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CONTROL DE NIDIFICACIÓ DE LES CAIXES NIU 2021 
 

   El dissabte, 15 de maig, al matí, es va realitzar la sortida de camp del grup 
d´ornitologia per controlar la nidificació de les caixes niu per als ocells instal·lades 
en el nostre entorn. Hi participaren els quatre membres de la nostra associació 
Tomás Blasco, Rosa Simon, Luz Balado i Josep Callau. 
   Com que l´any passat, degut a la COVID19 es va fer el seguiment més tard de 
l´habitual, el 3 de juny, es van trobar moltes caixes amb el niu fet però els polls ja 
havien volat, enguany hi ha hagut més sort i s´han trobat més polls i s´han pogut 
anellar. 
 

 CONTROL DE CAIXES NIU 2021 
 

 Caixes buides    2 
 Caixes amb material                        11 
 Caixes amb ous    4 
 Caixes amb polls                         11 
 Altres     3 
 

 TOTAL CAIXES REVISADES                 31 
 
  
 NOMBRE DE POLLS TROBATS  ANELLATS TOTAL 
 

 Mallerenga carbonera (Parus major)      34     39 
 Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)       4       7 
 

 TOTAL POLLS ANELLATS      38 
 

 TOTAL POLLS TROBATS       46 

 



COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT 
 

    Acompanyem aquest full informatiu amb el número 229 de la Col·lecció Documents d´ant, amb el títol “La Tordera”. 
   Hem confeccionat aquest document amb diverses informacions que tracten sobre la Tordera i, especialment, el seu delta, procedents 
dels webs municipals de Blanes i Malgrat de Mar, dels diaris El Punt Avui i La Vanguardia, del web de BTV i del bloc del CREAF. 

   És especialment rellevant la informació sobre el 
projectes ISACC TorDelta i REDAPTA , en els quals hi 
participà el CREAF, que van fer un treball previ d´estudi 
i participació ciutadana des de l´any 2017, que ha 
permès engegar als ajuntaments, ara, un altre procés 
participatiu per fer ordenances municipals de protecció 
dels espais naturals del delta i demanar a la Generalitat 
la declaració de Reserva Natural Parcial a la 
desembocadura del riu. 
   Finalment ho hem completat amb el manifest “La 
Tordera després del temporal Glòria, i ara que?” signat 
per diverses associacions i científics a nivell individual, 
el febrer del 2020. 
 
Fotografia de l´Ajuntament de Malgrat de Mar, on es pot 

observar els espais propers al riu i a la platja ocupats per càmpings i altres instal·lacions turístiques. 
 

   A continuació reproduïm la informació de l´Espai Natural Protegit del Riu i Estanys de Tordera, extreta del web de la Generalitat  i dues 
més extretes dels webs municipals de Blanes i Malgrat de Mar. 
 
Espai Natural Protegit del Riu i Estanys de Tordera 
Espai Natural Protegit, Xarxa Natura 2000: Zones Especials de Conservació (ZEC) 
   El riu Tordera forma, a la seva desembocadura, una llacuna aïllada del mar per un braç de sorra i còdols, i constitueix un espai d'elevat 
interès, especialment per les aus migratòries, que utilitzen la zona com a punt de repòs i refugi. 
   La Tordera és un riu que neix al Montseny, entre les Agudes i el Matagalls, i desemboca al mar Mediterrani formant el delta de la 
Tordera, entre Blanes i Malgrat de Mar. Té un recorregut de 61 quilòmetres i és de règim torrencial. Els corrents subterranis són molt 
més importants que els superficials: a l'estiu no porta aigua a la part baixa (superficialment) i n'obtenen l'aigua molts dels pobles propers. 
   A la seva desembocadura, el riu Tordera forma una llacuna aïllada del mar per un braç de sorra i còdols i constitueix un espai d'elevat 
interès especialment pels ocells migratoris, que utilitzen la zona com a punt de repòs i refugi. 
   L'espai natural protegit està constituït per la ribera del tram baix del riu i per petites llacunes conegudes com l'estany de can Torrent, 
l'estany de la Júlia i l'estany de cal Rave, a més a més de la roureda de can Verdalet i els prats d'en Gai. 
   El paisatge es caracteritza pel predomini de la vegetació pantanosa i de ribera amb matoll, herbassars, canyissars, etc. Representa el 
testimoni relictual d'antigues zones humides amb una notable diversitat d'amfibis i rèptils propis d'aquests espais. 
 

   Normativa: Llei 12/1985 de 13 de juny, i decret 328/1992, de 14 de desembre. 
   Superfície: 338 
   Municipi: Blanes; Malgrat de Mar; Tordera; Fogars de la Selva; Hostalric. 
   Centres d’interpretació: N 
   Tancament anual: Obert tot l'any. 
   Com arribar-hi:  
   Des d'Hostalric fins a la desembocadura a la platja de la Punta de la Tordera, una mica més al nord de Malgrat de Mar, l'espai natural 
és accessible des de multitud de punts. Un d'ells es troba a l'altura de Fogars de la Selva, on es pren un camí que va fins a Sant Cebrià 
de Fogars. L'estany de Can Torrent es troba separat del curs del riu, a l'oest de Tordera, entre la BV-5122 i el pla de Sant Esteve. 
L'estany de Júlia, per la seva banda, queda al nord del de Can Torrent. 



Flora 
   La vegetació de ribera la constitueixen primordialment bosquetons d'oms, àlbers i freixes. Tot i això, la ruderalització de la zona facilita 
l'expansió de la canya (Arundo donax), en detriment del canyissar, de les jonqueres o del tamarigar. Actualment, a la llera s'hi fan gespes 
vivaces decumbents. També hi ha plantacions de plàtans i abundants robínies (Robinia pseudoacacia). 
 

Fauna 
   Pel que fa a l'avifauna, s'hi observen espècies com el bernat pescaire (Ardea cinerea), el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 
blauet (Alcedo athis), la xivitona (Actitis hypoleucos), el martinet ros (Ardeola ralloides) i el corriol petit (Charadrius dubius), entre d'altres. 
Entre l'herpetofauna s'hi ha citat, per exemple, la reineta (Hyla meridionalis), la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i la serp de collaret 
(Natrix natrix). 
 
Web gencat.cat 
 
ESPAI NATURAL: RIU I LLACUNA DE LA TORDERA  

Superfície: 12 ha  
Figures de protecció i catalogació: Xarxa Natura 2000 (LIC)  
Localització: La desembocadura de la Tordera es troba situada a l’extrem 
sud de Blanes i es caracteritza per la formació d’una llacuna litoral, aïllada 
del mar per una barra de sorra. Aquest fet fa que la desembocadura tingui 
un paper rellevant en les migracions de les aus per la seva situació 
estratègica entre els Aiguamolls de l’Empordà i el delta del Llobregat.  
Vegetació:  
En el tram final de la Tordera trobem extensos canyars amb la presència 
puntual i aïllada de certs arbres de ribera, com els albers (Populus alba), 
algun exemplar força gran de freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), 
els oms (Ulmus minor) o els salzes (Salix alba), a més d’altres arbres com 
els plàtans (Platanus x hispanica), les robínies (Robinia pseudoacacia) o 
els verns (Alnus glutinosa). Fauna:  
En aquest espai trobem una gran varietat de fauna, tant d’invertebrats com 
vertebrats, on hi destaquen els rèptils, com les serps i els llangardaixos, i 

rarament algun exemplar de tortuga de rierol (Mauremys leprosa). És, però, en el grup dels ocells on podem observar una gran quantitat 
d’espècies, que podem classificar com a estivals (només hi crien), residents (hi resten tot l’any), hivernals (s’observen només a l’hivern) o 
en pas migratori.   

Font: Enric Badosa i Javier Romera  Web Ajuntament de Blanes 
 

DELTA DEL RIU TORDERA 
Espai Natural Protegit 
   El riu Tordera neix a 1.100 m d’altitud a Sant Marçal (massís del 
Montseny), entre el Turó de l’Home i el Matagalls. Després de 
recórrer uns 61 km, desemboca al mar formant un petit delta entre 
els municipis de Malgrat de Mar i Blanes, que fa de límit entre la 
província de Girona i Barcelona. 
   Un delta és un espai de terra, generalment de forma triangular, 
guanyat i que s’endinsa al mar gràcies a l’acumulació d’al·luvions 
que un curs fluvial acumula a la desembocadura. A Catalunya 
destaquen per extensió el delta de l’Ebre, delta del Llobregat i delta 
de la Tordera. 
   La desembocadura de la Tordera és un espai d’alt valor ecològic 

que alberga una gran quantitat d’hàbitats i espècies animals i vegetals típiques d’ambients aquàtics costaners. És un punt estratègic com 
a lloc d’hivernada i repòs durant els passos migratoris d’una multitud d’aus i és un dels espais naturals amb més biodiversitat i poder 
d’atracció de tots els municipis que l’envolten. A més, el Delta modifica cada any l’aspecte, ja que les corrents marines i fluvials són les 
que creen i transformen el camí de la desembocadura del riu. 
 
Web Ajuntament de Malgrat de Mar 
 



RECULL DE PREMSA 
 

   Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número 147 dins de la col·lecció, que porta el títol “L´impost 
d´emissions de CO2”.  
   Es tracta d´informacions publicades als diaris El Punt Avui, Ara, La Vanguardia, Públic i al digital Elnacional.cat, entre l´octubre del 
2020 i el maig del 2021. Tracten sobre l´entrada en vigor d´aquest nou impost sobre les emissions de gasos contaminants dels vehicles. 
Aquesta aplicació del nou impost aprovat l´any 2017 s´ha vist ajornada durant anys. Primer pel recurs presentat pel govern de l´estat al 
tribunal constitucional, després per algunes modificacions aprovades pel parlament i finalment per la pandèmia. 
   Aquest any 2021 serà el primer en el que caldrà pagar el nou impost dels vehicles de motor de combustió. Els vehicles de motor 
elèctric, entre d´altres, resten exempts d´aquest impost. 
   A continuació, com a complement del recull de premsa, reproduïm un article de Marc Belzunces, publicat al digital Vilaweb, sobre la 
nova factura d´electricitat que ha entrat en vigor l´1 de juny del 2021. 
 

La nova factura de la llum ens pot encarir el preu de l’electricitat 
Us expliquem com pagar el mínim · Afavorirà els propietaris de vehicles elèctrics 
Per: Marc Belzunces 
15.05.2021   

   Si hi ha una queixa recurrent dels consumidors, és la factura de la llum. 
Pocs l’entenen. Amb la reforma que n’ha fet el govern espanyol, la 
situació no sembla que millori, més aviat al contrari. Malgrat això, 
finalment, després d’uns quants endarreriments, el primer de juny entrarà 
en vigor.    Les principals novetats són: més franges horàries i la 
possibilitat de tenir contractades dues potències diferents. També, que la 
part variable (el consum) pujarà de preu, mentre que la part fixa (la 
potència) baixarà. La intenció de la reforma és forçar els consumidors a 
transferir part dels seus consums de les hores de més demanda elèctrica 
a les que en tenen menys, incentivar l’autoproducció elèctrica i 
l’eficiència, a més de facilitar el desplegament del vehicle elèctric. Una 

manera d’optimitzar la producció elèctrica amb l’actual infrastructura disponible.    Però el nou rebut pot quedar superat d’ací a pocs anys per un pes 
cada cop més important de les renovables i, sobretot, per l’arribada de les bateries per a emmagatzemar l’electricitat. Tot seguit us en donem els 
detalls. 
Els trams horaris 
   La reforma afecta els consumidors que tenen potències de menys de 15kW, que són els consumidors domèstics, i que a més tinguin el preu regulat 
(PVPC). En els consumidors que siguin al mercat lliure, dependrà de les modificacions que faci la seva comercialitzadora. En principi, els qui tinguin un 
preu fix anual independentment de l’hora no es veuran afectats. En cas de dubte, és millor adreçar-se a la companyia que ens proporciona el servei. 
    Amb el nou rebut, s’estableixen les següents franges horàries obligatòries (no podem triar): 
 Hores punta: de les 10.00 a les 14.00, i de les 18.00 a les 22.00. 
 Hores pla: hi ha tres franges, de les 8.00 a les 10.00, de les 14.00 a les 18.00 i de les 22.00 a les 24.00. 
 Hores vall: de les 0.00 a les 8.00 durant la setmana laboral, i tot el cap de setmana i festius estatals. 
 Potència: podem contractar dues potències diferenciades. Una a l’hora vall (de les 0.00 a les  8.00) i una altra per a la resta del dia, les hores 
 punta i pla (de les 8.00 a les 24.00). 
   En aquestes franges horàries s’aplicaran preus diferents. Els preus més cars seran a l’hora punta, i els més barats, a l’hora vall. Tanmateix, canviarà 
l’estructura de la factura, no tan sols el preu del consum elèctric (els kWh). Ens referim a la potència, terme amb què es coneixia fins ara. Bàsicament, 
el preu de la infrastructura del transport de l’electricitat, és a dir, la construcció i el manteniment de les línies de subministrament que connecten casa 
nostra amb la central de producció elèctrica. És un preu directament proporcional a la potència (kW) que tenim contractada. En canvi, el preu del kWh, 
el consum, cobreix el cost de la producció d’electricitat. És a dir, la construcció i el manteniment de la central elèctrica, a més del cost del combustible 
per a produir l’electricitat. 
   Amb la reforma, el terme ‘potència’ és substituït per dos nous conceptes, que tindran una part fixa i una altra part variable que dependrà del consum i 
dels trams. El primer concepte correspon als peatges de transport i distribució, que és l’anterior terme de potència. Hi haurà un segon concepte, el 
càrrec del sistema elèctric, que abans no quedava especificat. En aquest segon concepte es detallarà el cost de la cobertura del dèficit elèctric generat 
els darrers anys –un dels grans problemes del sistema elèctric espanyol, causat políticament–, les primes a les renovables, la cogeneració i la 
generació amb residus; i la compensació del 50% del sobrecost de la generació elèctrica a les Illes Balears i les Illes Canàries, on l’electricitat té el 
mateix preu tot i que la generació fins ara ha estat molt més cara –en altres països, les illes paguen el cost de mercat. El preu de l’electricitat (kWh) i el 
de peatges reflectiran el cost corresponent al mercat lliure de producció d’electricitat, mentre que el del càrrec del sistema elèctric reflectirà el cost de 
les polítiques del sistema elèctric espanyol –incentius, subvencions, decisions dels governs, etc. 
   Un aspecte destacable és que en els diferents trams horaris no tan sols pujarà o baixarà la part de consum (els kWh), com ara, sinó que també 
variaran els preus d’aquests nous conceptes. Per últim, podrem triar dues potències per mirar de baixar-ne el cost en una determinada franja horària. 
Tot plegat, es preveu que la part variable (el consum de kWh) s’encareixi i representi una part molt més elevada del total de la factura, passant del 
40% actual al 75% amb la reforma. En canvi, la part fixa de la factura, la relacionada amb la potència contractada, baixarà de preu. D’aquesta manera, 
s’espera incentivar l’eficiència energètica, encarint la factura dels qui consumeixin molta electricitat i baixant-la als qui en consumeixen menys.    
Tanmateix, cal tenir en compte que amb l’electrificació de tot el consum energètic, anirem passant consum que ara fem amb gas o gasoil a electricitat, 
per la qual cosa necessitarem potències superiors. En aquest sentit, la reforma abarateix aquesta pujada necessària, però també consumirem més 
electricitat, que serà més cara. 
Com estalviar en el nou rebut 
   D’entrada, la nova estructura de la factura pot tenir un gran impacte en moltes famílies, especialment si tenim en compte que cada vegada 
consumirem més electricitat –amb un vehicle elèctric o amb la calefacció i aigua calenta amb bomba de calor, per exemple. Concretament, el tram 
d’hora punta entre les 18.00 i les 22.00 és quan fem gran part del consum. Arribem de la feina a casa, posem la calefacció o l’aire condicionat, fem el 



sopar i el dinar per a l’endemà, banyem els nens o ho aprofitem per posar rentadores i rentavaixelles. Consums que en la majoria dels casos són 
obligats. Què hi podem fer? La primera opció és considerar d’abandonar el preu estatal PVPC i contractar una comercialitzadora de lliure mercat –
bona part dels consumidors ja ho han fet. La majoria de companyies, si més no fins ara, ofereixen tarifes de preu únic durant tot l’any. D’aquesta 
manera, ens estalviarem haver d’anar calculant en quins horaris hem de fer els consums. La segona opció és gestionar, en la mesura del possible, els 
nostres consums, per transferir-los tant com puguem a les hores més barates. Així, per exemple, podrem programar rentadores i rentavaixelles per a 
les hores de menor cost –tingueu en compte que en la majoria de comunitats de veïns no es permet de posar la rentadora de nit pel soroll que fa, per 
respectar el descans. O comprar endolls programables perquè els termos elèctrics d’aigua calenta amb dipòsit només funcionin durant la nit –aguanten 
la temperatura perfectament durant vint-i-quatre hores. Estratègies, d’altra banda, que no són noves. Actualment, ja hi ha franges horàries, però ara 
són obligatòries per a tothom que tingui una tarifa PVPC. 

 
Podem abaixar el nou rebut de la llum instal·lant-nos plaques solars. Imatge: 
Becquel Energia. 
 
   Podem anar més enllà i entrar en un dels objectius de la reforma 
tarifària, com és el foment de l’autoproducció solar. És a dir, fer-nos 
una instal·lació de plaques solars a casa que ens cobreixi totalment o 
parcialment el consum habitual. A VilaWeb us hem explicat els passos 
necessaris per a fer-ho. Generalment, una instal·lació fotovoltaica per a 
casa s’ofereix a partir de 5.000€ i sovint ni tan sols cal fer cap 
pagament inicial. Actualment, és molt comú que la mateixa companyia 
instal·ladora ens ofereixi finançament. Amb el compromís que durant 
uns anys pagarem una quota mensual fixa per la instal·lació que serà 
inferior al nostre rebut actual. Passats aquests anys, la instal·lació és 
nostra i l’electricitat que produeixi, completament gratuïta –també 
podem finançar-nos directament amb el nostre banc. Tot plegat, fa que 
hi hagi un esclat d’aquesta mena d’instal·lacions al nostre país. Atès 
que les hores punta de la nova tarifació elèctrica corresponen a 
períodes en què hi ha llum durant bona part de l’any, tindrem un doble 

benefici. Durant el dia, tindrem electricitat gratuïta de les plaques solars, i durant les hores que no faci sol, tindrem les tarifes de la xarxa general més 
barates. 
   Sens dubte, la nova factura de la llum pot incentivar l’autoproducció fotovoltaica, però cal dir que la majoria de la població viu en edificis, on és més 
difícil d’arribar a un acord amb veïns i on la teulada disponible per habitatge és molt menor. Tanmateix, no hem d’oblidar un segon benefici: la càrrega 
de vehicles elèctrics. Si bé és cert que ara ja disposen d’una franja supervall entre la 1.00 i les 7.00, ara s’amplia dues hores, de les 0.00 a les 8.00.       
Però segurament el benefici més important és el de la potència. Molts usuaris han hagut de pujar la potència de casa per poder carregar el cotxe 
elèctric, atès que el vehicle necessita típicament entre 3kW i 7kW. Amb la reforma, podem tenir una potència nocturna de 8kW (per a cobrir el cotxe i la 
nevera, per exemple), i durant el dia tenir els 3kW o 4kW típics –o menys, si tenim plaques solars. Fins i tot, sense vehicle elèctric, podem considerar 
de tenir una potència menor durant la nit i mantenir la normal durant el dia. Caldrà veure els preus finals que ens ofereixin les companyies per 
comprovar si aquesta sobregestió representa un guany econòmic significatiu. Sigui com sigui, amb un horitzó d’electrificar tot el consum energètic a 
casa (incloent-hi climatització i aigua calenta, a més dels vehicles) pels objectius climàtics internacionals, els habitatges necessitaran progressivament 
més potència elèctrica. 
Les renovables poden deixar obsolet el nou rebut 
   Els horaris tarifaris no són nous en el sistema elèctric espanyol, fa temps que existeixen. Això és perquè el sistema elèctric es basa en combustibles 
fòssils i nuclear sense emmagatzemament d’energia. Tot el sistema s’ha de dimensionar per les hores de màxim consum. Hem de tenir prou centrals 
per quan demanem més electricitat. Durant la resta del dia, aquestes centrals o s’apaguen o funcionen a mig gas. El principal problema es presenta 
durant la nit. Determinades centrals, com les nuclears, tenen poc marge de maniobra per a generar electricitat i no es poden apagar. El resultat és que 
continuen produint electricitat que es perd, perquè ningú no la consumeix. És per això que els incentius se centren sobretot en aquesta franja horària 
nocturna. D’altra banda, a l’hora punta de consum (cap al vespre) entren en funcionament les anomenades centrals de pic, que funcionen típicament 
entre dues hores i quatre, motiu pel qual l’electricitat produïda és molt cara –no poden amortir els costos fixos de construcció, operació i manteniment 
durant la resta d’hores. Així, si s’aconsegueix de baixar la demanda punta, necessitarem menys centrals d’aquesta classe, i la resta funcionaran més 
hores a més rendiment. 

 
Els propietaris dels vehicles elèctrics són uns dels grans beneficiats amb el nou rebut. Imatge: 
Tesla. 
 
   Tanmateix, aquesta mena d’estratègies no ha tingut un èxit gaire remarcable. La 
població fa servir l’energia quan la necessita i hi ha poc marge de maniobra. Tot això 
pot canviar en molt poc temps, gràcies a les renovables i les bateries. En primer lloc, 
amb les renovables ens trobarem amb l’efecte contrari. Gràcies a l’energia solar, el 
màxim de producció serà durant el dia. Per una banda, coincideix amb el període en 
què consumim més energia. Per una altra, com que també estarà dimensionada per 
les hores de menys insolació solar a l’hivern, durant bona part de l’any, amb més 

insolació, ens trobarem que durant el dia ens sobrarà producció elèctrica. Els incentius, les hores vall, caldrà posar-los per consumir electricitat quan 
faci més sol –per exemple, carregant-hi el cotxe, en comptes de fer-ho durant la nit. Fins i tot, alguns experts preveuen que les companyies arribin a 
oferir electricitat gratuïta durant les hores centrals del dia, quan hi ha més insolació. 
   El segon aspecte que pot deixar obsoleta l’actual reforma són, precisament, les bateries. Per una banda, cada vegada se n’instal·laran més a les 
cases, per aprofitar al màxim l’autoproducció solar. Per una altra, disposarem de les bateries dels vehicles elèctrics, que podrem aprofitar també a 
casa. En ambdós casos, segurament podrem tenir l’opció que les companyies les gestionin –compensant-ho. Durant el vespre i la nit les nostres 
bateries cediran energia a la xarxa –quan no hi ha producció solar– i durant el dia aprofitaran els excedents de producció per carregar-se. D’aquesta 
manera, el pes de la gestió dels alts i baixos de la producció elèctrica recauran sobre la tecnologia, i no pas sobre els ciutadans. Mentrestant, però, 
d’aquí a uns dies haurem de mirar com abaixar el preu del nostre rebut de la llum i adaptar-nos nosaltres a la tecnologia existent. 
 



20è 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 fotografies dels 
mesos de gener, febrer, març i abril. 
 

Foto nº 1:  Elanus caeruleus      Esparver d´espatlles negres 
                 Black Kite     Elanio Común 
 

Foto nº 2:  Aquila chrysaetos    Àguila daurada 
                              Golden Eagle    Águila Real 
 

Foto nº 3:  Icthiaetus audouinii      Gavina corsa 
                 Audouin´s Gull    Gaviota  de Audouin 
 

Foto nº 4:  Bucephala clangula    Morell d´ulls grocs 
                              Common Goldeneye   Porrón osculado 
 

Foto nº 5:  Anas discors       Xarxet alablau 
                 Blue-winged Teal    Cerceta Aliazul 
 

Foto nº 6:  Acrocephalus scirpaceus   Boscarla de canyar 
                              Reed Warbler    Carricero Común 
 

Foto nº 7:  Falco naumanni      Xoriguer petit 
                 Lesser Kestrel    Cernícalo Primilla 
 

Foto nº 8:  Emberiza shoeniclus    Repicatalons comú 
                              Reed Bunting    Escribano Palustre 
 

   Reproduïm les dues fotografies del mes d´abril i, a continuació, el text enviat per Sergi Sales aclarint les respostes. 
 

 

 
   Foto nº1: Xoriguer petit (Falco naumanni)- Femella a Belianes. 
   Si ens hi fixem, es veu l'ungla, especialment una que treu el cap entre les plomes, de color blanc, típic de Xoriguer petit, però també el 
dibuix facial, sense negre marcat rere l'ull, ens porta cap aquesta espècie. 
 

   Foto nº2: Repicatalons comú (Emberiza schoeniclus)- Fundació Plegadis. Delta de l'Ebre. 
   Aquesta és més complicada, però es veuen les plomes externes de la cua ribetejades de blanc, això descarta pardals i pardals de 
bardissa. Ja només ens queda els grups "anthus" o "emberiza". Analitzant el patró de les terciàries, dors i ratllat del cap, la única 
combinació seria una femella de repicatalons. 
 

   Sergi Sales 
 
 



20è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

   Publiquem ara la classificació del 20è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus, comptant només la puntuació corresponent a les vuit fotografies dels 
mesos de gener a l´abril i la primera prova extra i, en cas d´empat, per ordre temporal de les respostes donades. 
 

 17,7  PUNTS:  Mayca Martí  
 

 15,7  PUNTS:  Tomás Blasco 
 

 13,7   PUNTS: Núria Rodríguez 
 

 12,9  PUNTS:  Pep Domènech  
 

 12,5   PUNTS:  Francina Turon 
 

 12,4   PUNTS:  Sandra Morujo 
 

 11,6 PUNTS:  Enric Morera 
 

 10,5 PUNTS:  Lluís Estrada 
 

 10,2   PUNTS:  Maria Mira 
 

 9,6  PUNTS:  Bet Mejan 
 

 9,5 PUNTS:  Vicenç Roig  
   
 8,5  PUNTS:  Alba Palomo 
 

 8  PUNTS:  Francesc Capdevila   
  
 4  PUNTS:  Israel Estopà 
    Montse Puig                           Cartell de l´últim acte final del concurs que es va poder realitzar. 
 
  
   Qui vulgui participar en aquest concurs, encara hi és a temps, només ha de demanar de rebre les fotografies a l´adreça electrònica 
salessergi@gmail.com. Cal enviar les respostes, abans de finals de cada mes, a la mateixa adreça electrònica. Us animem a fer-
ho. Volem potenciar la participació en el concurs. 
 
Aquestes eren les dues fotografies corresponents al mes de maig. Calia contestar-les abans del 31 de maig. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



LLISTA DE PRIMERES OBSERVACIONS D´ESPÈCIES ESTIVALS 
 

   El grup d´ornitologia de l´ANT recull cada any les 
primeres observacions de les espècies d´aus estivals. 
   Després es publica la llista en aquest full informatiu. 
   Fins a finals del mes de maig s´havien rebut 
comunicacions de les següents espècies: 
 
 Oreneta vulgar (Hirundo rústica) 
 Oreneta cuablanca (Delichon urbica) 
 Ballester (Tachymarptis melba) 
 Colltort (Jynx torquilla) 
 Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) 
 Xot (Otus scops) 
 Falciot negre (Apus apus) 
 Rossinyol (Luscinia megarhynchos) 
 Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) 
 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) 
 Oriol (Oriolus oriolus) 
 Aligot vesper (Pernis apivorus) 
 Àguila calçada (Aquila pennata) 
 Àguila marcenca (Circaetus gallicus) 
 Tórtora (Streptopelia turtur) 
 Cucut (Cuculus canorus) 
 Enganyapastors (Caprymulgus europaeus) 
 Abellerol (Merops apiaster) 
 Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) 
 Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta) 
 Papamosques gris (Muscicapa striata) 
 Capsigrany (Lanius senator) 
 Piula dels arbres (Anthus trivialis) 
 Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica) 
 
Piula dels arbres (Anthus trivialis). Dos exemplars fotografiats 
el 2 de maig, a les Rovires, per Isabel Mora. 
 

   Cal dir que algunes d´aquestes espècies ni nidifiquen 
ni s´estableixen en el nostre entorn i només es poden 
veure de pas durant la migració. 
   Podeu comunicar les vostres observacions (espècie, 
dia, hora, lloc i observadors) al grup d´ornitologia.  
   Altres de les espècies més interessants i habituals per 

a comunicar serien: Falcó mostatxut, Siboc, Mosquiter de passa, Mosquiter xiulaire, Corriol petit i Tallarol de garriga. 
   Per a comunicar-ho veniu a les reunions del grup 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 

   També podeu entrar les vostres observacions al projecte 
“Observacions ornitològiques de l´ANT” dins de la plataforma Natusfera.  
   S´hi pot entrar des del web de l´ANT i, si no ho heu fet, cal registrar-
se.  
   És a l´adreça següent: 
 

https://natusfera.gbif.es/projects/observacions-ornitologiques-ant 
 

    

 
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)  fotografiat el 2 de maig, a les Rovires, per 
Isabel  Mora. 
 
 
 

 
 



CENS DE NIUS D´ORENETA CUABLANCA 
 

   El grup d´ornitologia de l´ANT ha programat el 
cens de nius d´Oreneta cuablanca, per al 
dimarts, 6 de juliol, a les 8 del matí, al parc de 
can Sostres. 
   Les persones que hi vulguin col·laborar es 
trobaran a l´entrada del parc. 
   L´Oreneta cuablanca (Delichon urbica) és una 
espècie de la qual, d´una forma clara,  s´ha vist 
disminuir el nombre d´exemplars en el nostre 
entorn. 
   A continuació reproduïm una taula amb el 
nombre de nius ocupats d´aquesta espècie, 
comptats en els censos realitzats pel grup 
d´ornitologia, on es veu el descens en el nombre 
de nius ocupats en els últims anys.  
 
 ANY  NIUS OCUPATS 
 
 2001    88 
 
 2005   110 
 
 2007   109 
 
 2008   115 
 
 2009   120 
 
 2010   119 
 
 2011   103 
 
 2012    59 
 
 2013    64 
 
 2014    62 
 
 2015    39 
 
 2016    67 
 
 2017    73 
 
 2018    60 
 
 2019    69 
 
 2020    48 
    
    
Fotografia dels nius d´Oreneta cuablanca (Delichon 
urbica) de la Rectoria, del 27 d´abril del 2021. 
Neus Planas. 
 
 
 
 
 

 



OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES 

   Aquestes són les observacions del maig del 2021 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 
 
Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex.) Observat volant per sobre la font del Cucut. 
Diumenge, 30 de maig del 2021, a les 19,45 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex.) Observat volant sobre el raval Perruca. 
Diumenge, 30 de maig del 2021, a les 19,25 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica) (2 ex.) observats a la 4ª avda. de can Güell. 
Diumenge, 30 de maig del 2021, a les 18,30 hores.  
Observador: Juan Mora 
 
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta) (1 ex.) observat al c. 51 de can Güell. 
Diumenge, 30 de maig del 2021, a les 13 hores.  
Observador: Juan Mora 
 
Tórtora (Streptopelia turtur) (1 ex.) observat a can Riera 
Dissabte, 29 de maig del 2021, a les 20,30 hores.  
Observador: Juan Mora 
 
Cucut (Cuculus canorus) (1 ex.) escoltat cap el mas Segarra. 
Dissabte, 29 de maig del 2021, a les 7,35 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Enganyapastors (Caprymulgus europaeus) (1 ex.) escoltat a can Gener. 
Divendres, 28 de maig del 2021, a les 22 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) (1 ex.) fotografiat al camí dels escolars. 
Dimarts, 27 de maig del 2021, a les 10,07 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 
Gafarró (Serinus serinus) (1 ex.) fotografiat al carrer Major. 
Dimarts, 27 de maig del 2021, a les 9,02 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) observat a la riera, a ca la Flora. 
Diumenge, 23 de maig del 2021, a les 16,45 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Pardal xarrec (Passer montanus) (2 ex.) observats al raval Perruca. 
Diumenge, 16 de maig del 2021, a les 19,45 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Polla d´aigua (Gallinula chloropus) (2 ex.) observats a la riera, a can Gallina. 
Diumenge, 16 de maig del 2021, a les 18,40 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Bosqueta vulgar (Hyppolais polyglotta) (4 ex.) observats o escoltats al camí de can Reinal. 
Diumenge, 16 de maig del 2021, entre les 8,30 i les 10 hores.  
Observadors: Rosa Simon i Tomás Blasco 
 
Tórtora (Streptopelia turtur) (1 ex.) escoltat a la serra de can Valent. 
Diumenge, 16 de maig del 2021, a les 10 hores.  
Observadors: Rosa Simon i Tomás Blasco 
 
Cabra boja (Strix aluco) (1 ex.) + Xot (Otus scops) (1 ex.) escoltats al centre urbà. 
Dimecres, 12 de maig del 2021, a les 6 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Enganyapastors (Caprymulgus europaeus) (X ex.) escoltats a la serra de can Güell. 
Dilluns, 10 de maig del 2021, a les 22,30 hores.  
Observador: Juan Mora 
 
 



Capsigrany (Lanius senator) (1 ex.) + Papamosques gris (Muscicapa striata) (1 ex.) observats a can Gallina. 
Diumenge, 9 de maig del 2021, a les 19 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Còlit gris (Oenanthe oenanthe) (1 ex.) + Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) (1 ex.) observats a la pedrera de can Gallina. 
Diumenge, 9 de maig del 2021, a les 18,25 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Corb (Corvus corax) (+80 ex.) observats al Montpedrós. 
Diumenge, 9 de maig del 2021, a les 18,15 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Abellerol (Merops apiaster) (2 ex.) observats al c. Sant Joan. 
Diumenge, 9 de maig del 2021, a les 15,35 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Puput (Upupa epops) (1 ex.) fotografiat a can Roig. 
Dimecres, 5 de maig del 2021, a les 12,24 hores.  
Observador: Tomás Blasco 
 

Ànec collverd (Anas platyrynchos) (1 ex.) observat en vol a les Camanyes. 
Diumenge, 2 de maig del 2021, a les 18,45 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Àguila marcenca (Circaetus gallicus) (1 ex.) observat volant alt a les Camanyes.. 
Diumenge, 2 de maig del 2021, a les 18,45 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat al Montpedrós. 
Diumenge, 2 de maig del 2021, a les 18,30 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Puput (Upupa epops) (1 ex.) observat a can Casanoves. 
Diumenge, 2 de maig del 2021, a les 18 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Bernat pescaire (Ardea cinereaa) (1 ex.) observat a la riera sota can Casanoves. 
Diumenge, 2 de maig del 2021, a les 17,50 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Papamosques gris (Muscicapa striata) (1 ex.) observat a can Querol 
Diumenge, 2 de maig del 2021, a les 16,45 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) (3 ex.) observats a l´esplanada de can Balasc de baix. 
Diumenge, 2 de maig del 2021, a les 16,20 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Bosqueta vulgar (Hyppolais polyglotta) (1 ex.) observat a can Balasc de baix. 
Diumenge, 2 de maig del 2021, a les 16,10 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Ballester (Tachymarptis melba) (5 ex.) fotografiats al centre urbà. 
Diumenge, 2 de maig del 2021, al matí.  
Observadora: Neus Planas 
 
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) (1 ex.) fotografiat a les Rovires.  
Diumenge, 2 de maig del 2021, a les 11,10 hores.  
Observadora: Isabel Mora 
 
Piula dels arbres (Anthus trivialis) (2 ex.) fotografiats a les Rovires.  
Diumenge, 2 de maig del 2021, a les 10,52 hores.  
Observadora: Isabel Mora 
 
Papamosques gris (Muscicapa striata) (1 ex.) fotografiat a les Rovires.  
Diumenge, 2 de maig del 2021, a les 10,48 hores.  
Observadora: Isabel Mora 
 
Oriol (Oriolus oriolus) (1 ex.) fotografiat a les Rovires.  
Diumenge, 2 de maig del 2021, a les 10,25 hores.  
Observadora: Isabel Mora 
 



LET´S CLEAN UP EUROPE 
 

   Com anunciàvem el mes passat l´Ajuntament de Torrelles de Llobregat havia programat, dins 
de la campanya Let´s Clean Up Europe, una jornada de neteja del nostre entorn natural per al 
dissabte, 8 de maig, amb el lema “Netegem el nostre entorn”. 
   Era una activitat basada en el treball voluntari. Per participar-hi calia inscriure´s a 
l´ajuntament i es comptava amb la col·laboració de l´Associació de Dones i s´havia inclòs dins 
el programa de Maig Salut. 
   A continuació reproduïm una informació extreta del web municipal sobre aquesta activitat. 
 

Una seixantena de persones participen en una jornada de neteja de 
l’entorn 
11/05/2021 
   La iniciativa ha comptat amb la col·laboració de l’Associació de Dones Pla de les Bruixes, 
l’ADF i Protecció Civil 
   El passat dissabte 8 de maig, una seixantena de veïns i veïnes van participar en una jornada 
de neteja d’espais bruts i degradats del municipi impulsada per l’Ajuntament amb la 
col·laboració de l’Associació de Dones Pla de les Bruixes i el suport de l’ADF i Protecció Civil. 
L’activitat s’emmarcava dins l’European Clean Up Day i estava inclosa en la programació del 
Maig Salut.  
   El dia va acompanyar i les persones participants van netejar espais diversos com la Font de 
Can Coll, els voltants de la Masia de Can Coll, l’abocament del Camí de la Creu de Santa Pau 
(a Raval Mas), el del camí de sota Can Tarrida, l’entorn de la Creu del Querol i els laterals de 
l’institut i el camí de Can Güell. En total, es van omplir tres vehicles de la brigada municipal i es 
van recollir tres saques de plàstics i envasos, una de llaunes, una de plàstic dur i dos de rebuig. 
La proposta es va dur a terme respectant les mesures de prevenció.  
   Des de l’Ajuntament es vol agrair la participació de la ciutadania així com a les entitats del 
municipi que van col·laborar en la cura del nostre entorn. 
 

 
    

    



ACTE D´AGRAÏMENT AL VOLUNTARIAT 
 

   L´Ajuntament de Torrelles de Llobregat ha organitzat un Acte d´Agraïment al Voluntariat. Es realitzarà el divendres, 11 de juny, a les 
20 hores, a l´Ateneu Torrellenc. 
   A continuació reproduïm el text del correu electrònic rebut amb la invitació per a l´acte. 
  
   Benvolguts/benvolgudes, 
  
   Torrelles sempre s’ha caracteritzat per ser una societat implicada, participativa i organitzada, on el rol del voluntariat i de les entitats 
és clau. Durant l’últim any, la participació desinteressada i la predisposició de persones voluntàries ha esdevingut essencial per a poder 
fer front a les necessitats socials que han sorgit arrel de la pandèmia. I és precisament aquest compromís de la ciutadania el que ens 
ha permès afrontar la crisi sanitària conjuntament. 
  
   Des de l’Ajuntament, volem visibilitzar i donar a conèixer la tasca de les entitats socials i el valor de tota la feina que cada dia tiren 
endavant centenars de persones voluntàries. És per això que, aquest any, en motiu de la 1aSetmana de la Solidaritat i la 
Cooperació, que tindrà lloc del 7 al 13 de juny, ens plau convidar-vos el dia 11 de juny a les 20h a l’Acte d’Agraïment al Voluntariat a 
l’Ateneu Torrellenc. L’acte tindrà una durada aproximada d’1 hora, comptarà amb una breu teatralització i música en directe, i alguna 
que altra sorpresa. 
  
   Ens agradaria molt comptar amb la vostra participació. Podeu formalitzar la vostra inscripció a través de cooperacio@torrelles.cat, 
especificant els vostres noms i cognoms abans del 9 de juny a les 23h. 
   El voluntariat fa créixer Torrelles. Gràcies per compartir el teu temps 
  
Una abraçada, 
 
Maria Vidal i Martínez i Vanesa Santiago Vila 
Regidores Cooperació i Solidaritat i de Serveis Socials 
Ajuntament de Torrelles de Llobregat 
 

SETMANA DE LA SOLIDARITAT I LA COOPERACIÓ 
 

   L´Ajuntament de Torrelles de Llobregat ha organitzat  la Setmana de la Solidaritat i la Cooperació que es realitzarà del 7 al 13 juny. 
   A continuació reproduïm la informació extreta del web municipal. 
 

Se celebra la 1ª Setmana de la Solidaritat i la Cooperació 
02/06/2021 
   Del 7 al 13 de juny s’oferiran activitats diverses com tallers, xerrades, sessions de 
contes o un acte d’agraïment al voluntariat 
Torrelles celebrarà, aquest mes de juny, la primera Setmana de la Solidaritat i la 
Cooperació, una iniciativa que vol posar en valor totes les accions que es duen a 
terme al municipi en aquests dos àmbits. Del 7 al 13 de juny s’organitzaran activitats 
diverses i es durà a terme una campanya sota el lema ‘Construïm un món millor’ 
que convidarà els infants a exposar les seves iniciatives sobre solidaritat i 
cooperació a la plaça de l’Ajuntament. 
   Entre les propostes de la setmana hi haurà dimarts un taller educatiu amb 
l’alumnat de l’Institut a càrrec de l’ONG Open Arms. Dimecres, de 18 a 19 hores, 
s’oferirà una sessió de conta contes a càrrec de Bali Senabre, d’Aktesteatre, al pati 
de la Biblioteca. Els infants podran escoltar el conte ‘La nevera’ que pretén donar a 
conèixer l’agermanament de Torrelles amb Tujereng i els projectes que s’hi 
desenvolupen en l’àmbit de la cooperació. Caldrà inscripció prèvia a través de la 
pàgina web de la biblioteca. Una altra de les activitats previstes és el taller de 
percussió ‘Batecs del món’ per a infants de 5 a 9 anys. Es farà divendres dia 11 de 
juny de 18 a 19 hores al pati de Les Bruixes i caldrà inscripció prèvia a través de 
l’enllaç adjunt. 
   Un dels principals actes d’aquesta setmana solidària serà el que es farà el mateix 
divendres a l’Ateneu Torrellenc amb l’objectiu de fer un reconeixement al voluntariat, 
posant en valor el treball i l’esforç de tots els torrellencs i les torrellenques que de 
manera altruista dediquen part del seu temps a fer un món millor. També serà 

necessari fer una inscripció prèvia per assistir-hi enviant un correu electrònic a l’adreça cooperacio@torrelles.cat. 
   La Setmana de la Solidaritat i la Cooperació es tancarà dissabte dia 12 de juny amb un taller de cosmètica natural al pati de les 
Bruixes d’11.30 a 12.30 h i per al qual també serà necessari fer prèviament la inscripció en l’enllaç adjunt. 
 



41a FESTA DE LA CIRERA 
 

   El primer cap de setmana de juny es celebra a Torrelles de Llobregat la Festa de la Cirera. 
   Enguany, en la 41a edició, es tornen a realitzar activitats presencials. 
   A continuació reproduïm una informació del web municipal amb les activitats que es faran i cal fer inscripció prèvia. 

 

La Festa de la Cirera recupera les activitats presencials 
27/05/2021 
   Durant el cap de setmana del 5 i 6 de juny hi haurà 
propostes culturals i lúdiques a més del Mercat de la Cirera i 
la Fira d’Artesans 
   Després que l’any passat la tradicional Festa de la Cirera 
se celebrés de manera virtual per la incidència de la 
pandèmia, enguany la millora dels indicadors permetrà que 
els propers dies 5 i 6 de juny la celebració recuperi les 
activitats presencials. Es trobaran a faltar alguns espais com 
la zona de barraques, les parades al carrer Major o les 
activitats al carrer Sant Pau, però tot i així entitats, pagesos, 
comerciants i Ajuntament han treballat per programar un 
seguit d’activitats aplicant tot un conjunt de mesures de 
seguretat sanitària per evitar possibles contagis. Entre 
aquestes destaca el canvi d’ubicació del Mercat de la Cirera i 
la Fira d’Artesans al parc de Can Sostres, als carrers Jacint 
Verdaguer i Sant Pau i a l’aparcament de Cal Joc: d’aquesta 
manera es podrà establir un control d’accés que permeti 
regular-hi l’aforament i crear un recorregut, en un únic sentit, 
que faciliti el manteniment de la distància entre persones. 
Per la seva banda, el Casal de la Gent Gran acollirà 
l’exposició de paneres amb cireres de presentació (Cirera 
d’Argent) i cireres de qualitat (Cirera d’Or), i una exposició de 
cartells. Les noves ubicacions d’aquest any permeten també 
retre un petit homenatge a les primeres edicions de la Festa 
de la Cirera, ja que des del seu origen ―l’any 1980― fins a 
l’any 2001 bona part de les activitats de la festa tenien lloc a 
l’edifici de Can Sostres. Durant tot el cap de setmana, un 
total de 9 establiments participaran en la tradicional Ruta 
gastronòmica oferint plats relacionats amb les cireres.  
   Per tal de mantenir el sentit lúdic de la celebració, s’han 
programat, des del divendres 4 de juny, una vintena 

d’activitats per a totes les edats. Divendres, hi haurà un 
escape room i un taller de cuina de primavera al Casal Jove 
‘El Club’, i jocs gegants i un concert de música swing a 
l’aparcament de Catalunya en Miniatura, on durant tot el cap 
de setmana s’habilitarà un escenari i hi haurà servei de bar. 
Dissabte hi haurà propostes diverses com la tradicional 
passejada pels camps de cirerers, un taller de bombolles 
gegants al pati de la biblioteca municipal, un circuit de cotxes 
caminadors per a la primera infància o un espectacle musical 
amb històries i cançons de dones amb blues. A la tarda no 
faltarà un espectacle infantil amb cançons i sons del món, un 
concert de música rumba-flamenc amb ‘Los vecinos de 
Manué’ i l’actuació del grup Balahits. Diumenge, les activitats 
s’iniciaran a les 10 hores amb el concert de la Cobla Principal 

de Terrassa, un espectacle de circ, una jornada de portes obertes a l’Església Sant Martí de Tours i un vermut-debat sobre la situació 
política a Catalunya amb Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC. A la tarda, un espectacle infantil sobre els Músics de Bremen i el 
monòleg de Javi Princep tancaran les activitats d’aquesta edició de la Festa de la Cirera.   
   Per poder participar-hi és imprescindible realitzar una reserva prèvia a través de http://bit.ly/torrellesreserva, ja que les places són 
limitades, excepte les activitats de la biblioteca i del Casal Jove per a les quals cal fer una inscripció diferent. Les persones que no 
puguin fer la reserva per internet, poden trucar al telèfon de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimarts i dijous de 
16.30 a 19 hores. La major part de la programació es realitzarà amb el públic assegut, amb mascareta i mantenint la corresponent 
distància de seguretat.  
 



GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

   Des de les eleccions al Parlament de Catalunya diversos col·lectius havien demanat la recuperació de la conselleria de Medi Ambient 
capaç de fomentar en tots els departaments del govern les mesures necessàries per fer front a l´emergència climàtica. 
   Una vegada s´ha constituït el nou govern de la Generalitat de Catalunya s´han començat a publicar les opinions d´aquest col·lectius 
expressant la seva decepció. 
   A continuació reproduïm un d´aquests textos de la Xarxa per la Justícia Climàtica extret del web d´Ecologistes en acció. 
 

Manifesten la seva preocupació sobre la rebaixa política del tractament de l’emergència climàtica i ecològica 
26/05/2021   

   La Xarxa per la Justícia Climàtica (XJC), de la qual forma 
part Ecologistes en Acció de Catalunya, reclama 
una Vicepresidència de Transició Ecosocial amb capacitat 
per transversalitzar i coordinar l’acció de tots els 
departaments en una estratègia comuna, per assolir una 
transició ecològica amb justícia social i abordar el 
decreixement de forma planificada, en un esforç que pensi 
molt més enllà de les següents eleccions. 
   Un cop investit el 132è President de la Generalitat, Pere 
Aragonès, i després de l’anunci del pacte de govern entre 
ERC i Junts per Catalunya quan es va fer pública la nova 
estructura del proper executiu de la Generalitat, format per 
14 Conselleries, des de la Xarxa per la Justícia Climàtica, 

volem posar de manifest la gravetat de l’incompliment en alguns dels compromisos que s’havien fet respecte a les polítiques ambientals 
i de gestió de l’emergència climàtica en el nou Govern. Per començar, durant la campanya el mateix candidat, Pere Aragonès, havia 
confirmat el compromís de recuperar la Conselleria de Medi ambient, desapareguda des del 2010. 
   En canvi, ens trobem amb una Acció Climàtica que ha estat víctima de l’acord de govern. Una peça de recanvi que ha anat 
erràticament trobant aixopluc primer a Exteriors i finalment com a departament en una Conselleria sectorialitzada i híbrida amb 
Agricultura i Alimentació. I no és que els temes associats no siguin rellevants per a fer front a l’emergència climàtica i la gestió 
ambiental. Però volem posar de manifest que aquesta no és una resposta adequada als reptes actuals, ni a les demandes de la 
immensa majoria d’organitzacions, entitats ambientals i plataformes en defensa del territori del nostre país. I, per això demanem el seu 
replantejament immediat. 
   Per coherència amb tot el que s’exposa en la “declaració d’emergència climàtica i ambiental” realitzada pel govern català en maig de 
2019, i perquè tots els esdeveniments, polítics, socials, ambientals i totes les evidències científiques afegides d’aleshores ençà no fan 
sinó augmentar i aprofundir els reptes als que cal fer front, la Xarxa per la Justícia Climàtica entén que en aquests moments el que cal 
és una Vicepresidència per la Transició Ecosocial, amb capacitat de prioritzar i transversalitzar en tota l’acció de govern el que hauria 
de ser la principal fita de les properes legislatures. 
   L’administració més important de Catalunya i, per tant, el propi país, ja no pot seguir prescindint d’una estructura amb capacitat 
política i pressupostària, dotada amb els instruments necessaris per abordar la intensitat, la complexitat i la multidisciplinarietat de les 
accions que calen. Necessitem posar en joc tots els recursos econòmics i humans necessaris per encarar reptes com de la conservació 
dels espais naturals, agrícoles i la biodiversitat, la gestió del dret a l’aigua, la política de residus, un acord inclusiu sobre la transició 
energètica -que actualment suscita un debat profund de com implementar-la-, la salut ambiental, la fiscalitat, l’enfortiment de l’educació 
socioambiental, la transició verda de la indústria, l’adequació i transició de sectors importants de la nostra economia, la conservació del 
litoral, la sobirania alimentària, entre tants d’altres aspectes vitals. 
   Totes aquestes estratègies son multidimensionals i no poden seguir diluïdes com en els últims anys en departaments, que 
precisament en ambdós casos no han destacat per la seva sensibilitat en entendre i prioritzar les polítiques socioambientals, cedint molt 
sovint a diferents interessos que se’ls han presentat, des de pressions del lobby energètic, el turístic, el forestal o l’urbanístic, en casos 
com l’especulació a la Costa Brava, el BCN World, els JJOO d’Hivern, la pressió al Delta del Llobregat i l’ampliació de l’aeroport, etc. 
   Segons la comunitat científica i les NNUU tenim una dècada per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, a una mitjana 
superior al 7,6% anual, per impedir una pujada de temperatura superior als 1,5º. Hem perdut 4 anys en una Llei del Clima dorment i que 
ha quedat obsoleta. Fa temps que anem tard. En aquests moments no avançar, o avançar tímidament, equivaldria a retrocedir. Si no hi 
ha una rectificació de la falta d’ambició política al respecte que mostra l’anunci de la nova estructura institucional de la Generalitat, 
aquesta seria una nova legislatura perduda, que en cap cas ens podem permetre. 
   Així doncs demanem als tres partits que participen del nou acord de Govern, que intervinguin per posar la transició ecosocial el centre 
de la política amb els instruments que requereix. Reclamem una Vicepresidència de Transició Ecosocial amb capacitat per 
transversalitzar i coordinar l’acció de tots els departaments en una estratègia comuna, per assolir una transició ecològica amb justícia 
social i abordar el decreixement de forma planificada, en un esforç que pensi en el bé comú, molt més enllà de les properes eleccions. 
S’acaba el temps i és hora d’actuar com és necessari i conegut. 
 
Xarxa per la Justícia Climàtica 
 
 



MOBILITZACIONS 
 

   Ens fem ressò de dues mobilitzacions convocades a Barcelona i a 
l´Ametlla de Mar.  
   A continuació reproduïm les convocatòries publicades als webs de 
Depana i el Gepec. 
 

   Aquest diumenge serem a l'Ametlla de Mar demanant un model 
energètic sostenible.  
   Vine i participa a l'acte! 
   Renovables SÍ, però NO així! 
 
   Aquest diumenge 6 de juny el territori es mobilitza un cop més per 
demanar la derogació del Decret Llei 16/2019 i la moratòria a la 
tramitació dels projectes eòlics i fotovoltaics, tot reclamant un model 
energètic realment sostenible, participatiu i respectuós amb el medi 
ambient. Volem preservar els nostres espais agraris i naturals; volem 
una transició energètica justa! 
  
   Des del GEPEC-EdC t'animem a assistir a la concentració que 
diverses plataformes i entitats del territori organitzem a l'Ametlla de Mar. 
Al llarg del matí es llegiran parlaments, gaudirem de música en directe i 
farem sentir la nostra veu! 
 
   Al llarg de tot l'acte serà obligatori l'ús de mascareta, el respecte de la 
distància interpersonal i el compliment de totes les mesures sanitàries. 
 
   Web Gepec 
 

 
 
 
 
 
DEPANA se suma a la concentració de SOSNaturaCat en 
defensa de la preservació de la natura a Catalunya  
   
  
   92, aquest és el nombre més actual de conflictes ambientals 
distribuïts arreu delterritori català.  
 
   92 lluites portades endavant per diferents plataformes 
ecologistes, entitats i organitzacions locals i veïnals.  
 
   92 projectes que tenen una mateixa conseqüència: la 
destrucció d'ecosistemes, d’espais naturals i d’hàbitats, 
provocant una clara pèrdua de biodiversitat i de la riquesa 
natural de Catalunya.  
 
   Més de 70 entitats de tot el territori, entre les quals hi ha 
DEPANA, hem unit forces per construir un model 
socioeconòmic resilient, saludable i sostenible.  
 
   Aquest dissabte serà la primera aparició pública, amb la   
concentració a Plaça Sant Jaume de Barcelona.  
 
   Us hi esperem!   
 
   Web Depana 
 

 

 

 

 



PLANTES EÒLIQUES I FOTOVOLTAIQUES 
 
   Diversos col·lectius s´han mostrat contraris al desenvolupament efectuat del Decret Llei 16/2019 del 
govern de la Generalitat de Catalunya per afavorir la instal·lació de plantes eòliques i fotovoltaiques. 
   Amb l´interès d´aconseguir la implantació de fonts d´energia renovable s´afavoririen les grans 
instal·lacions de les grans companyies energètiques amb gran capacitat financera sense tenir prou en 
compte les afectacions sobre l´agricultura i el medi ambient. 
   Cal tenir en compte no només l´afectació dels propis camps eòlics i fotovoltaics sinó també les 
afectacions dels camins d´accés i de les línies de transport elèctric. 

   A continuació reproduïm la informació del web de la Generalitat sobre els treballs de la Ponència d´Energies Renovables. 
 

Dimarts, 18 de maig de 2021 
La darrera Ponència d'Energies Renovables avalua 17 projectes de plantes eòliques i fotovoltaiques 
D’aquests, 8 han rebut informe favorable amb condicions i 9 desfavorable 
L’obtenció de la viabilitat de l’emplaçament és previ a l’inici de la tramitació dels projectes 
   La Ponència d'energies renovables és un òrgan col·legiat que té com a funció garantir la implantació ordenada en el territori 
d’aquestes instal·lacions i filtrar, d’entre les que es presenten, les que no reuneixen els requisits mínims per ser tramitades 
   La darrera Ponència d’Energies Renovables ha analitzat aquesta setmana la viabilitat de l’emplaçament d’un total de 17 projectes, 
dels quals 13 han estat plantes solars fotovoltaiques i 4 parc eòlics. Es tracta d’iniciatives projectades principalment a les comarques 
del Baix Camp, el Priorat, Segrià, Pallars Jussà, Segarra, Pla d’Urgell, Urgell, Cerdanya, Alt Empordà, Pla de l’Estany i Gironès. 
   De les propostes presentades, 8 han estat qualificades de favorables amb condicions i 9 han estat desfavorables.  
   L’informe emès per la Ponència per cadascun dels parcs es previ a l’inici de la tramitació dels projectes i descarta aquells que, ja 
d’inici, presenten elements insalvables per raons ambientals, territorials, urbanístiques, paisatgístiques, agràries, culturals o 
energètiques. Els projectes amb informe desfavorable ja no poden iniciar la tramitació. 
   Els projectes amb informe favorable hauran d’elaborar i aportar tota la documentació que els requereix la Ponència com ara estudis i 
seguiment de fauna, anàlisi d’afectacions agràries, estudi del valor edafològic del sòl, estudi d’impacte i integració paisatgística, 
garanties de connexió elèctrica i anàlisi de l’efecte acumulatiu de projectes en la zona, entre altres. 
   En base a aquests treballs hauran de realitzar una triple tramitació urbanística, ambiental i energètica. L’aprovació per part de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme corresponent i l’obtenció d’una declaració d’impacte ambiental favorable per part de la Ponència en els 
casos que és d’aplicació, són condició indispensable perquè puguin obtenir l’autorització administrativa prèvia i de construcció per part 
del Departament competent en matèria d’energia. A la pràctica, això significa que, dels projectes que passen el tràmit previ de viabilitat 
de l’emplaçament, n’hi haurà molts que no aconseguiran l’autorització o bé s’hauran d’ajustar en molts aspectes, que poden ser 
significatius. 
13 sol·licituds de plantes fotovoltaiques avaluades 
   Dels 13 projectes de plantes solars fotovoltaiques que han passat per la Ponència aquesta setmana, 7 han obtingut informe favorable 
condicionat a anàlisis detallades d’aspectes rellevants principalment relatives a la fauna, el paisatge i integració territorial o la realització 
d’estudis edafològics, entre altes cosa que obligarà a replantejar-los o, en cas contrari, no podran prosperar.   
   La resta de projectes presentats han estat informats com a desfavorables. 
   La comarca del Priorat és on s’han presentat més sol·licituds. En aquest sentit, de les 5 plantes que es presentaven en aquesta 
comarca, 2 han obtingut un informe favorable, condicionats a la millora i correcció de cert aspectes, i 3 han rebut un informe 
desfavorable. 
Sol·licituds de parcs eòlics 
   Pel que fa a les sol·licituds de parcs eòlics, en aquesta darrera Ponència s’han avaluat un total de 4 projectes. D’aquests, tres han 
obtingut un informe desfavorable, principalment per afectacions a l’avifauna i d’incompatibilitat paisatgística i patrimonial, i un ha 
obtingut informe favorable. 
   Els projectes avaluats corresponen a les comarques del Baix Camp, l’Alt Empordà i la Segarra. 
Un cop es comuniqui oficialment la decisió de la Ponència a les empreses promotores, totes les dades al respecte, així com el detall 
dels informes emesos per la Ponència es podran consultar a la web del visor d’energies renovables. 
Gairebé 400 projectes analitzats 
   La Ponència d'energies renovables és un òrgan col·legiat que té com a funcions analitzar la viabilitat dels avantprojectes de parcs 
eòlics i plantes solars fotovoltaiques, des del punt de vista del seu emplaçament, i portar a terme les actuacions relatives a l'avaluació 
d'impacte ambiental dels projectes de parcs eòlics i de plantes solars fotovoltaiques. A més del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
que n’ostenta la presidència, també formen part de la Ponència el Departament d’Empresa i Coneixement, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de Cultura. 
   Des de la seva creació, la Ponència ha rebut 131 sol·licituds de parcs eòlics amb un volum total de 1.203 aerogeneradors i 330 
sol·licituds de parc fotovoltaics amb una superfície total de 10.748 ha. En el cas de les sol·licituds de plantes eòliques, la Ponència ha 
emès informe desfavorables sobre la viabilitat del seu emplaçament en 53 casos. Un total de 71 projectes han rebut informe favorable o 
favorable amb condicionants. La restà encara resta pendent d’avaluació. 
   En el cas de les sol·licituds de plantes fotovoltaiques, la Ponència ha resolt fins ara que 84 són desfavorables i 182 favorables o 
favorable amb condicions. La resta encara està pendent d’avaluació. 
   Per complir els objectius de lluita contra el canvi climàtic, cal que el 50% de l’electricitat sigui de fonts renovables el 2030, quan a dia 
d’avui només representa el 16%. La normativa actual busca aconseguir aquests objectius de manera ordenada i amb garanties. 
 



AEROPORT DEL PRAT 
 

   Sorprèn la campanya engegada per alguns representants de sectors econòmics favorable a l´ampliació de l´aeroport del Prat. 
Aquesta ampliació podria afectar encara més les zones naturals protegides del delta del Llobregat i no sembla que ajudi en la lluita 
contra el canvi climàtic. Cal recordar que s´han incomplert les mesures de compensació establertes en l´anterior ampliació i la desviació 
del Llobregat i que els espais naturals del delta estan dins la xarxa Natura 2000 que té un abast europeu. 
   A continuació reproduïm una informació del web d´Ecologistes en acció i dues més anteriors del web de Depana. 
 

Demanen als responsables públics la paralització indefinida dels plans d’ampliació de l’aeroport del Prat 
2/06/2021   

   Organitzacions socials, veïnals i ecologistes demanen als responsables públics la 
paralització indefinida dels plans d’ampliació de l’aeroport del Prat i un pla de 
redimensionament d’AENA. 
   Denuncien la pressió del lobby empresarial català per un projecte especulatiu 
injustificable i inviable en plena crisi de l’aviació, climàtica i pressupostària.  
   Les organitzacions que formen part de la Plataforma Zeroport, entre les quals es troba 
Ecologistes en Acció, denuncien la pressió del lobby empresarial català que amb 
un manifest ple de proclames de ¨progrés¨ sense cap sustentació ni reconeixement dels 
enormes impactes socioambientals que l’actual infraestructura genera; per continuar fent 
negoci de l’obra pública. L’únic interès, afirmen, està a fer-se amb els 1700 milions 
d’euros públics per a constructores i bancs, i mantenir els valors de les accions d’AENA. 

Consideren que amb aquestes inversions, AENA vol amagar la seva profunda crisi financera amb un deute de 6.704 milions d’euros 
nets en plena crisi de l’aviació, crisi que el mateix sector augura que no es recuperarà fins al 2027 i que no pren en consideració els 
impactes de la crisi climàtica ni energètica en el curt termini. 
   Les organitzacions insten als responsables públics implicats -Govern de l’Estat, Generalitat i Ajuntaments- a que aturin aquest 
projecte, contrari als objectius climàtics (2,7 tones de CO2 emeses el 2017 segons dades Barcelona Regional, que cal reduir 
dràsticament i que amb l’increment en 30 milions de passatges en vols internacionals que planteja el projecte, augmentarien de forma 
exponencial), a la lluita contra la desigualtat econòmica i social, a l’interès general, i que a més és especulatiu i innecessari. 
   Per això exigeixen:     
   La paralització indefinida dels plans d’ampliació de l’aeroport del Prat, és a dir, l’allargament de la tercera pista i els altres projectes 
associats (terminal satèl·lit i ciutat aeroportuària), amb un compromís vinculant de les administracions competents. 
   Que es destinin els 1700 milions d’euros del pressupost públic als serveis públics essencials i a la transformació i relocalització de 
l’economia per fer front a l’emergència climàtica, ecològica, energètica i social, amb llocs de treball estables. Cal transformar el model 
econòmic injust, d’altes emissions, grans impactes territorials i vinculat als grans capitals financers i multinacionals de l’aviació, fons 
voltor del sector immobiliari i del turisme massiu. 
   Un pla de viabilitat i redimensionament d’AENA amb el tancament d’aeroports que ja eren deficitaris abans de la Covid-19 i que 
s’ajusti al context d’emergència climàtica i energètica, de contracció econòmica i de reducció de la mobilitat aèria, a fi d’evitar costos 
que recaiguin en l’erari públic. 
   La retirada immediata de tots els projectes urbanístics i de creixement d’infraestructures en marxa que afecten els terrenys de la zona 
IBA 140 del Delta del Llobregat que els Ajuntaments de la zona estan impulsant als municipis del Baix Llobregat, i la protecció màxima i 
reparació dels espais agrícoles i naturals del Delta del Llobregat, i en resposta al procediment d’infracció obert per la Comissió 
Europea. 
 

Barcelona, 25 de febrer de 2021 
La Comissió Europea obre un expedient d’infracció a Espanya per la degradació del delta del Llobregat  
   El dijous 19 de febrer, la Comissió Europea va enviar una Carta d’Emplaçament al govern espanyol dins de l’expedient obert 
contra les administracions per no protegir els ecosistemes del delta del Llobregat, espai protegit a la Xarxa Natura 2000 i 
l’Àrea Important per a la Conservació de les Aus i la Biodiversitat (IBA) 
   El toc d’alerta europeu arriba arran de la denúncia interposada per DEPANA a la Unió Europea, amb el suport de 
SEO/BirdLife 
    La Comissió Europea, amb aquesta carta d’emplaçament, fa evident que les respostes de les administracions catalana i espanyola 
han estat insuficients per a la conservació dels hàbitats i les espècies del delta del Llobregat. Espanya no ha respectat les seves 
obligacions al delta del Llobregat en matèria de conservació de la natura, contràriament a l’Estratègia de la Unió Europea per a la 
conservació de la biodiversitat.    
   La carta arriba en un moment clau, en què el món s’enfronta a l’emergència climàtica i de biodiversitat. Aquest toc d’atenció hauria de 
considerar-se per les administracions públiques com un avís per assolir els principals objectius de conservació de la biodiversitat 
(hàbitats i espècies) en un dels territoris sotmesos a una major pressió humana de Catalunya com és el delta del Llobregat. 
 L’expedient d’infracció sorgeix arran de la denúncia interposada per DEPANA a la UE, amb el suport de SEO/BirdLife, fa ja vuit anys, 
per l’estat desfavorable en què es troba aquest espai integrat en la xarxa més gran coordinada d’espais protegits: la Xarxa Natura 2000. 
Durant aquest temps, les administracions catalana i espanyola han intentat redirigir les consultes europees per evitar arribar a 
l’expedient actual, sense solucionar els problemes de conservació. En concret, i malgrat els múltiples requeriments, la Generalitat no ha 
fet res per aprovar l’obligat Pla Especial, ni per ampliar els espais Xarxa Natura 2000 (les ZEPAs), tal com se li sol·licitava. 



   La carta incideix directament en la responsabilitat de la Generalitat, que té les competències en matèria d’urbanisme i medi ambient, i 
en l’avaluació de l’impacte ambiental i de compliment de les Declaracions d’Impacte Ambiental (DIA) -declaració i gestió de les àrees 
protegides, i conservació i protecció dels hàbitats i les espècies-. I també insta l’Estat espanyol, l’encarregat de dur a terme les grans 
obres públiques: el desviament de la desembocadura del riu Llobregat i l’ampliació de l’aeroport del Prat, per no respectar les mesures 
de compensació de la declaració d’impacte ambiental, que ja d’entrada eren molt insuficients. 
   DEPANA i SEO/BirdLife consideren que l’avís de la Comissió és una oportunitat per al nou executiu català i les administracions 
públiques competents per reconduir les polítiques del desenvolupament al delta del Llobregat. Es tracta d’una oportunitat per demostrar 
que es poden implantar polítiques coherents amb les directives europees i la protecció del medi ambient i la biodiversitat. 
   Així mateix, les dues entitats sol·liciten a les administracions implicades la paralització immediata de tots els projecte que s’estan 
desenvolupant en l’actualitat a l’Àrea Important per a la Conservació de les Aus i la Biodiversitat (IBA) 140 Delta del Llobregat, ja que 
posen en greu perill de conservació la biodiversitat de la zona en l’afectar els espais que reuneixen les característiques ornitològiques 
necessàries per a ser protegides. 
   També demanen l’aplicació urgentíssima de les mesures de conservació necessàries per assegurar la correcta gestió de la 
biodiversitat, fent-los compatibles amb el desenvolupament econòmic dels sectors implicats. Els nous ajuts europeus tindran un marcat 
perfil ambientalista, per la qual cosa seria difícil justificar actuacions que afectin negativament una zona amb uns valors naturals 
reconeguts internacionalment. 
Necessitat d’ampliar l’espai protegit 
   Per últim, cal destacar la falta de documentació científica, segons ha reconegut la mateixa Comissió Europea, que avala les 
limitacions actuals de les zones protegides. A falta d’aquesta documentació, tan sols la delimitació de l’IBA 140 compleix amb els 
criteris científics necessaris de protecció en l’aplicació de la Directiva de les Aus. En conseqüència, la zona delimitada com IBA 140 ha 
de ser protegida preventivament fins que el procés finalitzi. Sense aquesta protecció seria possible promoure la seva degradació amb la 
intenció d’evitar la protecció final de determinades zones i la destrucció dels seus valors ambientals. 
 

Barcelona, 14 de febrer de 2018 
DEPANA vol recordar a AENA els seus incompliments en matèria ambiental 
   En relació a la proposta publicitada d’un nou Pla Director de l’Aeroport de Barcelona, DEPANA recorda a l’opinió pública que, 
transcorreguts 20 anys de l’anterior Pla Director (1998), les mesures compensatòries que es van aprovar per mitigar els greus impactes 
mediambientals que aquest Pla va provocar i que segueix provocant, encara no han estat convenientment desenvolupades. 
   La mesura estrella del Pla Director de l’Aeroport de Barcelona de 1998, era l’aprovació d’un Pla Especial que contemplen la protecció 
i planificació de la gestió de tots els espais naturals que es conserven en el Delta del Llobregat, incloent-hi els àdhuc no protegits. 
   Transcorreguts 20 anys de l’aprovació de l’anterior pla director i del compromís “ferm” per part de l’Estat i la Generalitat davant la 
Comissió Europea de desenvolupar el Pla Especial per a la protecció i gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, continuem a 
la espera. 
   Mentrestant, s’han plantejat nous plans directors urbanístics (PDU) que afecten greument als espais naturals del Delta, com: 
    El Pla Director Urbanístic Econòmic del Delta del Llobregat. 
     El Pla Director Urbanístic Gran Via Sud. 
   El pla per a la industrialització del Parc Agrari. 
   Els nous accessos ferroviaris al Port. 
              La urbanització de zones incloses dins de l’IBA 140 “Delta del Llobregat” , com som El Prat Sud o l’entorn de la UPC de     
  Castelldefels. 
   Els 20 anys d’incompliments en els compromisos envers la protecció dels EENN del Delta han forçat a DEPANA a plantejar dues 
denúncies davant de la Comissió i el Parlament Europeu. Tant la Queixa davant la Comissió, com la Petició davant la Comissió de 
Rogacions del Parlament Europeu segueixen obertes i podrien acabar comportant que l’Estat espanyol acabés davant dels Tribunals 
Europeus per incompliment de les directives comunitàries ambientals. 
   En paraules de José García Moreno, vicepresident de DEPANA “Volem remarcar que, el compliment, forçat per Europa, dels 
compromisos adquirits per l’anterior Pla Director de l’Aeroport de Barcelona, no exonera de la correcta avaluació dels nous impactes 
que puguin provocar les noves infraestructures en aquest aeroport”. Ha remarcat que, malgrat que es plantegen de forma segregada i 
cenyida al recinte aeroportuari, el desenvolupament de l’enèsim “pelotazo” urbanístic de la nova Ciutat Aeroportuària, sumat a la 
terminal satèl·lit, tenen impactes negatius sinèrgics que s’acumulen sobre els espais naturals del Delta del Llobregat, ja tan molt reduïts 
i impactats. 
   No obstant això, i malgrat els històrics desacords entre ecologistes i administracions respecte amb el Delta del Llobregat, destaquen 
el canvi històric, fruit de les pressions conservacionistes, que suposa admetre que “ja no és factible la construcció de noves pistes, ni 
l’ampliació del recinte aeroportuari en el Delta del Llobregat”. 
   En els anys 90, les organitzacions ambientals van plantejar la inviabilitat del model de desenvolupament aeroportuari amb el qual 
treballaven totes les administracions implicades en l’aeroport de Barcelona. Ja llavors es proposava un sistema aeroportuari català que 
incorporés els aeroports de Girona i Reus. Inicialment tan sols va ser recolzat pels ajuntaments més propers a l’entorn aeroportuari. 
Anys després va ser assumit per la Generalitat de Catalunya i ara és l’Estat que sembla assumir els plantejaments conservacionistes 
de no construir noves pistes i ampliar l’espai aeroportuari fins a l’aeròdrom de Girona. 
   DEPANA continuarà desenvolupant la seva tasca a favor de la protecció d’aquests espais naturals, així com de la protecció de la 
salut del veïnatge de l’entorn aeroportuari, independentment del que puguin fer els ajuntaments implicats o la resta d’administracions. El 
treball de més de 30 anys de DEPANA ha portat la problemàtica ambiental d’aquesta infraestructura fins al més alt de les institucions 
europees, contribuint a posar límits al seu desenvolupament descontrolat de l’entorn aeroportuari. 
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CALENDARI DE REUNIONS I ACTIVITATS DE L´ANT 
    
    Dilluns, 21 de juny, a les 19 hores, a la masoveria de can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia. 
 

    Dilluns, 21 de juny, 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, 13 de juny, 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. 
 
   Dimecres, 30 de juny. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes de 
juny 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 
 
                                                             Sergi Sales, encarregat del Concurs d´identificaciò fotogràfica d´aus. 
 
   Dimarts, 6 de juliol, a les 8 hores, a can Sostres. Cens de nius d´oreneta cuablanca. Activitat organitzada pel grup 
d´ornitologia de l´ANT, en col·laboració amb l´ICO, i obert a la participació de totes les persones interessades. 

 

DIA MUNDIAL DE MEDI AMBIENT 2021: JOVES I NATURA 
 
   A continuació reproduïm el text de la invitació rebuda, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, per a un acte virtual. 

 
   El pròxim 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient. Per commemorar-lo, el dilluns 7 de juny a les cinc (17.00h) s’organitza 
l’acte virtual "Joves i Natura", un acte pensat amb els joves i on ells seran els veritables protagonistes. 
   Comptarà amb la conducció de la meteoròloga Mònica Usart i la intervenció de representants dels joves catalans que van 
participar a la Cimera Mundial de la Joventut de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). A més, sota el títol "I 
tu, què fas per la natura?" comptarem amb una taula rodona on intervindran joves catalans que, d’una manera o altra, estan 
compromesos amb la seva conservació i que són: Yas Recht, pastora de Circus, Verónica Couto del CREAF, Alex Cerón, fundador 
de Newex, I Joan Grivé, ambientòleg i influencer. 
   L’acte també comptarà amb la benvinguda de l’Hble. Teresa Jordà, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i la 

cloenda anirà a càrrec d’Anna Barnadas, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
 

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. 
             
 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               MAPA D´ACCÉS A TORREFERRUSSA 
 Plaça 20 de maig s/n - 43580 Deltebre (Tarragona) – Tel.- 977489511          
 
 


