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11è CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA TORRELLENC 
 

   Fins el divendres, 15 d´octubre, es poden presentar les fotografies a 
l´11a edició del Concurs de fotografia naturalista torrellenc organitzat 
per la nostra associació. 
   Cal presentar les fotografies en format digital per correu electrònic a 
l´adreça  

ant.laformiga@gmail.com 
 

   Cal posar com a assumpte o tema Concurs de fotografia naturalista. 
Al text cal posar els títols de les fotografies i el nom de la persona que  
concursa, així com en quin dels apartats es presenta. 
   El dilluns, 18 d´octubre amb la puntuació dels membres del jurat es 
seleccionaran sis fotografies per cada apartat: paisatge, flora i fauna. 
Amb les fotografies seleccionades impreses en paper, es reunirà el 
jurat, el dilluns, 8 de novembre, a les 20 hores, a can Sostres.  
   L´acte del lliurament dels premis del concurs es realitzarà el dijous, 
18 de novembre, a les 20,30 hores, a la Biblioteca Pompeu Fabra, 
després de la presentació de la nova edició del bloc Flors silvestres de 
Torrelles de Llobregat que s´incorporarà al web de la nostra entitat.  
   Les divuit fotografies seleccionades, sis de cada apartat, estaran 
exposades a la Biblioteca Pompeu Fabra entre el 18 i el 30 de 
novembre. 
   A la pàgina següent tornem a reproduir les bases del concurs. 

 
A dalt, els guanyadors de la 10a edició del concurs, amb el president de l´ANT. 
 
A l´esquerra, les fotografies de la 10a edició exposades a la Biblioteca Pompeu 
Fabra. 
 

 



11è CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA TORRELLENC 
 

   L´ANT organitza cada dos anys aquest concurs de fotografia naturalista d´àmbit local. Com en l´última edició del 2019, que es va fer 
per primera vegada d´aquesta manera, cal presentar les fotografies en format digital per correu electrònic. El termini per a presentar les 
fotografies per correu electrònic és de l´1 al 15 d´octubre. 
    A continuació reproduïm les bases del concurs. 

 
BASES 

 

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

CALENDARI 
 

DATA D´ADMISSIÓ:  A partir de l´1 d´octubre i fins  el divendres, 15 d´octubre del 2021. 
PRESELECCIÓ: Dilluns, 18 d´octubre del 2021. 
REUNIÓ DEL JURAT: Dilluns, 8 de novembre. 
LLIURAMENT DELS PREMIS: El dijous, 18 de novembre del 2021, a les 20,30 hores, a la Biblioteca 
Pompeu Fabra. 
EXPOSICIÓ: Del 18 al 30 de novembre del 2021, a la Biblioteca Pompeu Fabra. 
 

PREMIS 
 

  APARTAT FAUNA:   1r. Premi  60 €  -  2n. Premi  30 €   
  APARTAT FLORA:  1r. Premi  60 €  -  2n. Premi  30 €   
  APARTAT PAISATGE: 1r. Premi  60 €  -  2n. Premi  30 €   
 

NOTES 
 

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

   Organitzat per l´       
 
 
 
 



SEGUIMENT DE LA MIGRACIÓ DE LES AUS PLANEJADORES

   Com s´havia programat pel grup d´ornitologia de l´ANT, el 
diumenge, 26 de setembre, a la tarda, es va realitzar la sessió de 
seguiment de la migració de les aus planejadores des del turó de la 
Bruguera. 
   Tot i que no va ser un dia en el qual es vagin poder observar molts 
exemplars, i de prop, es van poder comptar un total de 22 
rapinyaires entre les 3 i les 7 de la tarda. 
   La llista d´observacions, entre exemplars migradors i d´altres del 
territori, seria així: 
 

   2 Astor (Accipiter gentilis) 
   1 Falcó de la reina (Falco eleonorae) 
   8 Xoriguer (Falco tinnunculus) 
   4 Falcó mostatxut (Falco subbuteo) 
   1 Aligot comú (Buteo buteo) 
   2 Esparver (Accipiter nisus) 
   1 Falcó pelegrí (Falco peregrinus) 
   2 RGSI 
   1 RPSI 
 

   Qui vulgui tenir més informació del pas migratori, al web de l´ANT 
hi ha l´enllaç al bloc personal de Juan Mora, on hi ha dades 
d´enguany i d´anys anteriors. És a l´adreça següent: 
 

http://pernisapivorus.wordpress.com/ 
 

A l´esquerra, Aligot vesper (Pernis apivorus) jove, molt clar. Fotografiat el dissabte, 18 
de setembre, al matí, al turó de la Bruguera, per Juan Mora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cartells sobre la migració penjats al turó de la Bruguera. 

Femella d´Esparver (Accipiter nisus) fotografiat el diumenge, 19 de setembre,  
a la tarda, al turó de la Bruguera, per Juan Mora. 



COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT 
 

    Acompanyem aquest full informatiu amb el número 233 de la Col·lecció Documents d´ant, amb el títol “Incendis forestals”. L´hem 
confeccionat amb dos articles extrets del bloc del CREAF.  
   El primer, amb el títol “De la impotència a l’acció: i després d’un incendi forestal, què?” és de Sandra Saura Mas, professora 
d´Ecologia a la UAB.  
   El segon, amb el títol “Els humans som tant culpables com el canvi climàtic del risc d’incendi forestal.”, és una de les habituals 
ressenyes del bloc esmentat, en aquest cas d´Albert Naya, sobre un article publicat en el qual hi ha participat un altre investigador del 
CREAF, Enric Batllori. 
   Com a complement, a continuació reproduïm un altre article del bloc del CREAF sobre el seguiment als boscos de Catalunya de la 
sequera d´enguany. 
 

Any complicat per als boscos de Catalunya 
16 de setembre 2021 
   El projecte DEBOSCAT està quantificant durant el setembre la superfície forestal de Catalunya afectada per la manca de pluges, però 
els efectes ja són evidents en algunes zones de l’Empordà, el Berguedà, el Bages, el Gironès i la Selva. El projecte de ciència ciutadana 
AlertaForestal demana a les persones amants del bosc que enviïn fotografies. 

A l’Empordà, els efectes de la sequera ja són evidents des 
de juliol, com en aquestes alzines sureres. Autor: Eduard 
Pla. 
 

   Si bé el 2020 va ser un any bo pels boscos de 
Catalunya degut a les pluges abundants, les 
perspectives per al 2021 no són les mateixes i es 
preveu un any complicat per les masses forestals.    
La primavera i estiu molt secs a tot el territori, 
sobretot a l’extrem nord-est i àrees del litoral i 
prelitoral central, sumat a l’onada de calor molt forta 
de l’agost, està afectant greument els boscos. A 
hores d’ara, els efectes de la sequera ja són 
evidents a moltes zones, com l’Empordà, el 
Berguedà, el Bages, el Gironès i la Selva, entre 
altres. Aquest mes de setembre el CREAF arrenca 

la desena temporada del DEBOSCAT, la xarxa de seguiment de l’estat de salut dels boscos que promou el Departament d’Acció 
Climàtica de la Generalitat de Catalunya, per valorar la magnitud dels efectes de la sequera al costat del cos d’Agents Rurals de la 
Generalitat. A la vegada, el centre de recerca fa una crida a la ciutadania perquè col·labori enviant fotografies de l’estat del bosc a 
l’aplicació AlertaForestal. 

 Tot fa pensar que aquesta serà una campanya molt intensa en la que registrarem moltes hectàrees afectades per 
sequera. 
MIREIA BANQUÉ, experta del CREAF en afectacions forestals per sequera. 
 

   “Algunes comarques ens han avisat que tenen afectacions grans, altres les estem visitant nosaltres 
mateixos i tot fa pensar que aquesta serà una campanya molt intensa en la que registrarem moltes 
hectàrees afectades”, apunta la Mireia Banqué, experta del CREAF en afectacions forestals per 
sequera. Algunes d’aquestes zones ja han patit decaïment durant l’estiu amb pèrdua de fulles, per 
exemple, però si a partir d’ara plou, les precipitacions podrien esmorteir una mica la situació o fins i tot 
evitar-la en altres llocs. 

   Els experts del CREAF han comprovat que d’uns anys ençà a les zones on hi ha fortes anomalies de precipitació és on hi ha més 
probabilitat que apareguin símptomes del decaïment del bosc. Per això,  amb les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) 
creuen que aquest any la situació podria ser més greu al litoral i prelitoral central i nord i part de la Catalunya central. 

 
Mapa del percentatge de precipitació acumulada respecte de la mitjana climàtica 1961-1990 de l’estiu 2021. Font: 
SMC. 
 
   "Les afectacions segurament seran cada vegada més greus i afectaran fins i tot els boscos més mediterranis i més 
ben adaptats a la sequera”, Jordi Vayreda, investigador del CREAF 
 

   Jordi Vayreda, investigador del CREAF, alerta: “el canvi climàtic està donant lloc a fenòmens 
climàtics cada vegada més extrems (sequeres de llarga durada i més intenses, onades de calor…) la 
qual cosa fa preveure que les afectacions siguin cada vegada més greus i que afectin fins i tot els 
boscos més mediterranis i més ben adaptats a la sequera.” La zona mediterrània té espècies d’arbres 
acostumades a passar set a l’estiu i tenen mecanismes que els permeten resistir més o menys bé. 
Però les condicions de sequeres continuades i d’altes temperatures que ens està portant cada any el 
canvi climàtic representen unes exigències molt fortes als arbres. Com més altes són les 

temperatures, més aigua evaporen els arbres i cada cop fa més calor i plou de forma més irregular. 



Dades definitives, a l’octubre 
   Ara, com cada mes de setembre des de fa 10 anys, el CREAF i els cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya es troben 
immersos en la nova campanya de camp per calcular la superfície exacta afectada per sequera i avaluar-ne el nivell de gravetat un cop 
passada l’època més seca. Es tracta del projecte DEBOSCAT, coordinat pel CREAF i impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que se centra en registrar els episodis de decaïment als nostres boscos. “De 
l’1 al 30 de setembre, els Agents Rurals fan els mostrejos de camp i fins que no s’acabi la campanya no podrem saber en detall la 
gravetat de la situació”, explica la Mireia. 

Sureda afectada per sequera a l’Empordà aquest agost de 2021. Autor: 
Eduard Pla. 
 

Els ulls dels boscos 
   Amb aquest escenari en el qual les afectacions són visibles i 
fàcilment identificables, qualsevol persona amant dels boscos 
pot ajudar a saber on s’estan produint aquestes efectes 
participant en el projecte AlertaForestal, una plataforma de 
ciència ciutadana que analitza l’estat de salut dels boscos de 
Catalunya mitjançant observacions realitzades per la ciutadania. 
Participar-hi és tan senzill com enviar fotografies de paisatge de 
boscos afectats per sequera a través de la seva web-app o app 
mòbil gratuïta per a dispositius Android i iOS. Tant al web del 
projecte com a la pròpia app, es faciliten unes infografies que 

ajuden a valorar el grau d’afectació. Des del CREAF es fa una crida a la ciutadania per convertir-se en els ulls dels boscos. 
 
Esquema per ajudar a valorar el grau d’afectació per sequera de l’aplicació d’AlertaForestal. 
 

   AlertaForestal accepta observacions de cinc tipus d’afectacions forestals: sequera, 
processionària, papallona del boix, ventada i nevada. Està coordinat pel CREAF i 
compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i del Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). 
La història recent dels nostres boscos 
   Des de 2012, el projecte DEBOSCAT registra els efectes de les sequeres als 
boscos de Catalunya. Durant aquests nou anys, n’hi ha dos que destaquen sobre la 
resta: el 2012 i el 2016. 
   El 2012 representa un rècord, amb unes 40.000 hectàrees amb boscos afectats per 
sequera a Catalunya. Un 66 % de l’afectació va correspondre a espècies de planifolis 
(com el roure i l’alzina) i un 34 %, espècies de coníferes (com el pi roig i el pi negre). 
En ser el primer any de dades, però, és difícil diferenciar quines afectacions són 
d’anys anteriors i quines són noves d’aquell any. 
   Els anys 2013, 2014 i 2015 van donar una treva, ja que es registra molt poca 
afectació nova. Visitant els llocs afectats al 2012 es veu que els planifolis tenen una 
recuperació destacable –majoritàriament perquè rebroten– mentre que les coníferes o 
bé aguanten l’embat o bé moren si pateixen danys severs. L’any 2015 es comencen a 
cicatritzar episodis i algunes zones es recuperen de forma total o parcial. 
   Al 2016 la sequera va ser severa, però no tan forta com la del 2012. Es registren 
30.000 hectàrees amb afectació, sobretot degut a la manca de precipitació que es va 

donar. Quasi 2/3 dels episodis nous de decaïment forestal provocat per sequera es troben en àrees on va ploure menys del 30 % del que 
plou habitualment i quasi 1/4 dels episodis, en zones on va ploure entre un 30 i un 50 % del que és habitual. Per altra banda, també es 
detecta que unes 9.600 hectàrees afectades el 2016 ja havien estat afectades al 2012, de manera que en només quatre anys de 
diferència aquests boscos han rebut l’impacte de dues fortes sequeres. Aquest és un punt clau, ja que no és el mateix resistir una 
sequera puntual que haver-ne de resistir freqüentment. Així, la capacitat dels arbres per recuperar-se pot ser molt diferent segons la 
recurrència de les sequeres. 
   Al 2017 i 2018 es va produir una nova treva. Es registra poca superfície nova afectada però una quantitat semblant de superfície total. 
   Al 2019 es va donar un inici de la recuperació. Aquest any mostra un descens important de l’afectació tant en episodis nous com en 
superfície total. 
   El 2020 va ser un any de pluges excepcionals que van ajudar els boscos a recuperar-se. Després d’un hivern i primavera 
extraordinàriament plujosos, el 2020 va suposar la menor superfície registrada de la sèrie i tan sols quatre noves afectacions testimonials 
que representen 163 hectàrees noves de bosc afectades per sequera. Aquest any es donen per recuperades unes 10.400 hectàrees 
després de tres anys seguits de poca sequera. 
   D’aquests nou anys de seguiment, els experts del DEBOSCAT han extret dues conclusions essencials. La primera és que els boscos 
acostumats a tenir aigua abundant pateixen molt més quan no en tenen que els boscos que ja creixen amb escassetat, i que les 
calorades fora del que és habitual també fan estralls. I la segona, és que les espècies de planifolis sempre són les que registren major 
quantitat de superfície afectada, però alhora són les que es recuperen millor. Les coníferes mostren habitualment menys superfície 
afectada però també una menor capacitat de recuperació. 
 



RECULL DE PREMSA 
 

   Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número 151 dins de la col·lecció, que porta el títol “Oposició a la MAT 
de Forestalia”.  
   Es tracta d´informacions publicades als diaris El Punt Avui, Ara i La Vanguardia, i als digitals Vilaweb i El periòdic.com, publicades 
entre el juny i el setembre del 2021.  
   Es tracta sobre l´oposició que ha generat en les entitats dels territoris, però també en diverses administracions, el projecte d´una nova 
línia de molt alta tensió elèctrica entre Aragó i Begues, que ha presentat l´empresa Forestalia. 
   Es debat sobre quin model d´implantació de centrals d´energia renovable es vol fer. Es vol continuar generant l´energia lluny de les 
àrees de consum i construint noves línies elèctriques com quan es depenia de les centrals hidràuliques o nuclears. 
   A continuació reproduïm un comunicat del Gepec extret del seu web. 
 

El territori contra la MAT 
Un cop finalitzat el termini d’al·legacions, hem exposat perquè la MAT és insostenible i provocaria greus impactes en el territori 
16/09/2021 

   La línia de molt alta tensió (MAT) que ens ocupa és 
privada, de l’empresa Forestalia, i té per objectiu 
transportar energia des de l’Aragó fins a l’àrea 
metropolitana de Barcelona. En total, 287 quilòmetres, 
dels quals 181 a l’àmbit català. L’energia que pretén 
transportar és la que es produirà en algunes centrals 
eòliques i fotovoltaiques que té la mateixa empresa a 
Aragó (projectades), fins i tot alguns projectes es 
situarien a Catalunya però encara no s’han fet públics. 
La necessitat d'un canvi de model 
   El president del GEPEC-EdC Xavier Jiménez alerta 
que “la MAT és una mostra de les necessitats 
d’aquest model erroni d’implantació de les energies 
renovables, basat en produir l’energia en grans 
centrals, a mans de grans corporacions elèctriques, 
allunyades dels llocs de consum i situades en espais 
naturals i agraris”. La implantació d’aquests projectes 
té un greu impacte ambiental paisatgístic i sobre els 
espais naturals, la biodiversitat, l’activitat agrària, el 
patrimoni geològic, el patrimoni històric i la qualitat de 
vida al món rural. 
   Existeix una alternativa real i aplicable al model 
actual de transició energètica, que es basa en la 

producció d’energia renovable seguint el model d’energia distribuïda, on es produeixi electricitat prop dels llocs de consum, aprofitant 
espais ja antropitzats i degradats com ara els polígons industrials. Per exemple, Catalunya te 29.000 ha de polígons industrials, 13.000 
ha de les quals a l’àrea metropolitana de Barcelona, el principal centre consumidor d’energia. Tota aquesta superfície no s’està aprofitant 
per generar energia. És aquest model, sostenible i compatible amb la preservació del medi ambient, junt amb la potenciació 
d’instal·lacions d’autoconsum, amb la implementació de polítiques d’eficiència energètica i d’estalvi energètic que defensem, des de fa 
temps, les entitats ecologistes. 
Molt més que simplement molins 
   Les centrals d’energies renovables són molt més que uns aerogeneradors o unes plaques solars, són instal·lacions industrials amb 
moltes infraestructures associades. Per instal·lar una central eòlica o fotovoltaica cal adequar el terreny per permetre la seva ubicació, 
desforestant grans àrees, obrir grans pistes d’accés, sovint en llocs de gran importància ecològica, força inaccessibles, aïllats i tranquils. 
També cal modificar relleus per encabir-hi els aerogeneradors, cimentant grans quantitats de sòl. Cal obrir vials per fer el manteniment, 
obrir rases per la instal·lació de la xarxa elèctrica d’interconnexió d’aquests aerogeneradors. Cal instal·lar subestacions transformadores 
i, evidentment, construir centenars i centenars de nova línia elèctrica d’alta tensió per transportar l’energia des dels llocs de producció 
fins als llocs de consum i noves línies elèctriques de mitja tensió per distribuir aquesta mateixa electricitat. Electricitat que, a més, es perd 
en el transport degut a l’escalfament de les línies (efecte Joule). Els greus impactes d’aquestes línies com la MAT, se sumaran als 
impactes de la pròpia central elèctrica. 
Una allau de MATs 
   La MAT de Forestalia ha estat molt mediàtica i ha provocat molta agitació social, malgrat tot no és l’única que pretén alimentar-se de 
macro-centrals d’energies renovables aragoneses: en aquests moments, hi ha a exposició publica la línia de Capital Energy que va des 
de la zona del Matarranya i Baix Aragó – Casp, amb quatre noves centrals eòliques en aquesta zona, fins a la Ribera d’Ebre (Ascó). 
També la línia que va de Laluenga (Huesca) fins a Isona (Lleida, Pallars Jussà), amb nombroses centrals eòliques que van des de la 
comarca dels Monegros a la del Cinca Medio, aquesta també de Forestalia. Fins i tot una altra de Forestalia, que sortirà de la zona de 
Huesca fins a les comarques de Girona més endavant. 



   Per això, des del GEPEC-EdC, i també la Plataforma de los Paisajes de Teruel com a entitats membres d’ALIENTE anunciem que es 
vol fer, impulsada per aquesta associació estatal una manifestació a Madrid el dia 16 d’octubre, amb entitats de tot l’estat, per reclamar 
un nou model energètic i una política que inclogui moratòries a aquests projectes. 
El model energètic actual és del tot obsolet, tal com remarquen des de Xarxa Sud. També alerten que l’empresa promotora es lucrarà del 
projecte i que, “Forestalia recuperarà la seva inversió en pocs anys, a la vegada que es devaluen els terrenys, cases i masies que no es 
recuperaran mai: generar energia verda destruint paisatges no és sostenible”, afirma Carlos Avilés. 
Des del punt de vista jurídic 
   Des d’INSTA, consultoria ambiental que ha elaborat les al·legacions al Projecte de la MAT (on GEPEC-EdC hi ha fet també 
aportacions de caire ambiental i d’afectació sobre la biodiversitat)  consideren que s’ha vulnerat el dret d’accés a la informació i a la 
participació de la ciutadania en matèria ambiental per la complexitat i extensió de la documentació, pel moment de la publicació i pel breu 
temps de participació ofert per l’Administració. La MAT, a més, no concorda amb el planejament territorial: bona part d’aquesta línia 
travessa sòls classificats de protecció especial: aquesta és la classificació més restrictiva. Ivan Hortigüela, advocat ambiental d’INSTA, 
remarca que no existeix un Pla de Desenvolupament de xarxa elèctrica vigent que prevegi la projecció d’aquesta MAT, fet que denota la 
manca de planificació pel que fa als projectes d’energies renovables. Hortigüela destaca que la construcció de la MAT és inviable per 
diversos motius: d’una banda, per la seva proximitat de les línies als nuclis urbans, que comportaria riscos per la salut de les persones.    
La línia elèctrica també tindria greus impactes agrícoles i paisatgístics i elevaria el risc d’incendis, ja que el traçat de les línies travessa 
terrenys de risc alt i molt alt d’incendis, zones llenyoses i de cereals, no compatibles amb la prevenció d’incendis. També tindria greus 
afectacions sobre la fauna d’aus i els connectors ecològics, ja que la projecció d’aquesta línia travessaria territoris d’àliga cuabarrada 
(Aquila fasciata) i àliga daurada (Aquila chrysaetos). L’àguila cuabarrada és una au en perill crític a Catalunya, amb un alt nivell de 
protecció a nivell europeu, estatal i autonòmic: la electrocució per xarxa elèctrica és la causa principal de la seva mort. També afectaria a 
altres espècies com el falcó peregrí (Falco peregrinus), així com el Pla d’Introducció del Trencalòs i els seus moviments migratoris (entre 
altra avifauna protegida afectada, com les aus estepàries). Tots aquests impactes ambientals negatius tindrien lloc en espais protegits 
PEIN i Xarxa Natura 2000 o en zones molt properes a aquests. A banda de l’afectació directa sobre els espais protegits, la MAT 
travessaria també un total de 6 connectors terrestres principals en l’àmbit català. Aquesta gran infraestructura doncs, podria comportar 
greus impactes sobre la connectivitat ecològica, i actuaria com una gran pertorbació, provocant així una fragmentació dels hàbitats 
protegits i per tant el possible aïllament de les espècies protegides, les quals podrien tendir al declivi.  
No és un debat entre territoris 
   Des de la Plataforma de los Paisajes de Teruel, recorden que la línia de molt alta tensió porta associades 20 centrals eòliques i set 
subestacions. Javier Oquendo adverteix que la natura no entèn de fronteres i territoris, sinó que es desenvolupa de manera comuna: hi 
ha qui ha volgut convertir el tema en una lluita entre territoris, però aquest debat està fora de lloc perquè afecta a altres interessos. No 
rebutgem la MAT per qüestions ideològiques o territorials, sinó que és una lluita compartida des de la convicció que aquest no és el 
camí”. Des de la Plataforma creuen que aquest model energètic mai será just si afecta a la biodiversitat. 
   Sobre la MAT, la oposició popular ha estat molt important en tots els territoris, a Catalunya entitats ecologistes com el GEPEC-EdC, 
Unió de Pagesos i Xarxa Sud han presentat al·legacions al projecte. A banda, des del GEPEC-EdC hem elaborat i posat a disposició 
unes al·legacions model per persones afectades directament o indirectament per la línia. Més de 600 persones les han utilitzat per fer 
front comú al projecte. 
   A Aragó han presentat al·legacions a aquest projecte la Plataforma a favor Paisajes de Teruel, el moviment popular Teruel Existe i 
associacions veïnals. La oposició popular és clara i manifesta. 

Que ens escoltin el 16 
d’octubre a Madrid: 
renovables si, però no així! 
   Les grans companyies 
elèctriques aposten per un 
model centralitzat de què porten 
dècades beneficiant-se, 
acaparen recursos naturals 
escassos i gegantines 
extensions de sòl natural amb 
instal·lacions industrials a gran 
escala i ocasionant greus 
impactes. 
   Des d’ALIENTE, associació 
on formem part, defensem un 
model distribuït i socialment just 
que beneficiï les persones i al 
planeta, acostant les fonts de 
producció a les de consum, 
prioritzant l’estalvi, l’eficiència 
energètica i l’autoconsum 
   Manifestem-nos per donar 
visibilitat a l’alternativa: l’única 
realment verda. 

 



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 últimes sis 
fotografies del concurs corresponents als mesos de juny, juliol i agost. 
 

Foto nº 11:  Sylvia cantillans      Tallarol de garriga 
                 Subalpine Warbler    Curruca Carrasqueña 

 

Foto nº 12:  Hydrocoloeus minutus   Gavina menuda 
                              Little Gull     Gaviota Enana 
 

Foto nº 13:  Mergus serrator      Bec de serra mitjà 
                 Red-breasted Merganser   Serreta Mediana 

 

Foto nº 14:  Emberiza calandra    Cruixidell 
                              Corn Bunting    Triguero 

 

Foto nº 15:  Falco eleonorae      Falcó de la reina 
                 Eleonara´s Falcon    Halcón de Eleonora 

 

Foto nº 16:  Circus pygargus     Arpella cendrosa 
                              Montagu´s Harrier    Aguilucho Cenizo 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Les solucions d´agost: 
 
   Foto nº1. - Falcó de la reina (Falco eleonorae) - Baix Empordà - El patró de les bigoteres i aixelles fosques, eren trets típics d'una fase 
pàl·lida de falcó de la reina. 
 
   Foto nº2. - Arpella cendrosa (Circus pygargus)- Secans de Lleida - El patró de sota l'ull, manca de "boa" i tons rogencs, són de jove 
d´arpella cendrosa, el nou nom de l'esparver cendrós. 
 
              Sergi Sales 
 



20è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

   Publiquem ara la classificació del 20è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus, comptant la puntuació corresponent a les setze 
fotografies dels mesos de gener a juliol i a les dues proves extra i, en cas d´empat, per ordre temporal de les respostes donades. 
 

 33,2  PUNTS:  Mayca Martí  
 

 27,2  PUNTS:  Tomás Blasco  
 

 27,1 PUNTS:  Enric Morera 
 

 24,25   PUNTS:  Francina Turon 
 

 23,2   PUNTS: Núria Rodríguez 
 

 22,65  PUNTS:  Pep Domènech  
 

 21,95   PUNTS:  Maria Mira 

 

 18,9   PUNTS:  Sandra Morujo 
 

 18,75 PUNTS:  Vicenç Roig 
 

 18 PUNTS:  Lluís Estrada 
 

 15,6  PUNTS:  Bet Mejan 
 

 13,5  PUNTS:  Alba Palomo 
     

 8  PUNTS:  Francesc Capdevila  
                 Últim acte final presencial del concurs. 2019. 
 6  PUNTS:  Montse Puig  
 

 4  PUNTS:  Israel Estopà 
                                                                    
   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 setembre. Calia contestar-les abans del 30 de setembre. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES 

   Aquestes són les observacions del setembre 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 
 
Ballester (Apus melba) (X ex.) escoltats a la paret mitgera del c. Joan Maragall. 
Dijous, 30 de setembre del 2021, a les 18 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) (1 ex.) fotografiat a can Coll. 
Dimarts, 28 de setembre del 2021, a les 10,34 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) (6 ex.) fotografiats a can Coll. 
Dimarts, 28 de setembre del 2021, a les 10,17 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) (2 ex.) observats volant per sobre el puig Vicenç. 
Diumenge, 19 de setembre del 2021, a les 16,20 hores.  
Observadors: Juan Mora i Vicenç Roig 
 
Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex.) observat des del turó de la Bruguera. 
Dissabte, 18 de setembre del 2021, al matí.  
Observador: Juan Mora 
 
Ballester (Apus melba) (12 ex.) observats volant sobre cal Joc. 
Divendres, 17 de setembre del 2021, a les 9,45 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex.) observat atacant un Aligot vesper en migració, a la 
vall de Sant Climent. 
Dimecres, 15 de setembre del 2021, a les 16 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Astor (Accipiter gentilis) (2 ex.) observats barallant-se entre ells i amb un Corb, a la vall de Sant Climent. 
Dilluns, 13 de setembre del 2021, a les 17,30 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Gavià argentat (Larus michaellis) (2 ex.) observats volant per sobre el turó de la Bruguera. 
Diumenge, 12 de setembre del 2021, a les 17,25 hores.  
Observadors: Juan Mora i Vicenç Roig 
 
Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica) (2 ex.) observats a la 5ª avda. de can Güell. 
Dimarts, 7 de setembre del 2021, a la tarda.  
Observador: Juan Mora 
 
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) (9 ex.) observats volant per sobre la serra de la creu de Sant Pau. 
Dilluns, 6 de setembre del 2021, a les 22,30 hores.  
Observadors: Tomás Blasco, Pep Domènech, Rosa Simon, Jan Olivella i Vicenç Roig 
 
Àguila cuabarrada (Aquila fasciata) (1 jove) observat al Tabor. 
Dilluns, 6 de setembre del 2021, a les 18,20 hores.  
Observadors: Marcos Barba i Vicenç Roig 
  
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (2 ex.) observats barallant-se sobre la vall de Sant Climent. 
Dilluns, 6 de setembre del 2021, a les 17,35 hores.  
Observadors: Marcos Barba i Vicenç Roig 
     
Àguila cuabarrada (Aquila fasciata) (2 ex.) observats volant sobre la Costa fustera. 
Diumenge, 5 de setembre del 2021, a les 17 hores.  
Observador: Juan Mora 
 
Picot garser gros (Dendrocopos major) (1 ex.) observat en un pollancre del parc de can Sostres. 
Dissabte, 4 de setembre del 2021, a les 8 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) + Oreneta cuablanca (Delichon urbica) (100 ex.) observats als fils del c. Major, davant de cal Traver. 
Dijous, 2 de setembre del 2021, a les 8,10 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 



MENJADORES PER ALS OCELLS A L´HIVERN 
 

   Així com a finals d´hivern i principis de la primavera el grup 
d´ornitologia de la nostra entitat va recomanar la retirada de les 
menjadores per als ocells, ara, a la tardor, es recomana tornar-les a 
posar. 
   A la tardor i a l´hivern, és quan arriben els ocells hivernants 
provinents del nord d´Europa que s´allunyen dels freds més 
rigorosos en busca d´aliment. També és el temps més adequat per 
posar menjadores a l´abast dels ocells. 
 
A l´esquerra, cartell del taller fet per Sant Martí del 2019. 
 

   Si es vol ajudar, amb una aportació d´aliment suplementari, als 
ocells i, alhora, es vol gaudir de la seva presència propera per 
observar-los, 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.   
  A Torrelles de Llobregat, a la botiga de la Cooperativa Agrícola ja 
subministren cacauet cru i gra.  
   De les respostes rebudes en una enquesta realitzada l´any 2019 
es deduïa que les espècies que més visitaven les menjadores eren: 
Mallerenga carbonera (Parus major), Mallerenga blava (Cyanistes 
caeruleus), Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus), 
Mallerenga petita (Periparus ater), Pardal comú (Passer domesticus) 
i Lluer (Carduelis spinus). 
   Enguany es vol tornar a repetir el taller de construcció de 
menjadores que es va realitzar el 2019. També es faria coincidint 
amb la Festa Major de Sant Martí, a la plaça de l´Ajuntament, el 
dissabte, 13 de novembre, al matí. 
   En el proper full informatiu ja informarem amb més detall. 

 
 
 
A dalt, Bruel (Regulus ignicapillus) en una menjadora del taller realitzat, 
el mes de novembre del 2019. 
Foto: Isabel Mora. 
 
 
 
 
 A la dreta, Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus) en una 
menjadora amb cacauet.  
Foto: Tomás Blasco. 
 
 
 
 
 
 
 



PEDRA SECA A SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 
 

   Als membres del grup d´ornitologia que segueixen la migració de les aus planejadores des del Tabor els va sorprendre l´observació 
d´una nova barraca de pedra seca a prop de la torre de guaita. 
   Segons els guaites de la torre, la van acabar a la primavera d´enguany. 
   Es veu que al municipi veí de Sant Climent hi ha un grup de persones que es dediquen a restaurar les antigues barraques encara  
que ja estiguin ensorrades. 

   A continuació reproduïm una petita informació extreta del web de l´Associació per la Pedra Seca i l´Arquitectura Tradicional (APSAT). 
 

Restauració de barraques pel Grup de Sant Climent de Llobregat 
19 de Juliol de 2019 Marti Rom 
   Des de darreries de l’any 2016, un reduït grup de persones, pertanyents a l’Associació Memòria i Vida de Sant Climent de Llobregat, 
es dediquen a la localització i restauració de barraques de Pedra Seca. Hi solen anar cada dilluns i dijous. Això no vol dir que les ganes 
de reconstruir no els faci anar-hi algun altre dia. A hores d’ara en tenen 86 de localitzades i 22 de restaurades. N’han restaurat de 
rodones i de quadrades. Pràcticament totes les acaben amb sostre de falsa cúpula. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



CABIROL 
 

   Enguany han corregut per les xarxes diverses imatges de Cabirol. Senyal 
que hi deu haver ja una petita població d´aquesta espècie al nostre entorn.     
   En aquest full informatiu ja havíem publicat fotografies d´alguns 
exemplars. Enguany amb la càmera parany de l´ANT, s´ha tornat a captar  
una parella de Cabirol (Capreolus capreolus) en una zona forestal de 
Torrelletes.  
   A continuació reproduïm dues imatges on apareix la femella amb el 
mascle al fons, a la primera, i un pla més proper del mascle on es poden 

apreciar les banyes. 

 

 



CAMPANYA DEL CORRIOL CAMANEGRE DEL GEPEC 
 

   Des de fa molts anys el Gepec realitza campanyes per protegir la nidificació del Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) a les 
platges degut a la freqüentació humana. 
   A continuació reproduïm l´article del seu web amb les conclusions sobre la campanya d´enguany. 
 

Finalitza la campanya del corriol camanegre 2021 
Hem actuat per millorar els hàbitats d’aquest petit ocell vulnerable i per protegir l’espècie que nidifica al litoral català 
01/09/2021 

 
   Amb l’arribada del mes de setembre, molts dels polls de Corriol camanegre (Charadrius 
alexandrinus) nascuts al litoral català comencen a alçar el vol cap a indrets més càlids o zones 
més tranquil·les. El Corriol camanegre és un petit ocell vulnerable i escàs, que nidifica a la 
sorra de les platges catalanes. Aquesta espècie s’enfronta a greus problemes de conservació 
com ara la pèrdua i deteriorament del seu hàbitat, afortunadament, des del GEPEC-EdC hem 
actuat des del mes març fins al setembre per protegir aquesta espècie. Gràcies a la tasca de 
l’entitat i més de 110 Voluntaris han sobreviscut 23 polls de corriol camanegre en les 
poblacions i platges on hem actuat. 
   El corriol camanegre cria preferentment en espais oberts de platges i zones humides litorals. 
Té la particularitat que pon els ous a la sorra de les platges urbanes, i no als arbres i arbustos 
com altres ocells. Actualment, el Corriol camanegre pateix un declivi de les seves poblacions i 
es troba greument amenaçat per la pèrdua d’hàbitat; pel pas de maquinària i persones, i per la 
pressió de gossos sense lligar i gats a les platges. A causa de totes aquestes amenaces i del 
declivi de les seves poblacions, l’espècie està catalogada com a vulnerable segons la IUCN    
Red List of Threatened Species. 
   Des del GEPEC-EdC, ja fa 36 anys que treballem per la protecció d’aquesta espècie: 
protegint el seu ecosistema, aconseguint zones protegides legalment i millorant l’hàbitat de 
l’espècie. L’any 2020 es va iniciar el projecte de conservació del corriol per determinar i protegir 
les zones de nidificació i alimentació d’aquesta espècie des del Garraf fins a les Terres de 
l’Ebre i estudiar així l’evolució any rere any de les característiques i tendències de les seves 
poblacions. Enguany, l’entitat ha signat diferents convenis de col·laboració amb 
els ajuntaments de Sitges (Garraf), Cubelles (Garraf), Cunit (Baix Penedès), Calafell (Baix 
Penedès), Torredembarra (Tarragonès) i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp). 
   Els convenis garanteixen el seguiment de les poblacions de Corriol camanegre (Charadrius 
alexandrinus) i Corriol petit (Charadrius dubius) a les platges urbanes dels diferents municipis i 
assegura la protecció física dels nius amb la instal·lació de gabions metàl·lics per evitar la 
predació dels ous per part d’altres espècies i zones abalisades per oferir tranquil·litat a totes les 
postes localitzades i les seves cries. 
  Una altra part essencial del projecte és l’educació i sensibilització ambiental. S’han realitzat 
diferents tallers amb escoles que es repetiran anualment, també tallers familiars i s’han creat 
recursos pedagògics per a docents i alumnes. Per exemple, al juny es va organitzar una 
recollida de brossa a platges habitades pel corriol. També s’ha organitzat un concurs de dibuix 
infantil i un concurs fotogràfic per a adults per conscienciar petits i grans sobre la necessitat de  
conservar aquesta espècie i de tenir unes platges renaturalitzades. 
   In situ, hem instal·lat cartelleria en totes les platges on podem trobar aquest ocell. En 
aquestes mateixes platges, també s’ha format a la ciutadania i a treballadors de diversos 
ajuntaments costaners. 
   El projecte compta amb la participació de 110 persones voluntàries que han acomplert 
tasques de seguiment, detecció de nius i tasques informatives a la població. Els resultats 
d’enguany, probablement serien més negatius si no fos per la dedicació altruista d’aquestes 
persones que han mostrat dedicació i entusiasme per aconseguir la protecció d’aquesta 
espècie. A l’entitat, enguany, hem tingut la gran sort de comptar amb 
dues fundacions de persones amb diversitat funcional que també han col·laborat fent el 
seguiment d’aquest ocell: la Fundació Onada i la Fundació Santa Teresa. 
   Des del GEPEC-EdC, agraïm la tasca del voluntariat i dels ajuntaments que s’han adherit al 
projecte. Convidem a la resta d’ajuntaments litorals a fer-ho de cara a la temporada vinent. 
   El GEPEC-EdC valora els resultats de percepció de la campanya positivament, sobretot per 
la resposta de persones interessades a participar en el voluntariat i la resposta rebuda per part 
d’un gran nombre de persones usuàries de la platja respecte a la conservació d’aquest 
ecosistema. Tot i l’elevat nombre de postes i ous en comparació a l’any passat, els exemplars 
volanders que han sobreviscut són menys (27 l’any 2020, 23 enguany). La pèrdua de postes i  
l’alta mortalitat infantil ens alerten de la necessitat de tenir platges més naturals i vives. 
   Recordem que, amb les xifres de supervivència resultants d’aquesta temporada, es corre el 
risc de perdre les poblacions establertes en determinades zones de nidificació durant anys, si 
no es prenen mesures exhaustives de conservació d’aquests espais. No s’ha d’oblidar que les 
platges són, abans que un espai d’oci i lleure, un ecosistema. 
 
 



OPOSICIÓ ALS PARCS EÒLICS DE L´ALBERA 
 

    La IAEDEN-Salvem l’Empordà es va mobilitzar a primers de setembre contra els parcs eòlics projectat a la serra de l´Albera. A 
continuació reproduïm la informació del seu web. 
 

Iaeden salvem l´Empordà 

 01/09/2021  
   Aquest diumenge 5 a les 11h ens trobarem a la Plaça Major de Capmany per dir NO ALS 
PARCS EÒLICS PROJECTATS A L’ALBERA. Aquest acte reivindicatiu, convocat pels diferents 
Ajuntaments de l’Albera, entitat ALLIMO i la IAEDEN-Salvem l’Empordà, comptarà amb els 
parlaments de representants de l’economia, cultura i societat altempordanesa i alberenca. 
   Decàleg per avançar cap a una transició energètica al servei de la ciutadania  
1. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya som conscients que cal lluitar contra el canvi climàtic 
complint amb els compromisos europeus per arribar al 2050 produint el 100% de l’energia que 
necessita el territori català a partir de fonts renovables. Però cal fer-ho avançant cap a una 
sobirania energètica real, al servei de la ciutadania i basada en estratègies veritablement 
sostenibles, tant des del punt de vista social, ambiental i cultural com econòmic.  
2. Demanem a la Generalitat de Catalunya i al conjunt de les administracions i agents socials, una 
PLANIFICACIÓ participativa del desplegament de les renovables, amb dos objectius bàsics: que 
contribueixi a l’equilibri territoriali que permeti passar progressivament de l’estructura vertical actual 
(l’energia en mans dels oligopolis) a una estructura més horitzontal (basada en instal·lacions 
petites i mitjanes en mans de la ciutadania).  
3. Cal una bona planificació, que minimitzi la necessitat d’instal·lar macroprojectes de centrals 
renovables que perpetuaran la dependència dels oligopolis energètics i causaran impactes molt 
agressius sobre el territori català. Aquesta planificació ha de començar per impulsar els projectes 
de reducció del consum i millora de l’eficiència energètica, així com la implantació d’instal·lacions 
de renovables que potenciïn l’autosuficiència energètica de totes les llars i les PIME. Per complir 
amb l’objectiu de la Comissió Europea que el 2050 el 100% del parc immobiliari estigui 
descarbonitzat, cal destinar Fons Europeus a la rehabilitació d’edificis per a millorar-ne l’aïllament, 

l’eficiència energètica, instal·lar-hi renovables i tecnologia intel·ligent que redueixi els consums. I les noves edificacions haurien de construir-se 
garantint un balanç energètic positiu.  
4. Cal que avancem cap a una sobirania energètica real, potenciant elsprojectes de comunitats energètiques locals, les experiències publico 
comunitàries i les petites o mitjanes instal·lacions de menys de 10 MW. Aquestes instal·lacions han d’estar promogudes amb capital públic i/o privat 
procedent d’inversors locals que aprofitin les diverses fonts locals derenovables (hidroelèctrica, biomassa, geotèrmia, eòlica, fotovoltaica,...) tot 
vetllant perquè aquestes instal·lacions tinguin un impacte reduït en l’entorn i es distribueixin equitativament per tot el territori català. Cal destinar Fons 
Europeus a aquests projectes d’alta rendibilitat social i baix impacte territorial.  
5. Cal que es prioritzi la implantació dels projectes mitjans o grans, és a dir, de més de 10 MW, en espais periurbans, industrials, degradats i de 
serveis (xarxa viària, canals de reg, embassaments, etc.), així com altres espais intensament antropitzats, propers als llocs de consum. Cal que es 
redueixi i minimitzi la implantació de grans centrals de producció de renovables en sòl no urbanitzable per evitar la industrialització de bona part dels 
paisatges naturals i rurals que constitueixen l’ànima del territori, un element fonamental del nostre patrimoni identitari i base essencial per no reduir la 
nostra sobirania alimentària. I cal que s’afavoreixi, mitjançant un planejament urbanístic adient, la proximitat entre usos residencials, llocs de treball i 
serveis, promovent el comerç de proximitat, la protecció dels horts urbans i sòls agrícoles de proximitat, tot reduint el cost energètic del transport.  
6. Cal activar les eines de reflexió territorial (les cartes del paisatge comarcals i el desenvolupament de la Llei d’Espais Agraris, entre d’altres) per 
poder decidir, de forma participativa (amb les administracions locals i la ciutadania), quins són els espais idonis per a la instal·lació de les grans 
centrals industrials de producció d’energies renovables, tot garantint la protecció dels espais naturals i agraris, així com la qualitat de vida en el món 
rural.  
7. Cal que la transició energètica no es faci a costa de posar en risc la nostra biodiversitat, tant per la destrucció d’hàbitat com per la interposició de 
barreres als corredors naturals. La biodiversitat a Catalunya, com a la resta del món, ha patit una forta davallada en les darreres dècades. La 
interacció negativa entre les energies renovables (especialment l’eòlica) i la nostra fauna està més que comprovada. És per això que no podem 
permetre una transició energètica que posi en perill la nostra flora i fauna quan existeixen diverses lleis i acords nacionals i internacionals que 
busquen aturar la pèrdua de biodiversitat.  
8. Cal impulsar la recerca i la innovació en la producció de renovables per talde convertir Catalunya en territori punter en l’aprofitament de fonts 
d’energia de baix impacte: biomassa –procedent d’una gestió correcta dels boscos-, fotovoltaica amb nous materials (teules, vidre, asfalt,...), 
microcentrals hidroelèctriques, geotèrmia, eòlica sense pales, etc. Incorporant en aquests projectes els valors socials i ecològics per damunt de la 
rendibilitat econòmica per poder avançar cap a una transició energètica realment sostenible.  
9. Cal avançar cap a la gestió pública de l’energia, on la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments haurien de jugar un paper clau amb l’objectiu 
d’assolir el control de les xarxes de distribució de l’energia, la gestió de les centrals hidroelèctriques amb període de concessió caducat o que 
finalitzarà properament i agilitzant la implantació d’instal·lacions de renovables en tots els equipaments públics, tot garantint l’accés bàsic a l’energia 
dels col·lectius en risc d’exclusió.  
10. Cal crear un nou marc legal per a les renovables que respecti els valors de la normativa europea i catalana preexistent, que s’elabori amb 
transparència i amb la participació de les administracions locals i la ciutadania. Demanem la derogació del Decret Llei 16/2019 d’impuls de les 
energies renovables, que únicament ha servit per impulsar l’allau de macroprojectes promoguts pels oligopolis i que es decreti una moratòria de tots 
els macroprojectes de producció d’energies renovables actualmenten tramitació.  
11. Cal garantir la capacitat de decisió dels ajuntaments i de la ciutadania afectada en el procés d’autorització de la ubicació dels macroprojectes de 
renovables, tot articulant els mecanismes necessaris per evitar l’excessiva concentració sobre determinats territoris, la instal·lació de projectes que 
puguin afectar negativament elements clau del patrimoni natural, cultural i paisatgístic català i que garanteixin la protecció dels drets bàsics dels 
habitants dels territoris afectats. 
 



MUNTANYANS 
 

   A Torredembarra continua la lluita contra els plans urbanístics dels Muntanyans. A continuació reproduïm el text del web del Gepec. 
 

Denunciem l’execució dels plans urbanístics a Muntanyans 
El GEPEC-EdC i Salvem els Muntanyans han elaborat un conjunt de documents que seran enviats a la Comissió Europea, que examinarà el 
cas 
30/08/2021 

   Als Muntanyans, a Torredembarra, es van tramitar, aprovar i executar dos plans 
urbanístics sense una Avaluació d’Impacte Ambiental (AIA). Els Muntanyans són un espai 
protegit, inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i a la Xarxa Natura 2000. Es 
tracta d’un ecosistema gairebé únic, d’enorme valor paisatgístic i ecològic, essent 
una zona humida on es preserven algunes espècies vegetals endèmiques, com el lliri de 
mar (en perill d’extinció) o la sargantana cua-roja, entre d’altres. Abans d’executar les 
obres, caldria haver sotmès els plans urbanístics de Nova Torredembarra i Muntanyans II 
a una Avaluació d’Impacte Ambiental segons allò disposat a les Directives europees. 

   L’AIA permet valorar els efectes d’un projecte determinat sobre el medi ambient i, per tant, permet aprovar-lo o descartar-lo en funció dels possibles 
danys ambientals. En aquest cas, aquest procediment es va ometre. Els resultats d’haver executat les obres sense avaluar-ne l’impacte ha tingut i 
tindrà un greu impacte sobre els hàbitats i espècies protegides. Els plans urbanístics també es van aprovar incomplint la legislació estatal i 
autonòmica en permetre urbanitzar zones inundables i en construir edificis que superen l’alçada màxima permesa. 
   El mes de març un particular, amb el suport del GEPEC-EdC, va denunciar els fets davant la Comissió Europea per possibles infraccions del Dret 
Europeu en la tramitació, aprovació i execució dels Plans Parcials Urbanístics de Muntanyans I (Nova Torredembarra) i Muntanyans II. La Comissió 
Europea ens va comunicar a principis de juny que examinaria el cas. Ara, amb el suport de la Plataforma Salvem els Muntanyans, des del GEPEC-
EdC hem elaborat una memòria explicativa dels fets i hem facilitat un conjunt de documentació al denunciant per tal que l’adjunti a la denúncia 
realitzada. En la memòria sol·licitem a la Comissió Europea que actuï per tal de revertir la greu situació en què es troba l’espai protegit i que iniciï els 
procediments necessaris per a que es compleixin les Directives Europees. 
En detall 
   Cal destacar que l’any 2007 el comissari de Medi Ambient de la Comissió, Stavros Dimas, ja va manifestar que per a l’aprovació del Pla 
Muntanyans II calia fer l’Avaluació d’Impacte Ambiental en afectar un Lloc d’Interès Comunitari (LIC) protegit. El pla va acabar aprovant-se sense 
aquesta Avaluació que és obligatòria segons les directives europees. 
   El cas de Muntanyans I (Nova Torredembarra) és similar: tampoc va realitzar-se l’Avaluació malgrat que tant les directives com la jurisprudència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea afirmen que els estats membres han de protegir els LIC des de la data de proposta que, en el cas dels 
Muntanyans, es remunta a 1997. Aquesta protecció dels LIC proposats inclou la necessitat de realitzar Avaluació d’Impacte Ambiental si tenen indicis 
que qualsevol pla o projecte pot afectar un LIC proposat. 
   Ambdós casos són especialment greus, ja que les administracions eren coneixedores de l’impacte que les urbanitzacions podien arribar tenir sobre 
l’espai protegit –EIN Platja de Torredembarra/LIC Costes del Tarragonès–; així ho afirmaven diversos estudis i informes científics i, fins i tot, un 
projecte del Ministeri de Medi Ambient de l’any 2001. 
   També s’hi ha adjuntat l’esmentat Projecte del Ministeri de Medi Ambient de l’any 2001 que proposava l’expropiació i protecció de les parcel·les de 
Muntanyans I (Nova Torredembarra) i Muntanyans II a causa de la seva importància mediambiental tant amb relació als hàbitats protegits com a les 
espècies de flora i fauna. A més a més, el projecte advertia de les greus conseqüències que la urbanització de les zones podria tenir sobre els 
espais, la flora i la fauna protegides. El mateix document també destacava l’existència d’hàbitats d’interès comunitari prioritaris –amb obligació de ser 
protegits segons la Directiva 92/43/CEE i la legislació autonòmica i estatal– que s’estaven regenerant de manera natural a les mateixes parcel·les 
que van acabar urbanitzant-se. La urbanització parcial de les dues parcel·les va afectar negativament tant l’espai protegit com els hàbitats i espècies 
protegides per les directives que es trobaven a les parcel·les. 
Greu impacte ambiental i infraccions del Dret Europeu 
   En aquest sentit, s’han adjuntat a la denúncia diversos estudis i informes científics que alertaven del greu impacte ambiental sobre els hàbitats i 
espècies protegides per les directives, incloent-hi les proves pericials de la sentència 1469/2014 de 4 d’abril de 2014 del Tribunal Suprem que anul·là 
el pla Muntanyans II i afirmava que la urbanització podria tenir una afectació sobre l’espai limítrof d’interès natural (pàgina 10, punt 8è, 16è paràgraf).    
També s’han adjuntat les diferents resolucions del Síndic de Greuges de Catalunya, el Parlament de Catalunya, les Corts Generals i el 
mateix Ajuntament de Torredembarra que sol·licitaven la protecció de totes o d’algunes de les àrees afectades pels plans urbanístics. 
   La denúncia s’ha presentat 2 anys després que el GEPEC-EdC demanés la desclassificació, restauració i protecció de les dues àrees sense 
obtenir-ne respostes favorables. De fet, des que es va sol·licitar la protecció, a Muntanyans I s’hi ha construït un supermercat ALDI –en zona 
inundable, segons l’Agència Catalana de l’Aigua– i s’hi ha projectat la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra, prevista per al 2023.  
   Les possibles infraccions del Dret Europeu traslladades a la Comissió Europea no són les úniques que s’han comunicat a l’organisme europeu: en 
la revisió de l’expedient de 
   Muntanyans I, els tècnics del GEPEC-EdC van constatar que el pla havia projectat habitatges en zones inundables i, a més a més, que els edificis 
ja construïts superaven l’alçada màxima permesa per llei, causant un greu impacte paisatgístic sobre les zones protegides. 
   També s’ha comunicat que en les diferents parcel·les cadastrals on hi ha projectades edificacions s’hi han observat nous hàbitats d’interès 
comunitari prioritaris, com ara petites llacunes intermitents, amb presència d’espècies d’aus relacionades amb les zones humides com ara ànecs 
collverds, fotges i diverses espècies de joncs (Juncus sp. i Scirpus sp.). Aquestes llacunes s’han format a conseqüència de la modificació de la 
hidrologia de la zona i, tot i haver-se format per l’acció de l’home, es troben igualment protegits per les directives i diferents lleis i, en cas que 
s’executessin els edificis projectats, s’acabarien destruint completament. La formació de nous hàbitats d’interès comunitari a les parcel·les a 
urbanitzar ja va ser comunicada a la Generalitat de Catalunya ara fa uns mesos, sense que s’hagi comunicat cap mesura per a la seva 
conservació. El projecte del Ministeri també advertia que tant a la zona de Muntanyans I com a l’àrea de Muntanyans II hi havia alguns hàbitats 
d’interès comunitari, sobretot zones d’aiguamoll, que s’estaven regenerant de manera natural. 
   Un cop la Comissió Europea va comunicar que examinaria la qüestió, vam demanar a les diferents administracions responsables l’aplicació d’una 
moratòria per a noves construccions fins que la Comissió resolgui el cas i que s’estudiessin possibles mesures compensatòries per si la Comissió 
Europea acaba iniciant un procediment d’infracció. 



PLATAFORMA CONTRA ELS MEGACREUERS 
 

   A continuació reproduïm una informació extreta del web del GOB referent a la presència de creuers al port de Palma. 
 

Dilluns, 20 Setembre 2021  
Avui hi ha al port 4 creuers: consumeixen més que 80.000 cotxes 

"No han après res": des de la Plataforma contra els Megacreuers lamentam que 
s'acabi l'estiu amb l'afluència més gran de creuers sense haver estudiat els impactes 
sanitaris, ambientals i socials. 
 
   El port de Palma rep avui la xifra més alta de creuers dels últims dos anys: Mein 
Schiff 4, Harmony of The Seas, el Norwegian Epic i The World. Amb capacitat per 
gairebé 15.000 persones en total, aquests bucs contaminen més que 80.000 
cotxes. 
   Des de la Plataforma contra els Megacreuers lamentam que les institucions 
encarregades de vetllar per la salut i benestar de la ciutadania i el medi ambient, tot 
i reiterar públicament que cal "canviar el model turístic", no hagin tingut voluntat 
d'impedir escenaris com el que vivim al port de Palma avui. 
   Des de la Plataforma contra els Megacreuers reiteram: 
   El turisme de megacreuers és insostenible en termes sanitaris: transporten milers 
de persones a un espai tancat, desembarcant de port en port, el que no té cap 

sentit en un context de pandèmia. Encara estam esperant que s'estableixi la comissió de coordinació per la implementació de les mesures i protocols 
sanitaris, com va anunciar l'Autoritat Portuària al mes de maig. D'una altra banda la composició del seu combustible, amb òxid de sofre, òxid de 
nitrogen i nanopartícules, ha demostrat ser cancerígena. 
   El turisme de megacreuers és insostenible medi ambientalment. Els quatre megacreuers que avui són al port de Palma consumeixen més 
combustible que 80.000 cotxes, i aquest és molt més contaminant. En un context de canvi climàtic això no té cap sentit. 
   El turisme de megacreuers és insostenible socialment. Que 15.000 persones puguin arribar a una ciutat petita com Palma, concentrats a unes 
poques hores i a uns pocs carrers, col·lapsa la vida de la ciutat i la fa intransitable per als i les residents. Ni tan sols té sentit en termes econòmics, ja 
que aquesta modalitat de turisme es caracteritza pel seu règim de "tot inclòs", per la qual cosa els turismes no consumeixen. 
   Per tots aquests motius continuam exigint una moratòria sobre el turisme de creuers, perquè s'estudiïn rigorosament els seus impactes socials, 
ambientals i sobre la salut. Mentretant, consideram que el port de Palma no hauria d'acollir ni 4, ni 3, ni 2 creuers al dia. N'hauria d'acollir 1 màxim al 
dia. 
 

LA VACA PALLARESA 
 
   A continuació reproduïm una informació d´agència publicada a Vilaweb sobre l´evolució de la raça de vaca autòctona del Pirineu. 
 

La vaca pallaresa supera els seixanta exemplars i aviat se’n podrà comercialitzar la carn 
La raça ha passat de gairebé desaparèixer a ser reconeguda pel Parlament i comptar amb una associació de vuit criadors 
ACN - 29.09.2021   

   Aquests darrers anys la vaca pallaresa ha estat considerada com un dels exemples més 
típics de raça en “estat relíquia” de Catalunya perquè n’hi havia una població minoritària, amb 
tot just vuit exemplars. Durant anys l’únic ramat de pallareses que hi havia a Catalunya era a 
la borda de Felip, a Besan (Pallars Sobirà). La lluita de la família Sinfreu per conservar la 
raça ha portat a superar-ne avui els seixanta exemplars. Per Ignasi Sinfreu, criador de vaca 
pallaresa, el reconeixement del parlament l’any 2008 de la raça i la creació de l’Associació de 
Criadors l’any 2010 han estat dues fites vitals per la conservació d’aquesta.   Ara, Sinfreu farà 
un pas més i comercialitzarà la carn de vaca pallaresa amb més de 250 anys d’història. 

   Per Ignasi Sinfreu conservar aquesta raça era una qüestió sentimental i un “reconeixement als avantpassats”. Aquest criador ha explicat que 
l’origen d’aquests animals és confús i es perd en la tradició oral que explica que les primeres vaques arribaren cap al 1750, procedents del nord 
d’Europa, a Casa Tort d’Alós d’Isil (Pallars Sobirà), disseminant-se posteriorment per totes les valls i comarques veïnes. 
   De la mateixa manera que aquests animals de pelatge blanc es van anar expandint, amb el pas dels anys van anar quedant escampats i 
disseminats, cada vegada en menor nombre, per bordes dels Pirineus, arribant fins a la seva pràctica extinció. 
   A la borda Felip és on sempre hi va haver un nucli de vaques pallareses i en alguna altra explotació ramadera del Pallars (Lladorre i Roní) algun 
exemplar. Aquests ramaders van crear l’Associació de Criadors de Vaca Bruna, que ara ja compta amb vuit membres de diferents comarques, entre 
elles la Vall d’Aran i el Berguedà. Una raça “oblidada i relegada durant molts anys”, sembla que a poc a poc es va recuperant i els ramaders es van 
tornant a interessar per tenir-ne a la seva explotació. 
   Malgrat tot, no es pot abaixar la guàrdia donat que el reduït nombre d’efectius (una vuitantena) i de ramaders (un total de vuit) fa que la seva 
supervivència no estigui del tot garantida. 
   Ara, Sinfreu amb la població estable de vaca pallaresa que ha aconseguit, ja es veu animat a fer el següent pas i comercialitzar la carn d’aquesta 
raça. Aquest criador confia que d’aquí a poc temps es pugui adquirir a les carnisseries del Pallars i degustar als seus restaurants. 
Vaca pallaresa 
   Aquest animal, ancestral al Pallars Sobirà, és una vaca tranquil·la, adaptada a les característiques orogràfiques del Pallars i a les seves 
muntanyes, mansa, que es pot tocar sense que es posi nervosa i fàcil de munyir. Totes aquestes característiques han fet que Sinfreu lluités dia a dia 
per mantenir la raça. 
   Les característiques estètiques que la diferencien d’altres races són la coloració blanca del pèl, les mucoses negres, les banyes tortes i de color 
cremós. Pel que fa a la caracterització morfològica d’aquesta raça s’ha fet des de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 



PROJECTE D´AEROPORT PRIVAT A PERALADA 
 
   A continuació reproduïm una informació del web de l´IAEDEN sobre la lluita en contra del projecte d´un aeroport privat a Peralada. 
 
LA IAEDEN I VEÏNS DE SANT NAZARI DE LES OLIVES PRESENTEM AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’UN AERÒDROM A PERALADA 
28/09/2021  

   El projecte pretendria instal·lar un aeròdrom per 100 operacions l’any amb una pista de 231 metres de llarg i 
un hangar en ple connector entre el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i el massís de l’Albera i a 
escassos metres de l’espai protegit del riu Llobregat d’Empordà. 
   Aquest matí la IAEDEN-Salvem l’Empordà i veïns del nucli de Sant Nazari de les Olives hem presentat 
davant l’ajuntament de Peralada dos escrits d’al·legacions en rebuig del projecte d’un nou aeròdrom a un 
quilòmetre escàs del poble de Peralada. Aquestes al·legacions s’han presentat amb diversos informes 
d’experts en agronomia, impacte acústic, biodiversitat, etologia, salut humana i benestar animal i amb dos fulls 
de signatures recollides presencialment (728) i a la plataforma change.org (1014). 
   La principal oposició a aquest projecte és l’impacte acústic que suposarà a un espai eminentment rural i 
l’impacte que tindrà per la fauna de la zona, on trobem diverses espècies protegides com la llúdriga o la 
cigonya, ambdós amb poblacions establertes prop de la parcel·la on s’hi volen ubicar les instal·lacions. En el 
primer cas, el soroll tindrà afectacions en la salut dels habitants de la zona i també suposarà la pèrdua 

d’ingressos als seus negocis, atès que la majoria treballen amb animals (els quals són molt sensibles) i aquests poden deixar de produir ous i llet i fer 
l’explotació menys rendible. En el cas de la fauna, ens trobem que les espècies silvestres fugiran de la zona buscant espais més tranquils on viure i 
reproduir-se.    Un risc inherent al vol d’avions és el risc de col·lisió i, en aquest cas concret, ens trobem en plena zona de migració i campeig d’aus i 
també és una àrea de cria d’espècies protegides com les cigonyes. El risc de col·lisió també seria un perill pel propi pilot de l’aeronau. 
   A aquests fets s’hi ha de sumar que el projecte no ha avaluat correctament altres ubicacions amb menor grau de protecció, ni tampoc, atès el baix 
volum d’operacions estimades, l’ús d’altres aeròdroms com el d’Empuriabrava, Ordis o Viladamat, a 10, 13 i 20km respectivament. La documentació 
a més presenta diverses deficiències tècniques que han sigut posades en dubte amb els informes complementaris. 
   Els opositors també denunciem la manca de transparència per part del consistori peraladenc al ocultar informació i documentació actualitzada fins 
a poques setmanes d’acabar el termini per presentar al·legacions. 
   Per acabar, estem organitzant una manifestació pel 10 d’octubre. 
 

DIA MUNDIAL DELS OCELLS AL PARC NATURAL DE COLLSEROLA 
 

    El Dia Mundial de les Aus, tot i que no és una celebració oficial, és impulsada per 
BirdLife i es realitza a Catalunya el cap de setmana del 2 i 3 d´octubre d´enguany i 
diverses associacions i organismes realitzen activitats dirigides a divulgar el 
coneixement dels ocells. 
   A continuació reproduïm la informació del web del Parc Natural de Collserola sobre 
la seva programació. 
 

   Enguany al Parc es 
realitzarà el cap de setmana 
del 2 i 3 d’octubre. El 
diumenge 3 és el dia central 
de la celebració amb la Festa 
dels Ocells a Can Coll, que 
presenta un programa 
atractiu d’activitats i 
propostes per a tots els 
públics, més reduït que en 
altres ocasions per tal de 
complir amb les normatives 

de prevenció pel Covid19. 
   Aquest any aprofitarem per conèixer de més a prop el seguiment nocturn de la 
migració d’ocells, el NOCMIC. En Xavier Riera, de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), 
realitzarà una xerrada on explicarà en què consisteix aquest projecte de ciència 
ciutadana. Està recomanada a partir dels 12 anys cal inscripció prèvia al telèfon de 
Can Coll CEA  936 920 396 
   També tindreu la oportunitat de conèixer els ocells que viuen al voltant de 
l’equipament amb la passejada guiada “Ocells de bosc, ocells de conreus”.  
Per als més petits es realitzaran tallers de manualitat, de conta contes i un racó de 

llibres sobre ocells.  
   Com cada diumenge podreu visitar la masia de Can Coll i les seves exposicions o visitar de manera lliure la granja de Can Coll.  
   A més, el dissabte dia 2 podreu gaudir d’una passejada temàtica al Centre d’Informació del Parc amb el títol Vols d’ocells. Us acompanyaran els 
guies del Parc. Cal inscripció prèvia trucant al telèfon 93.280.35.52 
   I recordeu que fins el diumenge dia 2, podeu pujar al Turó de Magarola i gaudir de l’espectacle del vol dels ocells rapinyaires en migració. Tindreu 
l’ajut  d’ornitòlegs experts que us ajudaran en la identificació de les espècies. 
   El Dia Mundial dels Ocells és una campanya organitzada per BirdLife Internacional a escala mundial i que a nivell català coordina SEO 
/BirdLife Catalunya.  Les diferents activitats de l’edició d’enguany busquen donar a conèixer el món de les aus i les amenaces a les que s’enfronten.  
 



AMPLIACIÓ DE L´AEROPORT DEL PRAT 
 

   A continuació reproduïm el comunicat conjunt de Depana i Seo/BirdLife sobre el projecte d´ampliació de l´aeroport del Prat. 
 

D ep an a  i  S EO / B i r dL i f e  i n s i s t e i x e n  que  l ’ am p l i a c i ó  d e  l ’ a e ro po r t  d e  Ba r ce l o na  é s  i n so s t en i b l e  
Les dues organitzacions es mostren satisfetes per la decisió que ha pres l’executiu central, que sembla que paralitza 
l’ampliació de l’aeroport de Barcelona. Tot i això, adverteixen que no s’ha d’abaixar la guàrdia davant de les pressions 
La no ampliació de l’aeroport és l’única opció per salvar l’espai protegit del delta del Llobregat i no contravenir la normativa 
europea 
DEPANA i SEO/BirdLife agraeixen el suport social rebut que demostra que la ciutadania vol viure en un territori viu, on 
prevalgui la conservació del patrimoni natural 
09/09/2021 
   DEPANA i SEO/BirdLife valoren positivament l’anunci del govern espanyol sobre la paralització de l’aeroport de Barcelona i 
adverteixen que cap pressió política hauria de posar en perill la conservació de l’espai protegit del delta del Llobregat. 
   De la mateixa manera, les organitzacions destaquen el suport social rebut perquè no tirés endavant el projecte, el qual va en contra 
del model de desenvolupament i de futur que han de marcar les polítiques d’aquest país. Un model que, a més de cuidar els recursos 
naturals, ha de garantir la conservació de la biodiversitat per assegurar un planeta just, segur i saludable. 
   “Amb la firma de l’acord de l’ampliació a l’inici del període de vacances vacances, es pretenia passar per sobre de l’oposició 
al projecte que, a poc a poc, anava agafant força. A més, es parlava d’un projecte sobre el qual no s’havia arribat a conèixer en 
detall, però que sí que anava incrementant, a mesura que passaven les setmanes, els suposats beneficis i llocs de feina que 
aportaria, unes dades sense contrastar i sense estar basades en cap dada de rigor”, opinen les organitzacions. 
   “El projecte suposaria un increment de les emissions, un impacte nefast sobre el Parc Agrari i els espais naturals del delta i atorgaria 
un pes al sector del transport que no beneficia en cap cas un canvi de model ambiental i social”, afegeixen. 
El resultat ha estat tot el contrari 
   Des que es va anunciar l’acord per a l’ampliació, l’oposició ha crescut de forma exponencial, a la vegada que s’han anat engrandint 
les esquerdes de l’acord, inclús dins dels mateixos governs. “Sembla ser que l’èxit previst de la manifestació del 19 de setembre ha 
provocat un terratrèmol  entre els mateixos defensors de l’ampliació, fet que posa en risc la mateixa ampliació”, opinen les 
organitzacions. Tot i això, DEPANA i SEO/BirdLife consideren que és un moment molt delicat i que no s’ha d’abaixar la guàrdia, 
sobretot per les possibles pressions que puguin venir en els propers dies. 
La UE està vigilant i l’incompliment de la normativa pot suposar una multa milionària 
   Les entitats insisteixen que l’ampliació de l’aeroport és insostenible perquè aguditzaria la situació ja desfavorable per a la conservació 
de l’espai natural protegit del delta del Llobregat, per al qual ja hi ha un avís clar d’Europa per la greu situació d’amenaça. Un fet que 
DEPANA i SEO/BirdLife porten denunciant des de fa anys. 
   En aquest sentit, el mes de febrer passat l’Estat espanyol va rebre una carta de la Comissió Europea que confirmava l’obertura d’un 
procés d’infracció per incompliment de les directives ambientals comunitàries al delta del Llobregat. Més concretament, se centra en la 
deficient designació de les zones de especial protecció per a les aus (ZEPA) de la Xarxa Natura 2000 dins d’aquest important 
aiguamoll. Per una banda, per la insuficiència manifesta en la delimitació de les zones incloses a la ZEPA 146 delta del Llobregat  i, per 
l’altra, per les deficiències en la gestió i protecció d’aquestes zones, que ha provocat una evident degradació de l’espai 
protegit. Degradació que, segons la missiva de la CE, es vincula al conjunt d’infraestructures executades en la zona 
denominada Pla Delta, així com la total deixadesa de les administracions responsables de protegir i gestionar tals espais. 
   A la carta se senyala de manera molt contreta l’anterior ampliació de l’aeroport amb la construcció de la tercera pista i la terminal T1 
com actuacions determinants en el procés de degradació de la ZEPA del delta del Llobregat. El document esmenta específicament una 
de les actuacions executades durant l’ampliació: la construcció de l’aparcament per a taxis que donen servei a la T1. L’aparcament es 
va construir de forma totalment arbitrària, afectant al conjunt de mesures compensatòries que les administracions proposaven en la 
corresponent declaració d’impacte ambiental. La carta estableix que aquesta actuació va ser determinant en el conjunt de mesures 
correctores, de manera que es va incomplir amb les obligacions plantejades a la CE perquè aquesta donés permís per a la construcció 
de la tercera pista i de la T1. Així, les autoritats van incomplir amb el procés d’invocació de les raons imperioses d’interès general de 
primer ordre. En definitiva, la CE determina que en l’ampliació de l’aeroport les administracions van actuar de manera 
fraudulenta i per aquest motiu han iniciat un procés d’infracció que pot acabar en la condemna a l’Estat i l’establiment de 
sancions. 
   DEPANA i SEO/BirdLife conclouen que és moment de deixar de volar sense rumb i començar a compensar adequadament tot el que 
s’ha fet malament durant els últims 25 anys a l’espai natural del delta. “No podem anar en contra dels temps, és el moment d’apostar 
per a la conservació de la biodiversitat, garantir el bon estat de salut dels recursos naturals que ens sustenten i d’una natura sana que 
ens permeti esmorteir l’impacte de l’activitat humana gràcies als serveis ecosistèmics que ens ofereix.” 
 

  Foto: Viquipèdia / Ad Mesquens  

 

   
 

 

 

 

 



248     AGENDA     OCTUBRE     2021         
CALENDARI DE REUNIONS I ACTIVITATS DE L´ANT 
    
    Dilluns, 18 d´octubre, a les 19 hores, a la masoveria de can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia. 
 

    Dilluns, 18 d´octubre, 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 d´octubre, a les 16 hores, al turó de la Bruguera. Seguiment de la migració de les aus 
planejadores. 
 
   Divendres, 15 d´octubre. Finalitza el termini de presentació de  les fotografies a l´11è Concurs de 
fotografia naturalista torrellenc. 
  
   Diumenge, 24 d´octubre, 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. 
 

   Diumenge, 31 d´octubre. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes 
d´octubre 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 

 

ALTRES ACTIVITATS 
 

   Dijous, 7 d´octubre, de les 18 a les 19 hores, a l´aula ambiental Bosc de Turull. Xerrada: Els 
ocells migratoris. Organitza Depana. Sant Salvador, 97. Barcelona. T. 932104679. 
info@depana.org 
 
   Diumenge, 10 d´octubre, de les 10,30 a les 12,30 hores, a Calafell. Jornada de voluntariat: 
Cuidem la platja de Calafell. Organitza Gepec. T. 977331142. secretaria@gepec.cat 
 

   Dissabte, 16 d´octubre, a les 8,30 hores, a la 
carretera de Colldejou. Acció de voluntariat: 
Restauració d’una cisterna a Mont-roig del Camp.  
Aprendrem algunes coses bàsiques de l’antic 
art de la pedra seca mentre restaurem una 
cisterna. Intentarem retornar a la cisterna el 
seu aspecte original tot refent aquelles parts 
que el pas del temps ha malmès. Comptarem 
amb la direcció d’un mestre marger i amb la 
col·laboració de l’Associació de Veïns 
Muntanya Roja i el Grup Barracaire de Mont-
roig del Camp. Organitza Gepec. T. 
977331142. secretaria@gepec.cat 

 
   Diumenge, 17 d´octubre, de les 9 a les 14 hores. Caminant pel Cap de Salou. Sortirem a peu des de la platja de Llevant i, seguint el camí de 
Ronda, que ens porta per la mateixa línia de costa, anirem fins a la Pineda.  El recorregut consta de 9 km, amb alguna zona amb dificultat ja que es 
camina sobre el roquer. Cal anar ben calçat i vigilar bé amb la canalla. L’objectiu de la sortida és conèixer l’entorn natural d’aquest tram de la costa 
de Salou. Al llarg del recorregut observarem el paisatge, la vegetació, la morfologia de les roques…. caminant sempre el més a prop possible de la 
mar. Ens trobem a les 9h a l’estació de bus de Salou al passeig de Jaume I. La sortida acaba sobre les 14h a la platja de la Pineda. A partir d’aquí 
teniu l’opció de quedar-vos a dinar o tornar a peu o en bus a Salou. Organitza Gepec. T. 977331142. secretaria@gepec.cat 

 
   Dimarts, 19 d´octubre. Caminada: Muntanyes d´Ordal. Organitza Depana – Caminants. Sant Salvador, 97. 
Barcelona. T. 932104679. info@depana.org 
 
    Dissabte, 23 d´octubre, de les 9 a les 13 hores, a l´Escala Reial del Port de Tarragona. Sortida en barca: 
Pescadors d´alçada.  Per observar les aus marines, resseguirem la costa fins a les envistes del cap de Salou i 
enfilarem un parell de milles mar endins per retornar a port per la banda de la platja del Miracle. Organitza 
Gepec. T. 977331142. secretaria@gepec.cat 
 

 

 


