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19è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
Enguany, com ja havíem anunciat, no es va poder celebrar l´acte final de la 19a edició del Concurs d´identificació
fotogràfica d´aus.
Aquest concurs es va haver d´acabar amb la prova de les dues últimes fotografies corresponents al mes de
desembre.
Els concursants premiats foren els següents:
1a classificada:
2a classificada:
Premi a la constància:

Jaroa López
Núria Rodríguez
Enric Morera

A l´interior d´aquesta publicació hi ha més informació sobre la part final d´aquest concurs i la classificació de
l´edició del 2020.
Si us interessa l´ornitologia us animem a participar en la propera edició del concurs que s´iniciarà el gener del
2021. Podeu demanar de rebre les fotografies a l´adreça electrònica de l´ANT o bé, directament, a l´encarregat del
concurs: salessergi@gmail.com
Cal recordar que al web de l´ANT hi ha un apartat dedicat a aquest concurs i hi ha penjades totes les fotografies des de l´edició del
2010.
A continuació publiquem la llista de persones premiades, des de la primera edició del concurs.
Cal esmentar que, si exceptuem la 4a edició, de l´any 2005, i la primera part de la 6a, de l´any 2007, de les quals es va fer càrrec Marc
Pérez, tota la resta d´edicions han anat a càrrec de Sergi Sales.
També cal recordar que fins a l´11a edició es donava premi als tres primers classificats. A partir de l´any 2013, es va donar premi als
dos primers classificats i el tercer es sortejava entre els concursants que havien participat en totes les proves del concurs.
ANY

1r Classificat

2n Classificat

3r Classificat

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Marc Pérez
Marc Pérez
Marc Pérez
Job Roig
Ferran López
Jaume Soler
Francesc Capdevila
Núria Rodríguez
Enric Morera
Joan Guillamon
Núria Rodríguez

Francesc Capdevila
Francesc Capdevila
Lluís Estrada
Núria Rodríguez
Francesc Capdevila
Francesc Capdevila
Andreu Burguera
J.A. Calero
Francesc Capdevila
Vicenç Roig
Francesc Capdevila

Lluís Estrada
Pep Domènech
Francesc Capdevila
Francesc Capdevila
Núria Rodríguez
Núria Rodríguez
J.A. Calero
Joan Guillamon
Marc Pérez
Francesc Capdevila
Marc Pérez

ANY

1r Classificat

2n Classificat

Premi a la continuïtat

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Francesc Capdevila
Marc Pérez
Enric Morera
Núria Rodríguez
Tomás Blasco
Israel Estopà
Marc Pérez

Marc Pérez
Marc Collado
Pep Domènech
Marc Pérez
Pep Domènech
Marc Pérez
Víctor Iglésias

Pep Domènech
Tomás Blasco
Tomás Blasco
Pep Domènech
Rosa Simon
Pep Domènech
Pep Domènech

Sergi Sales

COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT
Amb el títol “Capacitat d´adaptació al canvi climàtic a
Catalunya” acompanyem aquest full informatiu amb el
número 224 de la Col·lecció Documents d´ant.
Hem confeccionat aquest document amb un article
d´Adriana Cliville, extret del web del CREAF, amb el títol
“Gabriel Borràs i l’interrogant sobre com ens adaptem al
canvi climàtic”.
Gabriel Borràs és el responsable de l’Àrea d’Adaptació
de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic del govern
català.
Ho hem complementat amb fragments d´informacions,
extretes del web de la Generalitat, sobre l´Estratègia
catalana d'adaptació al canvi climàtic 2013-2020 i el
procés participatiu per a redactar l´Estratègia catalana
d'adaptació al canvi climàtic 2021-2030.
A continuació reproduïm informació extreta del web de la Generalitat de Catalunya sobre el procés participatiu iniciat per a redactar
l´estratégia d´adaptació al canvi climàtic per al període 2021-20130.

Procés participatiu ESCACC, horitzó 2021-2030al

canvi climàtic

Fase informativa 09-11-2020 - 30-04-2021
Aquest any 2020, finalitza la vigència de l'Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020 (ESCACC20). A l'ESCACC20 es
va incloure l'avaluació dels impactes del canvi climàtic, d'acord amb l'estat del coneixement. Cal doncs, planificar una nova estratègia
catalana d’adaptació al canvi climàtic per al període 2021-2030 (ESCACC30).
Per això, el Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), treballa en l’elaboració de
la nova ESCACC30 on s'hi inclogui l'aprenentatge de 8 anys de treballs en adaptació, els coneixements adquirits i les noves anàlisis
respecte a l’evolució i les projeccions dels impactes del canvi climàtic a Catalunya així com les mesures d’adaptació a emprendre.
Finalitat i objectius del procés participatiu
Aquest procés participatiu informarà la ciutadania amb la finalitat que pugui incidir en la definició i l'elaboració de propostes d’adaptació
per a la nova ESCACC30, unes propostes que ajudin a reduir la vulnerabilitat dels territoris, dels àmbits socioeconòmics i dels sistemes
naturals als impactes actuals i futurs del canvi climàtic.
L'objectiu principal:
Proposar i debatre mesures per a la nova ESCACC30 per tal de reduir la nostra vulnerabilitat al canvi climàtic.
Els objectius específics:
Recollir propostes de mesures/accions que enriqueixin la nova ESCACC30.
Prioritzar les mesures d’adaptació.
Per això, obrim un debat estratègic per ajudar a concretar les diferents mesures/accions i llur priorització. Hem definit tres eixos de
continguts per a debatre.
Eixos de debat
El procés participatiu focalitzarà en 3 eixos de debat vinculats a l'adaptació de diferents impactes del canvi climàtic, sobre els quals es
vol apropar informació, coneixement expert i recollir propostes de la ciutadania, entitats i actors socials.
Eix 1. Aigua, aliments i boscos
El canvi climàtic és una realitat contrastada que incrementa la pressió existent sobre el territori, els sistemes agro-forestals i la gestió
de l’aigua. Així, els seus impactes incrementen el nivell de vulnerabilitat actual a les conques dels nostres rius. La reducció de cabals
circulants en el darrer sexenni i les projeccions dels escenaris futurs conclouen en una evident reducció en la disponibilitat d’aigua per als
ecosistemes i les activitats humanes que en depenen.
Què podem fer per adaptar-nos-hi? Hi ha alternatives diverses com l’eficiència, entesa com el manteniment de la producció amb menys
aigua, l’estalvi, entès com el retorn al riu de la millora en l’eficiència per al reg agrícola, l'aportació de nova aigua en línia costanera a
partir de la dessalinització i l’ús d’aigua regenerada, o la interconnexió de les conques dels rius catalans.
La despoblació, l’abandonament de conreus, la pèrdua de la ramaderia extensiva i la manca de gestió forestal són factors que
incrementen la nostra exposició i sensibilitat als impactes del canvi climàtic i, per tant, la vulnerabilitat.
Una dada que il·lustra la gestió insuficient del territori i, per tant, la nostra vulnerabilitat és el fet que la població activa dedicada a
l’agricultura tot just arriba a l’1% de la població activa total a Catalunya; una població activa que depèn de les indústries afins al sector, i
cada cop hi ha menys explotacions agràries familiars i més explotacions de perfil empresari-industrial.
Eix 2. Infraestructures
Una de les conclusions de l’ESCACC20 vigent és la manca de coneixement sobre la vulnerabilitat de les infraestructures en general i
de transport i mobilitat en particular (xarxes viàries i ferroviàries).

Fenòmens meteorològics extrems com la tempesta Glòria han subratllat aquesta vulnerabilitat en algunes de les infraestructures del
nostre país. En general, la reparació de danys es basa en reposar al mateix lloc allò malmès, si bé ja hi ha alguna experiència que
planteja repensar elements essencials com el traçat i les dimensions de les infraestructures malmeses.
Eix 3. Agenda urbana | Agenda rural
Entre d’altres objectius, la Unió Europea ha apostat per l’Agenda Urbana com a mecanisme que ha de facilitar l’adaptació als impactes
del canvi climàtic. També el Govern de Catalunya. Però la superfície urbana només és el 6% de la superfície del país. D’altra banda la
provisió de serveis, cultura, aigua, benestar i aliments de les ciutats costaneres té un cost.
Qui pot participar
Persones i/o entitats interessades en participar en la definició de mesures d’adaptació al canvi climàtic que hauria de contenir
l'ESCCAC30.
Quins impactes tindrà aquest procés participatiu?
Els impactes del procés participatiu es difondran en aquest portal. Les aportacions rebudes seran valorades per l'OCCC, i les que
siguin avaluades positivament s'incorporaran a l'ESCACC30 . El procés participatiu acabarà amb un retorn a la ciutadania per a explicar
quines aportacions han estat incorporades i quines han estat desestimades, amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o
exclusió.
A la pestanya "Documents (Enllaç extern)" trobareu materials i documents específicament elaborats per tal que pugueu informar-vos
sobre els impactes del canvi climàtic a Catalunya. I si voleu aprofundir, al web de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic trobareu
documentació necessària addicional per al procés de participació, les projeccions climàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya,
diversos informes sobre la tempesta Glòria, l'esquelet inicial de l'ESCACC30, etc.
Tot és a la vostra disposició en aquest enllaç
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/adaptacio/estrategia-catalana-dadaptacio-al-canvi-climatic-2021-2030/

Formes de participació
Seminaris en línia amb experts
Es realitzaran 3 seminaris (un per a cada eix de debat) oberts a tota la ciutadania. Diverses persones expertes exposaran la seva visió
per a cada eix de debat, quins són els impactes del canvi climàtic, els reptes i les oportunitats. La durada de les sessions és de dues
hores, de 18.00 h a 20 h del vespre. Els participants podran fer arribar les seves preguntes i inquietuds i es mirarà de donar resposta.
Sessions deliberatives en línia
Es realitzaran 3 sessions de debat (una per a cada eix de debat), obertes a la participació de ciutadania i entitats per deliberar
possibles mesures/accions d’adaptació al canvi climàtic relacionades amb els impactes i la vulnerabilitat dels territoris, dels àmbits
socioeconòmics i dels sistemes naturals. Per a participar a les sessions caldrà inscripció prèvia que es realitzarà mitjançant una
plataforma en línia. Es recomana assistir abans als seminaris amb experts sobre els temes de debat. Les sessions duraran 2.30 h.: de
18.h a 20.30 h del vespre.
Participació en línia: qüestionari i espai per propostes
La participació en línia es farà mitjançant un qüestionari per conèixer quins són els impactes del canvi climàtic que més us amoïnen, i
un espai per recollir les vostres propostes sobre els diferent eixos de debat.
Sessions de debat autogestionades
Les sessions autogestionades són sessions de treball i debat conduïdes i dinamitzades de forma autònoma per vosaltres, les persones
de les vostres organitzacions, entitats o col·lectius que tingueu interès en contribuir a l’elaboració de l’ESCACC30 i ens vulgueu fer
arribar les vostres propostes. Per fer-ho us proposem unes pautes en forma de guia.

A banda, podeu informar-vos i consultar diferents materials i documents elaborats per la Oficina Catalana pel Canvi Climàtic.

RECULL DE PREMSA
Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número 142 dins de la col·lecció, que porta el títol “Investigació
judicial de la mort d´un os al Pirineu”.
Es tracta d´informacions publicades als diaris El Punt Avui, Ara i Segre i als digitals El nacional.cat, Comarques de Ponent, Pirineu e
Aran, i El Pais.cat. Tracten sobre la investigació judicial sobre la mort d´un os a la Val d´Aran el 9 d´abril del 2020, excepte l´última que
es va publicar a Segre que es refereix a la mort d´un altre os, el 9 de juny, a l´Arieja.
Com que aquest últim cas no ha tingut tan de ressò informatiu a la banda sud del Pirineu, a continuació reproduïm tres breus
informacions publicades a Segre, El Periòdic d´Andorra i El Punt Avui, i, finalment, una informació procedent del web de la cadena
France 3 Occitanie que es refereix a un manifest de diverses organitzacions en el qual es demanen canvis radicals en la gestió de les
administracions sobre l´os al Pirineu.

Troben un ós «abatut a trets» al departament de l’Arieja
La ministra francesa Borne denunciarà els fets perquè és una espècie protegida
Escaldes-Engordany / Dijous, 11 de juny de 2020 / El Periòdic
Imatge de l’ós trobat mort a l’Arieja. |
Ministeri Francès

El govern francès informava dimarts
que s’havia localitzat un ós «abatut a
trets» al departament de l’Arieja, al
vessant occità dels Pirineus. La
ministra francesa de la Transició
Ecològica, Élisabeth Borne, va
condemnar aquesta acció al seu
compte de Twitter i anunciava que
denunciarà els fets, ja que «es tracta
d’una espècie protegida» i que «és un
acte il·legal».
Entitats conservacionistes com ara
l’associació Pays de l’Ours-Adet van
sumar-se al rebuig i demanen que s’introdueixi un altre exemplar al medi, malgrat les queixes de la població local per l’excés de
plantígrads, segons publica l’ACN. De la seva banda, el col·lectiu lleidatà Ipcena titllava l’acció «d’acte covard» i mostrava la seva
solidaritat de cara a trobar-ne el responsable.
La mort d’aquest plantígrad arriba tot just dos mesos després que una patrulla d’Agents de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran
localitzés sense vida el conflictiu ós Cachou al municipi de Les.

Protesta per la mort a trets d'un ós a França
SEGRE | LLEIDA - 21/06/2020
© Protesta a Foix per la mort d'un ós a trets a l'Arieja.
SEGRE

Desenes de persones es van manifestar ahir a la localitat francesa de Foix per
protestar per la mort a trets aquest mes d’un ós al departament pirinenc de l’Arieja.
La mobilització, inicialment prohibida, va ser autoritzada a última hora arran de
recursos d’entitats ecologistes. D’altra banda, ahir no hi va haver nous albiraments
de l’ós que es va trobar divendres passat caminant per una carretera a la vall
Fosca.

França vol conèixer l’autòpsia de l’os Cachou, mort a l’Aran a l’abril
La ministra francesa de Transició Ecològica insisteix en saber les causes de la mort
EFE – PARÍS - 19 juny 2020
Els Agents Rurals de l’Aran van localitzar l’os Cachou el 9 d’abril AGENTS RURALS.

La ministra francesa de la Transició Ecològica, Elisabeth Borne, ha afirmat aquest
divendres que continuaran demanant l’autòpsia de l’os Cachou, que va ser trobat mort a
l’abril a la Vall d’Aran, i sobre el qual hi ha sospites que podria haver estat enverinat.
“Seguirem insistint” per reclamar l’autòpsia, ha declarat Borne en una entrevista a
l’emissora France Info en ser preguntada per la mort de Cachou i també la d’un altre os
que va ser tirotejat fa una desena de dies al Pirineu, però a la banda de la Catalunya
Nord, al departament d’Arieja (Occitània).

La ministra ha recordat que el seu departament va presentar una denúncia per aquests fets perquè l’os és una espècies protegida i el
que ha passat amb aquest animal “és totalment intolerable”.
Aquest segon os va ser localitzat al municipi d’Uston el 9 de juny i el cadàver va ser traslladat a Tolosa, on se li va fer l’autòpsia en què
es va confirmar la mort per arma de foc. Els investigadors han interrogat diverses persones.
“A França hi haurà una investigació judicial” per l’os abatut, ha remarcat sobre el fet que no hi hagi noticies sobre Cachou, malgrat que
circulen informacions que podria haver estat enverinat.

Óssos morts als Pirineus: les ONG franceses i espanyoles demanen als governs canvis radicals
Les ONG espanyoles i franceses, compromeses en la conservació de l'ós bru, exigeixen als governs "canvis radicals". Des del
començament de l'any tres óssos han estat morts per l'home en el massís francoespanyol, els estats tenen l'obligació de
reemplaçar-los.
France 3 Occitanie - Ariège Foix- 06/12/2020
Ós bru dels Pirineus filmat des d'una càmera
de desencadenament automàtic. • © FERUS

En un comunicat de premsa, les ONG
demanen als governs espanyols,
francesos, de Catalunya, d'Aragó i de
Navarra de respectar la posada en marxa
del pla d'accions de l´ós bru 2018-2028.
Aquesta setmana, la Comissió europea
ja havia fet una crida a l'ordre a França
indicant que "L'estat de conservació de
l'ós bru és sempre desfavorable".
Brussel·les demana en efecte a França
de seguir "les recomanacions de
reintroducció portades per la valoració
científica del Museu nacional d'història
natural i la posada en marxa del pla
d'accions de l´ós bru 2018-2028."

Ultimàtum abans de denunciar-ho
Les ONG espanyoles i franceses estan ben decidides a obtenir per tots els mitjans legals els "canvis radicals" per part dels governs
concernits per la mort dels tres óssos bruns en el massís francoespanyol des del començament de l'any.
L'óssa Sarousse, a continuació el mascle Cachou i un altre ós trobat mort a l´Arieja, aquests plantígrads han estat morts tots per la mà
de l'home. Les ONG diuen estar resoltes a denunciar-ho als tribunals competents i de la Unió Europea. Les ONG exigeixen d'aquests
estats que ells:
•
proclamin públicament l'obligació de respectar la vida de l'ós bru i el seu compromís cap a la restauració d'aquesta espècie en
perill d'extinció en els Pirineus.
•
respectin els plans de restauració de l'espècie, imposada per la llei.
•
reemplacin ràpidament tot ós mort per l'home.
•
investiguin amb rigor i independència sobre tota mort d'ós en els Pirineus i que les administracions certifiquin cadascuna
d'aquestes morts.
•
es comprometin a posar en marxa formacions accelerades als caçadors sobre el comportament de l'ós bru enfront de l'home i la
imprescindible identificació de les espècies abans de disparar.
Signants del comunicat
Les associacions espanyoles:
Amigos de la Tierra Aragón, IPCENA, Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR), Ecologistas en Acción (EEA), Fondo para la
protección de los animales salvajes (FAPAS), Fondo Natural (FN), Fondo Navarro Gurelur, Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos (FCQ), SOS Ribagorza, TRENCA, WWF España.
Les associacions franceses membres de Coordination Associative Pyrénéenne pour l’Ours (CAP – Ours):
Altaïr Nature, Animal Cross, Association Nature Comminges (ANC), Comité Écologique Ariégeois (CEA), Conseil International
Associatif pour la Protection des Pyrénées (CIAPP), FERUS (Groupe Loup France/ARTUS), Fonds d’Intervention Eco- Pastoral – Groupe
Ours Pyrénées (FIEP), France Nature Environnement (FNE), France Nature Environnement Hautes Pyrénées (FNE 65), France Nature
Environnement Midi- Pyrénées (FNE Midi-Pyrénées), Nature en Occitanie, Pays de l’Ours - Adet (Association pour le Développement
Durable des Pyrénées), Société d’Etude de Protection et d’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest – Pyrénées-Atlantiques
(SEPANSO 64), Société nationale de protection de la Nature (SNPN), Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères
(SFEPM), Sours, WWF France.

19è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
Aquests eren els noms correctes de les espècies (el nom científic i els populars en català, castellà i anglès), de les sis últimes
fotografies del concurs corresponents als mesos d´ octubre, novembre i desembre.

Foto nº 19:

Podiceps nigricollis
Black-necked Grebe

Foto nº 20:

Oenanthe hispànica
Black-eared Wheatear

Foto nº 21:

Alauda arvensis
Sky Lark

Foto nº 22:

Aquila fasciata
Bonelli´s Eagle

Foto nº 23:

Circus cyaneus
Hen Harrier

Foto nº 24:

Dendrocopos major
Great Spotted Woodpecker

Cabussó collnegre
Zampullín Cuellinegro
Còlit ros
Collalba Rubia
Alosa vulgar
Alondra Común
Àguila cuabarrada
Águila-azor Perdicera
Arpella pàl·lida
Aguilucho Pálido
Picot garser gros
Pico Picapinos

Reproduïm les dues fotografies i el text d´en Sergi Sales enviat amb les solucions del mes de novembre.

Les solucions de novembre:
Foto nº1. Alosa vulgar (Alauda arvensis)- Aragó.
Amb aquesta cresta evident però no molt gran només potser o una alosa o una
cogullada a mig mudar la cresta.
En aquest cas podria ajudar:
Projecció alar llarga (típica d'Alosa).
Dors molt ratllat (mai es tant marcat en Cogullada, especialment en la vulgar).
Presencia de cella sota la cresta que s'estén fins al clatell.
Foto nº2. Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)- Lleida
Et podies fixar en dos trets:
Cos blanquinós (ja només podria ser marcenca, calçada o cuabarrada).
Taques blanques al dors exclusiu d'adults o quasi adults de cuabarrada.
A més de la manca de barrat evident a la cua...
Aquest mes les fotos eren molt difícils, però era la única manera de poder canviar coses
a la classificació, però no eren impossibles com ho mostra que algú va encertar les dues.
Adjunto altres fotos dels mateixos exemplars perquè veieu que no us enganyo.
Sergi Sales

CLASSIFICACIÓ DEL 19è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ D´AUS
Publiquem ara la classificació final del 19è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus, comptant la puntuació corresponent a les vint-i-quatre
fotografies dels mesos de gener al desembre, i de les tres proves extra.
Com que no s´ha pogut fer l´acte final amb la prova en directe i el lliurament dels premis, es va donar per finalitzat el concurs amb la puntuació del
mes de desembre.
48,6 PUNTS:

Jaroa López

41,7 PUNTS:

Núria Rodríguez

38,6 PUNTS:

Víctor Iglesias

37,3 PUNTS:

Francina Turon

36,9 PUNTS:

Enric Morera

35,8 PUNTS:

Pep Domènech

35,15 PUNTS:

Mayca Martí

35,05 PUNTS:

Maria Mira

33,6 PUNTS:

Vicenç Roig

33,4 PUNTS:

Bet Mejan

30,45 PUNTS:

Lluís Estrada

30,25 PUNTS:

Sandra Morujo

29,2 PUNTS:

Alba Palomo

27 PUNTS:

Francesc Capdevila

26,8 PUNTS:

Tomás Blasco

24,8 PUNTS:

Montse Puig

17 PUNTS:

Eva Reñé

Imatge del sorteig del premi a la constància que va tocar a Enric Morera

El 6 de desembre ja es van enviar les dues fotos següents, per a les quals hi havia de temps per respondre fins el 20 de desembre.

Les solucions del desembre eren:
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus) - Plans de Sió novembre 2020
Picot garser gros (Dendrocopos major ) - Estany d'Ivars
Adjunto la classificació final. Amb la gran guanyadora Jaroa López i la segona classificada, Núria Rodríguez.
Moltes felicitats a les guanyadores i a tots/es els participants, molt orgullós del vostre interès i ganes de seguir millorant
El premi especial a la constància s'està sortejant en aquest moment!
Sergi Sales

BASES DEL 20è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
A continuació reproduïm les bases del concurs per a la 20a edició, de l´any 2021, mantenint-les igual que en els darrers anys, esperant
que ja es pugui retornar a la normalitat, i al desembre es pugui tornar a fer l´acte del lliurament dels premis amb la prova final.
En Sergi Sales continuarà encarregant-se del funcionament del concurs.
1. S´enviaran per correu electrònic, cada mes, dues fotografies des del gener al desembre del 2021.
2. Les respostes han de ser presentades abans de l´últim dia de cada mes. Cal presentar-les via e-mail a l´adreça
salessergi@gmail.com.
3. Al mes de desembre, en l´acte final del concurs, al qual és imprescindible assistir per optar als premis i recollir-los, es concursarà en
directe sobre deu fotografies, fins a completar, sumant-hi les vint-i-quatre anteriors, el nombre de trenta-quatre.
4. En el cas de les fotografies publicades cada mes, es puntuarà amb dos punts cadascuna de les fotografies encertades si s´ha
especificat bé l´espècie amb el nom comú en qualsevol idioma o el científic, i es puntuarà amb un punt cadascuna de les fotografies
encertades si s´ha donat la resposta correcta només amb el gènere.
5. En el cas de les deu fotografies fetes públiques en l´acte de lliurament dels premis, en el mes de desembre, es puntuaran amb 0,25
punts, per cada fotografia, si s´ha encertat el nom de l´espècie i caldrà donar les solucions en el temps màxim de dos minuts per
fotografia.
6. A més cada tres mesos (març, juny i setembre) es farà una activitat sorpresa (foto extra, itinerari virtual, concurs virtual, cants...) que
serà puntuat amb dos punts extres de la forma en que s´indicarà prèviament.
7. Tots els ocells del concurs han estat citats a la nostra regió ornitològica i biogeogràfica, el paleàrtic occidental.
8. La participació és oberta a qualsevol membre de l´ANT. Si alguna persona aliena a l´ANT hi vol participar cal que lliuri el corresponent
full d´inscripció amb la domiciliació bancària, quan comenci a concursar, i faci efectiu el pagament de la quota anual.
9. La persona que hagi guanyat el concurs com a primer classificat en una de les seves edicions no podrà participar en l´edició
immediatament posterior.
10. La classificació serà publicada per e-mail als concursants, al web i al full informatiu de l´entitat.
11. Les fotografies, si no s´han rebut, es podran demanar per e-mail a l´adreça salessergi@gmail.com i es podran consultar al web de
l´ANT.
12. S´atorgaran dos premis als dos primers classificats. En cas d´empat, després de la prova en directe, en qualsevol dels dos primers
premis, es farà una altra prova de quatre fotografies en directe i, així, successivament, fins a desfer l´empat.
13. S´atorgarà un tercer premi a la constància que es sortejarà entre tots els altres concursants que hagin respost durant els dotze
mesos i assisteixin a l´acte final de lliurament dels premis.
14. També es lliurarà un petit obsequi a tots els concursants que assisteixin a l´acte final de lliurament dels premis en agraïment a la
seva participació.
15. L´organització es reserva el dret de modificar els terminis de presentació de fotografies i de recepció de respostes durant tot l´any,
així com de precisar aquells aspectes que durant el transcurs del concurs no es vegin prou clars.

PREMIS DEL 20è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
1r Premi:
2n Premi:
Premi a la constància:

Material ornitològic valorat en 60 euros + obsequis.
Material ornitològic valorat en 30 euros + obsequis.
Material ornitològic valorat en 18 euros + obsequis.

Aquests tres premis, per als dos primers classificats del concurs i el tercer que es sorteja, es lliuraran mitjançant vals de compra de
material ornitològic. Caldrà que els concursants classificats passin a recollir-los personalment a l´acte de lliurament i els vals caducaran
als tres mesos del seu lliurament.
Tots els concursants, que no s´hagin classificat com a primer i segon, i que hagin participat de forma ininterrompuda durant els dotze
mesos que dura el concurs participaran en el sorteig per a obtenir el premi a la constància.
Tots els participants en el concurs, només pel fet de ser-ho i d´assistir a l´acte de lliurament dels premis, tindran dret a recollir un petit
obsequi d´agraïment a la seva participació.

MENJADORES PER ALS OCELLS HIVERNANTS
Com cada hivern, des de la nostra associació promovem la
campanya d´instal·lació de menjadores, amb aliment suplementari,
per als ocells hivernants.
Si es vol ajudar, amb una aportació d´aliment, als ocells i, alhora,
es vol gaudir de la seva presència propera per observar-los, ara és
un bon moment per posar les menjadores.
Se´ls hi pot proporcionar l´aliment per a ocells que es ven
normalment en les graneries. És molt efectiu el cacauet cru.
Recordeu que l´aliment no pot ser salat ni torrat.
Es va arribar a un acord, des de fa uns quants anys, amb la
botiga de la cooperativa agrícola perquè aquesta subministrés al
detall l´aliment per als ocells. S´hi pot comprar cacauet cru o gra.
Aquest hivern, de moment, s´ha observat molt poca presència de

Lluer (Carduelis spinus) visitant les menjadores. Fins ara només
s´ha rebut la comunicació d´una menjadora del centre urbà amb un
màxim de quatre exemplars.
Lluers (Carduelis spinus) fotografiats en una menjadora el febrer del 2020.

Tres exemplars de Lluer (Carduelis spinus) fotografiats per Arnau Gelpí el febrer del 2020.

Recordeu que si heu instal·lat una menjadora ens podeu enviar totes les vostres observacions i/o imatges a
la nostra adreça de correu electrònic:

ant.laformiga@gmail.com
L´any passat es va fer una enquesta entre els participants en el taller de menjadores de la qual es va
extreure la conclusió de les espècies que més visitaven les menjadores durant l´hivern del 2019/2020.
Eren les següents per ordre de major presència:
Mallerenga carbonera (15), Mallerenga blava (15), Mallerenga emplomallada (13), Mallerenga petita (12),
Pardal comú (10) i Lluer (10).

OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES
Aquestes són les observacions del desembre del 2020 de les quals hem rebut comunicació. 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
Raspinell (Certhia brachydactyla) (1 ex.) observat al camí dels escolars.
Dimarts, 29 de desembre del 2020, a les 10,59 hores.
Observadora: Neus Planas
Trist (Cisticola juncidis) (1 ex.) + Bitxac comú (Saxicola torquatus) (2
ex.) a l´esplanada de can Balasc de baix.
Dissabte, 26 de desembre del 2020, a les 14 hores.
Observador: Vicenç Roig
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex.) observat fent l´aleta al Montpedrós.
Dissabte, 26 de desembre del 2020, a les 13 hores.
Observador: Vicenç Roig
Corb (Corvus corax) (+25 ex.) observats al Montpedrós.
Dissabte, 26 de desembre del 2020, a les 12,10 hores.
Observador: Vicenç Roig
Gratapalles (Emberiza cirlus) (8 ex.) + Pardal de bardissa (Prunella modularis) (2
ex.) observat a can Ràfols.
Dissabte, 26 de desembre del 2020, a les 11,20 hores.
Observador: Vicenç Roig
Merla blava (Monticola solitarius) (1 ex.) observat a la teulada de can
Riera.
Dissabte, 26 de desembre del 2020, a les 10,10 hores.
Observador: Vicenç Roig
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex.) observat a les penyes de can Riera.
Dissabte, 26 de desembre del 2020, a les 10 hores.
Observador: Vicenç Roig
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex.) observat a can Coll.
Dissabte, 26 de desembre del 2020, a les 9,57 hores.
Observadora: Neus Planas
Cotoliu (Lululla arborea) (12 ex.) observats a la serra de can Valent.
Dissabte, 26 de desembre del 2020, a les 9,20 hores.
Observador: Vicenç Roig
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat als horts de la mina de can
Soler.
Divendres, 25 de desembre del 2020, a les 16,10 hores.
Observador: Vicenç Roig
Astor (Accipiter gentilis) (1 ex.) observat al mas Segarra.
Divendres, 25 de desembre del 2020, a les 16 hores.
Observador: Vicenç Roig
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) fotografiat a can Güell.
Dimecres, 23 de desembre del 2020, a les 10,37 hores.
Observadora: Isabel Mora
Cuereta blanca (Motacilla alba) (1 ex.) fotografiat a can Güell.
Dimecres, 23 de desembre del 2020, a les 9,43 hores.
Observadora: Isabel Mora
Aligot comú (Buteo buteo) (2 ex.) observats a les Rovires.
Dimarts, 22 de desembre del 2020, a les 11,30 hores.
Observadora: Neus Planas
Titella (Anthus pratensis) (1 ex.) fotografiat a l´esplanada de can Balasc de baix.
Dimarts, 22 de desembre del 2020, a les 10,54 hores.
Observadora: Neus Planas
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) (1 ex.) fotografiat a can Güell.
Dilluns, 21 de desembre del 2020, a les 8,53 hores.
Observadora: Isabel Mora
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex.) observat en un forat de l´església.
Diumenge, 20 de desembre del 2020, a les 18 hores.
Observador: Vicenç Roig
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) observat als horts de la riba de can Roig.
Diumenge, 20 de desembre del 2020, a les 16,40 hores.
Observador: Vicenç Roig
Titella (Anthus pratensis) (1 ex.) + Trist (Cisticola juncidis) (1 ex.) + Bitxac comú (Saxicola torquatus) (2 ex.)
observats a l´esplanada de can Balasc de baix.
Diumenge, 20 de desembre del 2020, a les 16 hores.
Observador: Vicenç Roig
Bitxac comú (Saxicola rubicola) (1 ex.) fotografiat a can Coll.
Diumenge, 20 de desembre del 2020, a les 12,21 hores.
Observadora: Neus Planas
Sit negre (Emberiza cia) (2 ex.) fotografiats a can Coll.
Diumenge, 20 de desembre del 2020, a les 12,20 hores.
Observadora: Neus Planas
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat volant per sobre el centre urbà.
Dissabte, 19 de desembre del 2020, al matí.
Observador: Pep Domènech
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) fotografiat a can Coll.
Dijous, 17 de desembre del 2020, a les 9,56 hores.
Observadora: Neus Planas
Cotxa fumada (Phoenicurus ochuros) (1 ex.) fotografiat a la serra de la creu de St.Pau..
Dimarts, 15 de desembre del 2020, a les 11,20 hores.
Observadora: Neus Planas

Pardal de bardissa (Prunella modularis) (1 ex.) fotografiat al camí del cementiri.
Dimarts, 15 de desembre del 2020, a les 11,38 hores.
Observadora: Neus Planas
Lluer (Carduelis spinus) (4 ex.) observats en una menjadora del centre urbà..
Dilluns, 14 de desembre del 2020, al matí.
Observadora: Rosa Simon
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 ex.) escoltat a can Roig.
Dilluns, 14 de desembre del 2020, a les 14,30 hores.
Observador: Tomás Blasco
Esparver (Accipiter nisus) (1 ex.) observat a can Querol.
Diumenge, 13 de desembre del 2020, a les 16,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Titella (Anthus pratensis) (2 ex.) + Trist (Cisticola juncidis) (1 ex.) + Gratapalles (Emberiza cirlus) (6 ex.) observats a l´esplanada
de can Balasc de baix.
Diumenge, 13 de desembre del 2020, a les 16,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Bitxac comú (Saxicola torquatus) (1 ex.) observat a la mina de can Soler.
Diumenge, 13 de desembre del 2020, a les 15,50 hores.
Observador: Vicenç Roig
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) fotografiat a can Coll.
Diumenge, 13 de desembre del 2020, a les 12,49 hores.
Observadora: Isabel Mora
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) (6 ex.) fotografiats a la font de can Coll.
Diumenge, 13 de desembre del 2020, a les 12,30 hores.
Observadora: Neus Planas
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) (1 ex.) fotografiat a la font de can Coll.
Diumenge, 13 de desembre del 2020, a les 11,53 hores.
Observadora: Neus Planas
Pardal de bardissa (Prunella modularis) (1 ex.) observat a la font de can Coll.
Diumenge, 13 de desembre del 2020, a les 10,32 hores.
Observadora: Neus Planas
Titella (Anthus pratensis) (1 ex.) fotografiat a can Coll.
Diumenge, 13 de desembre del 2020, a les 10,32 hores.
Observadora: Isabel Mora
Aligot comú (Buteo buteo) (2 ex.) observats volant per sobre el centre urbà.
Diumenge, 13 de desembre del 2020, a les 10 hores.
Observador: Pep Domènech
Sit negre (Emberiza cia) (1 ex.) fotografiat al raval Pedró.
Divendres ,11 de desembre del 2020, a les 12,12 hores.
Observadora: Neus Planas
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex.) observat volant sobre el Tabor.
Dijous, 10 de desembre del 2020, a les 16,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) (2 ex.) observat volant sobre Catalunya en miniatura.
Dijous, 10 de desembre del 2020, a les 16,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat a la font del Cucut.
Dijous, 10 de desembre del 2020, a les 12 hores.
Observadora: Rosa Simon
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex.) observat a l´església.
Dimecres, 9 de desembre del 2020, a les 8,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Corb (Corvus corax) (+30 ex.) observats al Montpedrós.
Dimarts, 8 de desembre del 2020, a les 16,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Trist (Cisticola juncidis) (2 ex.) observats a l´esplanada de can Balasc de baix.
Dimarts, 8 de desembre del 2020, a les 15,35 hores.
Observador: Vicenç Roig
Gratapalles (Emberiza cirlus) (4 ex.) + Pardal xarrec (Passer montanus) (2 ex.) observats a l´esplanada de can
Balasc de baix.
Dimarts, 8 de desembre del 2020, a les 15,25 hores.
Observador: Vicenç Roig
Esparver (Accipiter nisus) (1 ex.) observat aturant-se en un arbre a Catalunya en miniatura.
Dimarts, 8 de desembre del 2020, a les 15,05 hores.
Observador: Vicenç Roig
Polla d´aigua (Gallinula chloropus) (2 ex.) observats a la riera, a ca la Flora.
Diumenge, 6 de desembre del 2020, a les 17 hores.
Observador: Vicenç Roig
Pardal de bardissa (Prunella modularis) (2 ex.) observats a can Balasc de baix.
Diumenge, 6 de desembre del 2020, a les 16,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Gratapalles (Emberiza cirlus) (6 ex.) + Bitxac comú (Saxicola torquatus) (1 ex.) observats a l´esplanada de can
Balasc de baix.
Diumenge, 6 de desembre del 2020, a les 16,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Sit negre (Emberiza cia) (2 ex.) observats a l´hort de la font de cal Perruca.
Diumenge, 6 de desembre del 2020, a les 16 hores.
Observador: Vicenç Roig
Gafarró (Serinus serinus) (1 ex.) fotografiat a can Güell.
Diumenge, 6 de desembre del 2020, a les 12,45 hores.
Observadora: Isabel Mora
Corb (Corvus corax) (6 ex.) observats en vol a can Coll.
Divendres, 4 de desembre del 2020, al matí.
Observadora: Neus Planas

NOVA BARRACA AL MAS GELAT
Hem observat la construcció d´una
nova barraca als camps de ca la Flora,
al mas Gelat, a la vall de can Ràfols.
És obra de Pau Estévez Roig i es
tracta del seu projecte de final
d´estudis de Belles Arts.
És una construcció de planta
hexagonal feta amb troncs i fusta de pi
blanc (Pinus halepensis) tractada.
Seria un exemple de com, amb
creativitat, es pot millorar el paisatge
del nostre entorn.
Per exemple, caldria trobar un millor
sistema de tancament dels camps de
conreu per protegir-los dels senglars.
Actualment hi ha improvisats molts
sistemes de tanques diferents, alguns
dels quals es podria dir que no
milloren pas el paisatge.
I un altre problema mediambiental
es la gran quantitat de barraques
abandonades, existents als camps de
conreu i als ermots, amb teulades
d´uralita que es van trencant a trossos.

EL 2020, EL MILLOR ANY PER A LA NIDIFICACIÓ DE LA TRENCA
No tot són males notícies per a l´any 2020, almenys des del punt de vista de la conservació de les espècies. La Trenca (Lanius minor)
ha tingut la millor temporada de nidificació des que hi ha el projecte per evitar-ne la seva extinció a la península ibèrica.
Reproduïm el text extret del web de l´associació Trenca.
EXTRAORDINÀRIA TEMPORADA DE CRIA DE LA TRENCA, L’OCELL MÉS ESCÀS DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
31. agost, 2020
Un dels nius de trenca d'aquesta temporada 2020 © Marc Gálvez / Trenca

L’ocell més escàs de la península ibèrica, la trenca (Lanius minor), que ja
només nidifica a la província de Lleida, ha viscut una extraordinària
temporada de cria aquest 2020 amb un total de deu polls que han volat del
niu. Les ONG WWF i Trenca celebren aquesta encoratjadora xifra,
que triplica la de l’any passat i és la més alta dels últims sis anys. Malgrat
això, alerten que la situació de l’espècie és desesperada i que és urgent
augmentar els esforços per evitar l’extinció a la península d’aquest ocell
declarat “en situació crítica”.
Les trenques ja inicien el viatge cap a les seves zones d’hivernada al sud
d’Àfrica després d’una bona temporada de cria a la Plana de Lleida, el seu
últim bastió a la península ibèrica. Aquest petit ocell migrador ha sofert un declivi dramàtic a Espanya des dels anys 80, de més del
90% de la seva població reproductora, i es considera la més escassa de la fauna ibèrica.
Els esforços per a la seva conservació, coordinats per Trenca, es desenvolupen a la natura amb la protecció de les últimes parelles i
les seves zones de nidificació. L’altre pilar del projecte és un ambiciós programa de cria en captivitat establert al Centre de Recuperació
de Fauna de Vallcalent (Lleida) de la Generalitat de Catalunya.
Enguany van arribar a la primavera 13 trenques a Lleida, i la taxa de retorn (el percentatge d’ocells que han tornat respecte als que es
van alliberar l’any anterior) ha estat del 27%, la més alta dels últims anys. Es van formar quatre parelles en llibertat que han aconseguit
tirar endavant un total de deu polls, la millor xifra des del 2014.
Trenca i WWF destaquen que la cria en captivitat també ha viscut una fita enguany, perquè s’ha superat el miler de polls nascuts a
Vallcalent des que va veure la llum el primer, l’any 2009. Malgrat les dificultats per la crisi sanitària, els alliberaments d’exemplars
nascuts en captivitat s’han pogut mantenir, amb un total de 55 trenques alliberades entre la Plana de Lleida i el Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà, a Girona. S’està treballant per a recuperar l’espècie en aquest últim espai natural, d’on va desaparèixer el
2002.
Una espècie “en situació crítica”
Tot i que que els resultats d’enguany són esperançadors, Trenca i WWF alerten que la situació de l’espècie és desesperada. Al 2018
l’Estat la va declarar “en situació crítica”, la màxima categoria d’amenaça per a una espècie silvestre, una decisió que obliga a prioritzar
mesures per a la seva recuperació. Per a les ONG, és urgent que el Ministeri es coordini amb la Generalitat de Catalunya per a posar
en marxa les mesures prioritàries acordades pel Grup de Treball de l’espècie com són l’ampliació de l’actual centre de cria de Vallcalent
i la creació d’un segon centre de cria, o la posada en marxa d’un pla de treball que allunyi l’espècie de l’abisme de l’extinció.
El poll número 1000 nascut al Centre de Cria de Vallcalent © Trenca

A part dels pocs exemplars que tornen cada any del seu periple migratori, degut
probablement a canvis climàtics en les zones d’hivernada, la segona major amenaça
per a l’espècie és la destrucció i degradació del seu hàbitat per la intensificació de
l’agricultura, que deixa sense espai la fauna i buida els camps de vida. “La trenca és
un exemple més de l’alarmant declivi que estan patint els ocells i la biodiversitat dels
ambients agrícoles”, explica el coordinador científic de Trenca, Marc Gálvez.
Part del treball sobre el terreny de Trenca se centra en impulsar un model
d’agricultura sostenible i beneficiós per a la biodiversitat, a través de la signatura
d’acords de custòdia del territori amb agricultors i propietaris. Aquestes accions es
duen a terme principalment a Torreribera, una finca agrària dins del terme municipal
de Lleida on nidifiquen les últimes trenques ibèriques.
“Cada espècie és una peça irreemplaçable de la nostra biodiversitat i seria
imperdonable permetre la desaparició de la trenca a la península ibèrica”, assegura
la responsable del programa d’espècies de WWF Espanya, Gema Rodríguez. I
afegeix: “La situació d’aquest fascinant ocell ens recorda l’estat d’emergència que viu la nostra biodiversitat, i que urgeix prendre
mesures per a revertir la situació.”
Els actuals treballs de conservació de l’espècie, promoguts per la Generalitat de Catalunya i coordinats per Trenca, són possibles
principalment gràcies al suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, però és
necessari assegurar la continuïtat de les accions en el futur i multiplicar els esforços. El Zoo de Barcelona i WWF també formen part
d’aquesta iniciativa.

CAN COLOMER DELS ESCARABATS
Davant l´observació del tancament de la finca de can
Colomer dels escarabats, en el terme de Sant Climent de
Llobregat, s´ha preguntat a membres del Centre
Excursionista Torrellenc com podia afectar la ruta del Sol
Blau.
Segons ells, els van convidar a examinar el projecte de
tancament de la propietat i hi van estar d´acord amb la
solució adoptada. Les tanques impedeixen el pas pel camí
més fressat, però és fet a propòsit per impedir el pas de
vehicles, mentre que el camí per on es pot passar
actualment permet el pas de persones a peu. Així no
s´interromp l´itinerari de la ruta del Sol Blau marcada pel
CET. També van obtenir el compromís verbal de que quan
es programi alguna cursa pel CET s´obriria el pas d´abans.
Can Colomer dels escarabats és actualment propietat de
GEDI Cooperativa d´iniciativa social i es dedica la
propietat, entre altres temes, a la cria del guarà català.
Amb el nom que tenia la masia han adoptat com a
emblema el dibuix de l´Escarabat rinoceront (Oryctes
nasicornis).
A continuació reproduïm alguns textos extrets del web de
la cooperativa i, al final, una petita informació de la
Viquipèdia.
A dalt cartell situat en el límit del terme de Sant Climent de
Llobregat amb el de Torrelles de Llobregat.
A baix fragment del tancat electrificat amb el castell de
l´Eramprunyà i les muntanyes del Garraf al fons.

Can Colomé, empresa d’inserció.
És la nova aposta decidida de Gedi. Can Colomé és una
finca adquirida per La cooperativa i que està situada a al
parc natural del Garraf, a pocs minuts de Barcelona. Des
de Gedi s’ha impulsat l’empresa d’inserció Can Colomé,
aprofitant la tasca que des de fa dos anys Gedi ha fet i fa
d’acollir i formar a molts joves migrants no acompanyats.
La formació professional que han rebut i reben aquests
joves és integral, adaptant-la als seus interessos per tal de
millorar le seves qualitats i la seva disciplina. Un treball
sempre assessorat i dirigit per experts en la matèria. Can
Colomé preveu poder oferir:
Tasques de deforestació amb la permacultura com a base
Tasques de deforestació amb la presència del ruc català
Passejades amb ruc català pels boscos de Can Colomé
Brigades de manteniment d’espais
Venda d’arbres per a ebanisteria
Jardineria per a espais privats i públics
Feines a mida a demanda del client
Font : memòria 2019 de Gedi

Gedi contracta 8 joves tutelats i ex-tutelats gràcies al programa “Treball i Formació Línia Joves 2020 per tutelats i extutelats”
Des de finals d'octubre, i gràcies al “Programa Treball i Formació per a joves tutelats i ex-tutelats” de la DGAIA, la cooperativa ha
pogut contractar 8 joves durant el període de renovació documental de residència i treball. D'aquesta manera els 8 nois seleccionats
podran continuar el seu procés d'emancipació a la vida adulta amb un contracte laboral que se’ls ha ofert des de la cooperativa GEDI
GESTIO I DISSENY.
A tot Catalunya s'han creat 279 contractes per a joves de 17 a 21 anys tutelats o ex-tutelats finançats pel Fons Social Europeu-FSE.
amb un total de 6.500.471 euros. Aquest projecte s'ha dut a terme gràcies a la participació del Servei Públic d'Ocupació Estatal, el
Servei d'Ocupació de Catalunya i la Generalitat de Catalunya.
Aquest projecte neix des de la necessitat que presenten aquests joves i des de la coresponsabilitat social. Per tot això, es treballarà
un projecte formatiu laboral enfocat a l'adquisició de coneixements i habilitats necessàries per a dur a terme el manteniment de cases

rurals així com competències transversals a nivell formatiu. El lloc on realitzaran l'activitat laboral és la finca de Can Colomer dels
Escarabats situada a Sant Climent de Llobregat, a la comarca del Baix Llobregat. La versatilitat de la finca ens permetrà que aquests
nois adquireixin coneixements de mètodes tradicionals en la reparació de reg, hort, hivernacles... A més del manteniment d'animals
com a ovelles, cabres, rucs, gallines etc. El compromís, l'adaptació i l'aprenentatge d'aquests nois és evident pel que si necessites
qualsevol d'aquests serveis no dubtis a contactar-nos.
Web Gedi

Can Colomer dels escarabats
Can Colomer dels Escarabats és un edifici o masia situada al terme
municipal de Sant Climent de Llobregat, al Baix Llobregat.
Aquesta masia, que està situada a la riba de la Riera de les Comes, té un
origen medieval. Al costat de la masia es trobava l'anomenada "Mina de can
Colomer dels Escarabats", que donava aigua a la masia des del torrent que té
a ponent amb una petita canalització. Aquesta mina té actualment uns 20
metres de llargada.
Viquipèdia

Escarabat rinoceront (Oryctes nasicornis) (mascle). Album de fotos de fauna de l´ANT
a Flickr.

Cartell del CET

CALENDARI DE L´ANT 2021
El mes passat ja es va enviar el PDF del calendari del 2021.
Aquest any el calendari incorpora les fotografies dels segons
premis del 10è Concurs de fotografia naturalista torrellenca,
realitzat el 2019, que van ser:
Apartat de fauna: Moments 1 de Jaume Segura
Apartat de flora: Rosada de Margarida Deu
Apartat de paisatge: La tempesta perfecta d´Isabel Mora
En el lliurament de les nostres publicacions del mes de gener
tornarem a enviar el PDF del tradicional calendari de la nostra
entitat.
També s´enviarà per correu ordinari l´edició en paper del
calendari, junt amb la convocatòria de l´assemblea ordinària, als
membres de la nostra associació.

MOVIMENTS DE TERRES A CAN GÜELL
Durant el seguiment de la migració de les aus planejadores, en els mesos de setembre i octubre, des del turó de la Bruguera, es veia
com arribaven camions de terra i l´abocaven al costat de la masia de can Güell i una excavadora l´aplanava. Es deia que volien fer un
camp de conreu més gran i pla.
Al web municipal han publicat que l´ajuntament ha decretat una aturada cautelar dels treballs en aquell lloc. Reproduïm la nota
informativa.

L’Ajuntament decreta l’aturada cautelar de les tasques a l’entorn de la Masia de Can Güell
03/12/2020
L‘objectiu de la llicència demanada pels propietaris era
posar en funcionament l'activitat agrícola de la finca amb
la implantació de nous cultius i la modernització dels
existents
Després de la inspecció realitzada el passat 17 de
novembre, els serveis tècnics municipals han decretat
l’aturada cautelar de les obres un cop comprovat que el
moviment de terres que s’està realitzant al voltant de la
Masia de Can Güell no es correspon amb la llicència
atorgada en el seu moment i que únicament preveia
treballs derivats de l’adequació dels cultius i tancament de
la finca.
L’Ajuntament ha notificat als responsables de les obres
que la llicència de la que disposen només els permet fer-hi
feines de desbrossament, neteja de plantacions, preparar el terreny a les àrees on s'ubicaran els cultius, realitzar les plantacions
d'arbres fruiters: cirerers, avellaners, nogueres i oliveres i realitzar les instal·lacions de rec necessàries pel cultiu. En cap cas està
autoritzat, ni estava previst en la llicència sol·licitada, cap intervenció en la zona de la finca amb qualificació urbanística forestal ni
tampoc està autoritzada cap actuació o modificació sobre edificis, construccions, murs i barraques de pedra seca o d’altres
preexistències.

CIÈNCIA CIUTADANA
Coincidint amb el dia internacional del voluntariat, segons s´informa en el butlletí de medi ambient, la Generalitat ha fet un inventari de
totes les iniciatives actuals de ciència ciutadana.
Reproduïm una breu informació del web on, entre moltes altres plataformes hi ha Natusfera, dins de la qual hi ha el projecte de l´ANT
de recollida d´observacions de les diverses branques de flora i fauna.
Nou aparador virtual d’iniciatives de ciència
ciutadana a Catalunya
Realitzat en el marc del projecte Ciència
Ciutadana i Natura.
04/12/2020
El 5 de desembre és el Dia Internacional del
Voluntariat i per celebrar-ho hem publicat al nostre
web un nou aparador virtual, amb més de 50
projectes de ciència ciutadana que es desenvolupen
al nostre territori, que es nodreixen i creixen gràcies
a l’ajuda de milers de voluntaris d’arreu del país. Els
trobareu amb un cercador, dividits per categories i
amb una breu descripció. Per complementar-lo,
també hem elaborat un llistat de decàlegs, guies de
bones pràctiques i articles de referència, relacionats
amb la ciència ciutadana en l’àmbit de la natura.
Aquest aparador s’ha realitzat en el marc del
projecte Ciència Ciutadana i Natura, que neix amb
l’objectiu de fomentar i crear sinergies entre els
actors socials implicats en la ciència ciutadana en
l’àmbit de la natura i per motivar accions de foment
de la ciència ciutadana.

PROJECTE DE REFORÇAMENT DE LA POBLACIÓ DE TURONS
Aquest any 2021 s´iniciarà a Catalunya el projecte TuroCat, de reforçament de la població d´exemplars de Mustela putorius, amb
exemplars procedents del centre de la península.
A continuació reproduïm la informació extreta del web de l´associació Trenca, implicada en el projecte.
UNA VINTENA DE TURONS EUROPEUS DEL CENTRE DE LA PENÍNSULA IBÈRICA S’ALLIBERARAN EL 2021 A CATALUNYA
PER A SALVAGUARDAR AQUESTA ESPÈCIE EN PERILL CRÍTIC
30. novembre, 2020
Turó europeu © Zoo de Barcelona

Prop d’una vintena de turons europeus (Mustela putorius)
procedents del centre de la Península Ibèrica s’alliberaran el 2021 a
Catalunya per a contribuir a salvaguardar aquesta espècie en perill
crític. L’actuació s’emmarca dins del projecte TuroCat, coordinat pel
Departament de Territori i Sostenibilitat, el Zoo de Barcelona i
l’Associació Trenca. El projecte compta amb el finançament de la
Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica, el
Zoo de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Les poblacions
donants s’escolliran entre les poblacions sanes més pròximes
geogràficament als turons catalans supervivents. Aquests
alliberaments seran un salvavides per a l’espècie a Catalunya,
perquè permetran reconnectar i enfortir els petits nuclis
supervivents de turons autòctons, amb una diversitat genètica molt
baixa, i tan escassos que podrien extingir-se per qualsevol nova alteració del medi.
La millora de l’hàbitat, el reforç de les poblacions de conill de bosc, l’erradicació d’espècies invasores, la signatura d’acords amb
propietaris de finques i gestors d’espais naturals o la realització d’un documental divulgatiu han estat algunes de les accions que s’han
desenvolupat enguany dins del projecte TuroCat, amb el qual es dona un impuls definitiu a la recuperació del turó europeu a Catalunya.
En els últims 40 anys, aquest petit mamífer ha desaparegut de més del 80% de la seva antiga àrea de distribució a Catalunya. Ja tan
sols sobreviuen poc més d’un centenar a la plana del Baix Ter (Baix Empordà) i, en poblacions molt petites i aïllades, en altres zones
de l’Alt i Baix Empordà, el Ripollès i el nord de la província de Barcelona.
Un paisatge agrícola millor conservat
El turó europeu és un gran aliat dels agricultors, perquè controla de manera natural
les poblacions de rosegadors, encara que paradoxalment una de les principals
causes del seu declivi és la intensificació agrària. El projecte TuroCat ha signat
acords amb diversos propietaris de finques i gestors d’espais protegits per a la
conservació del paisatge agrícola tradicional (amb marges, tanques i murs entre
camps…), clau per a la supervivència del turó.
“Hem posat les bases per a revertir el dramàtic declivi del turó europeu a Catalunya,
un petit carnívor que pot servir com a “espècie paraigua” dels paisatges agrícoles”, ha
assegurat l’investigador principal del projecte, Salvador Salvador Allué.
Com a part de la millora de l’hàbitat en la zona més crítica per a l’espècie, s’han
construït 14 vedrunes (caus artificials) i s’han alliberat 120 conills al Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà i a les riberes del Baix Ter, on aquests petits mamífers (una
peça clau de l’ecosistema i presa comuna del turó) han esdevingut molt escassos. La Fundació Drissa, una entitat dedicada a la
integració laboral de persones que sofreixen malalties mentals, ha desenvolupat les obres de les vedrunes.
A més, s’ha treballat en la captura de visons americans en zones òptimes per a la recuperació del turó o amb presència actual a
Girona, i també en hàbitats riparis interessants per al futur del turó a Lleida. El visó americà és una de les espècies invasores més
agressives i nocives per a la fauna autòctona, i la seva captura afavoreix a moltes altres espècies de la fauna dels nostres rius i rierols,
com la rata d’aigua o els ocells aquàtics. També s’han signat convenis de col·laboració amb els Parcs Naturals dels Aiguamolls de
l’Empordà, Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera i el Consorci del Ter. A nivell de
sensibilització, s’ha realitzat un documental i s’han posat en marxa perfils de xarxes socials protagonitzats per aquest carnívor tan
desconegut i amenaçat.
Grup de treball TuroCat des de 2019
En el marc del projecte, l’any 2019 es va crear el Grup de Treball TuroCat, integrat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, el Zoo
de Barcelona i l’ONG Trenca. Aquest Grup de Treball assegurarà la continuïtat de les accions de recuperació de l’espècie, incloses les
mesures de millora de l’hàbitat (recuperació del conill, eradicació d’espècies invasores, reducció dels atropellaments…).
El projecte ha comptat amb el suport humà i logístic del Cos d’Agents Rurals de la província de Girona, l’IRTA Mas Badia (DARP), la
Universitat de Girona, el Centre de Recuperació de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà, el Consorci del Ter i diverses entitats,
propietaris de finques i naturalistes empordanesos. Col·labora econòmicament la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic, que ha finançat parcialment el projecte actual. L’investigador principal és Salvador Salvador, associat
a la Universitat de Girona.

SOS BAIX LLOBREGAT I L´HOSPITALET
Reproduïm la nota informativa del web de la plataforma SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet, a la qual es va adherir l´ANT, sobre la
manifestació realitzada al Prat.

Molta gent a la manifestació del Prat en contra de l’ARE Sud
12 Desembre, 2020
La manifestació d’avui al Prat contra l’ARE
Sud (foto Marién Moreno).

Unes dues-centes persones van
participar dissabte 12 de desembre en
la concentració convocada per “Ni un
pam de terra” al Prat de Llobregat per
exigir l’aturada del pla urbanístic de
l’ARE Eixample Sud. Aquest pla i uns
altres dos, tots promoguts per
l’Ajuntament del Prat, preveuen
construir 10.000 habitatges nous en
zones encara no urbanitzades. Els
organitzadors de la manifestació –la
més nombrosa des de fa temps al Prat–
consideren que va ser un èxit de la
lluita “contra l’especulació del totxo” i en
defensa dels espais naturals.
L’objectiu de frenar les obres de
l’ARE Eixample Sud pretén salvar els
camps que es troben entre el barri de la Barceloneta i el riu Llobregat, al sud de
l’avinguda Onze de Setembre, i en definitiva evitar que el creixement urbanístic continuï
engolint el delta del Llobregat. Les zones de cultius afectades per aquest pla urbanístic
són espais de gran riquesa mediambiental, paisatgística i de patrimoni històric. La
plataforma “Ni un pam de terra” considera que és “un greu error” que l’Ajuntament del
Prat i el Govern de la Generalitat, que constitueixen el consorci promotor del pla,
contribueixin a reduir els espais agrícoles i naturals de l’entorn.
Els camps afectats representen el 14% de la zona agrícola de la Marina del Prat. “Ni
un pam de terra” afirma que “la prioritat en temps de crisis climàtica i sanitària ha de ser
preservar els espais naturals del delta”. “Necessitem –han explicat a través de Twitter–
ciutats més verdes i espaiades i protegir la biodiversitat del delta. La necessitat
d’habitatge i la proporció d’habitatges de protecció pública que han d’incloure els nous
barris les considerem excuses i coartades polítiques.”
“No cal fer créixer la trama urbana de la ciutat per construir habitatge públic, i menys
urbanitzar zones de gran valor mediambiental”, diuen. “Si la prioritat política fos fer
assequible l’habitatge a la ciutadania del Prat, no es vendrien pisos de l’ARE Eixample
Sud sobre plànol, d‘alt standing, als preus que s’estan venent.”

PROHIBICIÓ DE LES BOSSES DE PLÀSTIC D´UN SOL ÚS
L´1 de gener del 2021 entra en vigor la prohibició del lliurament de bosses d´un sol ús a l´estat espanyol. A partir de la Directiva (UE)
2015/720 del Parlament Europeu i del Consell, del 29 d´abril del 2015, el govern espanyol va aprovar el Reial Decret 293/2018, del 18
de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic.
En aquest decret s´obligava als comerços a cobrar les bosses d´un sol ús que es lliuraven als clients, fins a finals del 2020, obligació
que ja hi havia a Catalunya per normatives i convenis de la Generalitat.
A partir d´enguany resten prohibides i cal optar per altres solucions: bosses de paper, bosses compostables, bosses de plàstic
reutilitzables amb el gruix convenient ...
A continuació reproduïm l´epígraf 3 de l´article 4 de l´esmentat decret.
Artículo 4. Medidas para reduir el consumo de bolsas de plástico.
3. A partir del 1 de enero de 2021, se prohíbe la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras al consumidor en los puntos de
venta de bienes o productos, excepto si son de plástico compostable. Los comerciantes podrán también optar por otros formatos de
envase para substituir a las bolsas de plástico.
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CALENDARI DE REUNIONS I ACTIVITATS DE L´ANT
Dilluns, 25 de gener, a les 19 hores, a la masoveria de can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia.
Dilluns, 25 de gener, a les 19,30 hores, a la masoveria de 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, 3 de gener, a les 16 hores, a la plaça de l´Església. Passejada per observar els ocells del nostre entorn. Cal avisar de l´assistència.
T. 936890366.
Dilluns, 4 de gener, a les 17,30 hores, a can Sostres. Cens d´aus nocturnes. Organitzat pel grup d´ornitologia.
Dimecres, 27 de gener, a les 9,30 hores, a can Sostres. Neteja de les caixes niu. Organitzat pel grup d´ornitologia.
Diumenge, 31 de gener. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes de gener del 20è 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
Nota. Les mesures cada vegada més restrictives per combatre la pandèmia de la COVID19 fan que gairebé no es pugui programar cap activitat.

PARC DEL GARRAF
Disponible en cinc idiomes el mapa de l'informador dels parcs del Garraf i d'Olèrdola
16/12/2020
Detall del mapa de l'informador. Autor: XPN

El mapa de l’informador s’ha reeditat amb un nou format i en cinc idiomes i situa
els diversos equipaments i serveis (carreteres, pistes, aparcaments, senders i
indrets d'especial interès) del Parc del Garraf i del Parc d'Olèrdola. També ofereix
informació sobre els itineraris senyalitzats i els diversos equipaments com les
oficines del Parc i els centres i punts d'informació.
A més a més del mapa, itineraris i serveis i equipaments, la publicació es
completa amb el recull de recomanacions i consells sobre bones pràctiques i
espeleologia, seguretat, circulació motoritzada, ús de la bicicleta, què cal fer amb
les deixalles, com ajudar a prevenir un incendi o com visitar els parcs amb animals
de companyia.
També conté informació sobre el préstec de material adaptat, el programa Parc a
taula i la gastronomia associada a aquests dos espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals.
Atesa la situació actual i les mesures de seguretat preses davant la COVID-19, trobareu el nou mapa de l’informador en format PDF a
la pàgina web dels parcs en català, castellà, anglès, francès i italià. També els punts i centres d'informació dels dos parcs disposen d'un
plafó amb la informació i documents més rellevant en codis QR, entre els quals figura el mapa de l'informador.
Selecció dels deu punts d'interès dels parcs
Si voleu completar els documents imprescindibles per planificar i gaudir al màxim les vostres visites als parcs del Garraf i d’Olèrdola,
consulteu també el desplegable de benvinguda. Hi trobareu una selecció dels deu punts d'interès més rellevants dels dos espais
naturals acompanyats d'una breu explicació i ubicats en el mapa.

VOLTOR NEGRE AL MONTPEDRÓS
Segons van informar els dos pastors de can Gallina, el dimecres, 2 de desembre, hi havia diversos cotxes de la diputació a la
carretera de la planta de compostatge.
Eren guardes del parc del Garraf que havien estat avisats per l´equip de seguiment per radio d´un exemplar de Voltor negre
(Aegypius monachus) marcat, que s´havia aturat al Montpedrós. L´estaven buscant amb prismàtics per veure si estava bé.
Segurament la causa de la presència d´aquest exemplar era l´observació del nombrós grup de Corbs (Corvus corax) que hi ha
habitualment a la zona.
Si bé al Montpedrós hi nidifica des de fa uns quants anys una parella de Corbs, a l´hivern s´hi acostuma a veure més exemplars.
Des de la tardor i a començaments de l´hivern s´ha observat algun dia més de 40 exemplars. Volen per sobre el Montpedrós, la
pedrera de can Gallina i la planta de compostatge.

