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ACTE FINAL DEL 20è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
El dilluns, 20 de desembre, es va realitzar l´Acte final del 20è
Concurs d´identificació fotogràfica d´aus. Després que l´any passat
no es va poder realitzar aquesta activitat, per les mesures sanitàries
contra la Covid, es retornà a l´activitat presencial de l´última prova
del concurs.
Després de la prova final, consistent en una sèrie de vuit
fotografies puntuades amb 0,25 punts cadascuna, els dos primers
classificats foren Mayca Martí i Enric Morera. El tercer premi, sortejat
entre la resta de participants, correspongué a Lluís Estrada.
En les pàgines posteriors oferim més informació de l´acte i de la
classificació del concurs.
A baix, cartell de l´acte final del 20è concurs d´identificació fotogràfica d´aus.

De dalt a baix, Sergi Sales, l´encarregat del concurs, amb els tres
concursants premiats: Mayca Martí, Enric Morera i Lluís Estrada.

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 d´octubre, novembre i desembre.

Foto nº 19:

Aquila pennata

Àguila calçada
Aguililla Calzada

Booted Eagle

Foto nº 20:

Larus marinus

Gavinot
Gavión Atlántico

Great Black-backed Gull

Foto nº 21:

Ichthyaetus hemprichii

Gavià d´Hemprich
Gaviota Cejiblanca

Sooty Gull

Foto nº 22:

Calidris temminckii

Territ de Temminck
Correlimos de Temminck

Temminck´s Stint

Foto nº 23:

Acrocephalus shoenobaenus
Sedge Warbler

Foto nº 24:

Calidris ferruginea
Curlew Sandpiper

Boscarla dels joncs
Carricerín Común
Territ becllarg
Correlimos Zarapitín

Reproduïm les dues fotografies del mes de novembre i, a continuació, el text enviat per Sergi Sales aclarint les respostes.

Les solucions del novembre:
Aquest mes la classificació queda com estava perquè tothom ha
encertat i errat el mateix. Les dues fotos les vaig fer a Oman al darrer
viatge.
Comencem per la fàcil:
Gavià de Hemprich (Ichthyaetus hemprichii). Ocell de segon any, fàcil
per la coloració, bec gran i blau.
Territ de Temminck (Calidris temminckii). El fet de tenir les potes
clares portava confusió amb Siseta cendrosa o Corriols, però la Xenus
cinereus té les potes de color groc marcat i acostuma a marcar una franja
fosca a l'alçada de les escapulars.
Adjunto foto del mateix ocell.
Sergi Sales

20è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
Publiquem ara la classificació final del 20è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus, comptant la puntuació corresponent a les vint-iquatre fotografies, a les tres proves extra, i a la prova final presencial.
46,95

PUNTS:

Mayca Martí

41,2

PUNTS:

Tomás Blasco

38,35

PUNTS:

Enric Morera

37,95

PUNTS:

Núria Rodríguez

34,4

PUNTS:

Pep Domènech

34,25

PUNTS:

Francina Turon

29,45

PUNTS:

Maria Mira

29

PUNTS:

Lluís Estrada

27,75

PUNTS:

Vicenç Roig

23,9

PUNTS:

Sandra Morujo

17,6

PUNTS:

Bet Mejan

16,75

PUNTS:

Alba Palomo

8

PUNTS:

Francesc Capdevila

6

PUNTS:

Montse Puig

4

PUNTS:

Israel Estopà
Imatges de la prova final del 20è concurs d´identificació fotogràfica d´aus.

Aquestes eren les dues fotografies corresponents al mes de desembre que calia contestar abans del 15 de desembre.
A continuació el text d´en Sergi Sales sobre les respostes correctes.

Les solucions del desembre:
Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus). Delta de l'Ebre.
Territ becllarg (Calidris ferruginea). Jove al delta de l'Ebre amb les típiques plomes al dors dels immadurs d'aquest espècie.
Sergi Sales
Aquest any es realitzarà la 21a edició d´aquest concurs, que té la continuïtat garantida, amb les mateixes bases dels últims anys.
Podeu demanar de participar-hi a l´adreça salessergi@gmail.com.

COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT
Acompanyem aquest full informatiu amb el número 236 de la Col·lecció Documents d´ant,
amb el títol “Les 12 conseqüències del canvi global a les muntanyes”.
Hem confeccionat aquest document amb un article d´Adriana Clivillé, periodista divulgadora
en temes mediambientals, publicat al bloc del CREAF.
Tracta sobre una expedició guiada per Bernat Claramunt, investigador del CREAF i
coordinador de la xarxa europea Nemor, a les glaceres de la vessant nord del Pirineu per
mesurar els efectes del canvi climàtic a la muntanya, que es poden veure en el retrocés de les
glaceres i en el canvi altitudinal de la vegetació.
Relacionat amb aquest tema, hi ha la polèmica creada pel projecte de Jocs Olímpics d´Hivern Barcelona-Pirineus. A continuació
reproduïm un manifest contrari, una informació publicada al digital llibertat.cat i l´entrada de la Viquipèdia dedicada al projecte.

PER UN PIRINEU VIU, ATUREM ELS JJOO D’HIVERN!
La candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern “Barcelona – Pirineus” és un projecte que
no respon a les necessitats del Pirineu. S’està duent a terme amb secretisme i opacitat,
sense la participació de la població del territori i està impulsada pels lobbies econòmics.
Apostar per uns jocs olímpics d’hivern en un context d’emergència climàtica és una
greu irresponsabilitat. Les pujades de temperatura són més altes al Pirineu, i les
conseqüències, més greus. El tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya avisa
que la temperatura pujarà entre 0,7ºC i 2,1ºC i que la precipitació caurà un 6,8% entre
els 2031 i el 2050. Les estacions d’esquí pirinenques, que ja depenen en bona mesura
de la producció artificial de neu, no seran viables a mitjà termini. No té sentit abocar-hi
més inversions.
Amb els jocs olímpics es pretén generar més turisme, fet que comportarà, també, un empitjorament de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle i una dificultat afegida a l’adaptació del Pirineu al canvi climàtic. És bàsic tenir un mosaic agrícola-forestal i una gestió
sostenible del territori, i els jocs olímpics van en direcció contrària.
El Pirineu pateix les conseqüències d’un model de desenvolupament caduc que la candidatura dels jocs olímpics pretén rescatar i
eternitzar. L’Alt Pirineu i l’Aran és la vegueria amb major dependència del turisme, que en algunes comarques quadrupliquen la mitjana
de Catalunya. Alhora, presenta les xifres més baixes de renda per càpita. És un sector amb una elevada precarietat laboral, temporalitat i
salaris baixos. El cost de la vida s’encareix, un fet que agreuja l’èxode rural i l’envelliment de la població. Urgeix una aposta clara per a
diversificar l’economia, potenciant, per exemple, la producció agrària ecològica i l’artesania, que ofereixi feines estables i amb salaris
més alts. Calen inversions en millorar l’oferta educativa, els serveis sanitaris especialitzats, el transport públic, les xarxes de
telecomunicacions i la connexió entre pobles i valls.
Hem de mirar el futur de cara. Volem viure al Pirineu i tenir una vida digna. No podem permetre que per una festa de 30 dies ens
condemnin a 30 anys de misèria. Ara és l’hora de bastir un moviment social arreu del Pirineu que obri el camí del canvi, a les nostres
comarques i a la resta de Països Catalans.
Les nostres demandes són clares:
Retirar la Candidatura dels JJOO d’Hivern 2030 i enterrar definitivament el macroprojecte.
Canalitzar les inversions per cobrir les necessitats que té la muntanya per transitar cap a un canvi de model socioeconòmic basat en la
vida dels pirinencs i pirinenques i en la defensa del territori.
El temps per al nostre territori s’acaba, començar a salvar-nos és una qüestió urgent.

PER UN PIRINEU VIU, ATUREM ELS JJOO!
La plataforma Stop Jocs Olímpics presenta un manifest contra el projecte Pirineus-Barcelona 2030
Kilian Jornet ha remarcat que hi ha coses més importants que un somni individual: somniar en participar en uns JJOO a casa
no treu en que no puguem pensar en que això no és el que necessita a dia d’avui el Pirineu. Creure que les inversions que
necessita el Pirineu vindran de la mà d’uns JJOO és viure la realitat des de molt lluny.
10/11/2021
La plataforma Stop Jocs Olímpics presenta un manifest contra el projecte Pirineus-Barcelona 2030

Aquest dimecres, la Plataforma StopJJPO ha presentat el manifest Stop JJOO d’hivern titulat “Per
un Pirineu viu, aturem els JJOO d’hivern!”. Inicialment recull una quarantena de signatures de
personalitats del Pirineu, a destacar el corredor i alpinista arrelat al Pirineu Kílian Jornet, que n’és
un dels signants i que ha intervingut a la roda de premsa per videoconferència des de Noruega.
També han presentat el manifest la ramadera Emma Rojas, ramadera del Ripollès i membre de
Ramaderes de Catalunya i l’activista Bernat Lavaquiol, portaveu de la Plataforma Stop JJOO.
Stop JJOO qualifica d’irresponsabilitat el projecte d’invertir en infraestructures d’esquí en un
context d’emergència climàtica. Emma Rojas ha explicat que el Pirineu és un àmbit especialment
sensible al canvi climàtic i on es preveu que la pujada de temperatures sigui més alta. Pràcticament
tota la neu permanent ja desaparegut, i en un mitjà termini la pujada de temperatures i farà inviable
fer neu artificial.
La plataforma contrària als jocs olímpics d’hivern denuncia que aquest projecte reforçaria un model de desenvolupament econòmic basat en el
monocultiu del turisme i en l’especulació, marcat per la precarietat i les rendes baixes. Lamenten que el projecte s’hagi gestat dels despatxos de

Barcelona i de manera opaca. Defensen que el projecte no respon a les necessitats del territori i que cal apostar per la diversificació econòmica i les
inversions en serveis socials, transport públic i en millorar la connectivitat de pobles i valls del Pirineu. Segons Bernat Lavaquiol, cal apostar per un
model alternatiu, la diversificació de l’economia i un territori que tingui tots els serveis públics per garantir la vida de la gent que hi viu cada dia. També
ha posat de manifest que és molt difícil valorar la candidatura si no hi ha un projecte concret al darrere a un any vista de la consulta anunciada per
govern i ha recordat que els 7 intents anteriors de candidatura no van acabar prosperant.
Kilian Jornet ha remarcat que hi ha coses més importants que un somni individual: somniar en participar en uns JJOO a casa no treu en que no
puguem pensar en que això no és el que necessita a dia d’avui el Pirineu. Creure que les inversions que necessita el Pirineu vindran de la mà d’uns
JJOO és viure la realitat des de molt lluny.
Emma Rojas ha afirmat que és un model caduc per la greu crisi climàtica que patim, i ha criticat el model territorial que perpetuen els JJOO, que
aportaran equipaments amb aforaments molt grans i sobredimensionats per la realitat territorial. I ha criticat que s’estan col·lectivitzant les pèrdues en
les estacions d’esquí (2017, 71 M d’€ ha pagar la Generalitat per sufragar deutes del sector de l’esquí) mentre es segueixen privatitzant guanys de les
grans empreses lligades en aquest equipaments.
La plataforma Stop JJOO, que es va presentar a la Cerdanya a finals d’agost, té l’objectiu d’aglutinar veïns i veïnes del Pirineu contràries al projecte
de jocs olímpics d’hivern. El manifest està signat, inicialment, per una quarantena de personalitats del Pirineu, entre les quals hi ha els alpinistes Kílian
Jornet, Núria Vilarrubla i Araceli Segarra, el filòsof Xavi Antich, els músics Alidé Sans i Sergi Carbonell (Txarango), l’editor Jordi Creus o l’economista
Lourdes Beneria. Hi signen representants del món ramader, excursionista, cultural i alcaldes i alcaldesses del territori. Stop JJOO buscar sumar al
manifest adhesions de col·lectius i persones, tant del Pirineu, dels Països Catalans com d’arreu.
El manifest reclama la retirada de la candidatura de jocs olímpics d’hivern i unes inversions encaminades a la diversificació econòmica, la millora
dels serveis públics i de la connectivitat de pobles i valls del Pirineu.

Candidatura Barcelona Pirineus 2026
Barcelona Pirineus 2026 és el nom que va rebre la candidatura de la ciutat de Barcelona per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern de 2026, o XXV
Jocs Olímpics d'hivern, fins que el juny de 2015 la llavors nova Alcaldessa de Barcelona Ada Colau va fer públic que posava el projecte "en el
congelador".

Història
Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, va anunciar la voluntat de presentar la candidatura el 13 de gener de 2010 al Museu Olímpic de Barcelona. Hereu
va expressar que la ciutat partia d'una bona posició perquè compta amb "avals de pes", equipaments suficients i el "llegat de Barcelona '92". L'alcalde,
amb l'acord de tots els grups municipals, va designar Enric Truñó com a comissionat responsable de la candidatura,[3] el qual va ser ratificat l'any
2011 per l'alcade Xavier Trias, tot i el canvi polític a l'Ajuntament de Barcelona.
El 20 de maig de 2010 es va constituir el Consell Territorial de la candidatura on hi ha representants de deu consells comarcals, deu capitals de
comarca i dinou municipis amb estacions d'esquí, així com els presidents de les diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, els alcaldes de Barcelona i
Lleida i representants de la Generalitat de Catalunya. L'òrgan s'encarrega d'articular el suport del territori per al projecte olímpic i de compartir els
avenços de la candidatura amb les institucions locals del Pirineu català. El 15 de setembre de 2010 l'Oficina Tècnica va presentar el pla director de la
candidatura de Barcelona. L'any 2011 l'alcalde Trias manifestà la seva voluntat de fer-se seu el projecte de la candidatura i seguir treballant en la
proposta, atès que "és una oportunitat per a Barcelona, i sobretot, per a tota Catalunya".
L'Oficina Tècnica de la Candidatura ha elaborat la Proposta Preliminar de la candidatura, un estudi de viabilitat del projecte, que ha de ser sotmesa a
la valoració de l'equip de govern municipal, de la Generalitat de Catalunya i posteriorment aprovat per la Comissió Directiva.
El setembre de 2013 Xavier Trias, alcade de Barcelona, va anunciar que impulsaria una consulta sobre la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern.
Finalment, l'alcalde Trias va comunicar el 25 d'octubre del 2013, la renúncia a aquest projecte obrint les portes a una possible candidatura per l'any
2026

Òrgans de direcció
El màxim òrgan de direcció de la candidatura és el Comitè Directiu format per representants de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya, les diputacions de Girona, Lleida i Barcelona; el Síndic d'Aran; els municipis de Lleida, Puigcerdà, la Seu d'Urgell, Sort, Tremp i Vielha e
Mijaran, i els presidents de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern i del Consell General de
Cambres de Comerç de Catalunya i l'Associació Catalana d'Estacions de Muntanya.
El Consell Territorial és l'òrgan de representació territorial de la candidatura. Té la funció de compartir els avenços del projecte amb la totalitat de les
institucions locals representatives del Pirineu. Està compost per una cinquantena de representants institucionals, entre els quals es compten els
presidents dels Consells Comarcals del Pirineu català, els alcaldes de les capitals de Comarca del Pirineu català i una vintena d'alcaldes dels
municipis amb instal·lacions per a la pràctica dels esports d'hivern.
A més d'aquests dos òrgans, la candidatura també compta amb diversos comitès d'assessorament com el comitè d'Esport, el d'Atletes, el Paralímpic
i el de Sostenibilitat, formats per experts en els diferents àmbits.

Dossier de Candidatura
Durant tres anys l'Oficina Tècnica ha preparat el Dossier de Candidatura que s'ha d'entregar al COE per tal d'estudiar la viabilitat de l'esdeveniment i
perquè la màxima autoritat olímpica d'Espanya el ratifiqui i presenti l'aspiració de Barcelona davant el Comitè Olímpic Internacional. En aquest dossier,
s'analitzen en profunditat tots els aspectes de la candidatura.
Es desgrana que aquests Jocs Olímpics d'hivern són bipolars amb una Barcelona centrada en els esports de gel i un Pirineu en els de neu. Les viles
olímpiques estaran situades a la Marina del Prat Vermell a la Zona Franca de Barcelona i a Cap de Comella (aparcament del Telecabina) a La Molina
al Pirineu.
Respecte a les seus de les competicions, a Barcelona s'utilitzaria a fons el llegat del 92 amb el Palau Municipal d'Esports, el Velòdrom Municipal
d'Horta, Palau Sant Jordi, Estadi Olímpic Lluís Companys. Per altra banda, també s'utilitzaria el Nou Palau de Gel Blaugrana (a construir pel FC.
Barcelona) i es construiria l'Anell de Velocitat a Zona Franca. Al Pirineu, les competicions es portaran a terme a l'Estadi Masella, Pla de les Forques a
La Molina a l'Estadi Barcelona, Estadi Fontcanaleta, Estadi Pla d'Anyella i a Molina Estació.
Els mitjans de comunicació es van fer ressò de la candidatura.

Cancel·lació
El juny de 2015 va haver-hi un canvi a l'alcaldia de Barcelona després de les eleccions municipals de maig. Als pocs dies d'assumir el càrrec com a
Alcaldessa, Ada Colau va fer públic que cancel·lava la proposta de candidatura de la capital catalana pels jocs d'hivern de 2026. El 24 de juliol, en un
ple específic a l'Ajuntament de Barcelona, es va acordar la creació d'una comissió per estudiar a fons l'impacte econòmic i social relacionats amb una
possible candidatura.

RECULL DE PREMSA
Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número 154 dins de la col·lecció, que porta el títol “Atles dels ocells
nidificants de Catalunya”.
Es tracta de quatre informacions, publicades als diaris El Punt Avui i Ara i als digitals Empordà info i Naciodigital, publicades entre el 2 i
el 8 de desembre, sobre la publicació per l´editorial Cossetània del tercer Atles dels ocells nidificants de Catalunya impulsat per l´Institut
Català d´Ornitologia.
Cal dir que a la llista de col·laboradors de l´obra hi figuren els següents membres de la nostra associació: Francesc Capdevila Torrell,
Enric Morera, Job Roig Simon, Rosa Simon Julià i Sergi Sales Asensio.
A continuació reproduïm el text publicat al web de l´ICO sobre la presentació de l´Atles feta el 2 de desembre.
Ahir vam presentar el tercer Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya
Divendres 3 Desembre 2021
Ahir vam presentar el Tercer Atles dels ocells nidificants de Catalunya, un projecte
impulsat per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) que fa una fotografia exhaustiva de totes
les espècies d’ocells que nidifiquen a Catalunya. Un llibre de 639 pàgines publicat per
l’editorial Cossetània on es pot conèixer, per cada una de les espècies, per on es
distribueix, quina és la seva població estimada, amb quina freqüència s’observa i quina
ha estat la tendència de la seva població els darrers quaranta anys. L’Atles desvela
que a Catalunya hi nidifiquen de forma habitual 233 espècies d’ocells, 17 espècies més
que fa quaranta anys i el 39% de totes les que nidifiquen en territori europeu. De totes
elles, 124 espècies gaudeixen d’algun tipus de protecció legal especial a escala
catalana, estatal o europea. Segons l’Atles, a Catalunya s’estima que hi ha entre 8 i 12
milions de parelles d’ocells que hi crien cada any. El pardal comú segueix sent l’espècie
més abundant del país, amb poc menys de 900.000 parelles reproductores, malgrat que la seva població està en clara regressió les darreres dècades.
El segueixen el gafarró, el pit-roig, el rossinyol i el pinsà, totes tres espècies amb més 400.000 parelles. De la resta d’espècies, més de la meitat
compten amb menys de 2.000 parelles reproductores i es consideren escasses. Les espècies més escasses que fan niu a Catalunya són l’alosa
becuda, l’arpella pàl·lida, el rasclet, la fotja banyuda i el cabussó collnegre, totes elles amb menys de 10 parelles reproductores. D’altra banda, aquesta
tercera edició tanca amb el registre de 9 espècies exòtiques d’ocells que es reprodueixen de forma regular a Catalunya. La major part han estat
introduïdes pels humans com ocells de gàbia que han escapat de la captivitat, i això es reflecteix en la distribució d’aquestes espècies en el mapa,
amb una concentració màxima a dins i al voltant de les grans ciutats i poblacions costaneres. El primer atles havia tancat l’edició amb només una
espècie exòtica reproductiva en territori català, el faisà comú.
Sala d'actes de l'ICGC durant la presentació del nou atles

L’Institut Català d’Ornitologia (ICO) va presentar ahir el Tercer Atles dels ocells nidificants
de Catalunya a la sala d'actes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un
repte impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya i el Zoo de Barcelona. Per obtenir les dades s’ha comptat amb
la participació voluntària de 1.275 ornitòlegs i ornitòlogues que han fet feina de camp entre
2015 i 2018. A més, l’obra ha comptat amb investigadors de l’European Bird Census
Council, del CREAF i del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, el CTFFC,
entre altres. La Diputació de Barcelona ha contribuït en la recopilació de dades en els espais
naturals d’aquesta província i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona ha acollit l’equip
de treball de l’ICO. L’Atles d’ocells és un projecte integrat a l’Observatori del Patrimoni
Natural i la Biodiversitat de Catalunya, i com a tal, pretén estar a disposició de la societat per
la presa de decisions relacionades amb la natura.
“El coneixement que aporta aquest atles és fonamental per definir polítiques de conservació de la biodiversitat”, comenta Sergi Herrando, director
general de l’atles i investigador de l’ICO, el CREAF i l’European Bird Census Council (EBCC). Herrando recorda que aquestes polítiques han
demostrat que poden ser efectives, com en el cas del xoriguer petit, que després del programa de reintroducció compta ja amb més de 80 parelles
reproductives. I comenta també que Catalunya té una gran responsabilitat en la conservació de moltes espècies, “com ara les que es troben quasi
exclusivament a la Península Ibèrica, com el siboc, el picot verd ibèric o el tallarol emmascarat, que a Catalunya tenen gairebé el 10% de la seva àrea
de distribució europea.”
“Des del Zoo no hem dubtat a donar suport a aquest projecte innovador d’una disciplina - l'ornitologia - de llarga tradició a casa nostra, que ens situa
a la capçalera europea en l'estudi dels ocells, eina cabdal per a la seva conservació, que és justament la missió del Zoo de Barcelona”,
comenta Xavier Patón com a vicepresident de la Fundació Barcelona Zoo.
L’evolució de 40 anys de dades, guanyadors i perdedors
L’Atles presentat ahir es publica gairebé 40 anys després de la publicació del primer i 20 anys després del segon. Gràcies a la llarga sèrie de dades
acumulades, aquesta vegada l’Atles s’ha pogut centrar (i força) en els canvis que han experimentat les espècies des de l’inici de les dècades del 1980
i del 2000. “Aquest període coincideix amb el de major avenç del canvi climàtic i amb altres canvis socials i econòmics a gran escala que han tingut un
gran impacte a Catalunya, com ara l’abandonament de les activitats agroramaderes tradicionals i la consegüent ocupació dels espais abandonats per
boscos i matollars”, indica Martí Franch, investigador de l’ICO i un dels principals autors de l’obra. Aquesta coincidència en el temps ha permès
constatar que les espècies no han suportat per igual aquests canvis. Per exemple, a les espècies forestals i les urbanes els ha anat, en general, força
bé. El creixement de nous boscos i la maduració de bona part dels ja existents ha fet que algunes espècies forestals, com l’àguila calçada o el picot
garser petit, molt escasses fa 40 anys, hagin experimentat una expansió espectacular de la seva àrea de distribució. Altres espècies més lligades a
boscos secs, com el mosquiter pàl·lid, de moment semblen afavorides per l’expansió del bosc i potser també per les condicions més eixutes
propiciades pel canvi climàtic a la conca mediterrània, i han esdevingut molt més freqüents en els darrers 20 anys. “Però no tots els ocells forestals van

bé; hi ha especialistes de boscos freds i humits que, com el pinsà borroner, estan tenint davallades importants, probablement associades al canvi
climàtic i a la gestió d’aquests boscos” explica Sergi Herrando. També algunes espècies urbanites com la tórtora turca han experimentat una forta
expansió, si bé havia estat catalogada com a molt escassa i no reproductora en el primer atles.
Il·lustració original de l'àliga calçada.
Martí Franch.

Al costat oposat hi ha les espècies
perdedores, com les òlibes, els
botxins o les tórtores de bosc, que
han reduït les seves poblacions de
manera molt notable en les darreres
dècades i que ja han desaparegut
del 20-60% de les àrees on es
trobaven fa 40 anys. Totes tres són espècies pròpies d’espais agrícoles i prats, les espècies que estan patint una major regressió de les seves
poblacions, especialment en zones de muntanya. La raó no és únicament el creixement de nou bosc en conreus i prats abandonats, sinó també la
transformació del mosaic agro-forestal en conreus intensius de monocultiu, que requereixen grans superfícies contínues de producció. “Aquests
conreus dificulten la vida de les espècies que mengen en espais oberts, però nidifiquen en zones arbrades o arbustives, com ara la tórtora de bosc,
que pràcticament ha desaparegut del Pirineu i s’està fent més escassa a bona part de Catalunya”, apunta Lluís Brotons, un altre dels autors i
investigador del CREAF, de l’ICO i del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC). A més, els monocultius fan servir sovint tractaments
fitosanitaris, contra insectes i petits vertebrats, per exemple, que acaben afectant també els seus depredadors, “és el que ha passat amb les òlibes o
els botxins –conclou Brotons”.
Il·lustració original de la tórtora de bosc. Martí
Franch.

D’altra banda, el martinet blanc, la polla
d’aigua i altres espècies típiques de rius i
aiguamolls van experimentar un creixement
notable de les seves poblacions i de la seva
distribució quan es va declarar la protecció
de moltes zones humides al final del segle XX. Aquest procés expansiu general, però, s’ha aturat en les darreres dues dècades, i darrerament es
detecten pèrdues destacades a les principals zones humides del país on hi ha espècies que han entrat en regressió per causes múltiples. “En el cas
del martinet blanc, sembla que l’escurçament dels períodes d’inundació dels arrossars per controlar l’expansió del cargol poma hi té alguna cosa a
veure”, explica Martí Franch.
Si posem l’ull als ocells que viuen vinculats al mar, l’Atles demostra que han mantingut les seves poblacions, però amb amenaces importants. Fa 20
anys Catalunya acollia la major part de la població reproductora mundial de gavina corsa al delta de l’Ebre, però en els darrers anys la població s’ha
anat escampant per altres localitats alhora que el nombre d’exemplars reproductors ha anat disminuint. “Una part d’aquesta reducció pot ser deguda a
la mort per captures accidentals en determinats arts de pesca – sospita Herrando –, però l’arribada de depredadors terrestres, bàsicament guineus, a
la colònia del delta segur que hi ha influït.” Aquest motiu també està present en les davallades locals d’altres espècies marines, especialment quan
estan molt concentrats en colònies de cria, com ara la garsa de mar, amb poc menys de 20 parelles reproductores en un únic nucli amenaçat per la
regressió del litoral al delta de l’Ebre.
Il·lustració original de la gavina corsa. Martí
Franch.
Refugis de biodiversitat
Gràcies a l’Atles, Catalunya no només
sap quines espècies fan niu al seu territori,
sinó també per on es distribueixen i si
s’han desplaçat pel canvi climàtic. Les
dades generals mostren que, a grans
trets, hi ha un major nombre d’espècies autòctones a la meitat nord de Catalunya, en especial a les planes i als fons de valls. En destaca La Cerdanya,
com un punt calent de moltíssima biodiversitat degut a la diversitat d’hàbitats d’aquest territori. A més, a diferència del què s'ha observat al conjunt
d'Europa, en els darrers 20 anys a Catalunya, de forma general, les espècies autòctones no s’han desplaçat sistemàticament ni cap al nord, ni
muntanya amunt fugint del canvi climàtic. “Vivim en un món complex i que canvia ràpidament, i els ocells, com nosaltres, intenten adaptar-s’hi. De les
mil i una històries d’aquest atles mirarem d’aprendre una mica com fer-ho” – acaba explicant-nos el Sergi.
Exposició de part les aquarel·les originals.

Il·lustracions originals disponibles
A més de la presentació del nou atles, els assistents a l'acte van poder gaudir de l'exposició d'una
part de les il·lustracions originals en aquarel·la que han fet Toni Llobet i Martí Franch per l'atles.
Totes les il·lustracions es van posar a la venda mitjançant la botiga Oryx i encara en
queden algunes de disponibles.
Marina Cuito

OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES
Aquestes són les observacions del desembre 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
Des del grup d´ornitologia agraïm aquestes comunicacions a totes les persones que ho han fet. Ajuden a conèixer millor el nostre entorn.
Sit negre (Emberiza cia) (2 ex.) observats als camps de sobre la font del Cucut.
Diumenge, 26 de desembre del 2021, a les 18,40 hores.
Observador: Vicenç Roig
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex.) observat atacant dos corbs a can Ràfols.
Diumenge, 26 de desembre del 2021, a les 17,30 hores.
Observador: Tomás Blasco
Aligot comú (Buteo buteo) (2 ex.) + Corb (Corvus corax) (35 ex.) observats al Montpedrós.
Diumenge, 26 de desembre del 2021, a les 13,15 hores.
Observador: Vicenç Roig
Pardal de bardissa (Prunella modularis) (1 ex.) observat a can Coll.
Diumenge, 26 de desembre del 2021, a les 10,59 hores.
Observadora: Neus Planas
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) (3 ex.) fotografiats a can Coll.
Diumenge, 26 de desembre del 2021, a les 10,19 hores.
Observadora: Neus Planas
Falcó pelegrí (Falco peregrinusus) (1 ex.) observat a la torre elèctrica de can Riera.
Diumenge, 26 de desembre del 2021, a les 10 hores.
Observador: Vicenç Roig
Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex.) observat a la Plana.
Diumenge, 26 de desembre del 2021, a les 8,30 hores.
Observador: Pep Domènech
Corb (Corvus corax) (75 ex.) observats ajocant-se a la serra de can Roig.
Dimarts, 21 de desembre del 2021, a les 17,15 hores.
Observador: Tomás Blasco
Astor (Accipiter gentilis) (1 ex.) observat a can Güell.
Dilluns, 20 de desembre del 2021, a les 12,01 hores.
Observadora: Isabel Mora
Bruel (Regulus ignicapillus) (1 ex.) fotografiat a can Güell.
Dilluns, 20 de desembre del 2021, a les 11,15 hores.
Observadora: Isabel Mora
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex.) observat a la creu del Pedró.
Diumenge, 19 de desembre del 2021, a les 16 hores.
Observador: Vicenç Roig
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) (1 ex.) observat a can Coll.
Diumenge, 19 de desembre del 2021, a les 15,30 hores.
Observadora: Rosa Simon
Bruel (Regulus ignicapillus) (1 ex.) fotografiat al Mig Mon.
Diumenge, 19 de desembre del 2021, a les 12,10 hores.
Observadora: Neus Planas
Pardal de bardissa (Prunella modularis) (1 ex.) observat a can Mas.
Diumenge, 19 de desembre del 2021, a les 10,56 hores.
Observadora: Neus Planas
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) observat a can Mas.
Dimecres, 15 de desembre del 2021, a les 14,34 hores.
Observadora: Neus Planas
Gratapalles (Emberiza cirlus) (3 ex.) fotografiats al raval Pedró.
Dimecres, 15 de desembre del 2021, a les 12,19 hores.
Observadora: Neus Planas
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat a l´esplanada de can Balasc de baix.
Dimarts, 14 de desembre del 2021, a les 16,30 hores.
Observadora: Rosa Simon
Picot garser gros (Dendrocopos major) (1 ex.) observat a cal Deu.
Dissabte, 11 de desembre del 2021, a les 8 hores.
Observador: Vicenç Roig
Merla blava (Monticola solitarius) (1 ex.) observat a la xemeneia de cal Ramon.
Dimecres, 8 de desembre del 2021, a les 15,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Tord (Turdus philomelos) (1 ex.) fotografiat a can Güell.
Dilluns, 6 de desembre del 2021, a les 11,57 hores.
Observadora: Isabel Mora
Durbec (Coccothraustes coccothraustes) (1 ex.) fotografiat a can Güell.
Dilluns, 6 de desembre del 2021, a les 11,50 hores.
Observadora: Isabel Mora
Bitxac comú (Saxicola rubicola) (1 ex.) fotografiat a can Güell.
Dilluns, 6 de desembre del 2021, a les 11,32 hores.
Observadora: Isabel Mora
Pardal de bardissa (Prunella modularis) (1 ex.) fotografiat a can Güell.
Dilluns, 6 de desembre del 2021, a les 11,30 hores.
Observadora: Isabel Mora
Bec de corall senegalès (Estrilda astrild) (6 ex.) observats a l´hort de cal Ros.
Diumenge, 5 de desembre del 2021, a les 16,05 hores.
Observador: Vicenç Roig
Durbec (Coccothraustes coccothraustes) (4 ex.) observats al parc de can Sostres.
Diumenge, 5 de desembre del 2021, a les 15,45 hores.
Observador: Vicenç Roig

MENJADORES PER ALS OCELLS A L´HIVERN
A iniciativa del grup d´ornitologia cada hivern es promou una campanya d´instal·lació de menjadores per als ocells. A continuació
reproduïm un fragment del text publicat el gener del 2021.
Com cada hivern, des de la nostra associació promovem la campanya d´instal·lació de menjadores, amb aliment suplementari, per als
ocells hivernants.
Si es vol ajudar, amb una aportació d´aliment, als ocells i, alhora, es vol gaudir de la seva presència propera per observar-los, ara és
un bon moment per posar les menjadores.
Se´ls hi pot proporcionar l´aliment per a ocells que es ven normalment en les graneries. És molt efectiu el cacauet cru. Recordeu que
l´aliment no pot ser salat ni torrat.
Es va arribar a un acord, des de fa uns quants anys, amb la botiga de la cooperativa agrícola perquè aquesta subministrés al detall
l´aliment per als ocells. S´hi pot comprar cacauet cru o gra.
Com ja hem informat en mesos
anteriors les espècies hivernants
observades són Lluer (Carduelis
spinus), Pardal de bardissa (Prunella
modularis), Titella (Anthus pratensis),
Sit negre (Emberiza cia), Mosquiter
comú (Phylloscopus collybita), Durbec
(Coccothraustes coccothraustes) i
Cotoliu (Lullula arborea).
També s´ha observat l´increment del
nombre d´exemplars, amb hivernants,
de Pit-roig (Erhitacus rubecula), Tord
(Turdus philomelos), Pinsà (Fringilla
coelebs), Cotxa fumada (Phoenicurus
ochruros), Merla (Turdus merula) i
Aligot comú (Buteo buteo).
Lluer (Carduelis spinus) fotografiat per
Arnau Gelpí l´hivern del 2020.

Pit-roig (Erhitacus rubecula) fotografiat per
Arnau Gelpí l´hivern del 2020.

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

ant.laformiga@gmail.com

A sota, i d´esquerra a dreta, Pinsà (Fringilla
coelebs) i Cotxa fumada (Phoenicurus
ochruros). Fotos d´Arnau Gelpí.
Més a la dreta, Pardal de bardissa
(Prunella modularis). Foto de Neus
Planas.

EXPOSICIÓ DE L´11è CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA
L´ANT ha arribat a un acord amb l´Ateneu Torrellenc per obrir un
segon període d´exposició de les fotografies finalistes de l´11è
Concurs de fotografia naturalista torrellenc que va organitzar la nostra
associació.
Aquestes fotografies finalistes del concurs es podran visitar a partir
del 17 de gener del 2022, al nou espai d´exposició del passadís
d´entrada a l´Ateneu, coincidint a més amb les activitats de la Festa
Major de Sant Pau.

Membres de la junta de l´ANT muntant l´exposició a la Biblioteca Municipal
Pompeu Fabra.

Aquestes fotografies ja van ser exposades a la Biblioteca Municipal
Pompeu Fabra, coincidint amb la Festa Major de Sant Martí, i es va
fer l´acte del lliurament dels premis del concurs junt amb la
presentació del nou bloc “Flors silvestres de Torrelles”.

1r premi en l´apartat de fauna del concurs

2n premi en l´apartat de fauna del concurs

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L´ANT
La junta directiva de l´ANT va acordar en la seva última reunió, del
27 de desembre, convocar l´Assemblea General Ordinària de la
nostra entitat per al dilluns, 7 de febrer del 2022, a les 19 hores, al
local de l´associació, a la masoveria de can Sostres.
Tenint en compte que l´any passat es va haver de suspendre la
convocatòria de l´assemblea, prevista per al febrer del 2021, per les
normatives vigents aleshores, esperem que enguany la situació
sigui diferent i es pugui celebrar.
S´enviarà la convocatòria als membres de l´associació, en paper,
junt amb el calendari del 2022 imprès.
En l´enviament del desembre del 2021 ja es va enviar el PDF
d´aquest calendari il·lustrat amb els tres primers premis dels
apartats de fauna, flora i paisatge de l´11a edició del Concurs de
fotografia naturalista torrellenc.
Les tres fotografies són:
Atrapat. 1r premi de fauna, de Margarida Deu.
Tantes i cap d´igual. 1r premi de flora, de César Aguado.
Cel despentinat. 1r premi de paisatge, de Margarida Deu.
Recordeu que aquest calendari en paper està pensat per plegar-lo
en forma de prisma de base triangular i porta cinta adhesiva de
doble cara per enganxar-lo.
També s´enviarà la convocatòria de l´assemblea per correu
electrònic en el lliurament del gener junt amb les publicacions
habituals i el calendari.
Alguns dels calendaris en paper ja es van lliurar als participants en
el concurs d´identificació fotogràfica d´aus.
En cas que per qualsevol incidència no el rebeu comuniqueu-ho
per correu electrònic, i el dia de l´assemblea també n´hi haurà per
als assistents.

251

AGENDA

GENER

2022

CALENDARI DE REUNIONS I ACTIVITATS DE L´ANT
Dilluns, 17 de gener, a les 21 hores, a la masoveria de can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia.
Dilluns, 17 de gener, a les 21,30 hores, a la masoveria de can Sostres. Reunió de junta directiva.
Dilluns, 7 de febrer, a les 19 hores, a la masoveria de can Sostres. Assemblea General Ordinària.
Les reunions de la junta directiva de l´ANT són obertes a la participació de tots els membres de l´associació, amb veu i sense vot.
Les reunions del grup d´ornitologia són obertes a la participació de totes aquelles persones que tinguin interès en el món de les aus.

ACTIVITATS DE L´ANT
Diumenge, 2 de gener, a les 16 hores, a la plaça de l´Església. Passejada per observar els ocells del nostre entorn. Cal avisar de l´assistència.
T. 936890366.
Diumenge, 16 de gener, a les 19 hores, a can Sostres. Sortida de camp per fer el Cens d´aus nocturnes, organitzada pel grup d´ornitologia.
Dilluns, 31 de gener. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes de gener del 21è 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

RESIDU MÍNIM
Ens fem ressò d´una informació del web municipal sobre la coordinació de diferents municipis de l´Estat per modificar el projecte de
nova llei de residus que prepara el govern.
Torrelles participa en un trobada estatal de municipis que aposten pel model de Residu Mínim
Dimecres, 15 de desembre de 2021
La reunió ha servit per plantejar estratègies comunes davant la nova Llei de Residus que
prepara el Govern de l’Estat
Ahir dimarts, l’alcalde de Torrelles, Ignasi Llorente, ha participat en una trobada virtual
proposada per l’Ajuntament de la Coruña amb municipis de tot l’estat que aposten pel
model de recollida Humit -Sec, anomenat a Catalunya Residu Mínim. Entre els
ajuntaments catalans representats, a més del de Torrelles, hi havia els de Castellbisbal,
Papiol i Corbera. També han participat en la trobada entitats ambientalistes com el Centre
d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA).
El principal objectiu de la reunió era compartir experiències i plantejar estratègies comunes davant la nova Llei de Residus en la qual
treballa el Govern de l’Estat. Aquesta normativa proposa un model que s’allunya dels estàndards europeus degut, en part, a la pressió
de lobbies com EcoEmbes. De fet, la llei té l’objectiu d’assolir un 30 % de recollida de residus quan Torrelles està per sobre del 72 % i
la resta de municipis que segueix aquest mateix model de Residu Mínim assoleixen un percentatge superior al 60 % de recollida
selectiva. Així, doncs, els ajuntaments han decidit convocar noves trobades per poder presentar esmenes al projecte de Llei, tal i com
ha fet l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

MUNTANYES DEL BAIX
A petició de l´àrea mediambiental de l´ajuntament, l´ANT va aportar algunes fotografies per realitzar cartells de les rutes de les
Muntanyes del Baix. Ara al web municipal s´informa del projecte d´unificar la senyalització dels camins dels municipis que l´integren.
Treballant per unificar la senyalització dels accessos a les Muntanyes del Baix
Dilluns, 13 de desembre de 2021
L’Ajuntament ha signat un conveni amb el Consell Comarcal per garantir que aquests camins tinguin la
mateixa imatge corporativa en tots els municipis.
L’Ajuntament de Torrelles, de manera conjunta amb els ajuntaments de Begues, Castellví de Rosanes,
Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, La Palma de Cervelló, Martorell, Pallejà, Sant Andreu de la
Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de
Cervelló, Vallirana i Viladecans ha signat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per
unificar la senyalització dels camins de muntanya que formen part de les Muntanyes del Baix. La voluntat és que tots els plafons
informatius distribuïts per aquest espai natural tinguin la mateixa imatge corporativa sigui quin sigui el municipi al qual pertanyin.
El Consell Comarcal destinarà a aquest projecte un import de 85.006,15 euros. Un cop implementada la nova senyalització, serà
l’Ajuntament l’encarregat del manteniment i les reparacions que siguin necessàries per a garantir-ne el bon estat.

