt interès natural, tant biològic
com geològic, que es sumarien als actualment es troben en fase de posta en marxa, per part de SIGMADOT (Solsonès. Noguera i Llitera – Ribagorça)
tots ells als Pirineus.
2.1. Aprovar mocions de suport a la sol·licitud de declaració dels Pirineus com a reserva de la Biosfera i l’augment del nombre de Parcs Geològics.
3. La desclassificació dels boscos o altres espais forestals que incloguin les praderies i els connectors naturals com a: urbanitzables, pistes d’esquí,
llacs artificials, pàrquings, així com zones mineres, zones industrials, autopistes elèctriques…, etc.
4. Instem a tots els Ajuntaments dels Pirineus, que procedeixin a iniciar processos de revisió dels planejaments urbanístics o expedients de modificació
puntual, per a la desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i per la desclassificació dels sòls urbans no consolidats i no executats, en
terrenys amb massa forestal, fort pendent o amb impacte visual i paisatgístic. Sobretot en zones on ja hi ha hagut un fort desenvolupament urbanístic.
5. Instem a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya a aprovar un paquet de mesures que garanteixin un model socioeconòmic digne
per al Pirineu català en el qual els seus habitants siguin l’eix central de la seva política social i econòmica.
6.Un model econòmic que es basi en la recuperació dels oficis, com la ramaderia o la pagesia, preservant les espècies agràries i ramaderes pròpies i
en perill d’extinció, preservant les diferents idiosincràsies locals per crear una societat amb oportunitats en diferents sectors, entre ells els tecnològics i
de l’àmbit científic, no solament el turístic.
7. Exigim la celebració urgent d’una consulta i un debat públic en profunditat al voltant de la candidatura «Pirineus-Barcelona 2030» en relació a uns
hipotètics Jocs Olímpics d’hivern celebrats en territori Pirinenc i decidits en ciutats i despatxos aliens a la realitat del territori.
8. Reivindiquem el reconeixement de la identitat i cultura pirinenques com un llegat d’alt valor per al conjunt de la societat catalana.
9. Creació de canals que dinamitzin els processos participatius amb l’objectiu d’implicar la població en el territori.
10. Demanem a totes les organitzacions i persones interessades, adherir-se al manifest mitjançant http://www.sospirineus.cat i contribuir a la
campanya de captació de donatius per a la defensa dels espais amenaçats del Pirineu.
Aquest manifest vol ser el tret de sortida a una unitat popular pirinenca que permeti viure al Pirineu de manera digna, amb respecte cap al medi a la
vegada que amb oportunitats per a les persones que vulguin viure créixer i restar en aquest territori.
És per això que convidem a qualsevol persona o entitat a participar d’aquest procés que tot just ara comença i que ens agradaria que fos de totes i
tots. Pendents d’engegar un procés participatiu d’àmbit local que permeti aprofundir en les necessitats reals del territori.
Per a qualsevol dubte o aportació posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu: sospirineus@gmail.com
ARA AL PIRINEU ENCARA HI SOM A TEMPS, NO ESPEREM A QUE SUCCEEIXI COM EN ALTRES INDRETS!
Organitzacions que donen suport al manifest SOS PIRINEUS:
Salvem Salau, Salvem Coll de Pal, Endavant Alt Urgell, Aturem el Polígon de la carretera
de les Llosses, Salvem la Molina i Plataforma Unitària contra l’autopista elèctrica, AV Lo
Pedrís, SIGMADOT, Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST) i Naturalistes de
Girona.
La Seu d’Urgell 08-04-2019

18è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
Les solucions dels mesos de gener, febrer i març eren les següents:

Foto nº 1:

Sturnus vulgaris
Common Starling

Foto nº 2:

Accipiter gentilis
Northern Goshawk

Foto nº 3:

Anser albifrons
White-fronted Goose

Foto nº 4:

Cercotrichas galactotes
Rufous-tailed Scrub-robin

Foto nº 5:

Emberiza shoeniclus
Reed Bunting

Foto nº 6:

Calidris alba
Sanderling

Estornell vulgar
Estornino Pinto
Astor
Azor Común
Oca riallera grossa
Ánsar Careto
Cuaenlairat
Alzacola Rojizo
Repicatalons
Escribano Palustre
Territ de tres dits
Correlimos Tridáctilo

Aquestes eren les dues fotografies del concurs corresponents al mes de març, i, a sota, el text de Sergi Sales.

Les fotos del mes de març no tenien cap misteri pel gran nivell que teniu.
Per primera vegada tothom ha encertat les dues fotos.
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) - Delta de l'Ebre
Territ de tres dits (Calidris alba) - Delta de l'Ebre
Sergi Sales
El diumenge, 31 de març, en Sergi Sales ja va enviar les dues fotografies del concurs corresponents al mes d´abril. Hi havia de temps
per respondre fins el 30 d´abril.

CLASSIFICACIÓ DEL 18è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ D´AUS
Publiquem ara la classificació del 18è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus, comptant la puntuació corresponent a les sis fotografies
dels mesos de gener, febrer, març i de la primera prova extra, en cas d´empat, per ordre temporal de les respostes donades.

13,9 PUNTS:
13,7 PUNTS:
13,5 PUNTS:
13,2 PUNTS:
13,1 PUNTS:

11,7 PUNTS:
11,5 PUNTS:
11,4 PUNTS:
9,3 PUNTS:
4 PUNTS:

Marc Pérez
Jaroa López
Enric Morera
Núria Rodríguez
Bet Mejan
Montse Puig
Tomás Blasco
Lluís Estrada
Victor Iglesias
Francesc Capdevila
Pep Domènech
Vicenç Roig
Sandra Morujo

Prova final del 2014

A primers de març, Sergi Sales, va enviar les fotografies de la primera prova extra, per a la qual hi havia de temps per respondre fins el
primer d´abril. A continuació reproduïm les 3 fotografies amb les espècies marcades i la llista d´espècies existents.
1. Anas penelope
2. Anas crecca
3. Anas acuta
4. Anser brachyrhynchus
5. Anser anser
6. Ardea cinerea
7. Alopochen aegyptiacus
8. Anas platyrhynchos
9. Tadorna tadorna
10. Anas clypeata
11. Anas strepera
12. Platalea leucorodia
13. Aythia fuligula
14. Fulica atra
15. Aythia ferina
16. Tringa glarèola
17. Chlidonias hybrida
18. Philomachus pugnax
19. Larus ridibundus
20. Motacilla flava
21. Aythia collaris
22. Aythia marila
23. Vanellus vanellus

Podeu demanar de participar en el concurs a salesserg@gmail.com

OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES
Aquestes són les observacions de l´abril del 2019 de les quals hem rebut comunicació. Cal dir que totes les observacions de la 18a Marató ornitològica no s´hi han inclòs.
Dins Natusfera hi ha el projecte “Observacions ornitològiques ANT” amb més observacions ornitològiques del municipi de Torrelles de Llobregat. S´hi pot accedir des del web de l´ANT o
a l´adreça https://natusfera.gbif.es/projects/observacions-ornitologiques-ant
Abellerol (Merops apiaster) (24 ex.) observats a can Güell.
Dilluns, 29 d´abril del 2019, a les 11 hores.
Observador: Juan Mora
Abellerol (Merops apiaster) (18 ex.) observats al casc urbà.
Dilluns, 29 d´abril del 2019, a les 7,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Tórtora (Streptopelia turtur) (2 ex) observats a can Gallina.
Diumenge, 28 d´abril del 2019, a les 16,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Merla blava (Monticola solitarius) (1 ex) observat a can Gallina.
Diumenge, 28 d´abril del 2019, a les 16,10 hores.
Observador: Vicenç Roig
Esparver (Accipiter nisus) (1 ex) observat a can Gallina.
Diumenge, 28 d´abril del 2019, a les 16,05 hores.
Observador: Vicenç Roig
Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) (1 femella) observat a can Güell.
Diumenge, 28 d´abril del 2019, a les 11 hores.
Observador: Juan Mora
Mallerenga blava (Cianistes caeruleus) (1 ex.) fotografiat a can Güell.
Diumenge, 28 d´abril del 2019.
Observadora: Isabel Mora
Àguila cuabarrada (Aquila fasciata) (2 ex.) observats i fotografiats a la Biomarató.
Diumenge, 28 d´abril del 2019, al matí.
Observadors: Tomás Blasco, Pep Domènech, Rosa Simon, Neus Planas, Cristóbal Jiménez, Vicenç Roig ...
Tallarol de garriga (Sylvia cantillans) (1 mascle) observat a can Güell.
Dissabte, 27 d´abril del 2019.
Observador: Juan Mora
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) (2 ex.) un fotografiat a can Mas.
Divendres, 26 d´abril del 2019, a les 11,47 hores.
Observadora: Neus Planas
Falciot negre (Apus apus) (1 ex.) observat a can Roig.
Dilluns, 22 d´abril del 2019, a les 18,37 hores.
Observador: Tomás Blasco
Puput (Upupa epops) (2 ex.) observats a les Rovires.
Diumenge, 21 d´abril del 2019, a les 19,40 hores.
Observador: Vicenç Roig
Piula dels arbres (Anthus trivialis) (2 ex.) observats a les Rovires.
Diumenge, 21 d´abril del 2019, a les 19,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (2 ex.) observats a la passera de can Gallina.
Diumenge, 21 d´abril del 2019, a les 18,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) (1 mascle) observat a les Rovires.
Diumenge, 21 d´abril del 2019, a les 18,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) (1 ex,) observat a les Rovires.
Diumenge, 21 d´abril del 2019, a les 18 hores.
Observador: Vicenç Roig
Tallareta vulgar (Sylvia communis) (1 ex.) observat als horts de la font del Cucut.
Diumenge, 21 d´abril del 2019, a les 16,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Papamosques gris (Muscicapa striata) (1 ex.) observat a can Balasc de baix.
Diumenge, 21 d´abril del 2019, a les 17,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix) (1 ex.) observat al camí dels escolars.
Diumenge, 21 d´abril del 2019, a les 16 hores.
Observador: Vicenç Roig
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) (1 mascle) observat a can Balasc de baix.
Diumenge, 21 d´abril del 2019, a les 9,34 hores.
Observador: Tomás Blasco
Rossinyol (Luscinia megarynchos) (1 ex.) escoltat a can Roig.
Diumenge, 21 d´abril del 2019, a les 9,18 hores.
Observador: Tomás Blasco
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) (1 mascle) observat al raval Mas.
Dissab te, 20 d´abril del 2019, al matí.
Observador: Juan Mora
Papamosques gris (Muscicapa striata) (1 ex.) observat a can Reinal.
Divendres, 19 d´abril del 2019, a les 17,30 hores.
Observador: Juan Mora
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) (1 femella) observat a can Güell.
Divendres, 19 d´abril del 2019, a les 16,30 hores.
Observador: Juan Mora
Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix) (1 ex.) observat al camí del puig Vicenç.
Divendres, 19 d´abril del 2019, a les 16,30 hores.
Observador: Juan Mora
Esparver (Accipiter nisus) (1 ex) observat a can Nicolau.
Divendres, 19 d´abril del 2019, a les 16,20 hores.
Observador: Vicenç Roig

Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex) observat a can Güell.
Divendres, 19 d´abril del 2019, a la tarda.
Observador: Juan Mora
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex) observat a can Güell.
Divendres, 19 d´abril del 2019, a la tarda.
Observador: Juan Mora
Tallareta vulgar (Sylvia communis) (1 ex.) observat a can Gallina.
Divendres, 19 d´abril del 2019, a les 9,40 hores.
Observador: Vicenç Roig
Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) (1 mascle) observat a can Gallina.
Divendres, 19 d´abril del 2019, a les 9,40 hores.
Observador: Vicenç Roig
Gavià argentat (Larus michaellis) (1 ex) observat volant baix a can Gallina.
Divendres, 19 d´abril del 2019, a les 9,35 hores.
Observador: Vicenç Roig
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex) observat a can Ràfols.
Divendres, 19 d´abril del 2019, a les 9,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Oriol (oriolus oriolus) (1 ex) escoltat a can Roig.
Divendres, 19 d´abril del 2019, a les 7,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Falciot negre (Apus apus) (2 ex.) observats volant per sobre la pl. Església.
Diumenge, 14 d´abril del 2019, a les 20 hores.
Observador: Vicenç Roig
Polla d´aigua (Gallinula chloropus) (1 mascle + 9 polls) observats a la riera, a can Gallina.
Diumenge, 14 d´abril del 2019, a les 17 hores.
Observador: Vicenç Roig
Rossinyol (Luscinia megarynchos) (X ex.) escoltats a la font del Cucut i als horts.
Diumenge, 14 d´abril del 2019, a les 18 hores.
Observador: Vicenç Roig
Colltort (Jynx torquilla) (1 ex.) escoltat a can Mas.
Diumenge, 14 d´abril del 2019, a les 10,30 hores.
Observador: Juan Mora
Cucut (Cuculus canorus) (1 ex.) escoltat a can Mas.
Diumenge, 14 d´abril del 2019, a les 11 hores.
Observador: Juan Mora
Rossinyol (Luscinia megarynchos) (1 ex.) escoltat a can Mas.
Diumenge, 14 d´abril del 2019, a les 10,30 hores.
Observador: Juan Mora
Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex) observat volant cap a Catalunya en miniatura.
Diumenge,14 d´abril del 2019, a les 8,15 hores.
Observador: Emili Roig
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) (X ex.) escoltats a les penyes de can Mas i can Riera.
Dilluns, 8 d´abril del 2019, al matí.
Observadors: Tomás Blasco, Rosa Simon i Vicenç Roig
Pardal xarrec (Passer montanus) (3 ex.) observats al pati de l´escola St. Martí.
Diumenge, 7 d´abril del 2019, a les 16,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) (1 ex.) observat a la serra de can Valent.
Diumenge, 7 d´abril del 2019, a les 11,25 hores.
Observador: Tomás Blasco
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) (1 mascle) fotografiat a can Güell.
Diumenge, 7 d´abril del 2019.
Observadora: Isabel Mora
Pardal xarrec (Passer montanus) (1 ex.) fotografiat a Cesalpina.
Dissabte, 6 d´abril del 2019.
Observadora: Isabel Mora
Xoriguer (Falco tinnunculus) (3 ex) observats volant per sobre l´església.
Dissabte, 6 d´abril del 2019, a les 9 hores.
Observador: Vicenç Roig
Abellerol (Merops apiaster) (8 ex.) observats volant per sobre cal Canut.
Divendres, 5 d´abril del 2019, a les 14,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 ex.) observat a can Roig.
Divendres, 5 d´abril del 2019, a les 8,17 hores.
Observador: Tomás Blasco
Xot (Otus scops) (1 ex.) escoltat a la plaça de l´Església.
Divendres, 5 d´abril del 2019, a les 5,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex) observat a can Roig.
Dijous, 4 d´abril del 2019, a les 19 hores.
Observador: Tomás Blasco
Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex) observat volant alt per sobre el casc urbà.
Dijous, 4 d´abril del 2019, a les 7,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Ballester (Apus melba) (1 ex) observat a can Sostres.
Dilluns, 1 d´abril del 2019, a les 20,15 hores.
Observador: Tomás Blasco
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex) gravat el so a l´església.
Dilluns, 1 d´abril del 2019, a les 14,24 hores.
Observador: Tomás Blasco
Puput (Upupa epops) (1 ex.) observat cantant des d´una teulada al c. Frederic Coromines.
Dilluns, 1 d´abril del 2019, a les 8 hores.
Observador: Vicenç Roig

LLISTA DE PRIMERES OBSERVACIONS D´ESPÈCIES ESTIVALS D´AUS
Una de les activitats que realitza cada any el grup
d´ornitologia és la llista de les primeres observacions
d´aus estivals. Es tracta de recollir la primera observació
de cada espècie dels diversos observadors locals.
De moment, fins al 30 d´abril, ja s´han aportat la primera
observació d´Oreneta cuablanca, Oreneta vulgar, Colltort,
Ballester, Mosquiter pàl·lid Tórtora, Cucut, Xot, Falciot
negre, Abellerol, Rossinyol, Bitxac rogenc, Mosquiter de
passa, Mosquiter xiulaire, Tallareta vulgar, Piula dels
arbres, Bosqueta vulgar, Tallarol de garriga,
Papamosques gris, Mastegatatxes, Oriol i Cotxa cua-roja..
Ara, per tant, en els mesos de maig i juny, les espècies
més tardanes, es podran recollir les primeres
observacions de la resta de les aus estivals que encara no
s´han comunicat: Àguila marcenca, Falcó mostatxut,
Enganyapastors, Siboc, Corriol petit ...
Podeu comunicar les vostres observacions (espècie, dia,
hora, lloc i observadors) al grup d´ornitologia.
Per a comunicar-ho veniu a les reunions d´ornitologia, també podeu donar les dades a un membre del grup o ho podeu enviar per
correu electrònic a l´adreça de la nostra associació:
ant.laformiga@gmail.com
Després, com cada any, es publicarà la llista de primeres observacions d´aus estivals a Torrelles de Llobregat en aquest full
informatiu.

FAUNA MORTA
Informa Juan Mora que el dissabte, 20 d´abril, al camí, entre els horts i la riera, a prop
de ca la Flora, hi va observar un exemplar de Mussaranya vulgar (Crocidura rússula)
mort.
Informa Vicenç Roig que el divendres, 19 d´abril, al mateix lloc, en va observar dos
exemplars morts de Mussaranya vulgar (Crocidura rússula). També no gaire lluny va
observar un exemplar mort de Ratolí (Mus sp). I a la carretera de Torrelletes un exemplar
de Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) atropellat.
Informa Tomás Blasco que el dimarts, 23 d´abril va observar dos exemplars morts de
Ratolí (Mus sp) a la serra de can Ros. Un dels trossejat.
Informa Cristóbal Jiménez que, durant la Biomarató, el diumenge,28 d´abril, a can
Nicolau, va fotografiar un Ratolí domèstic (Mus musculus) mort al camí.
Si observeu algun exemplar de fauna silvestre
mort comuniqueu-nos-ho, si us plau.

AMTU
Ens fem ressò d´una informació del diari El Punt Avui sobre l´Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Aquesta
associació de municipis estudia projectes de transport més flexibles que s´adaptin a nuclis poc poblats com ara el transport a demanda.

Catalunya es prepara per al repte del transport flexible
L’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà desenvolupa la tecnologia per ajustar l’oferta a les necessitats
dels viatgers
Treballen en la creació d’un consorci que ho faci possible
Marta Membrives - granollers - 9 abril 2019
Fer que el transport públic arribi a tots els racons del
territori i s’adapti a les necessitats reals dels viatgers.
Aquest és el repte que afronta l’Associació de Municipis
per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), que ha
assumit de part de l’Autoritat del Transport Metropolità
(ATM) de la Generalitat l’encàrrec de desplegar el
transport flexible a Catalunya i treballa en les
innovacions tecnològiques i els canvis administratius
necessaris per començar-lo a fer realitat l’any vinent.
El transport flexible és la modalitat de transport públic
per donar resposta a la demanda real en cada moment
sense línies preestablertes, ni horaris ni parades fixes. Es tracta d’oferir mobilitat a la carta, flexibilitzar l’oferta, fer-la més competitiva,
més eficient econòmicament i més sostenible ambientalment. El president de l’AMTU, Jordi Xena, explica que l’objectiu final és
“fomentar l’ús del transport públic per sobre del vehicle privat” i que es converteixi en una alternativa “real”.
El primer pas ha estat el desenvolupament d’una xarxa de transport a demanda amb gestió centralitzada que l’AMTU va començar a
desplegar el novembre del 2016 a Pineda de Mar i que ara es presta a onze municipis, als quals se n’afegeixen tres més on és
l’operador del transport el que gestiona directament l’app en què es poden sol·licitar els serveis. La diferència entre aquesta xarxa i
altres serveis que es coneixen com a transport a demanda, explica el president de l’AMTU, és que en aquest cas no hi ha horaris
preestablerts i són els usuaris els que en el moment de fer la reserva, el dia abans, diuen a quina hora necessiten el transport. En nuclis
de població poc densos del Pallars o al Berguedà, hi ha poblacions petites que disposen d’un servei a demanda amb horaris
preestablerts que uneix les poblacions amb les principals parades de bus que enllacen amb la resta de la xarxa de transport públic. Un
servei semblant, també amb horaris fixos, és el que ofereix un operador de transport en pobles de les comarques gironines com ara la
Garrotxa, la Selva i el Ripollès.
L’objectiu de l’AMTU és obrir el ventall de l’oferta i ajustar-la a les necessitats dels usuaris. De moment, la majoria dels serveis els
presten amb taxis, que poden ser compartits, amb tarifes regulades per cada ajuntament, perquè es tracta del sistema més rendible per
donar resposta a la baixa demanda d’urbanitzacions i nuclis urbans allunyats del centre de poblacions on hi ha els serveis bàsics i les
parades de transport que enllacen amb altres municipis. La idea és que s’hi puguin incorporar autobusos per a serveis flexibles amb
més demanda.
L’AMTU desenvolupa a hores d’ara la plataforma tecnològica que servirà per iniciar el servei de transport flexible. Segons el seu
president, el desplegament es podrà encetar el 2020, amb proves pilot en diversos municipis. “Aquest any quedarà enllestida la
tecnologia necessària”, assegura Xena, que remarca que es tracta d’una iniciativa pública a la qual es podran afegir tots els operadors
de transport públic. També es treballa en la creació del Consorci Local per la Mobilitat, l’ens format en un 49% per l’AMTU i en un 51%
pels ajuntaments, que ha de permetre gestionar les línies de transport flexible. L’AMTU té actualment 105 entitats associades d’arreu
de Catalunya: 100 municipis, quatre consells comarcals i una entitat municipal descentralitzada, amb una població representada de dos
milions d’habitants i un volum de viatgers urbans transportats de prop de 42 milions anualment.
LES FRASES
Implantarem un transport ajustat a les necessitats dels viatgers per ser més eficients i donar millor servei als usuaris
Treballem en la tecnologia i els canvis administratius perquè el transport flexible estigui a punt l’any que ve
L’objectiu final és fomentar l’ús del transport públic per sobre del vehicle privat
Jordi Xena, president de l’AMTU
Jornades per compartir experiències internacionals
La XV Jornada Catalana de la Mobilitat, que l’AMTU organitza demà i dijous a Caldes de Montbui, vol ser un espai monogràfic per
debatre sobre el transport flexible i compartir experiències internacionals. Hi participaran experts que han treballat en l’aplicació de
solucions de transport flexible a Finlàndia, Alemanya i també a Dinamarca, l’únic cas comparable al que es vol fer a Catalunya. Allà la
iniciativa dels operadors de transport ha permès aplicar el transport flexible a tot el país, el FlexDanmark. En la jornada hi haurà experts
en sistemes de transport dels Països Baixos i Suècia, que donaran la visió europea sobre aquest tema. També s’abordaran aspectes
com ara la ciberseguretat del transport flexible. La cloenda servirà per presentar la marca amb què es coneixerà el transport flexible a
Catalunya. Les tres administracions implicades en el desplegament –Generalitat, ATM i AMTU– donaran a conèixer el full de ruta de la
implantació del transport flexible al territori. En el marc de la jornada, se celebrarà el MobiliCat, el primer fòrum de trobada del sector a
Catalunya.

AGÈNCIA DE PATRIMONI NATURAL I BIODIVERSITAT
Ens fem ressò de la nota de premsa del govern de la Generalitat sobre la tramitació al Parlament de la proposició de llei per a la
creació de l´Agència de Patrimoni Natural i Biodiversitat.
10 abril 2019

Nou impuls a la creació de l'Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat
Supera el debat a la totalitat al Parlament la proposició de llei per a la creació del nou ens que aglutinarà la protecció, la
planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya
La proposició de llei presentada conjuntament pels Grups parlamentaris de Junts per
Catalunya, Republicà, Socialistes i Units per Avançar, i Catalunya en Comú Podem
per a la creació de l'Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat ha superat el debat
a la totalitat al Ple del Parlament. D’aquesta manera, comença el tràmit parlamentari
per a l’aprovació de la llei.
La norma ha de permetre la creació d’un nou ens que aglutinarà la protecció, la
planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya,
tant en l'àmbit continental com marí. L’objectiu és potenciar la conservació del
patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, amb criteris d'integritat,
sostenibilitat, persistència i eficiència. Es dona resposta, així, a una reivindicació
històrica d’entitats, administracions i organismes vinculats a la conservació de la natura
a Catalunya. Per tant, es vol crear una estructura independent per a aquest àmbit, com
ja succeeix amb altres àmbits de les polítiques ambientals a Catalunya, com són
l’aigua i els residus, que sí disposen d’una agència pròpia.
És la segona vegada que s’inicia el tràmit parlamentari per a crear aquest ens. La
primera va ser el setembre de 2017, però la tramitació va quedar aturada en acabar la
legislatura.
En la línia d’Europa
Amb la nova agència, Catalunya segueix el model dels països més capdavanters
d’Europa en aquest àmbit, en la línia del que estableix Nacions Unides i Europa envers
la pèrdua progressiva de biodiversitat. Per exemple, l’Estratègia europea sobre
Biodiversitat, aprovada el 2011, insta els membres a prendre mesures fins al 2020 per
aturar-la, mentre que a escala mundial, Nacions Unides va promoure el Conveni sobre
la Diversitat Biològica durant la Cimera de la Terra el 1992. L’Agenda Global de Desenvolupament Sostenible 2030 també inclou
objectius en aquest àmbit, vinculant per primera vegada el desenvolupament sostenible amb la conservació del patrimoni natural. A
més, el Pla estratègic de la diversitat biològica 2011-2020, i el Pla d’acció dels governs subnacionals, ciutats i altres autoritats locals
2011-2020, insta els governs a coordinar-se, a totes les escales per ser efectius en la conservació i ús sostenible de la diversitat
biològica. Des d’una perspectiva econòmica, el cost per incomplir l’objectiu de la Unió Europea d’aturar la pèrdua de la biodiversitat per
al 2020 es calcula en 50.000 milions d’euros anuals.
La creació del nou ens suposa un conjunt d’avantatges:
·
Estructura més sòlida i estable en el temps: es crea un ens amb personalitat jurídica pròpia i caràcter permanent, que aportarà la
solidesa necessària per impulsar unes polítiques de conservació del patrimoni coherents i sostingudes en el temps. I és que, en els
últims 25 anys, aquest àmbit de l’Administració ha patit modificacions reiterades d’adscripció i d’organigrama que han dificultat el
desenvolupament adequat d’aquesta tasca.
·
Elevada autonomia: l’agència serà independent i amb un elevat grau d’autonomia, la qual cosa facilitarà la concentració de
recursos, la visibilitat de les polítiques de conservació i el potencial de resposta.
·
Executivitat i agilitat d’acció: aquesta autonomia i el seu règim jurídic, aportaran agilitat en la implementació dels programes de
protecció del medi i a l’hora d’abordar nous reptes i urgències sobrevingudes.
·
Més recursos econòmics per al patrimoni natural: l’agència comptarà amb fonts de finançament pròpies, que se sumaran als
recursos provinents dels pressupostos de la Generalitat, de manera que es dotarà aquest àmbit, històricament infrafinançat, dels
recursos necessaris per equiparar-lo als estàndards europeus.
·
Pluridisciplinarietat, expertesa i suficiència dels recursos humans: l’agència permetrà vehicular la pluridisciplinarietat, l’expertesa i
la suficiència dels recursos humans necessaris per abordar un àmbit tan complex i divers, cosa que la rigidesa de la funció pública
dificulta.
Un territori especialment ric i divers, però també amenaçat
Catalunya és rica i diversa pel que fa a biodiversitat, amb més de 400 espècies d’animals vertebrats, més de 10.000 espècies
d’animals invertebrats i més de 4.000 plantes vasculars. Acull 12 vegades més hàbitats d’interès comunitari per unitat de superfície que
el conjunt d’Espanya, 6 vegades més que Itàlia, 3 vegades més que Portugal, 13 vegades més que França, 14 més que Suècia o Gran
Bretanya i 15 més que Alemanya.
Tanmateix, els indicadors globals evidencien una pèrdua continua de biodiversitat a Catalunya. En concret, el càlcul per a Catalunya
del Living Planet Índex (LPI), un indicador adoptat pel Conveni sobre la Diversitat Biològica i els objectius d’Aichi, mostra una
disminució del 22% de les poblacions de 258 espècies de vertebrats i invertebrats per al període 2002-2016.

OBSERVATORI DE PAPALLONES
Ens fem ressò de l´Observatori ciutadà de papallones que ha impulsat el CREAF. Es tracta
d´aprofitar la ciència ciutadana mitjançant el voluntariat per mesurar la biodiversitat de les
ciutats i dels seus parcs urbans.
Reproduïm dues notes informatives de l´Observatori Metropolità de Papallones de
Barcelona i de l´Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes.

#ciència
ciutadana
L'ecologia ens mou
Fes-te voluntari dels nostres Observatoris Ciutadans de Papallones
Parcs i platges metropolitans - Des d'avui mateix pots formar part del nou Observatori Metropolità de Papallones (mBMS). Comencem amb una
prova pilot als parcs metropolitans del parc de la Muntanyeta (Sant Boi de Llobregat), al parc de la Fontsanta (Sant Joan Despí i Esplugues de
Llobregat), al parc del Turonet (Cerdanyola del Vallès), al parc dels Pinetons (Ripollet), al parc del Torrent de la Font i del Turó de l’Enric (Badalona),
al parc del Tramvia(Montgat i Tiana), a la Platja de Castelldefels, i a la Platja de Gavà.

L’Observatori
Participa a l’observatori metropolità de papallones!
Una iniciativa de ciència ciutadana que pretén millorar el coneixement de la biodiversitat dels parcs i platges de l’àrea metropolitana de Barcelona.
L’observatori està impulsat pel LET, el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona que formen l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona (IERMB), el CREAF i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
El projecte segueix amb la voluntat de completar la tasca del Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS; www.catalanbms.org/es/), que porta
més de 20 anys estudiant les papallones per tot Catalunya, i de l’observatori de papallones urbanes (uBMS; ubms.creaf.cat/ ), que des de fa un any
estudia les papallones dels parcs de les ciutats de Madrid i Barcelona.
La primera fase de l’observatori s’inicia en 6 parcs i dues platges metropolitanes. Com a segona fase, al 2020 es planteja ampliar-ho al conjunt de
la xarxa de parcs i platges metropolitans.
Concretament s’inicia al parc de la Muntanyeta (Sant Boi de Llobregat), al parc de la Fontsanta (Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat), al parc
del Turonet (Cerdanyola del Vallès), al parc dels Pinetons (Ripollet), al parc del Torrent de la Font i del Turó de l’Enric (Badalona), al parc del Tramvia
(Montgat i Tiana), a la Platja de Castelldefels, i a la Platja de Gavà.
L’objectiu de l’observatori és:
Conèixer la biodiversitat de la xarxa de parcs i platges metropolitans, prenent com a cas d’estudi la presència de papallones diürnes, un insecte
que dóna molta informació per poder valorar i millorar la biodiversitat de diferents hàbitats, també dels metropolitans.
Avaluar els resultats de la gestió de la biodiversitat dels parcs i platges metropolitans
Iniciar la primera fase en l’estudi de la diversitat de papallones en els prats secs mediterranis, un ambient especialment ric en biodiversitat.
L’ observatori s’emmarca en el Pla de Millora de la Biodiversitat dels parcs i les platges. Aquests espais metropolitans sovint ocupen una posició
intermèdia entre el teixit urbà metropolità i els grans espais naturals. Malgrat són uns grans desconeguts a nivell científic, acullen molta biodiversitat i
tenen un gran valor socioambiental. Poden tenir, a més, un paper destacat en la connectivitat ecològica del territori, facilitant l’entrada de la fauna
nativa salvatge a les ciutats. Per això, l’estudi vol seguir les papallones d’aquests espais metropolitans i ser a la vegada un laboratori per provar
estratègies per millorar l’abundància i diversitat d’aquest grup d’insectes.
En breu comencen els cursos gratuïts d'identificació de papallones per les persones voluntàries que s'apuntin! Informa't a http://mbms.creaf.cat.
Jardins de la ciutat de Barcelona- Després del primer any l'Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes (uBMS) busca nous voluntaris per ampliar
el seguiment de papallones a nous jardins de la ciutat de Barcelona. Aprendràs a identificar papallones i descobriràs que a la teva ciutat n'hi ha més
de 50 espècies diferents!
I si en vols més, tens moltes oportunitats de viure la natura amb nosaltres!

L’Observatori
L’Observatori ciutadà de papallones urbanes uBMS neix com una xarxa col·laborativa
de voluntaris que uneixen esforços per obtenir dades sobre les poblacions de
papallones a les ciutats de Barcelona i Madrid. Així s’obtindran dades rellevants per
avaluar i entendre la biodiversitat urbana, i amb això eines de gestió que fomentin el
seu augment a les nostres ciutats.
El uBMS s’uneix a la xarxa internacional de Programes de Seguiment de Papallones
(abreujats BMS, de l’anglès Butterfly Monitoring Schemes), vigent en més de 25
països, entre ells el programa BMS España i el CBMS Catalunya.
L’objectiu general és obtenir dades mensuals de presència i abundància de les
espècies presents a les ciutats de Barcelona i Madrid al llarg dels anys per així aconseguir els objectius específics:
Conèixer la diversitat de papallones a les nostres ciutats i la seva evolució al llarg del temps
Crear un indicador de qualitat de biodiversitat urbana
Entendre quines característiques de la ciutat fomenten la biodiversitat i quines la limiten
Proporcionar recomanacions de gestió dels jardins i el seu entorn per afavorir la biodiversitat a les ciutats

10è CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA TORRELLENC
L´ ANT organitza, cada dos anys, el concurs de fotografia naturalista torrellenc. Enguany, coincidint amb la Festa Major de Sant Martí
es realitzarà la desena edició i s´ha renovat de forma que caldrà presentar les fotografies en format digital.
A continuació reproduïm les bases amb prou antelació per poder presentar les fotografies a la primera quinzena d´octubre.

BASES
OBRES: Màxim 2 fotografies per apartat i autor/a.
MIDES I PRESENTACIÓ: En format digital JPG, amb un mínim de 1200 píxels en el seu costat major,
amb una mida màxima d´arxiu de 10 MB.
LLIURAMENT: Per correu electrònic a l´adreça ant.laformiga@gmail.com. Cal posar com a assumpte o
tema Concurs de fotografia naturalista. Al text cal posar el títol de la fotografia i el nom de l´autor.
JURAT: Estarà format per persones enteses en fotografia i natura.
EXPOSICIÓ: Les fotografies s´exposaran a la sala d´exposicions de la Biblioteca Pompeu Fabra.

CALENDARI
DATA D´ADMISSIÓ: A partir de l´1 d´octubre i fins el dimarts, 15 d´octubre del 2019.
PRESELECCIÓ: Dilluns, 21 d´octubre del 2019.
REUNIÓ DEL JURAT: Dilluns, 4 de novembre.
LLIURAMENT DELS PREMIS: El dijous, 7 de novembre del 2019, a les 20,30 hores, a la Biblioteca
Pompeu Fabra.
EXPOSICIÓ: Del 8 al 25 de novembre del 2019, a la Biblioteca Pompeu Fabra.

PREMIS
APARTAT FAUNA:
APARTAT FLORA:
APARTAT PAISATGE:

1r. Premi 60 € - 2n. Premi 30 €
1r. Premi 60 € - 2n. Premi 30 €
1r. Premi 60 € - 2n. Premi 30 €

NOTES
No estan permeses manipulacions que suposin alteració de la informació visual registrada originàriament per l’objectiu de la
càmera i que recull el suport; és a dir, afegir, eliminar, desplaçar o modificar qualsevol element de la imatge . S’accepta
convertir de color en blanc i negre, enquadrar o retallar una part de la imatge o filtrar-les.
L´organització farà imprimir les 6 fotografies seleccionades de cada apartat.
Cada persona concursant tindrà dret a un sol premi per apartat.
Les obres premiades i seleccionades de cada apartat, després de l´exposició, seran dipositades a l´arxiu de l´ANT i podran
ser publicades per la nostra entitat.
L´organització es reserva el dret de suspendre el concurs si no es presenten un mínim de fotografies.
Els premis, a judici del jurat, podran declarar-se deserts.
En l´apartat de fauna no s´admeten fotografies de nius, polls i/o animals en captivitat.
Totes les fotografies han de ser realitzades a l´àmbit local de Torrelles de Llobregat.
El fet de participar en aquest concurs suposa l´acceptació d´aquesta normativa i de les bases.

Organitzat per l´

PETICIÓ DE MORATÒRIA URBANÍSTICA AL MONTSENY
Després de la moratòria urbanística declarada a la Costa Brava, ara, algunes entitats en demanen una per al Montseny. Reproduïm
una informació del diari El Punt Avui.
Entitats ecologistes demanen una moratòria per a nous projectes al Montseny
Han formalitzat la petició aquest dimarts al matí al Palau de la Generalitat
Ferran Polo – Barcelona - 09/04/2019 Barcelona
Els representants de les diverses entitats en el moment de registrar la
demanda | CSM

Representants de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny
(CSM), de la Lliga per la Defensa dels Espais Naturals (Depana), de la
Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya (FEAC) i SEO Bird Life han
registrat aquest dimarts al matí una petició a la Generalitat per demanar una
moratòria “per a tota classe de nous projectes ambientals” i “per a la
concessió de llicències d’obres” dels projectes urbanístics, extractius i
d’infraestructures al massís.
Les entitats demanen que la moratòria sigui efectiva a partir del 15 de maig
d’aquest any i que afecti l’àrea compresa pels límits geogràfics determinats
pel Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc
Natural del Montseny de l’any 2008. Entenen que ha de ser efectiva mentre
no s’hagi definit el nou marc legal de protecció del Parc Natural del Montseny.
Les entitats recorden que la suspensió judicial del pla especial de 2008 “ha fet retrocedir la protecció jurídica específica d’aquest espai natural a la
situació existent l’any 1977” i “ha permès la proliferació d’un seguit de projectes de tipus urbanístic, extractiu i d’infraestructures” que “posen en perill,
fins i tot, la supervivència dels hàbitats” on viuen espècies com el tritó del Montseny.
La CSM i les altres entitats estan treballant per presentar al Parlament una Iniciativa Legislativa Popular per generar un nova normativa de protecció
del massís que entenen que ha de ser “clara i perdurable”.
La petició ha estat adreçada a la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que fins fa unes setmanes era alcaldessa de la Garriga, un dels
municipis que formen part del Parc Natural del Montseny.

CATÀLEG DE VERTEBRATS DEL MONTNEGRE
A l´informatiu dels parcs de la Diputació de Barcelona s´informa de l´encàrrec del catàleg de vertebrats del Parc del Montnegre i el
Corredor. Segons es diu en la informació no es tracta de cap treball de camp sinó del recull de les dades dels diversos bancs de dades
i de diversos estudis previs.
S'elabora el catàleg de vertebrats del Parc del Montnegre i el Corredor
21/04/2019
Siboc a la soca d'un arbre. Autor: Enric Badosa

L’objectiu d’aquest catàleg és inventariar el patrimoni de la fauna vertebrada, és a
dir, peixos, amfibis, rèptils, ocells i mamífers del Parc del Montnegre i el Corredor.
En aquesta relació actualitzada dels vertebrats que actualment viuen o s’han
observat al Parc, s’han comptabilitzat 175 espècies de vertebrats; la majoria d’elles
durant tot l’any (amfibis, rèptils, ocells residents i mamífers), però algunes només
una part de l’any (diverses espècies de ratapinyades i ocells estivals reproductors).
El grup més ben representat és el dels ocells nidificants (91 espècies), seguit dels
mamífers (44 espècies: 17 ratapinyades i 27 mamífers “terrestres”), rèptils (18
espècies), amfibis (14 espècies) i peixos (8 espècies).
Lògicament, si es tenen en consideració les espècies d’ocells no nidificants
(hivernants, estivals no reproductores i de pas) i les espècies antigues i/o dubtoses
dels altres grups biològics restants, la riquesa específica s’incrementa notablement i,
en certa manera, de forma poc acurada o artificiosa. La riquesa passaria de 175
espècies a 267.
L’elaboració del catàleg l’ha fet el biòleg Pere Alzina i Bilbeny amb treball exclusivament de gabinet, és a dir, que no s’ha realitzat treball de camp.
Les fonts principals d’informació han estat l’Ornitho.cat, el Banc de dades de biodiversitat, diferents estudis previs encarregats pel Parc i informació
matisada per experts en diferents grups de vertebrats.
De cada espècie es descriu la seva distribució de forma succinta i es relaciona amb les figures de protecció legal i del seu estat de conservació en
funció de les categories de la Unió Internacional de Conservació de la Natura (UICN) sempre i quan existeixin en un marc català (peixos, ocells i
ratapinyades). El catàleg inclou també les espècies exòtiques que s’han establert al Parc, de forma més o menys consolidada; i aquest tipus
d’espècies representa un 9,7 % del total inventariat.
En els espais naturals tan propers a zones densament poblades com el Parc del Montnegre i el Corredor, segurament aquest catàleg es pot veure
modificat en breu per la detecció de noves espècies tant autòctones com exòtiques. L’elevada freqüentació comporta riscos com un increment
d’entrada d’espècies exòtiques, però també és una oportunitat per recollir informació; per això, animem els visitants a compartir les observacions de
fauna i flora a través de NaturaList durant les seves visites al Parc i a consultar l’Aguait per saber les espècies de fauna i flora que s’han observat el
darrer mes en aquest espai natural protegit.

CAMPANYA DE DEPANA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE LES TORTUGUES
Depana informa en el seu web de la campanya de sensibilització que desenvolupa en el projecte educatiu “D´on venen les tortugues”.
A continuació reproduïm la informació del web i dues informacions sobre tràfic d´espècies protegides dels diaris Ara i Vilaweb.
Projecte educatiu: D’on venen les tortugues?
A DEPANA treballem per una major implicació de les Administracions en les problemàtiques associades al comerç de fauna exòtica.
Per aconseguir, entre altres coses, que s’elaborin lleis que restringeixin l’ús indiscriminat d’espècies exòtiques o que s’estableixin
procediments administratius que millorin la gestió d’aquest tipus d’animals per part de les Administracions i altres agents implicats.
D’on venen les tortugues?
DEPANA va endegar el 2014 un projecte educatiu anomenat “D’ON VÉNEN LES TORTUGUES” subvencionat per l’Ajuntament de
Barcelona i adreçat als escolars dels darrers cursos d’educació primària i primers de l’ESO.
Aquesta projecte va néixer amb l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar als nostres infants i joves sobre la greu problemàtica que
suposa la tinença d’animals exòtics com animals de companyia.
Aspectes ètics com el respecte pels animals i per la natura així com la importància de la conservació de la biodiversitat, evitant la
introducció d’espècies exòtiques, són aquells que des de DEPANA volem transmetre amb aquest projecte.
I d’aquí el seu títol, D’ON VÉNEN LES TORTUGUES que no vénen de les botigues o dels zoològics sinó que tenen un lloc d’origen
ben diferent. Són animals que provenen de la natura i que, en cap cas, se les hauria de considerar animals de companyia.
Aquests últims són doncs, únicament, el gat i el gos, amb milers d’anys de domesticació per part de l’home. I aquesta realitat l’hem
volgut difondre a les nostres escoles mitjançant una metodologia amena i didàctica en format de presentació de power point seguida
d’un petit debat que fomenti la reflexió i la participació dels escolars.
Estem tenint una bona acollida i d’aquesta manera volem contribuir en l’educació dels més joves cap a una visió de la relació de
l’ésser humà amb el medi respectuosa.
Si pertanys a un centre educatiu, contacta amb nosaltres! info@depana.org
Intervenen 76 cries vives de tortuga protegida a l’Aeroport del Prat
Són d'una espècie de les Seychelles, una de les més grans del món
ACN Barcelona - 10 d'abril de 2019 - Vilaweb
Les cries de tortuga amagades a l'equipatge d'un passatger a l'aeroport del Prat

La Guàrdia Civil ha intervingut 76 cries vives de tortuga protegida a l’Aeroport del Prat.
Un passatger italià les transportava en el seu equipatge i va ser interceptat el 5 d’abril a la
duana de la Terminal 1. Venia en un vol procedent de les Illes Seychelles amb escala a
Doha (Qatar). Els agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil van dipositar les cries al zoo de
Barcelona i al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya. L’espècie de
tortuga, ‘Aldabrachelys gigantea’, és originària de l’arxipèlag de Seychelles i es considera
com una de les més grans del món. Els mascles van arribar als 250 quilos i les femelles
fins als 165. Poden viure fins a 165 anys. Està protegida per la Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de
Fauna i Flora Silvestres.
Troben 1.500 tortugues vives lligades amb cinta adhesiva en maletes a l'aeroport de Manila
Els rèptils pertanyen a espècies rares i protegides i estan valorats en uns 76.000 euros
Barcelona 04/03/2019 ARA
Les tortugues han aparegut lligades amb cinta, en una imatge cedida per les autoritats
duaneres / EFE

Les autoritats filipines han trobat 1.529 tortugues exòtiques vives,
embolicades en cinta adhesiva, a l'interior de quatre maletes abandonades a
l'aeroport de Manila, segons ha informat l'oficina de duanes del país asiàtic.
La troballa es va produir diumenge, quan va saltar l'alerta perquè ningú
reclamava les maletes. Al obrir-les, els funcionaris van localitzar els rèptils, que
pertanyen a espècies rares i protegides, com la tortuga estrella, la de potes
vermelles, la sulcata o la lliscadora d'orelles vermelles.
Els rèptils, que han estat traslladats a un centre de recuperació i vigilància,
estan valorats en uns 76.600 euros, segons els càlculs de la duana filipina, que va recordar que aquests animals són molt apreciats a
l'Àsia com a mascotes exòtiques, però també per la seva carn o els seus usos en medicina tradicional.
La llei filipina contra el tràfic d'animals és molt estricta; si es troba el responsable, podria enfrontar-se a una condemna de fins a dos
anys de presó i a una multa d'uns 3.800 dòlars, o 3.000 euros.
El cos de duanes de Filipines va confiscar l'any 2018 un total de 560 animals salvatges en perill d'extinció, inclosos 250 llangardaixos
geckos, a més de 254 peces de corall. Des de principis d'any s'han trobat 63 iguanes, camaleons i dracs barbuts en paquets,
equipatges i enviaments internacionals.
Segons la investigació oberta, les maletes van ser transportades per un passatger de nacionalitat filipina en un vol procedent de Hong
Kong, segons va publicar l'oficina de duanes de Filipines en la seva pàgina oficial de Facebook.

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L´OBAC
A l´informatiu dels parcs de la Diputació hi ha una nota informativa sobre els resultats dels censos d´aus nocturnes al Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l´Obac. La reproduïm a continuació.
Sant Llorenç-Obac
En total, es van realitzar sis sessions
Gran èxit del cens de rapinyaires nocturns al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
01/04/2019
Cens rapinyaires. Autor: Xavier Escobar

Entre els mesos de desembre del 2018 i febrer del 2019, es va dur a terme
al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac un cens de rapinyaires
nocturns en el marc del Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de
Muntanyes Mediterrànies (CMBMM).
El cens de cants territorials de rapinyaires es va realitzar gràcies a l’ajut i el
suport de voluntaris interessats en la biodiversitat, les aus rapinyaires, la
natura, la conservació i la coneixença dels espais naturals i el seu entorn. El
cens va tenir un gran èxit ja que hi van participar una setantena de persones
d’edats compreses entre els 7 i els 62 anys amb presència de famílies,
aficionats a la natura i professionals. Si bé la majoria (43,8 %) eren
estudiants i professionals de ciències de la natura, també hi havia
professionals tan diversos com agricultors, economistes, enginyers,
arquitectes, banquers, informàtics, etc.
L’origen dels participants era majoritàriament (51,8 %) de les comarques on se situa el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
(Vallès Occidental i el Bages), de Barcelona i rodalies (25 %), d’altres punts de Catalunya, d'altres indrets de la península Ibèrica
(Castella i Lleó, País Basc, Madrid, Galícia o València) i de França.
En total, es van realitzar sis sessions de cens (els dissabtes 8 i 15 de desembre del 2018; 12 i 19 de gener, i 9 i 16 de febrer del
2019), en les quals es van prospectar dues àrees extenses dins del Parc Natural, el vessant est i la serra de l’Obac. Es van
comptabilitzar 46 escoltes de mascles cantant corresponents a cabrota o gamarús (Strix aluco), dels quals 25 al vessant est i 21 a la
serra de l’Obac. Tanmateix, no tots els mascles escoltats es poden traduir en territoris de reproducció, degut a la manca de certesa de
l’escolta o a la manca de repetibilitat de l’escolta al llarg del temps (entre sessions). Així doncs, es consideren 12 territoris ocupats a la
serra de l’Obac mentre que en el vessant est es consideren 16 territoris ocupats.
Per altra banda, entre molts d’altres també es va sentir un mascle de duc (Bubo bubo), es van veure corbs (Corvus corax), falcons
pelegrins (Falco peregrinus), es van sentir cabirols (Capreolus capreolus), guilles (Vulpes vulpes), becades (Scolopax rusticola), merles
(Turdus merula), gaig (Garrulus glandarius) i tudons (Columba palumbus).
A més a més, els participants van poder constatar la contaminació acústica existent a les àrees naturals, l’elevada freqüentació
humana i el possible efecte de la caça sobre l’activitat dels rapinyaires així com el fet que les cabrotes dels dos vessants comencen la
seva activitat amb uns trenta minuts de diferència ja que en el vessant est el sol es pon una mitja hora abans.
El CMBMM vol donar les gràcies a totes les persones que han participat en aquest cens de rapinyaires nocturns, tant als voluntaris
que van respondre a la crida a la participació com als membres de l’ADENC - Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura i als
guardes del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac que van col·laborar amb el cens.

FINALITZA EL PROJECTE LIFE MONTSERRAT
A l´informatiu dels parcs s´anuncia la sessió final del projecte LIFE Montserrat. Reproduïm la nota informativa.
Els dies 9 i 10 de maig
Seminari tècnic i conferència final del projecte LIFE Montserrat
19/04/2019
Seminari tècnic. Autor: LIFE Montserrat

Els propers 9 i 10 de maig tindrà lloc a Món Sant Benet (Sant Fruitós de Bages)
el seminari tècnic i la conferència final del projecte LIFE Montserrat.
Aquest projecte, coordinat per la Diputació de Barcelona, treballa des del 2014
en la creació d’una infraestructura verda al voltant de la muntanya de Montserrat
per afavorir la biodiversitat i prevenir grans incendis forestals.
El dijous 9, el seminari tècnic inclourà conferències i taules de debat per parlar
de la gestió dels sistemes agroforestals mediterranis en l’actual context
socioeconòmic i de canvi climàtic.
El divendres 10, en el marc de la conferència final, es presentaran els resultats
del projecte, que es tanca el proper 30 de juny.

AMPLIACIÓ DEL PARC NACIONAL DE CABRERA
L´ampliació del Parc Nacional de Cabrera ha originat un conflicte de competències entre el govern de les illes Balears i el govern
central. Aquest últim pretén crear una administració paralel·la per a l´espai ampliat.
A continuació reproduïm un comunicat del GOB i una informació de Vilaweb.
Dimecres, 24 abril 2019

El GOB insta Armengol a reclamar la gestió de Cabrera davant Madrid
El Ministeri pretén crear una administració
paral·lela per gestionar la recent ampliació del
Parc Nacional.
La bona notícia de la recent ampliació del
Parc Nacional de Cabrera, multiplicant per 9 la
seva extensió original, s’ha vist obscurida pels
moviments realitzats per l’Organismo Autónomo
Parques Nacionales (OAPN), depenent del
Ministerio para la Transición Ecológica i
responsable de la coordinació de la xarxa de
parcs nacionals.
La tensió entre les administracions
autonòmica i estatal es va evidenciar a la reunió
del Patronat del parc el passat 11 de març,
quan es posà sobre la taula la discussió sobre
el model de gestió del parc a partir d’ara. Així,
mentre els tècnics del Ministeri defensaren la
necessitat de crear una nova estructura
organitzativa, el Conseller de Medi Ambient i el
Director General d’Espais Naturals i Biodiversitat consideraren inconvenient la creació d’una estructura paral·lela de gestió.
Els tècnics del Ministeri defensen la seva potestat per gestionar l’àrea ampliada amb l’argument de manca de continuïtat ecològica
entre el parc original i la zona ampliada. En canvi, per part de la Conselleria s’argumenta que aquesta continuïtat existeix, i que per tant
la gestió de la zona ampliada ha de ser assumida per l’actual equip gestor.
Des del GOB consideram que seria una greu passa endarrere i un greu error l’existència al parc nacional de dues estructures
paral·leles de gestió, amb tots els problemes que això pot suposar (de direcció, coordinació, vigilància, ús de les instal·lacions, ambient
laboral, pressupost, etc).
Davant aquesta lamentable situació i abans que s’avanci en el despropòsit, des del GOB instam la presidenta del Govern a realitzar
urgentment les gestions oportunes a Madrid per tal de reconduir la situació i promoure que la gestió de la zona ampliada, amb la
dotació dels nous recursos necessaris, es realitzi sota l’actual estructura, dirigida des de la Conselleria de Medi Ambient i en
coordinació amb el Ministeri, tal i com s’estava gestionant el parc nacional des de que la CAIB n’assumí la gestió exclusiva.

El govern espanyol incompleix l’acord per a la cessió de Cabrera
La conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesa ha interposat un requeriment contra l'acord de l'executiu de Pedro Sánchez
Redacció - 25.04.2019
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca ha denunciat que l’acord del consell de
ministres espanyol sobre l’ampliació del parc
nacional de Cabrera difereix del text que va
sortir a exposició pública, que deixava la porta
oberta a demostrar la continuïtat ecològica
perquè així la zona fos gestionada pel govern
de les Illes.
Fonts de la conselleria expliquen que al text
aprovat al febrer es considera segur que la
gestió es traspassarà a les Illes, perquè
s’estableix que no hi ha proves científiques que
avalin la continuïtat ecològica amb l’ecosistema
terrestre ja declarat parc nacional, segons que es preveu en l’article 6.4 de la Llei de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Aquesta
normativa diu que les competències d’aquestes zones corresponen a les comunitats autònomes quan hi hagi continuïtat ecològica de
l’ecosistema marí amb l’espai natural terrestre objecte de protecció, avalada per la millor evidència científica existent.
La conselleria sosté que es podria demostrar, a posteriori, que hi ha continuïtat ecològica i, per tant, les competències passarien a ser
de les Balears. A causa d’aquestes diferències, la conselleria ha interposat un requeriment contra l’acord del govern espanyol.

ELS OSSOS AL PIRINEU
Al butlletí de medi ambient es publica una nota informativa sobre la població dels ossos als Pirineus l´any passat. La reproduïm a
continuació.

La població d'ossos s'estabilitza als Pirineus i s'han detectat 3 ossos menys que el 2017
Coincidint amb l’inici de la sortida de la hibernació de gran part dels ossos, l’equip de seguiment del PirosLife ha detectat el
2018 40 exemplars
Després de dos anys sense rastres, es considera mort el mascle Pyros, el progenitor de gran part dels ossos que viuen
actualment en aquesta zona
Divendres, 29 de març de 2019
Os detectat el 2018.

Coincidint amb l’inici de la sortida de la hibernació de molts
dels ossos que habiten els Pirineus, l’equip del projecte
PirosLife ha fet balanç del 2018. En total, el 2018 s’han
detectat 40 exemplars al Pirineu de França, Aragó, Navarra i
Catalunya, 3 menys que al recompte inicial del 2017 (43
ossos).
Entre la quarantena d’exemplars detectats el 2018 n’hi ha 5
de primer any nascuts el 2018, de les femelles Nheu (3
cadells) i Chataigne (2 cadells). Un dels cadells de Chataigne
ha acabat morint.
El mascle Pyros es dona per mort
En total són 3 els ossos que han desaparegut durant el 2018:
un cadell de Chataigene, l’os Gribouille (sense rastres des del
2016) i el mascle Pyros. D’aquest últim no se’n té notícia des
de principis d’abril de 2017, quan va ser fotografiat a l’Aran per
últim cop. Amb 29 anys (uns 80 dels humans), i després
d’aquest temps sense rastres, l’equip del PirosLife el considera
mort.
Pyros ha estat el mascle dominant al Pirineu durant més de
vint anys. Els seus descendents sumen 55 exemplars, dels
quals 30 són fills directes.
Últimes imatges de l'os Pyros, detectat el 2016 a l'Aran.

Precisament, per trencar amb la dominància reproductora de
Pyros i aportar variabilitat genètica a la població d’ossos del
Pirineu, el 2016 la Generalitat va alliberar Goiat, un os jove
provinent d’Eslovènia, perquè els óssos balcànics, del sud
d’Escandinàvia, i els del sud i sud-oest d’Europa pertanyen a
una única línia genètica. De moment, Goiat, que du un collar
GPS que permet monitoritzar els seus moviments, continua a
hores d’ara hibernant.
A més de Goiat, hi ha tres mascles no emparentats amb
Pyros: Nere (d’estirp eslovena, nadiu de l’Aran, i que ha
retornat del Pirineu occidental), el seu fill Canellito (de mare pirinenca, també provinent del Pirineu occidental) i Cautxú (l’únic
descendent conegut del mascle Balou).
Seguiment amb rastres, mostres de pèl i imatges
El seguiment dels ossos del Pirineu és una de les accions incloses al projecte PirosLife de consolidació de la població als Pirineus
centrals. En aquest sentit, hi ha un equip de 8 persones (4 a la Val d’Aran i 4 al Pallars Sobirà), que segueixen els rastres biològics
(pèls i defecacions) dels plantígrads, agafen mostres i les analitzen, per tal de valorar l’evolució de la població, amb el suport dels
Agents Rurals. També realitzen itineraris per trobar petjades i altres indicis. En aquests itineraris establerts hi ha col·locats paranys de
pèls, per agafar mostres sistemàticament. També es fa seguiment amb sistemes automàtics de fotografia i vídeo, amb 39 càmeres a
Catalunya, 45 a França i 22 a l’Aragó.
Tota aquesta feina s’ha traduït el 2018 en 57 itineraris realitzats a França que sumen 446 km recorreguts, que han permès trobar
1.186 indicis d’os. A Aragó, s'han recollit 23 dades d’ossos, mentre que a Catalunya s’han recollit 446 dades d’os el 2018 (5 a l’Alta
Ribagorça, 182 al Pallars Sobirà i 259 a la Val d’Aran), així com 207 imatges. En total, s’han analitzat 161 mostres (121 de França i 40
de Catalunya). Gràcies a aquest seguiment i a l’intercanvi d’informació, s’han obtingut dades del mascle Nere arreu durant l’any 2018
(Pirineus Atlàntics, l’Arieja i la Val d’Aran).
La Generalitat coordina el projecte PirosLife de consolidació d’ossos al Pirineu, en què també participen el Conselh Generau d’Aran,
Forestal Catalana SA, la Universitat de Lleida i la Fundación Oso Pardo.

AGÈNCIA DE PATRIMONI NATURAL I LA BIODIVERSITAT
Al Parlament de Catalunya es tramita la proposició de llei per a la creació de l´Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat.
Reproduïm la nota informativa del govern de la Generalitat
Dimecres, 10 d'abril de 2019

Nou impuls a la creació de l'Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat
Supera el debat a la totalitat al Parlament la proposició de llei per a la creació del nou ens que aglutinarà la protecció, la
planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya
Foto de família.

La proposició de llei presentada conjuntament pels Grups parlamentaris de Junts per
Catalunya, Republicà, Socialistes i Units per Avançar, i Catalunya en Comú Podem per a la
creació de l'Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat ha superat el debat a la totalitat al Ple
del Parlament. D’aquesta manera, comença el tràmit parlamentari per a l’aprovació de la llei.
La norma ha de permetre la creació d’un nou ens que aglutinarà la protecció, la planificació, la
gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit
continental com marí. L’objectiu és potenciar la conservació del patrimoni natural, la biodiversitat
i la geodiversitat, amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència. Es dona resposta, així, a una reivindicació històrica
d’entitats, administracions i organismes vinculats a la conservació de la natura a Catalunya. Per tant, es vol crear una estructura
independent per a aquest àmbit, com ja succeeix amb altres àmbits de les polítiques ambientals a Catalunya, com són l’aigua i els
residus, que sí disposen d’una agència pròpia.
És la segona vegada que s’inicia el tràmit parlamentari per a crear aquest ens. La primera va ser el setembre de 2017, però la
tramitació va quedar aturada en acabar la legislatura.
PN Cadí-Moixeró

En la línia d’Europa
Amb la nova agència, Catalunya segueix el model dels països més capdavanters d’Europa en
aquest àmbit, en la línia del que estableix Nacions Unides i Europa envers la pèrdua progressiva
de biodiversitat. Per exemple, l’Estratègia europea sobre Biodiversitat, aprovada el 2011, insta
els membres a prendre mesures fins al 2020 per aturar-la, mentre que a escala mundial,
Nacions Unides va promoure el Conveni sobre la Diversitat Biològica durant la Cimera de la
Terra el 1992. L’Agenda Global de Desenvolupament Sostenible 2030 també inclou objectius en
aquest àmbit, vinculant per primera vegada el desenvolupament sostenible amb la conservació del patrimoni natural. A més, el Pla
estratègic de la diversitat biològica 2011-2020, i el Pla d’acció dels governs subnacionals, ciutats i altres autoritats locals 2011-2020,
insta els governs a coordinar-se, a totes les escales per ser efectius en la conservació i ús sostenible de la diversitat biològica. Des
d’una perspectiva econòmica, el cost per incomplir l’objectiu de la Unió Europea d’aturar la pèrdua de la biodiversitat per al 2020 es
calcula en 50.000 milions d’euros anuals.
La creació del nou ens suposa un conjunt d’avantatges:
·
Estructura més sòlida i estable en el temps: es crea un ens amb personalitat jurídica pròpia i caràcter permanent, que aportarà la
solidesa necessària per impulsar unes polítiques de conservació del patrimoni coherents i sostingudes en el temps. I és que, en els
últims 25 anys, aquest àmbit de l’Administració ha patit modificacions reiterades d’adscripció i d’organigrama que han dificultat el
desenvolupament adequat d’aquesta tasca.
·
Elevada autonomia: l’agència serà independent i amb un elevat grau d’autonomia, la qual cosa facilitarà la concentració de
recursos, la visibilitat de les polítiques de conservació i el potencial de resposta.
·
Executivitat i agilitat d’acció: aquesta autonomia i el seu règim jurídic, aportaran agilitat en la implementació dels programes de
protecció del medi i a l’hora d’abordar nous reptes i urgències sobrevingudes.
·
Més recursos econòmics per al patrimoni natural: l’agència comptarà amb fonts de finançament pròpies, que se sumaran als
recursos provinents dels pressupostos de la Generalitat, de manera que es dotarà aquest àmbit, històricament infrafinançat, dels
recursos necessaris per equiparar-lo als estàndards europeus.
·
Pluridisciplinarietat, expertesa i suficiència dels recursos humans: l’agència permetrà vehicular la pluridisciplinarietat, l’expertesa i
la suficiència dels recursos humans necessaris per abordar un àmbit tan complex i divers, cosa que la rigidesa de la funció pública
dificulta.
Un territori especialment ric i divers, però també amenaçat
Catalunya és rica i diversa pel que fa a biodiversitat, amb més de 400 espècies d’animals vertebrats, més de 10.000 espècies
d’animals invertebrats i més de 4.000 plantes vasculars. Acull 12 vegades més hàbitats d’interès comunitari per unitat de superfície que
el conjunt d’Espanya, 6 vegades més que Itàlia, 3 vegades més que Portugal, 13 vegades més que França, 14 més que Suècia o Gran
Bretanya i 15 més que Alemanya.
Tanmateix, els indicadors globals evidencien una pèrdua continua de biodiversitat a Catalunya. En concret, el càlcul per a Catalunya
del Living Planet Índex (LPI), un indicador adoptat pel Conveni sobre la Diversitat Biològica i els objectius d’Aichi, mostra una
disminució del 22% de les poblacions de 258 espècies de vertebrats i invertebrats per al període 2002-2016.

PLA DE PROTECCIÓ DE L´ALTA GARROTXA
Reproduïm un comunicat de la Comissió en Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya sobre la protecció de l´Alta Garrotxa.

Comunicat i aclariments referent al pla de protecció de l'Alta Garrotxa
Degut a errades aparegudes en alguns mitjans de comunicació us fem arribar el comunicat consensuat entre la comissió en defensa
del Patrimoni Natural de Catalunya i entitats de la Garrotxa sobre el pla de protecció d'aquest espai natural.
Des de la comissió de la plataforma que manté l’esperit de la Declaració en favor del Patrimoni Natural de Catalunya del 2014, que
compta amb l’adhesió de més de 100 entitats ambientals, 20 institucions científiques, la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya –amb 400 entitats- i 4 col·legis professionals, es veu amb preocupació el futur del Pla de protecció de l’Alta Garrotxa que es
troba actualment en fase d’informació pública.
Volem recordar que l’Alta Garrotxa és un territori designat com a EIN (espai natural protegit) des de 1992, i ZEC (zona d’especial
conservació de la xarxa Natura 2000 des de 2006) amb una biodiversitat excepcional. Per alguns grups faunístics és el primer de
Catalunya, i segons el Pla d’espais d’interès natural (aprovat el 1992) s’hauria d’haver declarat parc natural, amb reserves naturals al
seu interior. En lloc d’això, les retallades del 2011 el van deixar sense quasi equip gestor i amb un pressupost del tot insuficient. El fet
que es tracti d’un espai fronterer que limita amb altres espais naturals encara reforça més el seu valor de conservació.
Hem constatat amb gran preocupació que, durant més de trenta anys, quasi cada equip de govern de la Generalitat de Catalunya
s’ha compromès a aprovar el pla especial que per llei (llei 12/1985) hauria de tenir l’Alta Garrotxa, i a dia d’avui encara no és una
realitat, fet que provoca que es vagin repetint estudis i plans, una i altra vegada, per actualitzar dades, objectius i estratègies, sense que
res no s’acabi aprovant
En absència del pla especial que hauria de tenir, l’Alta Garrotxa s’ha regit per unes normes aprovades l’any 1995, que havien de ser
transitòries, i que com que han perdurat més de 25 anys, han creat moltes limitacions innecessàries en molts sentits –tant per a la
població com per als valors naturals de l’espai- fins a dia d’avui.
A l’Alta Garrotxa, durant els darrers anys s’ha reduït fortament el servei d’atenció al públic (punts d’informació i control accessos),
s’han eliminat les activitats educatives i de sensibilització, s’ha perdut la brigada de manteniment, s’han reduït les accions de millora
d’hàbitats, s’ha reduït el control d’espècies invasores, s’ha perdut capacitat tècnica per fer seguiments de biodiversitat i direcció, s’ha
deixat d’avaluar l’efectivitat de les accions, s’ha reduït la recerca aplicada a la gestió, ha empitjorat l’estat d’espècies de flora
necessitades de gestió i ha empitjorat la imatge de l’EIN en les àrees més freqüentades, com Sant Aniol.
La gestió forestal d’aquests últims anys i l’obertura de camins de desembosc, en particular, ha fet desgavells en algunes zones (tant
en finques privades com públiques) fins al punt que prop de la meitat dels escassos rodals de boscos madurs inventariats l’any 2004
havien estat tallats el 2014, malgrat tractar-se dels ecosistemes més biodiversos, amb nombroses espècies singulars, amenaçades o
en perill d’extinció. Aquesta incoherència i passivitat explica el greu declivi que pateix la biodiversitat, no només a l’Alta Garrotxa, sinó
arreu del país, com ha posat de manifest el Living Planet Index publicat l’any passat.
Volem denunciar el fet que en els darrers anys també s’ha perdut la comunicació de sectors de la població abans representats a la
Comissió Executiva de l’Alta Garrotxa i al Consell Consultiu de Cooperació, organismes que no s’han reunit des de 2007, cosa que ha
desmotivat entitats i persones que participaven i promovien projectes a l’espai natural, en veure com evolucionava el Consorci.
Considerem que és indispensable disposar d’un bon Pla de protecció del medi natural i el paisatge, ja que les Normes especials de
protecció i del paisatge de l’Alta Garrotxa creen moltes limitacions innecessàries i absurdes als habitants i propietaris de l’Alta Garrotxa.
Per tot això demanem que:
1) Es convoqui amb urgència la Comissió executiva de l’Alta Garrotxa (que hauria d’haver informat preceptivament el Pla, abans de
posar-lo a informació pública), així com el Consell Consultiu, i es cerqui la complicitat dels actors clau.
2) S’impulsi la participació pública, amb la màxima transparència, fins que s’assoleixi l’aprovació del Pla de protecció del medi natural i
del paisatge de l’Alta Garrotxa, i que es garanteixi aquesta participació en la futura gestió de l’espai protegit.
3) Es doti l’EIN de l’Alta Garrotxa dels mitjans humans i econòmics indispensables per poder conservar el seu extraordinari patrimoni
natural.
4) Es promogui la declaració de les àrees de reserva natural previstes l’any 1992, prioritzant les finques públiques, i afavorint
l’establiment d’acords de custòdia amb els propietaris particulars.
Atentament,
La Comissió en Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya, PatNatCat
(*) Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa, Centre de Sostenibilitat Territorial, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, Col·legi de Geòlegs de
Catalunya, Depana, Ecologistes en Acció, Ecologistes de Catalunya, Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), Institució Catalana
d’Història Natural (ICHN), Institut d'Estudis Catalans, Institut del Medi Ambient - UdG, Naturalistes de Girona, Obrador del 3r Sector Ambiental,
Societat Catalana d'Educació Ambiental, Societat Catalana de Geografia, Sociedad Geológica de España, Xarxa de Custòdia del Territori

FESTA REIVINDICATIVA DE SOS COSTA BRAVA
La Plataforma SOS Costa Brava organitza una gran festa reivindicativa que es realitzarà el dissabte, 4 de maig, a Torroella de
Montgrí.
Reproduïm el text del correu electrònic rebut per promocionar-lo.

Dissabte 4 de maig participa a la gran festa reivindicativa de SOS Costa Brava
Vine al Gran Concert de SOS Costa Brava i ajuda’ns a protegir la costa que encara ens queda!
Dia i hora: Dissabte 4 de maig a les 21h
Lloc: Espai Ter, Torroella de Montgrí (Girona)
La Plataforma SOS Costa Brava (amb el suport
d’Ecologistes en Acció) organitza el proper dissabte 4 de
maig un gran esdeveniment a Torroella de Montgrí que
comptarà amb la participació d’uns 30 músics, actors i
actrius molt vinculades en la defensa del territori, com
ara Judit Neddermann, Bruno Oro, Miquel Abras o
Mazoni entre molts altres. Les entitats que organitzen
l’esdeveniment asseguren que serà un acte de denúncia,
però sobretot una gran festa reivindicativa.
El Gran concert SOS Costa Brava és un esdeveniment
que busca encoratjar la mobilització ciutadana i recaptar
fons per lluitar contra l’especulació urbanística que
amenaça la Costa Brava. A més de les actuacions,
durant el concert també s'explicarà breument què està
fent la Plataforma, els casos urbanístics més greus que
amenacen el futur del litoral gironí, així com el nou model
territorial que defèn i pretén impulsar SOS Costa Brava.
Una plataforma formada per una trentena d’entitats que
es van unir el passat agost per fer un front comú contra
l’especulació urbanística.
Les entrades estan a la venda a la web de SOS Costa
Brava i tots els diners recaptats en aquest esdeveniment
aniran destinats a la defensa de zones amenaçades i per
promoure un model territorial sostenible al litoral gironí.
Amb l’objectiu de maximitzar la recaptació de fons, les
entitats han habilitat la Fila 0, una opció de compra
d’entrades solidaries per aquelles persones que no
puguin assistir al concert però vulguin col·laborar amb la
causa.
Mitjançant aquest comunicat, Ecologistes en Acció i el
conjunt de les entitats que conformen la Plataforma fan
una crida a totes les persones, entitats i col·lectius que
estimen el territori a ajudar en la difusió i en la promoció
de la Festa Reivindicativa de SOS Costa Brava que tindrà lloc el 4 de maig a les 21h a l’Espai Ter de Torroella de Montgrí.
Organitza: SOS Costa Brava i Ecologistes en Acció de Catalunya
Co-produeix: Espai Ter
Col•labora: Ajuntament de Torroella de Montgrí
Preu: A partir de 20€ (les persones que no puguin assistir al concert poden comprar les seves entrades en la FILA 0 i posar així el seu
granet de sorra).
Entrades en venda aquí: https://www.soscostabrava.cat/concert/
Vídeo de promoció del concert: https://www.youtube.com/watch?v=wJlXeo7Oa2A
Contactes
Badreix Tarragó (Productor del concert SOS COSTA BRAVA): 670 058 444
Nuria Vidal de Llobatera (Membre d’Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava): 686 283 329

COL· LABORACIÓ TRANSFRONTERERA EN MATÈRIA DE FAUNA
Ens fem ressò de l´acord de col·laboració transfronterera en matèria de fauna salvatge i espècies cinegètiques als Pirineus.
Reproduïm la nota de premsa del govern de la Generalitat.
30 abril 2019

Acord per a la col·laboració transfronterera en matèria de fauna salvatge i espècies cinegètiques
Generalitat de Catalunya, Conselh Generau d’Aran, Govern d’Andorra i Govern de França han signat un memoràndum per oficialitzar la
col·laboració entre les parts per a millorar l’eficiència de les actuacions en espai transfronterer en aquest àmbit
Les parts intercanviaran informació i materials, i elaboraran estratègies conjuntes i intervencions en comú pel que fa a la planificació, el
seguiment, la gestió i la formació del personal en matèria de fauna salvatge i espècies cinegètiques
Generalitat de Catalunya, Conselh Generau d’Aran, Govern
d’Andorra i Govern de França milloraran la col·laboració per a la gestió
coordinada en matèria de fauna salvatge i espècies cinegètiques en
l’espai transfronterer pirinenc, amb l’objectiu d’augmentar l’eficàcia dels
serveis i actuacions comuns. És la primera vegada que es duu a terme
una gestió coordinada de totes les administracions competents en
fauna salvatge i activitats cinegètiques al massís del Pirineu.
Per tal de concretar els termes de la col·laboració, les parts han
signat avui a Andorra un memoràndum d’entesa. L’han signat la
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori
i Sostenibilitat, Marta Subirà; el director general dels Agents Rurals del
Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, Marc
Costa; el Síndic d’Aran, Carlos Barrera; el director general de l’Oficina
Nacional de Caça i Fauna Salvatge de la República de França, Olivier
Thibault; el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern
d’Andorra, Marc Rossell, i el director del Cos de Banders del Govern
d’Andorra, Miquel Rossell.
Durant la roda de premsa posterior a la signatura, els representants
del Govern català han destacat la bona entesa entre les quatre
administracions per formalitzar una col·laboració transfronterera que ja
existia a nivell pràctic i que amb la signatura del memoràndum passa a
ser oficial i ratifica la gran tasca conjunta feta en els darrers anys.
Per part del Govern d’Andorra, Rossell ha remarcat que les
actuacions que les quatre administracions implicades desenvoluparan
dins aquests àmbits de treball van encaminades a millorar l’intercanvi
d’informació, elaboració d’estratègies i intervencions en comú,
l’intercanvi de materials i pràctiques per millorar l’efectivitat i l’eficàcia
dels serveis i la millora de la capacitació del personal implicat
mitjançant la realització conjunta i coordinada de formació pròpia dels
seus àmbits de competència.
Per la seva banda, per part de l’Aran, Barrera ha expressat la
satisfacció de totes les parts en rubricar-se un memoràndum que
consolida el futur i permet tenir criteris homogenis per treballar en una mateixa línia.
Protocolitzar la col·laboració
En els darrers anys la Generalitat, el Govern d’Aran, d’Andorra i França han treballat conjuntament en matèria de medi ambient, impulsant accions
coordinades. En concret, una col·laboració activa entre l’Oficina Nacional de Caça i Fauna Salvatge de la República de França (ONCFS) i el Cos
d’Agents Rurals del DARP per a la realització de serveis fronterers en temes de medi ambient, caça i fauna salvatge. També entre el Conselh
Generau d’Aran i la Generalitat de Catalunya a través de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat- Conselh Generau d’Aran, i entre el Govern
d’Andorra i la Generalitat en projectes ambientals transfronterers.
Ara, el memoràndum es configura com una eina per a la millora d’aquesta cooperació en diversos àmbits de treball:
·
·
·
·

la planificació, el seguiment i la gestió de la fauna salvatge i de les espècies cinegètiques
les actuacions tècniques de suport a la gestió de la fauna salvatge i de les espècies cinegètiques
la vigilància, la inspecció i el control de la fauna salvatge i espècies cinegètiques i dels seus hàbitats
la formació del personal implicat en aquestes tasques
Les actuacions que les quatre administracions implicades desenvoluparan dins aquests àmbits de treball van encaminades a millorar l’intercanvi
d’informació, elaboració d’estratègies i intervencions en comú, l’intercanvi de materials i pràctiques per millorar l’efectivitat i l’eficàcia dels serveis i la
millora de la capacitació del personal implicat mitjançant la realització conjunta i coordinada de formació pròpia dels seus àmbits de competència.
Aquest acord té una vigència de quatre anys.
Comissió de seguiment per concretar propostes
Per tal de fer el seguiment i control de l’execució d’aquest memoràndum d’entesa, es constitueix una Comissió de seguiment formada per dos
representants de cada part, que es reunirà com a mínim anualment. El grup s’encarregarà de definir les actuacions a realitzar en el marc d’aquest
acord, del control i el seguiment, i del calendari de treball, així com de coordinar l’intercanvi d’informació, entre altres.

ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES
Reproduïm una nota de premsa del govern de la Generalitat sobre els esforços i els costos de la lluita contra les espècies invasores.
Cal dir que el 70% del total de l´import de les actuacions se l´ha endut la lluita contra el Cargol poma (Pomacea masculata) al delta de
l´Ebre.
Dimarts, 09 d'abril de 2019

Un 13% de les 1.330 espècies exòtiques detectades tenen un comportament invasor a Catalunya
Segons dades del darrer informe d’espècies exòtiques invasores, elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat en
compliment de la normativa europea, en el període 2015-2018, la Generalitat ha invertit més de 3 milions en actuacions
relacionades amb aquestes espècies, especialment en accions de control
Granota toro.

Un 13% de les 1.330 espècies exòtiques
detectades tenen un comportament invasor
a Catalunya, d’acord amb les darreres
dades de l’EXOCAT. Així ho recull el darrer
informe d’espècies exòtiques invasores,
elaborat pel Departament de Territori i
Sostenibilitat en compliment de la
normativa europea. L’informe, que s’ha
elaborat amb la col·laboració de més de
setanta entitats públiques i privades
relacionades amb aquesta problemàtica,
pretén establir una visió general pel que fa
a la situació de les espècies invasores a
Catalunya.
Segons aquest informe, durant el període
2015-2018 la Generalitat ha invertit més
de 3 milions en actuacions relacionades
amb espècies invasores. En total, s’han
invertit a Catalunya prop de 8 milions
d’euros, sumant la inversió de la
Generalitat, fons europeus, Ministeri de
Transició
Ecològica,
diputacions,
ajuntaments, consorcis i altres ens.
Distribució d'exòtiques invasores catalogades
per quadrícula 10 x 10 km a Catalunya. Període
2015-2018

El gruix de les actuacions s’han destinat
al control d’espècies (75,5%), seguida
d’accions de divulgació (9,5%), seguiment i
vigilància (7,5%) i estudis científics (7,3%).
També mostra la necessitat d’incrementar
les actuacions de prevenció. El cargol
poma (Pomacea masculata) és l’espècie a
la qual s’han destinat més recursos, més
de 5,4 milions, el 70% del total.
I és que la Generalitat, en col·laboració
amb diverses entitats i organismes, treballa
per minimitzar les efectes de les espècies
exòtiques invasores, una de les principals
causes de pèrdua de biodiversitat arreu del
món. Sovint, un cop arriben, aquestes espècies exòtiques s’instauren al nou medi alterant l’ecosistema existent, amenaçant espècies
locals i condicionant l’equilibri ecològic. El perill rau en què un cop arriben es fa gairebé impossible la seva eliminació.
La inclusió d’una determinada espècie dins del Catàleg estatal d’espècies exòtiques invasores o a la Llista de la Unió Europea implica
una sèrie de limitacions, com la prohibició genèrica de la seva possessió, reproducció, transport, tràfic i comerç.

PARC FLUVIAL DEL BESÒS
En l´informatiu dels parcs de la Diputació de Barcelona de primers d´abril hi havia una informació del Parc Fluvial del Besòs amb les
observacions faunístiques del març. La reproduïm a continuació.
Parc Fluvial Besòs
Un març memorables des del punt de vista ornitològic
Observacions faunístiques més destacables durant el mes de març al Parc Fluvial
01/04/2019
Rascletó vist a Sant Adrià. Autor: Xavier Larruy

El fenomen dels moviments migratoris es fa palès en dues èpoques de l’any ben diferenciades. A la
primavera, els ocells es mouen des del sud cap al nord per anar a reproduir-se durant la migració prenupcial.
En canvi, a la tardor els ocells es desplacen del nord cap al sud per passar l’hivern a zones més càlides i amb
més aliment. És l’anomenada migració postnupcial.
El motiu d’aquest moviment és la necessitat de buscar aliments, zones més segures i favorables per a la
reproducció de l’espècie. Amb l'arribada de l'hivern, molts invertebrats desapareixen a causa de la seva
aturada biològica, moltes plantes perden la capacitat de donar fruits i llavors, un fet que fa complicat que
espècies com els ocells insectívors o frugívors puguin mantenir la seva activitat. Per tant, migren cap a zones més càlides on no hi faltarà aliment i
aprofitaran per augmentar la família en un entorn més pròsper.
Com que a la zona del Parc Fluvial del Besòs generalment l’hivern no és massa fred, moltes espècies hivernants provinents de zones del nord hi
venen a passar l’hivern, arriben amb la migració postnupcial i marxen amb la migració prenupcial. Tot el contrari del que fan els ocells estiuencs que
arriben amb la migració prenupcial i marxen amb la migració postnupcial.
Amb l’inici de la primavera, la migració prenupcial s’ha fet més palesa al Parc Fluvial del Besòs i s’han observat exemplars migratoris de gran
interès que s’hi han aturat per descansar i alimentar-se i poder continuar el seu viatge migratori cap a les zones de cria més nòrdiques.
D’aquestes observacions cal destacar les corresponents a la família dels ràl·lids, amb dos exemplars de polla pintada (Porzana porzana), una
espècie que s’observa gairebé anualment i un mascle de rascletó (Porzana parva), espècie de la qual constava únicament un registre previ.
La migració d’un rascletó atreu els observadors
Ambdues espècies són escasses en el conjunt de la península Ibèrica i acostumen a tenir un comportament críptic, convertint-se en un dels
gèneres més desitjats per part dels ornitòlegs. El fet que s’hagi vist un rascletó (Porzana parva) al Parc, aigües avall del pont de Guipúscoa, ha
provocat un degoteig constant d’observadors del cercle de l’ornitologia que s’hi han apropat per gaudir de l’oportunitat de veure’l de ben a prop.
Però no només s’ha observat aquesta espècie, remarcable per la seva escassetat a la península, sinó que també s’ha observat un mascle de
cuereta groga balcànica (Motacilla flava feldeg), un ocell rar a l’Europa occidental.
D’altra banda, també s’han observat cames llargues (Himantopus himantopus), que passen l’hivern al nord d’Àfrica i arriben a la península en el
període comprès entre els mesos de març i maig així com ho fan també els primers corriols petits (Charadrius dubius). Una espècie més habitual de
veure entre nosaltres en aquesta època són les diferents espècies d’orenetes i ballesters.
Pel que fa a les espècies no aquàtiques la més destacable ha estat el torlit (Burhinus oedicnemus), una espècie migradora i hivernant de forma
local al litoral, que es distribueix més àmpliament cap a l'interior. Pel que fa als rapinyaires, s’ha observat l’arribada d’algunes àguiles calçades
(Aquila pennata) i colltort (Jynx torquilla) a Sant Adrià que estaran pel Parc fins a la tardor.
Pel que fa als reproductors, cal destacar l’intent de reproducció del roquerol (Ptyonoprogne rupestris) a Santa Coloma de Gramenet, els primers
pollets d’ànec collverd (Anas platyrhynchos) i la presència de cabussets (Tachybaptus ruficollis) al tram dels canyissars.
Tot plegat ha fet que aquest mes hagi estat un dels més memorables des del punt de vista ornitològic.

SOMERETES AL CAP
Al butlletí de medi ambient es va publicar la nota informativa que reproduïm sobre el film produït al Parc Natural de Montsant.
El Parc Natural de Montsant, escenari del primer documental produït a Catalunya per conscienciar de la pèrdua de biodiversitat
Dimarts, 26 de març de 2019
La somereta del Montsant, espècie endèmica del parc, és el fil conductor del film ‘Someretes al Cap’, produït per BIOSCICAT, amb la participació del
divulgador científic Eduard Punset
La història pretén emocionar el públic per a ‘lluitar per allò que estimem’, fugint del gènere del documental científic clàssic
Imatge del documental

El Parc Natural de Montsant és l’escenari escollit de la primera pel·lícula documental
produïda a Catalunya per conscienciar sobre la pèrdua de biodiversitat que afecta el planeta.
Lluny de missatges apocalíptics i paisatges desolats, el film construeix una història
emocionant al voltant de la somereta del Montsant (Lluciapomaresius panteli), una espècie
endèmica del parc, descoberta el 1897 pel zoòleg tarragoní Longí Navàs.
‘Someretes al Cap’ és la primera producció audiovisual catalana centrada en la crisi
ecològica mundial, amb un estil propi lluny del clàssic documental científic. Produïda per la
Societat Catalana de Ciències per a la Conservació de la Biodiversitat (BIOSCICAT) i MN
Films, la pel·lícula compta amb el suport del Parc Natural de Montsant, que ha col·laborat
mitjançant suport tècnic i logístic durant les campanyes de filmació.
També hi han col·laborat la Fundació Biodiversitat, la Diputació de Tarragona, el Museu de
Ciències Naturals de Barcelona, i Casanova Foto.
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CALENDARI DE REUNIONS DE L´ANT
Dilluns, 20 de maig, a les 21 hores, a can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia.
Dilluns, 20 de maig, 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, 5 de maig, a les 16 hores, a la plaça de l´Església. Passejada per observar els ocells del nostre entorn. Cal avisar de l´assistència.
T. 93 689 03 66.
Dissabte, 11 de maig, a les 8 del matí, a can Sostres. Sortida de camp per controlar la nidificació de les caixes niu.
Divendres, 31 de maig. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes de maig 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

ALTRES ACTIVITATS
Dissabte, 4 de maig, de les 9 a les 14 hores. Les plantes medicinals de la Serra de
Galliners. Us convidem a una ruta senzilla per la Serra de Galliners, un petit pulmó verd que
funciona com a valuós connector biològic entre les serres de Collserola i de Sant Llorenç de
Munt. A càrrec de Jordi Cebrian. Organitzada per Sant Quirze Vallès Natura amb la
col·laboració de Depana. T. 932 104 679, info@depana.org, www.depana.org
Dissabte, 4 de maig, a les 21 hores, a l´Espai Ter, a Torroella de Montgrí. Festa
reivindicativa de la Plataforma SOS Costa Brava. https://www.soscostabrava.cat/concert/
Dijous, 9 de maig, de les 19,30 a les 21,30 hores, a la seu de Depana (Sant Salvador, 97 de
Barcelona). Xerrada: Estratègies en el vol dels ocells. Per què les cigonyes i les grues volen
en formació? Per què els ocells marins tenen les ales estretes i llargues? Aquestes i d’altres
qüestions les respondrem de manera planera. A càrrec d´Albert Molero. Organitzada per
DEPANA - Caminants de Collserola. T. 932 104 679, info@depana.org, www.depana.org
Diumenge, 12 de maig. Sortida per l’Alta Garrotxa. Excursió una mica exigent a la
descoberta d’aquesta terra aspra i de mala petja, significat originari de la paraula garrotxa. Un
paisatge, una fauna i una flora molt particulars. A càrrec de Lara Jimenez i Luis Martin.
Organitzada per Depana. T. 932 104 679, info@depana.org, www.depana.org

POLLS CAIGUTS DEL NIU I ANIMALS FERITS
Als membres de l´ANT sovint ens demanen consell sobre els casos de polls caiguts del niu o animals ferits. En el cas de joves que comencen a
volar és millor no tocar-los del lloc on són, generalment encara són atesos pels pares. Si estan en un lloc no recomanable on poden ser depredats
per gats i gossos o poden ser víctimes d´accident, només cal posar-los en un lloc elevat on estiguin fora de risc.
En cas necessari es pot trucar al telèfon 93.574.00.36 del servei central dels agents rurals que el passarien a recollir, o bé portar-lo al Centre de
Recuperació que tingueu més a prop.
En l´últim cas consultat la persona col·laboradora va informar de que, a proposta del centre de recuperació, havia dipositat l´exemplar a l´Hospital
Veterinari Molins, a Sant Vicenç dels Horts, que és obert les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, on passen a recollir-los els agents rurals. Donem
l´adreça d´aquest centre privat perquè és el lloc més a prop on es poden deixar.
HOSPITAL VETERINARI MOLINS
Polígon Industrial Molí dels Frares, Carrer B, Nau 27, a prop de la Comissaria dels Mossos d´Esquadra.
08620-Sant Vicenç dels Horts hospital@hvmolins.com T. 936685753
Els centres següents pertanyen al Departament de Medi ambient de la Generalitat de Catalunya. Disposen de tot el necessari per a la recuperació
i, si és possible, s’encarreguen de la seva posterior reintroducció.
MAPA D´ACCÉS A TORREFERRUSSA

CENTRE DE RECUPERACIÓ DE TORREFERRUSSA
Crta. Sabadell / Sta. Perpètua Km 4,5
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona) – Tel.- 935600052
CENTRE DE RECUPERACIÓ DE VALLCALENT
Camí de Vallcalent, 63
25003 Lleida – Tel.- 973267990
CENTRE DE RECUPERACIÓ DEL PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ
Mas del Cortalet – 17486 Castelló d’Empúries (Girona) Tel.- 972454222
CENTRE DE RECUPERACIÓ DEL PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE
Plaça 20 de maig s/n - 43580 Deltebre (Tarragona) – Tel.- 977489511

