
 INFORMACIÓ   
256 

                JUNY 2022 
Parc de Can Sostres  - Torrelles de Llobregat                                     www.antlaformiga.org - ant.laformiga@gmail.com 
 

20 ANYS DE CONTROLS DE NIDIFICACIÓ DE LES CAIXES NIU 
 

   En l´anterior full informatiu anunciàvem la sortida de camp per fer el control de la nidificació 
per al dijous, 2 de juny.    
   Finalment el grup d´ornitologia, a causa de la disponibilitat personal dels seus membres va 
acordar modificar la programació i aquesta activitat es va dur a terme el dijous, 19 de maig. 
  L´any  2002 el grup d´ornitologia va iniciar aquest projecte construint 35 caixes niu al taller del 
Grup d´Anellament Calldetenes-Osona, on aquesta associació dissenyava i millorava diversos 
models de caixes niu. 
   Des d´aleshores el grup d´ornitologia ha anat treballant en aquest projecte i, cada any, a 
finals de l´hivern es netegen les caixes instal·lades al medi natural del nostre entorn i, després, 
a la primavera, es fa una sortida de camp, alguns anys més d´una, per controlar-ne la 
nidificació. 
   Per seguir el projecte es porta una fitxa de cada caixa niu. Els resultats del seguiment entre 
els anys 2002 i 2019 estan arxivats al web de l´ANT. Dins l´apartat d´ornitologia cal clicar a 
Censos i, després, a Caixes niu. Periòdicament s´hi van afegint els resultats dels anys 
posteriors. Actualment només hi falten els anys 2020, 2021 i els d´enguany. 
   Com que les caixes niu s´estaven deteriorant, per la festa major de Sant Martí, el novembre 
del 2018, es va realitzar un taller de caixes niu, a la plaça de l´ajuntament.  
   Amb les caixes niu noves, fetes també seguint el mateix model del Grup d´Anellament de 
Calldetenes, es van substituir les velles, en els mateixos punts, i es continua treballant en el 
projecte. 
   En el taller esmentat es van fer més caixes niu, de les necessàries per substituir les velles, 
que es podien emportar les persones participants en el taller. Algunes d´elles, després, han 
continuat col·laborant amb el grup d´ornitologia aportant les dades de les seves caixes niu. 
   Les espècies usuàries més habituals de les caixes niu són Mallerenga carbonera (Parus 
major) i Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus), però també s´han trobat nius de Mallerenga 
emplomallada (Lophophanes cristatus), Mallerenga petita (Periparus ater), Raspinell (Certhia 
brachydactyla), Cargolet (Troglodytes troglodytes) i Colltort (Jynx torquilla). 
   Els resultats de les trenta caixes revisades enguany foren les següents: 
 

   Caixes buides    3  
   Caixes amb material 6 
   Caixes amb ous 4 
   Caixes amb polls        14 
   Altres   3 
 

   Es van trobar 2 caixes niu amb polls morts i una altra 
ocupada per Dragons (Tarentola mauritanica). 
   Enguany es van trobar 65 polls: 
 

   Mallerenga carbonera (Parus major)         46 polls 
   Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)   14 polls    
   Mallerenga sense identificar      5 polls 
 

   No es van revisar dues caixes que es canviaran 
d´ubicació l´any que ve. 
 

 



COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT 
 

    Acompanyem aquest full informatiu amb el número 241 de la Col·lecció Documents d´ant, amb el títol “Lletres del mas”. Aquest títol 
fa referència a la secció que publica Martí Domínguez al setmanari El Temps. Per confeccionar el document hem triat vuit d´aquests 
articles.       
   En aquesta mateixa col·lecció ja vam publicar-ne un altre, el número 85, amb articles de la secció de El Temps, aleshores titulada 
“Històries naturals”, de l´any 2009. 
   Martí Domínguez i Romero és un biòleg, professor universitari, periodista i escriptor valencià que intenta compaginar, a l´estil dels 
enciclopedistes francesos, tot el saber de la humanitat, allunyant-se de l´actual, i cada vegada més freqüent, especialització. És el 
director de la revista de divulgació científica Mètode, publicació de la Universitat de València. Ha publicat diverses novel·les i ha recollit 
diversos premis literaris i periodístics. 
   A continuació reproduïm l´article sobre aquest autor a la Viquipèdia i, després, tres textos del web de l´Institut Ramon Llull. 
 

 Martí Domínguez i Romero    
   Martí Domínguez i Romero (Madrid, 1966) és un escriptor valencià, especialitzat en narrativa i assaig. Va 
obtenir el 39è Premi Josep Pla el 6 de gener de 2007 convocat per l'editorial Destino per la seua novel·la El 
retorn de Voltaire i el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any 2019 amb L'esperit del temps. Ha col·laborat 
al setmanari El Temps, amb articles en què combinava la natura amb la cultura. Des de l'any 1999 dirigeix la 
revista de recerca científica Mètode, motiu pel qual fou guardonat l'any 2007 amb el Premi Nacional de 
Periodisme. 
   Doctor en biologia per la Universitat de València, especialitzat en lepidòpters, ha alternat la recerca i la 
docència amb el periodisme i la literatura, i alguns dels seus treballs han estat recollits en forma de llibre. Tant 
en els assajos divulgatius com en les obres de ficció integra coneixements científics i culturals. 
   Amb la seva primera novel·la Les confessions del comte de Buffon, (1997) va guanyar el Premi Andròmina, 
el Premi Crexells i el de la crítica de la Universitat de València, premi que va obtenir també amb El secret de 
Goethe (1999), novel·la guardonada amb el premi Prudenci Bertrana. És membre de l'Associació d'Escriptors 
en Llengua Catalana i membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans. 
 
Biografia 
   Martí Domínguez i Romero és net de Martí Domínguez i Barberà, que va crear l'Orquestra Municipal de 
València i va ser director del diari Las Provincias entre 1949 i 1958. Martí va nàixer l'any 1966 a Madrid, on va 
residir durant cinc anys a causa de la feina de son pare, però es va criar a València (tanmateix, la seua parla és 
la d'Algemesí, d'on prové la seua família), immers en un ambient ric de  literatura, d'art i de música. 
   Va estudiar al Col·legi Francès de València, on va rebre una educació agnòstica malgrat el llegat catòlic de la 
família. Això, òbviament, explica l'interès de Martí per Voltaire i el comte de Buffon. La cultura i la llengua 
francesa (la seua tercera llengua) formen part del seu procés de formació personal. 
   Més tard estudià biologia a la Universitat de València. Aquest interès per aquesta ciència li ve de jove quan 
anava a la masia dels avis (entre Bétera i Godella) i es dedicava a recollir animals i plantes, afició que heretà 
de l'avi i del pare. 
   El seu interès per la literatura es desvetlla paral·lelament escrivint unes poesies (de poca qualitat, segons 
l'autor mateix) que mai no ha publicat. Passaria després a la prosa, tant narrativa com d'assaig. Eliseu 
Climent li va donar la primera oportunitat de divulgació de la seua prosa demanant-li a mitjans de la dècada 
dels vuitanta uns articles setmanals sobre animals per a la revista El Temps. Més tard, alguns d'aquests 
articles seran recollits en forma de llibre. Literatura i biologia comencen a donar-se la mà en l'obra de 
Domínguez. 
   Durant deu anys, mentre es dedica a fer de periodista, continua els seus estudis de biologia, a causa dels 
quals viatja a París -on viurà tres mesos- a buscar unes arnes endèmiques, concretament al Muséum Nationale 
d'Histoire Naturelle de París, a la rue de Buffon. La visita (real) al magatzem del museu és la que li serveix per 
a escriure el preàmbul de la seva obra Les confidències del comte de Buffon. De fet, Domínguez estava 

intentant preparar un assaig sobre els il·lustrats afrancesats naturalistes, però el seu interès per la literatura l'empeny a fer una novel·la sobre un d'ells: 
Buffon. Per tant, l'interès per la Il·lustració no ve tant per la seva formació francesa sinó pels estudis de biologia. Després, continua els seus estudis 
a Austràlia on, a la National Library, troba una extraordinària col·lecció literària d'autors del segle XVIII que l'ajuden a acabar l'obra sobre Buffon. 
   Els viatges, encara que siguin d'estudis, sempre li han permès treballar en la seva literatura. Les estades a l'estranger li han proporcionat aïllament i 
una visió més aprofundida de les coses, dels fets. Així, va començar la seva obra El secret de Goethe gràcies a l'immens fons de la Biblioteca del 
Congrés de Washington, ciutat en la qual estava estudiant. Domínguez recorda divertit com d'estranyada estava la persona que li dirigia els estudis 
quan veia que un jove biòleg dedicava les seves estones lliures a llegir sobre Goethe. De fet, el científic nord-americà desconeixia qui era Goethe. Una 
multidisciplinarietat difícil d'entendre per a la competitiva i especialitzadíssima societat nord-americana. Doctor en ciències biològiques, especialitzat en 
entomologia i coevolució, Domínguez ha fet de professor associat de ciències biològiques i actualment treballa a la facultat de periodisme, on fa 
producció periodística. També en la seva vida professional ha compaginat, doncs, ciència i literatura. Ara bé, Domínguez afirma que mai no ha fet 
periodisme científic; en tot cas, es considera tant científic com, sobretot, escriptor. En aquest sentit, per exemple, el seu Bestiari no vol fer divulgació 
científica, sinó que té una motivació purament literària. 
   El conjunt de la seua obra ha obtingut diversos premis. El 1997 li van atorgar el premi Andròmina dels Premis Octubre de 1997 amb Les confidències 
del comte de Buffon, obra que també obtingué el premi Crexells i el de la crítica de la Universitat de València (1998). El 1999 guanyà el Premi Prudenci 
Bertrana i, una altra vegada, el de la crítica de la Universitat de València amb l'obra El secret de Goethe. L'any 2013 va obtindre el 34è Premi Carles 
Rahola d'Assaig, amb el llibre El somni de Lucreci. Una història de la llibertat del pensament. L'esperit del temps va guanyar el Premi Òmnium a la 
Millor Novel·la de l'Any 2019. 
 



Qui sóc i per què escric 

Martí Domínguez 
   En realitat, tot —o quasi tot— forma part de la meua activitat literària. El meu interès per la biologia, per la història 
de l'art, la meua vocació periodística, la meua dedicació novel·lística, tot d'alguna manera s'entrellaça, i de les 
diferents interconnexions vaig traent un rèdit escrit. No hi ha "material" viscut que d'alguna forma no es "materialitze": 
l'escriptor té alguna cosa de ferretaire, va fent un collage, ci i llà, de les experiències viscudes. 
   En aquests moments, estic enllestint la tercera novel·la de la trilogia dedicada a la il·lustració (precedida per les 
novel·les de Buffon i Goethe), i que narra els darrers anys d'un dels escriptors més significatius del Segle de les 
Llums. M'interessa especialment l'home, l'home indecís i contradictori, però també l'escriptor bandejat i perseguit, 
fins i tot una vegada mort. Aquesta implacable persecució que pateixen els lliurepensadors (que tan bé entenem els 
valencians), en un món caracteritzat per les foscúries i la superstició. És una novel·la que busca aprofundir en l'exili 
de l'intel·lectual, en la ferotge batalla diària de l'outsider, de l'idealista. Alhora també estic treballant en una pròxima 
novel·la, de característiques diferents, centrada en la ciutat de València i el meu temps. 
   En el camp assagístic, m'atrau particularment la natura, i la seua relació amb l'home. Els meus articles al 
setmanari El Temps (recollits en dos llibres, Peiximinuti i Bestiari), busquen fixar aquestes relacions. És una mena de 
glossari de la natura, empedrat de percepcions literàries, descobertes científiques, matisacions artístiques. En 
aquest darrer sentit, m'interessa de manera molt especial la relació que s'estableix entre art i ciència, particularment 
al període del Renaixement. Aquest terreny l'he conreat amb una sèrie d'articles, i que en un futur pròxim voldria 

ampliar i publicar en forma de llibre. Però al darrere hi ha, més que una motivació investigadora, una pura pretensió narradora. El que m'apassiona és 
l'acte, el fenomen d'escriure, i de comunicar una forma d'entendre la vida. Es aquesta pulsió -aquesta compulsió- la que m'incita a escriure i, també, a 
viure. 
 

N'han dit... 
 
   Les novel·les de Martí Domínguez han creat un nou espai en la literatura catalana. Pot ser interessant, en aquest sentit, comparar Les confidències 
del comte de Buffon amb El camí de Vincennes d'Antoni Marí, que relata la trobada entre Rousseau i Diderot, o amb L'Atles furtiu d'Alfred Bosch, 
construïda a partir de la figura d'Abraham Cresques, l'autor de L'Atles català. A Les confidències del comte de Buffon, Martí Domínguez desenvolupa 
les tensions entre diferents personalitats i escoles científiques, però el centre del relat no son les idees sinó els personatges. Fa servir un estil 
expositiu, presenta les diferents teories literalment, matisant-les amb les opinions del narrador que repassa la seva vida. Com la novel·la històrica de 
tema científic, articula moltes informacions i notícies d'època, i composa escenes que fan reviure el moment, desviant l'atenció cap a la vida 
quotidiana. Poques vegades s'ha fet amb més naturalitat i rigor. Els fets històrics, presentats amb tota modèstia, resulten més atractius que els grans 
discursos i les fantasies de la imaginació. Des d'aquest punt de vista, les novel·les de Martí Domínguez es poden llegir com un manifest literari a 
contracorrent. El protagonista de Les històries naturals de Joan Perucho és un científic que busca la seguretat en l'ordre racional del món, i que a 
través del contacte amb el sobrenatural, descobreix la poesia. Buffon, Tischbein i Goethe són personatges vitals, apassionats, que troben en 
l'observació i l'estudi el camí que els permet situar-se en el món i realitzar-se com a homes. Buffon descobreix la seva humanitat en el treball 
disciplinat i pacient, és la personalitat més complerta, un heroi d'un tipus nou que basa la seva grandesa en la mesura. Tischbein introdueix un element 
de desequilibri, la por davant el futur i els dubtes sobre la pròpia capacitat, mentre que Goethe apareix com una creació del pintor atrapat per la seva 
contingència. La tercera part de la trilogia aprofundirà en aquest desequilibri per abocar-nos de ple als temps moderns? 
   Jo m'imagino Martí Domínguez com un dels exploradors que descriu en les seves novel·les, com aquell Maupertuis que va tornar del seu viatge al 
Pol nord vestit de lapó o com La Condamine que després d'un itinerari per la Mediterrània va aparèixer a París disfressat de turc. Les confidències del 
comte de Buffon i Els secrets de Goethe són històries de transformació, fruit d'un viatge per la història, en busca d'aquella possessió plena del tema 
que Buffon, en el Discurs sobre l'estil, considerava un dels requisits fonamentals del "ben escriure". Però també del plaer i del gust per la facècia que 
són la raó de ser de la ficció. 
 

   Julià Guillamon, "Martí Domínguez torna a València vestit de lapó", Caràcters, núm. 27 (abril 2004). 
 
   L'articulisme de Martí Domínguez (en especial el que ha recollit en llibre) parteix quasi sempre de la naturalesa, i posa en joc el seu domini de la 
zoologia i la botànica. Amb aquest partit pres sostingut, es podria témer que caiguera en el perill de la monotonia pròpia de la divulgació més llisa i 
plana. En absolut: Domínguez no es limita a ser un expert amb bona prosa; també és un paisatgista dotat de recursos singulars i un precís auscultador 
de les emocions que pot suscitar la contemplació de la vida aliena, à plein air, en l'esperit humà. En aquest sentit pot rivalitzar amb els millors mestres 
descriptius de la literatura catalana i confegir, en quatre pinzellades, petites joies verbals d'una plasticitat enlluernadora. L'autor ho sap i s'hi recrea, 
amb un punt de coqueteria festiva, en articles perfectes com "El vol dels ocells", que és alhora un homenatge i un exemple d'aquest art de fixar en 
paraules la bellesa efímera i commovedora de la vida. És un goig de reconèixer la fragància de les flors, els mil matisos del vol i la música dels ocells, 
el moviment inquiet dels peixos, l'oreig del vent entre les canyes o el ball de les roselles en aquestes pàgines, que son un testimoni enamorat i alegre, 
un gran acte de celebració de la bellesa i la gloriosa varietat del món que ens envolta. 
   Crec que els assaigs de Martí Domínguez són, en conjunt, una constant celebració de la bellesa del món natural i de les obres de l'esperit humà, i un 
recordatori que unes i altres poden harmonitzar, en el goig de l'art i en el de la investigació científica. D'altra banda, no defuig encarar-se -si bé d'una 
manera generalment obliqua-amb els temes del present, siga la violència territorial o l'absurda destrucció del nostre patrimoni. Al llarg d'aquests 
articles salta a la vista l'amor del seu autor pel País Valencià, que ha recorregut de punta a punta i que coneix d'una manera minuciosa. Molts textos 
estan amarats de tristesa per la destrucció accelerada de tants paisatges bells, de tants llocs abans plens de vida, que hem hagut de patir, impotents, 
en aquests anys. Aquesta desolació dóna intensitat, succinta i corprenedora, al text de "Vora el barranc dels Algadins". 
   Sovint, les seues insinuacions tenen una profunditat que la ironia de l'autor no desactiva del tot. Entre tots els articles de Martí Domínguez, un dels 
meus preferits, i sens dubte el que més m'emociona, s'intitula "La candela del rei", i ens parla de l'exuberància fastuosa d'un massís d'herba blenera al 
voltant de la casa de Johann Sebastian Bach, a Eisenach, on l'autor va voler veure l'homenatge d'una natura humanitzada, elevada i joiosa, al més alt 
dels compositors, al rei dels músics. En aquesta pàgina embeguda d'un lirisme sàviament contingut, aquella harmonia de fons entre natura i art que la 
prosa de l'autor no ha cessat de cercar es transmuta en emblema. 
 

   Enric Sòria, "Entre natura i art", Caràcters, núm. 27 (abril 2004). 
 



RECULL DE PREMSA 
 

   Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número 159 dins de la col·lecció, que porta el títol “Energies 
renovables a Catalunya”.  
   Es tracta d´informacions, articles d´opinió i editorials publicades als diaris El Punt Avui, Ara, La Vanguardia, El País.cat i al digital 
Vilaweb, dels mesos de desembre del 2021 al maig del 2022, que tracten sobre la transició energètica cap a les energies renovables i els 
problemes que comporta: parcs eòlics, parcs fotovoltaics, línies d´alta tensió, afectacions a espais naturals i agrícoles ... 
   A continuació reproduïm l´informe de l´Institut Català de l´Energia sobre la situació de l´Autoconsum a Catalunya el desembre del 2021. 
 
   Des de l’any 2017 fins a l’actualitat, el sector de 
l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya ha crescut de 
manera molt significativa, especialment a partir de 
l’any 2019, a conseqüència de l’aprovació d’un marc 
normatiu més favorable a aquesta tecnologia que el 
que hi havia anteriorment. Fins a 31 de març de l’any 
2021, a Catalunya hi havia 21.031 instal·lacions �d’autoconsum foto voltaic en servei, distribuïdes en tot 
el territori, amb una potència total instal·lada de 171,53 
MW.  
 
 
 
La següent figura mostra el nombre d’instal·lacions i la 
potència instal·lada de forma acumulada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada trimestre es posen en marxa més instal·lacions 
que en el trimestre anterior. Aquest fet és molt 
significatiu a partir del primer trimestre de 2019, amb 
un increment trimestral mitjà del 38,8% fins al quart 
trimestre de 2021. En els quatre trimestres de l’any 
2021 s’han registrat 12.807 noves instal·lacions 
d’autoconsum fotovoltaic, amb una potència total de 
86,78 MW.  
 
 
 
 
 
 
 
La tendència observada indica que cada cop es posen 
en marxa instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic més 
petites, és a dir, amb un major pes de l’autoconsum 
domèstic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
El següent gràfic, que presenta la potència mitjana 
instal·lada per a cada trimestre, mostra aquesta 
tendència.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els 10 municipis amb major nombre 
d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic 
i els municipis amb major potència 
instal·lada registrada fins a 31 de 
desembre de 2021 són els següents:  
 
Els diagrames següents representen la 
distribució del nombre d’instal·lacions i 

de la potència instal·lada d’autoconsum 
fotovoltaic a Catalunya fins al desembre 
de 2021 per diferents intervals de 
potència de la instal·lació. En aquest 
sentit, el 75,72% de les instal·lacions 
d’autoconsum fotovoltaic a Catalunya 
tenen una potència igual o inferior a 5 
kW, mentre que només el 3,67% 
correspon a grans instal·lacions 
d’autoconsum per sobre de 25 kW, fet 
que demostra que la majoria de les 
instal·lacions corresponen a l’àmbit domèstic. En canvi, en termes 
de potència instal·lada, el 45,77% de la potència instal·lada 
correspon a instal·lacions de més de 25 kW, més associades al 
sector industrial o al sector serveis.  
 
El gràfic següent representa, per als 20 municipis amb més 
instal·lacions, el nombre d’instal·lacions fotovoltaiques 
d’autoconsum en relació amb el nombre d’habitants del municipi. 
Aquesta anàlisi permet eliminar, en part, l’efecte de les grans 
ciutats.  
 
 
 

 
 
 
 
El següent gràfic representa la presència d’instal·lacions 
fotovoltaiques d’autoconsum (nombre d’instal·lacions d’autoconsum 
fotovoltaic per cada 1.000 habitants) respecte al pes dels 
habitatges unifamiliars sobre el total d’habitatges en el municipi. 
Efectivament, s’observa una clara correlació entre aquestes dues 
variables, és a dir, com més gran és el pes dels habitatges 
unifamiliars en el municipi, més instal·lacions per cada 1.000 
habitants hi ha. 
 

 

 



21è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

   Aquests eren els noms correctes de les espècies (el nom científic i els populars en català, castellà i anglès), de les fotografies dels 
mesos de febrer, març i abril.  
 

Foto nº 3:  Turdus pilaris                Griva cerdana 
                 Fieldfare     Zorzal Real 

 

Foto nº 4:  Chersophilus duponti   Alosa becuda 
                              Dupont´s Lark    Alondra de Dupont 
 

Foto nº 5:  Ixobrychus minutus              Martinet menut 
                 Little Bittern     Avetorillo Común 

 

Foto nº 6:  Cygnus cygnus    Cigne cantaire 
                              Whooper Swan    Cisne Cantor 
 

Foto nº 7:  Oenanthe isabellina      Còlit pàl·lid 
                 Isabelline Wheatear   Collalba Isabel 

 

Foto nº 8:  Fringilla montifringilla   Pinsà mec 
                              Brambling     Pinzón Real 
 

 

   Reproduïm, a continuació, les dues fotografies del mes d´abril i, a continuació, el text de l´encarregat del concurs, amb les solucions 
del mes d´abril i de la primera prova extra.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Les solucions d´abril. 
 

   Còlit pàl·lid (Oenanthe isabellina)- Tunisia 
   Estructuralment amb potes tant llargues i postura aixecada, ja ens apropen a aquest còlit. però els trets més determinants son el front 
clarament blanc i l´àlula gran negra. 
 
   Pinsà mec (Fringilla montifringilla)- Lleida 
   El carpó blanc és dels principals trets identificadors del pinsà mec. També es veu la característica franja pàl·lida que travessa el cap i el 
to taronja de les grans cobertores 
 

   Les solucions de la primera prova extra: 
   Ànec cullerot, Xurra, Fraret, Grasset de muntanya, Capó reial, Batallaire, Esparver grec i Tetolet gris. 
 

   Adjunto la classificació actualitzada. 
 

   Sergi Sales 
 
 



21è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

   Publiquem ara la classificació del 21è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus, comptant la puntuació corresponent a les vuit 
fotografies dels mesos de gener a l´abril i a la primera prova extra i, en cas d´empat, per ordre temporal de les respostes donades. 
 

 18  PUNTS:  Jaroa Lopez  
 

 17,75  PUNTS:  Manel Gonzalez 
     Núria Rodríguez 
 

 17  PUNTS:  Francina Turon 
 

 16  PUNTS:  Lluís Estrada  
 

 14  PUNTS:  Arnau Costa 
     Tomás Blasco 
 

 13  PUNTS:  Francesc Capdevila   

 

 12  PUNTS:  Dani Rey Faura  
     Pep Domènech 
     Vicenç Roig    
 

 11,50  PUNTS:  Sandra Morujo 
 

 11  PUNTS:  Octavi i Eva 
  
 10  PUNTS:  Maria Mira 
     
 4  PUNTS:  Bet Mejan 
                        Sergi Sales, amb Enric Morera, segon classificat de l´edició del 2021. 
 
 

   Aquestes eren les dues fotografies corresponents al mes de maig, la resposta a les quals es podia enviar fins el dimarts, 31 de maig.  
 

     
 
 
 
    
 

      
      

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES 

   Aquestes són les observacions deL maig del 2022 de les quals hem rebut comunicació. A la nova plataforma Minka, dins 
del projecte Observacions ornitològiques de Torrelles de Llobregat ( https://minka-sdg.org/observations?project_id=13 ) hi ha 
més observacions. 
   Des del grup d´ornitologia agraïm aquestes comunicacions a totes les persones que ho han fet. Ajuden a conèixer millor 
l´avifauna del nostre entorn. 
 

Polla d´aigua (Gallinula chloropus) (1 ex.)  + Cuereta torrentera 
(Motacilla cinerea) (1 ex.)  observats a la riera, a can Gallina. 
Diumenge, 29 de maig del 2022, a les 20 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Abellerol (Merops apiaster) (2 ex.) observats a cal Mixerris vell. 
Dissabte, 28 de maig del 2022, a les 8 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus) (6 ex.) 
observats al camí del cementiri. 
Dimecres, 25 de maig del 2022, a les 10,42 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 
Merla blava (Monticola solitarius) (2 ex.) observats a l´església. 
Dimecres, 25 de maig del 2022, a les 9,15 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 
Enganyapastors (Caprymulgus europaeus) (4 ex.) escoltats entre 
can Gallina i cal Tarrida. 
Diumenge, 22 de maig del 2022, al vespre.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Papamosques gris (Muscicapa striata) (1 ex.) observat a les 
Rovires. 
Diumenge, 22 de maig del 2022, a les 18,55 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Rossinyol (Luscinia megarhynchos) (1 ex.) fotografiat a can Mas. 
Divendres, 20 de maig del 2022, a les 7,23 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 
Gafarró (Serinus serinus) (1 ex.) fotografiat a can Roig. 
Dijous, 19 de maig del 2022, a les 16,13 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 
Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex.) observat a la riera, a can 
Gallina. 
Dijous, 19 de maig del 2022, a les 8 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Corb (Corvus corax) (60 ex.) observats a la vall de can Reinal volant 
cap al puig Vicenç. 
Dimarts, 17 de maig del 2022, a les 11,30 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Abellerol (Merops apiaster) (2 ex.) observats a can Gener. 
Dimarts, 17 de maig del 2022, a les 7,50 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) (1 ex.) observat volant riera amunt a les Camanyes. 
Diumenge, 15 de maig del 2022, a les 19,50 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 



 

Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex.) fotografiat al centre urbà.  
Divendres, 13 de maig del 2022, a les 10,39 hores.  
Observadora: Neus Planas  

 
Aligot (Buteo buteo) (1 ex.) fotografiat cap al mas Segarra.  
Divendres, 13 de maig del 2022, al matí.  
Observadora: Neus Planas  

 
Faisà (Phasianus colchicus) (1 ex.) escoltat a la vall de can Reinal. 
Dimecres, 11 de maig del 2022, a les 7,50 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex.) observat volant per sobre can 
Reinal. 
Dilluns, 9 de maig del 2022, a les 7,45 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (2 ex.) observats a les 
Camanyes. 
Diumenge, 8 de maig del 2022, a les 19,45 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Aligot (Buteo buteo) (2 ex.) + Corb (Corvus corax) (40 ex.) observats al 
Montpedrós. 
Diumenge, 8 de maig del 2022, a les 19,10 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Merla blava (Monticola solitarius) (1 ex.) fotografiat a casa seva, al 
centre urbà. 
Dissabte, 7 de maig del 2022.  
Observador: Jordi Roma 
 
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (2 ex.) escoltats a can Roig. 
Dijous, 5 de maig del 2022, a les 7,45 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Enganyapastors (Caprymulgus europaeus) (1 ex.)  + Xot (Otus scops) 
(1 ex.) escoltats a la vall de can Reinal. 
Diumenge, 1 de maig del 2022, a les 21,10 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex.) observat a cal Mixerris vell. 
Diumenge, 1 de maig del 2022, a les 20,50 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Corb (Corvus corax) (60 ex.) observats a la pedrera de can Gallina. 
Diumenge, 1 de maig del 2022, a les 20 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) observat a les Camanyes. 
Diumenge, 1 de maig del 2022, a les 19,35 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex.) + Polla d´aigua (Gallinula chloropus) (1 ex.) observats a la passera de can Gallina. 
Diumenge, 1 de maig del 2022, a les 18,55 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta) (2 ex.) observats a la vall de can Reinal. 
Diumenge, 1 de maig del 2022, a les 7,55 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
 



LLISTA DE PRIMERES OBSERVACIONS D´ESPÈCIES ESTIVALS 
 

   Fins a finals de maig ja s´han rebut comunicacions d´observacions de la majoria d´espècies estivals que s´observen habitualment en 
el nostre entorn, una més de les que informàvem el mes passat, ja siguin residents o bé de pas en la seva migració cap al nord: 
 

   Oreneta cuablanca (Delichon urbica) 
   Ballester (Tachymarptis melba) 
   Oreneta vulgar  (Hirundo rústica)  
   Xot (Otus scops) 
   Àguila marcenca (Circaetus gallicus) 
   Abellerol (Merops apiaster) 
   Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) 
   Rossinyol (Luscinia megarhynchos) 
   Colltort (Jynx torquilla) 
   Capsigrany (Lanius senator) 
   Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) 
   Piula dels arbres (Anthus trivialis)  
   Còlit gris (Oenanthe oenanthe)  
   Falciot negre (Apus apus) 
   Oriol (Oriolus oriolus) 
   Milà negre (Milvus migrans) 
   Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta) 
   Enganyapastors (Caprymulgus europaeus) 
   Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus) 
   Papamosques gris  (Muscicapa striata) 
                 Abellerol (Merops apiaster) fotografiat per Juan Mora, en el nostre entorn. Arxiu. 
 

   Seguint la feina que realitza cada any el grup d´ornitologia amb la llista de les primeres observacions d´aus estivals, us agrairíem la 
comunicació de les vostres observacions, en el nostre entorn, de les espècies estivals. Especialment de les que encara no s´ha rebut 
cap comunicació.       
   Podeu comunicar les vostres observacions (espècie, dia, hora, lloc i observadors) al grup d´ornitologia.  
   Algunes de les espècies més interessants i habituals per a comunicar, que encara falten, serien:   
   Falcó mostatxut, Tórtora, Cucut, Siboc, Cotxa cua-roja, Bitxac rogenc, Corriol petit, Tallarol de garriga, Oreneta cua-rogenca i Aligot 
vesper. 
   La majoria d´espècies de les que encara no s´ha rebut comunicació, o bé són residents en poc nombre i, per tant, difícils de detectar, 
o bé migradores, o que ja no es troben en el nostre entorn. 
   Per a comunicar-ho podeu venir a les reunions del grup d´ornitologia, també podeu donar les dades a un membre del grup o ho 
podeu enviar per correu electrònic a l´adreça de la nostra associació:  ant.laformiga@gmail.com 

   Fins ara demanàvem d´introduir les observacions a Natusfera. Hem de dir que actualment s´està iniciant una nova plataforma: 

minka-sdg.org 
   Actualment ja s´hi han traslladat els 
projectes d´observacions a Torrelles de 
Llobregat de totes les branques de la natura. 
Des de l´organització que portava les dues 
plataformes s´està demanant, als 
observadors, el permís personal de cadascú 
per fer el trasllat de les dades. 
   Per tant, a partir d´ara, ja podeu introduir 
les vostres observacions a la nova 
plataforma. No ho feu a Natusfera, que 
quedarà en desús. Haureu de registrar-vos 
de nou i ja ho podreu fer.  
   En referència a les observacions 
d´espècies estivals d´enguany, si ens les 
comuniqueu, després, com cada any, cap a 
l´estiu, es publicarà la llista de primeres 
observacions d´aus estivals a Torrelles de 
Llobregat en aquest full informatiu. 
 
Cucut (Cuculus canorus), exemplar fotografiat per 
Leonardo Cantoro, l´1 de maig del 2022, a Manduria 
(Pulla-Itàlia). Natusfera. 

 
 



LET´S CLEAN UP EUROPE 
 

   Un any més, el dissabte, 7 de maig, es va tornar a fer la campanya de neteja del medi natural amb voluntaris. A Torrelles s´hi 
implicaren l´ADF, Protecció Civil, l´Associació de Dones i el CET, i l´ANT també hi va col·laborar a més de les persones voluntàries a 
nivell individual. El centre des d´on es va organitzar i es van recollir els materials va ser a l´escola can Coll. Des d´allí, un cop triats, es 
van traslladar a la deixalleria municipal.   

   A continuació reproduïm el text informatiu publicat al web de l´ajuntament, amb imatges de l´activitat i el cartell informatiu. 
 

Unes 25 persones participen en una jornada de neteja de l’entorn 
Es van recollir 15 saques de residus i es van omplir tres vehicles de la brigada amb voluminosos que es van portar a la 
deixalleria 
Dilluns, 9 de maig de 2022  
   El passat dissabte dia 7 de maig es va celebrar una jornada de neteja de l’entorn impulsada per l’Ajuntament amb la col·laboració del 
Centre Excursionista (CET), l’Associació Naturalista de Torrelles (ANT), l'Associació de Dones Pla de les Bruixes, l’ADF i Protecció 
Civil, i el suport de l’Agència de Residus de Catalunya. L’activitat s’emmarcava en l’European Clean up Day, una acció conjunta que es 
desenvolupa arreu del continent per conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura. 
La jornada va ser tot un èxit. Van participar-hi unes 25 persones que van netejar al voltant de la masia de Can Coll, de l’escola bressol i 
de  l’institut, la Font de Can Coll, les escales del carrer Bellavista, la Creu del Padró, la parada del bus de Can Gallina (al costat de la 
riera), l’abocament al bosc proper a la Tercera Avinguda, la zona de les bústies de Cesalpina, el camí escolar cap a Sant Martí i 
l’abocament localitzat sota la cooperativa agrícola. En total, es van recollir 15 saques de residus com ara envasos de plàstic, paper i 
cartró, ferro, llaunes i plàstic dur... i es van omplir tres vehicles de la brigada amb residus voluminosos provinents d’abocaments al bosc 
que es van portar a la deixalleria. 
Des del consistori es vol fer un agraïment a totes les persones participants per la seva implicació en la cura i respecte pel medi natural. 

 



42a FESTA DE LA CIRERA DE TORRELLES DE LLOBREGAT I EL MERCAT 
 

   El primer cap de setmana de juny se celebra a Torrelles de Llobregat la Festa de la Cirera. Des de fa uns quant anys durant la 
temporada de la collita, els caps de setmana, també es realitza el Mercat de la Cirera on es pot comprar el producte dels pagesos 
locals. Enguany el primer cap de setmana, del 14 i 15 de maig, del mercat es va haver de suspendre per falta de cireres. 
   A continuació reproduïm dues informacions del web municipal. 

 

Arriba una nova edició del Mercat de la Cirera 
Dimarts, 10 de maig de 2022  
 

   Durant els caps de setmana de maig i juny, la plaça Sant Martí tornarà a acollir diferents parades on   
la ciutadania podrà adquirir productes locals 
    El pròxim dissabte dia 14 de maig, Torrelles tornarà a oferir el Mercat de la Cirera. Un any més, les 
paradetes de cireres i productes locals s’instal·laran al municipi, on hi seran durant tots els caps de 
setmana dels mesos de maig i juny. Aquest any, a més es recupera el format i lloc habitual del mercat,    
que s’ubicarà a la plaça Sant Martí.  
    Com marca la tradició, el Mercat de la Cirera començarà unes setmanes abans de la Festa de la 
Cirera, que aquest any se celebrarà els dies 4 i 5 de juny, i s’allargarà fins al 19 de juny. L’horari del 
Mercat de la Cirera serà els dissabtes, de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores, i els diumenges, de 10 a 
14 hores. 
 

Es dóna un nou impuls a la 42a Festa de la Cirera 
Dimecres, 18 de maig de 2022  

 

   L’esdeveniment espera recuperar les xifres de visitants anteriors a la 
pandèmia i prepara novetats com un concurs d’arts plàstiques i visuals 
o l’elecció de la millor cirera  
   El primer cap de setmana de juny, Torrelles tornarà a engalanar-se 
per gaudir de la quaranta-dosena edició de la Festa de la Cirera, una 
celebració popular que després de dos anys de restriccions per la 
pandèmia espera recuperar la normalitat i superar les 5.000 persones 
visitants i els 3.000 quilos de cireres venudes de l’any 2019. Durant tot 
el cap de setmana es faran activitats, tallers i espectacles per a tots els 
públics, a més de les parades de venda de cireres i productes locals, la 
mostra d’arts i oficis, la zona de barraques i una nova ruta 
gastronòmica amb les cireres torrellenques com a protagonistes. 
   Com a novetats, enguany s’organitza el 1r Concurs d’Arts Plàstiques i 
Visuals de la Festa de la Cirera, que obre la tradicional exposició de 
cireres a altres tècniques artístiques com ara la pintura, l’escultura o la 
fotografia. Aquest 2022 també s’atorgarà un distintiu a la millor cirera de 
Torrelles.  
   Un jurat popular ha escollit el cartell anunciador de la celebració. 
Enguany, el guanyador per unanimitat ha estat Cireres popart, de Nil 
Ribera Cortinas. La proposta ens trasllada a aquest moviment artístic 
nascut als anys 50 i 60 en el qual els artistes escollien un objecte i el 
representaven amb un efecte repetitiu, en aquest cas, la cirera. És una 
aposta diferent i atrevida que espera atraure nous visitants a la festa. 
   El Nil Ribera és un jove torrellenc de 17 anys que ha elaborat el 
cartell en col·laboració amb un company de classe, el Diego Cabaleiro, 
de 18 anys i veí de Molins de Rei. Tots dos estan finalitzant el segon 
curs de Batxillerat Artístic.  

 

PASSEJADA PELS CIRERERS 
 

   El dissabte, 4 de juny del 2022,  el Centre 
Excursionista Torrellenc organitza la 
Passejada pels camps de cirerers de 
l´entorn de Torrelles  de Llobregat.  
   És una activitat més dins del programa de 
la Festa de la Cirera. 
  

   



PER UN PIRINEU VIU SENSE JOCS OLÍMPICS 
 

   Depana es va adherir a la plataforma Stop JJOO i va publicar al seu web un comunicat donant suport a a manifestació convocada per 
al diumenge, 15 de maig, al recinte firal de Puigcerdà. 
   A continuació reproduïm el comunicat de Depana i, després, una informació publicada a Vilaweb sobre la manifestació realitzada. 
 

DEPANA fa una crida a participar a la manifestació del 15 de maig contra els Jocs Olímpics d’Hivern 
maig 2, 2022 |   

   DEPANA dona suport i fa una crida a participar a la manifestació contra els Jocs 
Olímpics d’Hivern que organitza la plataforma Stop JJOO i que tindrà lloc 
diumenge 15 de maig a Puigcerdà (12 h, Recinte firal). DEPANA ja es va adherir 
l’any passat al manifest impulsat per la plataforma i dona suport a la lluita contra el 
macroprojecte. Diferents agents, com Zeroport i l’ANC, estan 
organitzant autocars des de tots els racons del país per assistir a la mobilització. 
   Tal com denuncia Stop JJOO, la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern 
“Barcelona – Pirineus” és un projecte que no respon a les necessitats del Pirineu i 
que s’està duent a terme amb secretisme i opacitat, sense la participació de la 
població del territori i impulsada pels lobbies econòmics. 
   A més, destaca que 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 i per tant no té sentit 
abocar-hi més inversions. 
   Per altra banda, 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. 
 

Milers de persones es manifesten a Puigcerdà contra els Jocs Olímpics d’Hivern 
Entitats, partits i ciutadania es concentren a la capital de la Cerdanya per visibilitzar l’oposició a l’esdeveniment que prepara el govern 
català 
Redacció - 15.05.2022  

   Milers de persones s’han manifestat a Puigcerdà –més de 5.000, 
segons la plataforma Stop JJOO– en contra de la candidatura dels Jocs 
Olímpics d’Hivern 2030, que el govern català prepara de la mà del 
COE. La mobilització ciutadana, que ha comptat amb el suport de la 
CUP, els comuns i l’ANC, s’ha fet amb la mirada posada a les consultes 
que el govern prepara al Pirineu per a d’ací a dos mesos. 
   Amb el lema “Per un Pirineu viu, stop jocs” la plataforma organitzadora 
–que també té el suport de col·lectius com ara No al Transvasament i 
d’entitats com ara Unió de Pagesos–, ha volgut que la marxa fos una 
mostra de força unitària de totes les comarques afectades: la Vall 
d’Aran, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el    
Solsonès i el Berguedà. 
   En una atenció als mitjans, els portaveus de la plataforma, Helena 
Guillén i Bernat Lavaquiol, han exigit que el president Pere Aragonès 
que s’impliqui en les negociacions amb el territori per aturar la 
candidatura. En aquest sentit, l’han instat que proposi una alternativa de 

futur per al Pirineu, que permeti de diversificar i d’impulsar la seva economia sense haver de fer macroesdeveniments. 
   D’altra banda, la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, ha denunciat que el projecte olímpic és un intent d’espanyolitzar Catalunya i retornar-la a la 
via de l’autonomisme després de l’1-O. Així mateix, la diputada de la CUP, Dolors Sabater, ha reclamat al govern que aturi la candidatura, que ha 
qualificat de disbarat. 
El recorregut de la manifestació 
   La marxa ha començat a les 12.00 al Recinte Firal i s’ha acabat a la plaça del Call. Allà hi havia un escenari on han fet els parlaments els portaveus 
de la plataforma, Bernat Lavaquiol i Helena Guillén. A partir de les 14.00 hi han actuat Alidé Sans, Cesk Freixas, Orquestrina Trama, Joina, 
Sorguen i PD Nanfu. 
Les consultes dels Jocs 
   Les consultes es faran el 24 de juliol i dividirà el Pirineu en dos blocs. En la primera, el govern preguntarà directament als ciutadans de la vegueria 
de l’Alt Pirineu i l’Aran, és a dir, les comarques de la Cerdanya, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran.   
Aquesta serà l’única consulta vinculant per a saber si finalment tiren endavant amb la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. 
   En la segona consulta, es demanarà als ciutadans del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès si es volen afegir a la candidatura olímpica. 
 



RESERVA DELS OLIVERARS MONUMENTALS DE LES TERRES DE L´EBRE 
 

   El Gepec continua el seu projecte de crear la Reserva dels Oliverars Monumentals de les Terres de l´Ebre. Comprant camps 
abandonats o signant convenis de custòdia. 
   A continuació reproduïm una informació del seu web sobre l´últim conveni signat. 
 

Ampliem la Reserva dels Oliverars Monumentals de les Terres de l’Ebre 
El GEPEC-EdC i el Molí de la Creu - Porta i Ferré SAT signem un acord de custòdia per protegir els oliverars monumentals i el 
seu hàbitat 
05/05/2022 

   Hem signat un conveni de més de 70 hectàrees amb el Molí de la Creu – Porta el Ferré 
SAT per protegir els oliverars monumentals i el seu hàbitat, en el context del projecte més 
extens de la “Reserva de les oliveres    monumentals de la Terra de l’Ebre”. 
   La majoria de les oliveres d’aquesta finca són oliveres monumentals i la zona de l’acord 
custòdia inclou també el Museu Natural de les Olives Mil·lenàries de l’Arion, una de les 
zones amb més concentració d’oliveres mil·lenàries del món. Un dels seus grans atractius és 
la Farga del Arión, una olivera mil·lenària que l’any 2006 va rebre el premi AEMO a la millor 
olivera monumental d’Espanya. 

   La conservació de la biodiversitat dels oliverars, del patrimoni cultural que representen per als nostres territoris, la revaloració de la producció local 
d’olis en clau ecològica i la conscienciació de la gent sobre la importància que tenen per a tots nosaltres són els nostres objectius. 
   La protecció de la biodiversitat es concreta en activitats diverses, des del manteniment i restauració d’antigues estructures de pedra seca, com els 
murs de tancament, que durant segles han estat part integrant de l’hàbitat, fins a la protecció de les espècies de fauna i flora que són indispensables 
per al manteniment de l’equilibri natural en què poden prosperar les oliveres, com, per exemple, l’esparver cendrós, una espècie de rapinyaire 
protegida. 
Col·labora en la creació de la reserva 
   Aquestes activitats s'integren en un projecte més ampli de desenvolupament d'un nou model agrícola, que inclou la conservació del paisatge i la 
valorització de l'olivera monumental en aquest últim. 
   És d’aquest projecte que parteix la idea de garantir la pervivència d’aquestes oliveres des d’un punt de vista pràctic, produint amb les seves olives 
un oli ecològic que no només és un producte d’excel·lència que enorgulleix els propietaris de les finques, que es produeix de manera ètica, 
ecològica, respectant el paisatge, sinó que també fa que aquestes finques siguin sostenibles des del punt de vista econòmic. 
   Sense tenir en compte aquest darrer aspecte, de fet, seria impossible aturar el fenomen de la venda, retirada i exportació d’oliveres 
monumentals que s’ha generalitzat cada cop més a les terres de l’Ebre. 
   Aquest fenomen continua encara que les oliveres monumentals de les Terres de l’Ebre, per la seva importància, han estat reconegudes 
internacionalment per la FAO (òrgan de l’Organització de les Nacions Unides, UN, per a l’agricultura i l’alimentació) que l’any 2018 les va declarar ” 
Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial”, declaració anàloga a la de Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. 
   És per això que des del GEPEC-EdC busquem nous acords de custòdia amb propietaris de finques de la Terra de l’Ebre i que apostin per la 
creació de la “Reserva de les oliveres monumentals de la Terra de l’Ebre”. 
   Sense el compromís de la gent de la zona i dels propietaris de les finques, però, aquest projecte i en general la pervivència de les oliveres 
monumentals és impossible, per això us demanem que ens recolzeu en la nostra missió i que defenseu al seu torn aquest patrimoni únic del nostre 
territori. 
 

Què busca el GEPEC-EdC? 
   Des del GEPEC-EdC plantegem acords de llarga durada amb propietaris d’oliverars monumentals, ja que l’objectiu és aconseguir que aquestes 
finques s’integrin en un projecte durador en el temps per tal de canviar-ne el seu cultiu i valoritzar tant el seu oli com els valors patrimonials associats. 
L’entitat està treballant en la creació la “Reserva dels Oliverars Monumentals de les Terres de l’Ebre”, on s’implementarà un projecte de reconversió 
agrària ecològic i sostenible que possibiliti una revitalització socioeconòmica lligada amb la conservació de les oliveres i els oliverars monumentals, la 
seva valorització i promoció i en la conservació d’aquests oliverars com espai d’alt interès ambiental, hàbitat d’espècies de conservació prioritària 
com l’esparver cendrós o l’àliga cuabarrada. 
   També es vol engegar una estratègia de valorització d’aquests oliverars monumentals per tal que puguin esdevenir l’eix vertebrador d’un model 
turístic sostenible, basat en la descoberta d’aquests arbres monumentals. Aquest model turístic, que ha de ser ordenat, sostenible i compatible amb 
la preservació de les pròpies oliveres i de les espècies que habiten aquests espais ha de facilitar, encara més, la revitalització socioeconòmica de les 
poblacions de les Terres de l’Ebre on hi trobem aquests arbres únics. 
   Tot això ens ha de portar a l’objectiu final del projecte que no és altre que aconseguir que les oliveres i els oliverars monumentals es conservin, que 
el seu cultiu tingui futur i sigui rendible econòmicament i sostenible ecològicament, que la presència d’aquestes oliveres esdevingui un orgull per les 

poblacions on es troben aquests arbres i pels seus propietaris i que el cultiu d’aquests 
arbres esdevingui una eina important per la conservació de la biodiversitat, sobretot per 
espècies clau com les esmentades. 
   Això ha de permetre revertir l’actual dinàmica, provocada per la no rendibilitat del cultiu 
d’aquests arbres, d’abandonament de molts oliverars monumentals i de la venda 
d’aquests arbres als marxants d’arbres ornamentals. També ha de permetre un canvi en 
l’actual model de cultiu de les oliveres monumentals, especialment insostenible i agressiu 
ambientalment. De l’actual model agroquímic, pràctica basada en l’ús intensiu 
d’herbicides i de fitosanitaris, es vol incentivar el pas a l’agricultura ecològica, 
respectuosa amb el medi ambient i amb la conservació de la biodiversitat. 
 
Olivera monumental. Foto Xavi Jiménez. GEPEC-EdC 
 

 



#CERCAMOIXO24H 
 

   El dimarts, 10 de maig, tres membres de l´ANT, Sergi Sales, Francesc Capdevila i Enric Morera van realitzar una marató ornitològica 
de 24 hores per les terres de ponent, des del Pirineu, a l´aiguabarreig del Segre i el Cinca, passant per l´estany d´Ivars, visitant la 
majoria de comarques de ponent. Al final van detectar 167 espècies d´aus. 
   A continuació reproduïm una informació sobre la programació de l´activitat, del web dels Espais Naturals de Ponent i, després, una 
informació d´agència publicada al diari La Mañana. 
 

ESPAIS NATURALS DE PONENT 
#CercaMoixo24h 
Dimarts, 10 de maig de 2022 
   La província de Lleida és un territori de paisatges molt diversos. 
   Gràcies aquesta diversitat aquest territori és un destí ornitològic de primer nivell a Europa. Pocs indrets poden aglutinar l'alta i mitja 
muntanya amb ambients pseudo-estèpics com és el nostre cas, connectats a menys d'una hora de distància amb vehicle. Amb aquesta 
idea, ens hem reunit tres professionals del sector naturalista per a realitzar un acte de promoció ornitològica a la província de Lleida, i 
així ubicar-la al mapa dels ornitòlegs estrangers i nacionals. 
   És per això que hem pensat en realitzar una Marató Ornitològica, anomenada #CercaMoixo24h, per tota la província de Lleida. 
Aquest esdeveniment consisteix en recórrer tot el territori de Lleida durant 24 hores detectant el número màxim de moixons possibles. 
Estem convençuts de poder assolir una xifra aproximada de 180 espècies, entre elles algunes de les espècies més preuades pel públic 
estranger (gall fer, trencalòs, voltor negre, aufrany, llucareta, merla d'aigua, ganga...) i que són difícils de detectar. 
   Acció que compta amb el suport de l'Associació Leader de Ponent amb la promoció i difusió de l'acte i els seus resultats, el Patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida, Parc Natural de l'Alt Pirineu, Fundació Plegadis i Swarovski Optik. 
   L'esdeveniment es realitzarà prioritzant el benestar dels moixons. 
   La data seleccionada per aquest esdeveniment és aquest proper 10 maig de 2022. 
 

Recorren durant 24 hores la demarcació de Lleida per difondre la seva importància com a destí ornitològic a Europa 
Tres ornitòlegs experts s'han fixat el repte de detectar el màxim d'ocells possibles i posar en valor espais naturals 
ACN - 10 maig, 2022 

  
Els tres ornitòlegs experts que fan el repte d´identificar 
el màxim d´ocells en 24 hores al conjunt de la 
demarcació de Lleida, observant a l´estany d´Ivars i Vila-
sana, dimarts 10 de maig del 2022. Oriol Bosch. 
 

   Tres ornitòlegs experts han recorregut aquest 
dimarts la demarcació de Lleida per difondre la 
seva importància com a destí ornitològic de 
primer nivell a Europa. Aquest repte de 24 hores 
va començar dilluns al vespre al pantà d’Utxesa, 
ha continuat fins a les tres de la matinada per 
diferents punts de Ponent i ha seguit cap a l’Alt 
Pirineu per tornar a baixar a la tarda cap al pla i 
finalitzar a l’aiguabarreig del Segre. Els ornitòlegs 

s’han fixat el repte de detectar el màxim d’ocells possibles i superar les 162 espècies alhora que posar en valor els diferents espais 
naturals que han recorregut. La iniciativa es promou a través de les xarxes socials amb l’etiqueta #CercaMoixo24h. 
   L’equip d’experts està format per Sergi Sales, ornitòleg professional des de fa més de 20 anys, que ha estat membre del Comitè de 
Rareses de SEO/Birdlife i del Comitè Avifaunístic de Catalunya; Cesc Capdevila, ornitòleg i guia de natura de l’Alt Pirineu, i Enric 
Morera, anellador científic d’ocells professional i tècnic d’Espais Naturals de Ponent. 
   Sergi Sales ha explicat que el turisme ornitològic és un dels que més creix i molta gent no sap que Catalunya és un dels destins 
“preferits” pels seus amants i en concret les terres de Lleida és on es concentra més aquesta oferta. Després d’iniciar el repte dilluns al 
vespre a Utxesa, els ornitòlegs han estat fins a les tres de la matinada recorrent diferents punts de les comarques del Segrià, les 
Garrigues i el Pla d’Urgell identificant espècies de mussols. 
   A continuació han pujat cap a la muntanya per trobar altres exemplars com el ‘Gamarús’ i per això s’han desplaçat al Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, fins al port de la Bonaigua i també el Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici. La següent parada ha estat a 
la serra de Boumort, al Pallars Jussà, i el trajecte ja s’ha endinsat de nou a les comarques de Ponent per la Vall del Llobregós i els 
plans de Sió. 
   La part final de la ruta ha passat per l’estany d’Ivars i Vila-sana, Mas de Melons i l’Aiguabarreig del Segre i el Cinca. Quan els 
ornitòlegs es trobaven a l’estany d’Ivars i Vila-sana ja havien aconseguit identificar 140 espècies i l’objectiu al final del repte era 
aconseguir-ne més de 162. La informació que recopilen es podrà aprofitar posteriorment en matèria científica. 
   L’acció compta amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, l’Associació Leader de Ponent amb la promoció i 
difusió de l’acte i els seus resultats a través del projecte Espais Naturals de Ponent, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, la Fundació 
Plegadis i Swarovski Optik. 
 
 



CENS DE NIUS D´ORENETA CUABLANCA  
 

   El grup d´ornitologia de l´ANT va iniciar els censos de nius d´Oreneta cuablanca (Delichon urbica) els anys 2001 i 2005. A partir de 
l´any 2007, coincidint amb el començament del Projecte Orenetes de l´Institut Català d´Ornitologia, es va fer cada any, lliurant les dades 
obtingudes a l´ICO. 
   Actualment les dades entre els anys 2007 i 2019 es poden consultar al web de l´ANT: orenetesfins2019.pdf (antlaformiga.org) 
Entre els anys 2007 i 2011 es van fer dos censos cada any, a partir de l´any 2012 només se´n va fer un cada any, en el mes de juliol. 
Ara, al web, encara hi falta la informació dels dos últims anys. 
   Si que hi és al web del Projecte Orenetes on, en canvi, hi falten les dades dels anys 2007 i 2011, per problemes de comunicació o 
informàtics: Projecte Orenetes - Dades 
   A l´agenda, a l´última pàgina d´aquest full informatiu, ja anunciem la data del cens d´enguany, que es farà el 4 de juliol. 
   A continuació reproduïm una captura de pantalla del web del Projecte Orenetes i un fragment d´informació del projecte. 

 
Per què l'oreneta cuablanca? 
   Hi ha diverses característiques de l'oreneta cuablanca que la converteixen en un ocell ideal pel seu estudi: 
   La seva amplia àrea de distribució a Catalunya , Balears i País Valencià, ja que cria a pràcticament tots els pobles i ciutats des del 
nivell del mar fins a l'alta muntanya. 
   El costum de nidificar a les façanes la fa una espècie propera a les persones i de fàcil observació. 
   La presència i l'abundància dels seus nius està fortament vinculada a les característiques dels edificis, al respecte humà pels nius i a 
les condicions de l'entorn, inclosa la qualitat atmosfèrica i la disponibilitat de fang. 
   La seva fàcil identificació i el seu aspecte simpàtic potencien la seva capacitat de seducció ambiental, amb un potencial educatiu 
enorme. 
   És un excel·lent indicador ambiental. 
 

Per què es fa? 
   Per sensibilitzar la ciutadania de la vàlua del patrimoni natural del seu entorn immediat. 
   Per esperonar la participació social en l'observació de la natura i a fer ciència en general. 
   Per incentivar el lligam de les persones amb les aus i potenciar el respecte envers aquesta espècie en concret i el medi ambient en 
general. 
   Per conèixer l'estat actual de la població d'oreneta cuablanca als diversos municipis de Catalunya i poder-ne estudiar la seva evolució 
en el temps. 
   Per conèixer els requeriments ecològics de l'espècie, incloses les necessitats que té a l'hora de seleccionar els emplaçaments per 
bastir el niu. 
   Per disposar de dades útils a l'hora de definir les mesures de gestió i protecció de l'espècie, incloses les lligades amb qüestions 
urbanístiques. 
 

Quines institucions hi ha darrera el projecte? 
   El projecte Orenetes és una iniciativa de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO). 
 



ORQUIDÀCIES 
 

   En la reunió de junta de l´ANT, del mes d´abril, va sorgir la idea de preparar una exposició sobre les plantes de la família de les 
Orquidàcies detectades en el nostre entorn, per a la propera festa major de Sant Martí, al novembre. 
   De moment, a l´Herbari virtual de la flora silvestre i “asilvestrada” de Torrelles de Llobregat, situat a l´apartat de Flora del web de la 
nostra associació, hi ha informació de 13 espècies d´orquídies en el nostre entorn. 
   En fem la relació següent: 
 

   Anacamptis pyramidalis 
   Barlia robertiana 
   Cephalantera longifolia 
   Epipactis atrorubens 
   Epipactis helliborine 
   Limodorum abortivum 
   Ophrys apifera 
   Ophrys fusca 
   Ophrys sphegodes 
   Orchis anthropophora 
   Serapias lingua 
   Serapias vomeracea 
   Spiranthes spiralis 
 

 

 

                            Ophris apifera. Fotografia de Tomás Blasco. 2014. 
 
   Per mirar d´obtenir més fotografies i més informació d´espècies d´orquídies detectades a l´entorn de Torrelles de Llobregat, us 
demanem la vostra col·laboració. 
   Si en teniu, ens podeu enviar les vostres fotografies a l´adreça de correu electrònic de l´ANT. I si pot ser amb la informació de l´any i 
el lloc de forma més o menys aproximada. 
   Us agrairíem la vostra col·laboració per poder completar l´exposició.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Spiranthes spiralis. Fotografia de Tomás Blasco. 2014.   Barlia robertiana. Fotografia de Tomás Blasco. 2015. 
 

 



EXTRACCIÓ DELS NIUS DE VESPAVELUTINA DEL NOSTRE ENTORN 
 

   En l´assemblea general ordinària de l´entitat, realitzada el 7 de febrer del 2022, es va debatre força estona, a petició d´alguns 
membres assistents, sobre l´expansió de l´espècie invasora Vespa velutina i la gran afectació que ha tingut sobre les arnes de l´abella 
de la mel (Apis mellifera) en el nostre entorn, provocant la mort d´una bona part de les abelles. 
   Si bé es coneixien els treballs realitzat per l´ajuntament i els voluntaris de l´ADF per extreure alguns nius de Vespa 
velutina, en l´assemblea, es va considerar que no eren suficients i que hi havia bastants nius localitzats que no s´havien 
extret en anys anteriors. 
   Per part dels assistents, es va considerar que deixar la feina d´extreure els nius de Vespa velutina a la lliure voluntat del 
propietari del lloc on estigui localitzat, és una manera d´ajudar a l´expansió d´aquesta espècie invasora. 
   Després del debat, que va durar una bona estona, es va acordar fer una instància a l´ajuntament demanant que 
l´ajuntament agilitzés el sistema d´extreure els nius de Vespa velutina ja sigui mitjançant els voluntaris de l´ADF o amb la 
contractació d´una empresa especialitzada. Així mateix que l´ajuntament també es fes càrrec de l´extracció dels nius situats 
en propietat privada o, en tot cas, requerís al propietari l´extracció urgent del niu. 
   També es va considerar que la normativa actual, que obliga als propietaris l´extracció, no és la més adient per lluitar 
contra l´expansió d´aquesta espècie invasora. Per això es va acordar demanar a l´ajuntament que des de les institucions 
locals i els grups polítics es promogui el canvi legislatiu i de normatives de manera que es torni la competència a medi 
natural de la Generalitat la vigilància, el control i l´extracció dels nius de Vespa velutina. 
   Des de la junta directiva es va enviar la instància a l´ajuntament, el 24 de març, amb aquests criteris acordats en 
l´assemblea. 
   És una manera de continuar la feina iniciada amb la comunicació dels diversos punts on es detectaven nius de Vespa 
velutina i els contactes amb els membres de l´ADF per extreure´ls. 
 

Niu primari de Vespa velutina trobat dins d´una caixa niu 
per als ocells el 3 de juny del 2020. Grup d´ornitologia. 
 
 

Vespa velutina fotografiada l´agost del 2019 per Neus 
Planas al raval Mas. 

Foto: ADF 
 



PREVENCIÓ D´INCENDIS 
 

   Davant la falta de pluja persistent i la sequera el perill d´incendis forestals al nostre entorn és greu.  
   A continuació reproduïm una informació del web municipal sobre les franges de protecció de les zones urbanes.  
   I una altra sobre la construcció d´una caldera de biomassa a la zona escolar de can Coll publicada al febrer. Ara l´obra ja esta 
acabada però encara no funciona. 
 

Més franges de protecció per evitar incendis forestals 
L’Ajuntament duplica el pressupost destinat, aquest 2022, al manteniment de les franges i les zones verdes 
Dilluns, 9 de maig de 2022  
   Els recursos municipals que es destinen a les franges forestals aquest any és de 100.000 €, el doble que en l’exercici anterior. 
Paral·lelament, s’han sol·licitat ajuts al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que 
ha concedit una subvenció de 9.000 euros, i a la Diputació de Barcelona.  

   La novetat d'enguany és l'obertura de la 
franja perimetral de protecció a la zona del 
nucli, amb una extensió de 12,63 ha. Per 
altra banda, també es realitzarà el 
manteniment de les franges perimetrals i 
zones verdes a Cesalpina, Can Guey i Can 
Güell.  
   A més, en el ple del mes de març es va 
aprovar la incorporació al Pressupost 
municipal d’una partida extraordinària per 
activar dos nous hidrants al municipi, que 
estaran ubicats a la zona del cementiri 
municipal i a la carretera de Torrelletes. 
Aquests dos nous hidrants, que se 
sumaran als 38 ja existents al municipi, es 
connectaran a la xarxa de proveïment 
d’aigua per ser utilitzats només en cas 
d’incendi. Es preveu que l’obra s’executi 
durant el segon trimestre de l’any. 
   Torrelles, a més a més, disposa de dos 
dipòsits, a la zona de Can Riera i a la zona 
de la pista de Begues. Hi ha un nou dipòsit 
en projecte al Tabor, que serà gestionat 
per la Generalitat de Catalunya. 

Mapa del centre urbà amb les franges de protecció marcades. 
 

S’estan executant els treballs d’instal·lació de la caldera de biomassa 
Aquesta infraestructura, que funcionarà amb estella forestal, donarà servei a l’escola Can Coll i a l’escola bressol El Serralet 
Dimarts, 15 de febrer de 2022  

   Al mes de gener es van iniciar les 
obres d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa. És una nova infraestructura 
que funcionarà amb estella forestal dels 
boscos de les Muntanyes del Baix. De 
fet, des de l’Ajuntament es busquen 
sinèrgies amb els propietaris dels 
terrenys per gestionar-ne la massa 
forestal i, alhora, minimitzar-hi el risc 
d’incendi. 
   La caldera donarà servei a l’escola 
Can Coll i a l’escola bressol El Serralet 
i es preveu finalitzar la seva instal·lació 
al mes de juny d’aquest 2022. 
   El cost total del projecte és de 
342.578,20 euros que seran finançats 
amb el suport d’ajuts supramunicipals.      

En aquest sentit, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aportarà el 65 % de la despesa i la Generalitat de Catalunya un 21 %. La 
resta, un 14 %, serà finançat amb recursos propis. 
 
 



DELTA DEL LLOBREGAT 
 

   Ecologistes en acció va fer una acció directa pintant amb grans lletres “Pàrquing il·legal” a terra del pàrquing construït en una zona 
dels espais naturals del delta. 
   A continuació reproduïm dos articles del butlletí electrònic d´Ecologistes en acció en els quals es denuncia que continua la política 
dels governs i dels municipis de seguir ocupant els espais agrícoles i naturals del delta del Llobregat per urbanitzar, construir-hi més 
infraestructures i fer més polígons industrials. 
 

Delta del Llobregat: obres il·legals i urbanisme desfasat 
22/05/2022 | 

   El Dia Internacional de la Diversitat Biològica, el 22 de maig, 
Ecologistes en Acció alerta que la crisi d’extinció massiva 
d’espècies posa en risc no només la natura en si, sinó també 
l’economia i la qualitat de vida de les persones. Tot el planeta està 
patint una alarmant pèrdua de biodiversitat, com han demostrat 
múltiples estudis científics i ha reconegut Nacions Unides. A 
Catalunya, les poblacions de fauna salvatge s’han reduït un 25 % 
en els darrers 18 anys. Segons l’informe sobre l’Estat de la Natura 
a Catalunya 2020, els canvis en els usos del sòl són la principal 
causa directa de pèrdua de biodiversitat. 
   Un dels espais naturals més emblemàtics del país, el delta del 
Llobregat, es troba en estat terminal a causa de múltiples 
pressions de les quals són responsables els diferents governs per 
acció i per omissió. Més del 60 % de la seva superfície es troba ja 
sota el ciment, i hi ha plans per continuar ocupant el territori. 
   El Govern espanyol i AENA són un dels principals culpables de 
la degradació del Delta, a causa de les macroinfraestructures de 
l’Estat: Port i Aeroport. L’obsessió pel creixement, dogma dels 
corrents econòmics neoliberals, porta a un continu i infinit procés 
de degradació de la natura que porta al col·lapse global. Al Delta 
del Llobregat, això ha portat al Gobierno a impulsar obres il·legals: 
ja el desviament del Riu Llobregat va ser declarat il·legal per una 
sentència del Tribunal Suprem. Posteriorment AENA, dins el Pla 
Delta, va construir unes 8 hectàrees d’espai natural protegit Natura 
2000 per a fer pàrquings vinculats a l’aeroport, en una obra que va 
motivar l’obertura de l’expedient sancionador de la Comissió 
Europea contra les autoritats espanyoles i catalanes per il·legalitat 
i incompliment de la Declaració d’Impacte Ambiental. 
   Per si no n’hi hagués prou, els ajuntaments de la zona (Gavà, 
Viladecans, Sant Boi, el Prat, Cornellà), continuen aplicant la 
normativa desfassada dels anys del desarrollisme (Pla General 
Metropolità de 1976), que sota la lògica de l’expansió urbana 
encara preveuen el desenvolupament de nous sectors residencials 
i industrials. En tots aquests municipis encara són actius projectes 
per construir milers de nous habitatges, en l’àrea metropolitana 
més densa d’Europa, a costa dels espais naturals i agrícoles que 
queden. El Pla de Ponent, el sector de Can Sabadell, l’eixample 
Nord i Sud del Prat, o el polígon Ribera-Salines són exemples 
d’urbanisme franquista depredador del territori. 
   És precisament en un dels espais més simbòlics de les 
polítiques públiques insostenibles, els pàrquings il·legals de 
l’aeroport, al costat de la C31, on Ecologistes en Acció de 
Catalunya ha fet una acció directa de denúncia, pintant amb lletres 
gegants, visibles des de l’aire, «Pàrquing il·legal». L’organització 
considera una indecència per part del Ministeri dirigit per Raquel 
Sánchez i AENA amb Maurici Lucena, que continuïn parlant d’una 
ampliació de l’aeroport del Prat mentre encara no han fet 
absolutament res per a revertir un impacte sobre la biodiversitat 
del Delta que vulnera la legislació catalana, estatal i comunitària. 

Ecologistes en Acció considera que les administracions no tenen cap mena de credibilitat per plantejar la sostenibilitat de cap projecte, 
perquè els fets demostren el seu menyspreu absolut per la biodiversitat i per la legislació de natura. 
 



Les alcaldies tornen a jugar a l’especulació al Parc Agrari 
19/05/2022  

   Ecologistes en Acció rebutja categòricament la 
proposta presentada ahir pels ajuntaments de 
Gavà, Viladecans i Sant Boi, que enlloc 
d’apostar per impulsar l’agricultura pagesa i 
solucionar els problemes estructurals del territori 
segueixen construint discursos basats en fer 
volar coloms i planejar la urbanització del 
territori agrari i natural. 
   Els mateixos ajuntaments que van agenollar-
se submisos davant un empresari sense 
escrúpols – Sheldon Adelson- que volia destruir 
el Parc Agrari per fer un “Las Vegas” a 
Catalunya (anomenat popularment EuroVegas), 
van pressionar posteriorment a la Generalitat 
per fer un pla urbanístic per seguir construint en 
espais agraris i naturals (PDU del Delta, anul·lat 
per la justícia). Ara, tornen a la càrrega amb un 
nou discurs que pretén cobrir les velles 
operacions especulatives amb bones paraules a 

favor de la pagesia. Res de nou sota el sol: l’obsessió pel totxo és intrínseca a aquests governs locals. 
   Les dues alcaldesses i l’alcalde que han presentat la proposta de “hub” agroalimentari mostren molt poc suport real als grans 
problemes de la pagesia, tant des dels respectius ajuntaments com des dels altres organismes on també governen, com ara l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona-AMB- (el PSC ostenta la vicepresidència executiva i té el 48% dels vots en aquest òrgan). Durant anys han 
donat l’esquena al sector primari, i només han fet petits gestos que no han pogut revertir la greu situació del sector ara mateix al nostre 
entorn. Avui, el Parc Agrari és un espai que si no produeix més no és per falta d’inversions en tecnologies ni de dinamisme dels 
professionals agraris, sinó per problemes estructurals que no s’han volgut afrontar des dels diferents governs. 
   Ecologistes en Acció considera que la proposta de les alcaldies el que busca en realitat és ubicar activitats industrials en zona 
agrària, i reduir la superfície cultivada per posar-hi usos industrials, que podrien estar vinculats en un primer terme a la indústria 
agroalimentària però que, arribat el cas, es reconvertirien fàcilment en altres indústries. Si bé pot ser positiu que es puguin fer activitats 
agroindustrials sostenibles vinculades a la producció agrària (fàbriques d’elaborats, conserves, adobs ecològics, etc.), aquestes 
activitats s’han d’ubicar on toca segons la normativa urbanística: als polígons industrials actuals, alguns dels quals tenen importants 
superfícies desaprofitades. 
   Per contra, els ecologistes fan una aposta ferma i contundent per la sobirania alimentària, en un escenari de dramàtica crisi climàtica, 
de biodiversitat, energètica i alimentària, i reclamen un major suport i compromís dels diferents governs amb l’agricultura. “El que cal és 
més producció d’aliments, posar la terra a produir aliments i serveis ecosistèmics per tota la societat, no pas sacrificar més territori a 
l’urbanisme depredador que ja ha pavimentat el 60% dels 100km2 del delta del Llobregat”, han destacat els activistes ecologistes. 
   Segons l’entitat, el sector primari al delta del Llobregat segueix amb importants dificultats d’accés a la terra (centenars d’hectàrees no 
conreades, no hi ha traspàs d’explotacions, hi ha un minifundisme que redueix la productivitat, hi ha una gran pressió urbanística que fa 
pujar els preus de les terres agràries per especulació, expulsant la pagesia). Al mateix temps, hi ha una manca de relleu generacional, 
amb poquíssims joves incorporats al camp i amb un gruix dels pagesos a punt de jubilar-se. Només algunes experiències pioneres com 
la de l’Espai Test de Sant Vicenç dels Horts està intentant revertir la situació a nivell local, amb molt bon criteri, en un conveni entre 
Ajuntament i Unió de Pagesos. 
   Però hi ha problemes igual o més greus que els ajuntaments no estan afrontant, com la gestió de l’aigua, que és molt deficitària: 
contaminació de riu i rieres, manca de separativa de pluvials i fecals, inexistència de Comunitat de Regants a Gavà i Viladecans, i greus 
problemes d’inundacions que si bé són competència de l’ACA, els ajuntaments podrien contribuir a solucionar. Tampoc els ajuntaments 
han fet gaire per solucionar els problemes amb la fauna salvatge o domèstica: senzillament han permès que es caci de forma irregular, 
fent que es limitin els danys, però sense trobar mesures de prevenció de danys compatibles amb la conservació de la natura. I a nivell 
comercial, el problema és estructural, d’un mercat únic on es competeix de manera ferotge a preus baixos, cosa que està arruïnant la 
pagesia. Algunes mesures positives com els mercats locals de pagès no compensen els preus ruïnosos que es paguen a Mercabarna, i 
els Ajuntaments tampoc no han dotat el Consorci del Parc Agrari amb els recursos econòmics suficients per a poder intervenir en la 
creació i consolidació de circuits alternatius de comercialització, sense intermediaris, dels pagesos als consumidors o al petit comerç 
local. 
   En darrer terme, els i les activistes denuncien la “hipocresia, el cinisme i l’intent de rentat verd dels ajuntaments”, quan parlen de 
“respecte per la natura” i al mateix temps insisteixen en continuar el creixement urbanístic (megaprojectes com el Pla de Ponent o Els 
Joncs a Gavà; Oliveretes o Serral Llarg a Viladecans; Cosint Barris a Sant Boi; Ribera-Salines a Cornellà o els eixamples Nord i Sud a 
El Prat), i expandir una infraestructura totalment devastadora pel territori i pel clima com l’Aeroport del Prat. 
   Per tot plegat, Ecologistes en Acció assegura que la proposta dels i les responsables municipals és “pura propaganda i rentat de cara 
verd”, i commina els alcaldes i alcaldesses a escoltar més als moviments socials com SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet que es basen en 
l’evidència científica i el moment d’emergència climàtica i de biodiversitat i clamen per aturar la bogeria urbanística i conservar i millorar 
el territori agrari i natural que ens queda. 
 



DEPANA EN CONTRA DEL “HUB” ALIMENTARI AL DELTA DEL LLOBREGAT 
 

   Depana també ha emès un comunicat en contra de la proposta dels ajuntaments de Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat amb la 
qual pretenen modificar el Pla Especial del Parc Agrari per construir una zona industrial agroalimentària dins del Parc Agrari del Baix 
Llobregat. 
   A continuació reproduïm el comunicat. 
 

DEPANA rebutja frontalment la proposta de “hub” alimentari al Parc Agrari del Baix Llobregat 
L’associació denuncia que el projecte presentat pels ajuntaments de Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat suposarà la 
industrialització irreversible dels terrenys municipals 
Alerta que els consistoris pretenen modificar el Pla Especial del Parc Agrari per la porta del darrere 
Sosté que l’únic que pot evitar la desaparició de l’espai és la seva inclusió a la Zona d’Especial Protecció per a les Aus 
maig 23, 2022  
 
       
    
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
   DEPANA manifesta el seu més profund rebuig a la proposta anunciada públicament la setmana passada pels alçades de Viladecans, 
Gavà i Sant Boi de Llobregat sota el nom de “hub d’innovació alimentària”. L’entitat alerta que per enèsima vegada els tres ajuntaments 
s’ofereixen a vendre al millor postor els terrenys municipals inclosos al Parc Agrari. 
   Després de dècades litigant amb aquests ajuntaments per a defensar la preservació del Delta, DEPANA adverteix que la intenció 
d’aquest projecte no és altre que el de disposar de terrenys qualificats com a agrícoles en els quals poder executar-hi actuacions que 
donin un major rendiment. 
   Sota l’eufemisme de crear “una agenda compartida”, els tres ajuntaments pretenen realitzar una modificació del Pla Especial del Parc 
Agrari de Baix Llobregat (PEPA) per la porta del darrere. El PEPA es va aprovar l’any 2015 i ja feia prevaldre les actuacions lesives 
contra l’entorn amb hivernacles extensius, aparcaments i naus de serveis en zones cultivables. Segons avisa DEPANA, ara es vol anar 
encara més lluny industrialitzant de forma irreversible el cor del Parc Agrari. 
   A més, apunta que quan els alcaldes manifesten que les seves actuacions serien compatibles amb l’ampliació de l’Aeroport és perquè 
saben que dins del projecte d’ampliació s’hi contempla la “preservació” de les zones agroindustrials que s’edifiquin. 
   Segons ha denunciat DEPANA, amb aquest projecte es torna a posar de manifest la fragilitat del Parc Agrari i els arrelats interessos 
especulatius que dominen els tres consistoris. La llista és llarga: camp de golf a Viladecans, Barça Parc, Parc del Delta de Viladecans, 
EuroVegas, PDUE, PEPA, PDU GranVia, ARE SUD i la nova ampliació de l’Aeroport. Agressió rere agressió fins eliminar totalment el 
Delta del Llobregat, denuncia DEPANA. L’entitat defensa que la conservació dels espais naturals i la seva diversitat també és un valor 
econòmic i en aquest sentit adverteix que la seva destrucció té un cost d’oportunitat que no es pot menystenir. 
   DEPANA manifesta que s’oposarà a tot ajut europeu que pretengui donar cobertura a qualsevol projecte o actuació que afecti de 
forma directa o indirecta la zona que segons criteris de la Comissió Europea cal protegir, concretament tota la zona delimitada per 
l’Àrea Important per a la Conservació de les Aus i la Biodiversitat (IBA) 140 del Delta del Llobregat. 
   Volem un model agrícola industrial tipus El Ejido, Huelva o el Mar Menor a la nostra àrea metropolitana?, es pregunta DEPANA, 
alhora que assenyala que l’única vacuna que pot salvar les zones agrícoles del Delta i en pot evitar la urbanització i industrialització és 
incloure-les a la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Es tracta de l’únic instrument que pot evitar la desaparició d’aquests 
espais a mig i llarg termini, sosté l’entitat. 
   DEPANA també critica la passivitat flagrant de la Generalitat de Catalunya i la seva incapacitat per a prendre decisions. Pel que fa a 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, l’associació recorda que tot i que no s’ha sumat al posicionament públic dels tres consistoris, ha 
defensat actuacions d’interès urbanístic propi com són la modificació de la delimitació del Parc Agrari durant la tramitació del PEPA -fet 
que va permetre la urbanització de l’ARE SUD-, la proposta de creació d’un parc corredor urbà sobre zones agrícoles a l’entorn del 
PDU dels accessos ferroviaris al Port i la proposta de construcció d’infraestructures agroalimentàries dins de la zona ZEPA a l’entorn de 
Cal Tudela. 
 

 



ECOVIU 
 
   Ens fem ressò de la informació publicada al web de Depana sobre una nova aplicació  per a mòbil en la qual es dona informació mediambiental. Hi 
consten totes les activitats de Depana. 
 

L’aplicació Ecoviu recull les activitats de DEPANA 
maig 17, 2022   

   Totes les activitats programades per DEPANA ja es poden consultar des d’un sol clic a Ecoviu, una aplicació per a 
mòbil que insta la ciutadania a actuar pel medi ambient cada dia de l’any. 
   L’aplicació, a més, ha creat un perfil públic de DEPANA perquè els usuaris puguin conèixer l’entitat. Per tal 
d’activar el perfil, fem una crida als usuaris perquè es descarreguin l’app de manera gratuïta i es registrin indicant 
que vénen de part de DEPANA. L’aplicació es pot descarregar a través dels enllaços següents: Android / Apple. 
Lluitar contra la crisi climàtica els 365 dies l’any 

   Ecoviu és una nova aplicació on la població coneixerà fàcilment totes les iniciatives que poden realitzar perquè la seva localitat sigui més 
sostenible. Aquesta app permet lluitar els 365 dies a l’any contra la crisi climàtica. 
   La plataforma d’Ecoviu uneix entitats ambientals amb persones preocupades pel medi ambient. Entitats com DEPANA hi publiquen les seves 
activitats i els usuaris poden apuntar-s’hi fàcilment. Amb aquesta metodologia, “l’aplicació busca modernitzar el sector ecològic utilitzant tecnologia 
perquè més persones coneguin les activitats que estan passant en la lluita contra la crisi climàtica”, assegura Pau Torres, cofundador d’Ecoviu. 
   Ecoviu és una aplicació col·laborativa i gratuïta per a ajudar al medi ambient. L’usuari trobarà un calendari amb activitats presencials i en línia de 
temàtiques sostenibles en tots els seus àmbits. 
   A més, els usuaris de l’app podran informar-se sobre com cuidar el medi ambient i tenir un estil de vida ecològic a través d’articles, notícies i altres 
formats. Així mateix, es destacaran empreses i productes ecològics que ajuden a viure de manera sostenible. L’usuari també tindrà l’oportunitat de 
col·laborar, afegint activitats al calendari d’Ecoviu. Així, la ciutadania podrà apoderar-se i crear totes les iniciatives que no ha pogut trobar. 
   Aquest projecte ha estat creat per Marc Jiménez, Oscar Ratera i Pau Torres, tres joves emprenedors de Barcelona de vint-i-quatre anys. Aquests 
tres apassionats de la naturalesa busquen resoldre una problemàtica actual: la dificultat de descobrir activitats cada dia de l’any en les quals 
participar per a ajudar al medi ambient. 
   El planeta està en un moment crític. Tal com mostra el report IPCC, “el 75% del sòl espanyol està en procés de desertització”, per això és 
imprescindible que cadascun de nosaltres aporti el seu granet de sorra per a frenar el canvi climàtic. 
   Per més informació podeu contactar amb Ecoviu a través del seu correu info@ecoviu.app o el seu telèfon  +34 669 076 717 o amb l’Aula Ambiental 
del districte de Sant Andreu al correu santandreuambiental@bcn.cat o al telèfon 650 976 171. 
 

TRANSPORT PÚBLIC 
 
   Una de les informacions del butlletí del Govern de la Generalitat de Catalunya fa referència a la instauració de la T-mobilitat. Aquest projecte, que 
pretén que els viatgers paguin el transport públic segons el quilometratge recorregut, porta molts anys en proves i amb problemes de funcionament.    
   Segons aquesta informació, que reproduïm a continuació, sembla que ara si que es posarà en pràctica en pocs anys. 
 
23 maig 2022  
Territori inicia el desplegament de la T-mobilitat arreu de Catalunya 
El Departament de la Vicepresidència licita la maquinària i el sistema de billetatge 
La implantació a tot el territori es preveu per a finals del 2024 

   El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha licitat la maquinària i el sistema de billetatge per 
implantar la T-mobilitat Catalunya a les ATM de Lleida, Girona i Tarragona per un import de 21.620.851 euros. Es tracta del sistema 
digital de taquillatge que permet viatjar amb targeta recarregable o mòbil. 
   El secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, ha explicat que “aquesta 
licitació és l’inici del desplegament la T-mobilitat a tot Catalunya, i permetrà que el conjunt del país estigui integrat en un únic sistema 
de pagament”.   
   La instal·lació de la maquinaria es farà a les estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat i de Renfe, a més de les flotes 

d’autobusos urbans i interurbans. El contracte es finança a través dels Fons REACT_EU, com a part de la resposta de la UE a la pandèmia de la COVID-19, 
mitjançant el Programa Operatiu FEDER 2014-2020. La previsió és que la T-mobilitat estigui desplegada a tot Catalunya a finals del 2024.    
   La implantació de la T-mobilitat Catalunya suposarà la supressió de les corones tarifàries. Els preus dels viatges passaran a establir-se amb un sistema quilomètric, 
a partir de la distància entre l’origen i destinació, amb bonificacions per a la recurrència en l’ús.  Aquest sistema simplifica el ventall de títols, estandaritza les 
bonificacions i introdueix mecanismes de postpagament. 
   L’anomenat sistema quilomètric fa que el punt de referència sigui l’origen del desplaçament i que dins d’un radi determinat, que encara s’avalua, qualsevol 
desplaçament tingui una tarifa bàsica. Qualsevol desplaçament que superi aquest radi augmentarà la tarifa en funció dels quilòmetres que s’hi afegeixin però la 
distància sempre es considerarà en la línia recta entre l’origen i la destinació. 
L’apagada analògica 
   El Departament preveu que, entre finals del 2022 i principi de 2023,  la T-mobilitat comenci a funcionar a les set corones tarifàries de l’ATM de Barcelona, amb tots 
els títols de transport integrats. 
   I, a la tardor de 2023, està prevista l’apagada analògica, en què els títols de cartró desapareguin i que només quedi el sistema digital o els bitllets amb xip després 
d’un període de transició. Serà llavors quan començarà a implantar-se el sistema quilomètric i desapareixeran les corones metropolitanes de l’ATM de Barcelona. 
   Actualment, la T-mobilitat permet moure’s per la xarxa de transport públic de l’àmbit metropolità de Barcelona. Funciona amb la T-usual, la T-jove i també per a 
famílies monoparentals i nombroses.  
   Pel que fa a la integració tarifària, la situació actual és la següent: 
   Barcelona: hi ha una integració amb corones tarifàries que inclou també una part de la Selva i el Ripollès. Al llarg de 2022 està previst integrar el Solsonès. 
   Tarragona: està integrada al 100%. 
   Terres de l’Ebre: hi funciona una tarifa plana que no es modificarà fins a fer la integració de tot Catalunya. 
   Alt Pirineu i Aran: al llarg del 2022 s’integrarà en l’ATM de Lleida com ja es va anunciar la setmana passada al territori. 
   Girona: hi ha una sèrie de comarques integrades totalment i algunes només en alguns municipis. De cara al 2022 es treballa per integrar la Garrotxa i també hi ha la 
petició de la Bisbal que s’estudiarà. La resta de Girona, bàsicament Baix i Alt Empordà i la resta de la Selva, s’estudiarà la seva integració de cara al 2023. 
 



256      AGENDA      JUNY       2022         
CALENDARI DE REUNIONS I ACTIVITATS DE L´ANT 
 

   Dilluns, 27 de juny, a les 19 hores, a la masoveria de can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia. 
   Dilluns, 27 de juny, a les 19,30 hores, a la masoveria de can Sostres. Reunió de junta directiva. 
 
   Les reunions de la junta directiva de l´ANT són obertes a la participació de tots els membres de l´associació, amb veu i sense vot. 
   Les reunions del grup d´ornitologia són obertes a la participació de totes aquelles persones que tinguin interès en el món de les aus. 
 

ACTIVITATS DE L´ANT 
 
   Diumenge, 5 de juny, a les 21 hores, a can Sostres. Sortida de camp per fer el Cens d´aus nocturnes. Organitzada pel grup d´ornitologia. 
 
   Diumenge, 12 de juny, a les 16 hores, a la plaça de l´Església. Passejada per observar els ocells del nostre entorn. Cal avisar de l´assistència. 
T. 936890366. 
 
   Dijous, 30 de juny. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes de juny 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 
 
   Dilluns, 4 de juliol, a les 7,30 hores, del matí, a can Sostres. Cens de nius d´Oreneta cuablanca. Sortida organitzada pel grup d´ornitologia dins 
del Projecte Orenetes. 
 

ALTRES ACTIVITATS 
 
   Fins el 5 de juny. La Xarxa per a la Conservació de la Natura, des de fa uns quanta anys, organitza la Setmana de la 
Natura. Visitant el web es poden trobar una immensa quantitat d´activitats programades entre el Dia Internacional de la  
Diversitat Biològica i el Dia Mundial del Medi Ambient.  https://xcn.cat 
 
   Dissabte, 11 de juny, durant tot el dia. Observació de cetacis en llibertat. Una alternativa als dofinaris.  Sortida en 
vaixell amb l’objectiu de gaudir de l’observació de cetacis al seu entorn natural. A càrrec de David Rodés. Organitza 
Depana. T. 932104679. info@depana.org. 
 
   Diumenge, 12 de juny, de les 9 a les 13 hores, a Alforja. Sortida: Orquídies a Prades. Descobrim de nou les orquídies 
de les Muntanyes de Prades. Segona sortida d’aquesta primavera per observar orquídies més tardanes. Organitza Gepec. 
T. 977331142 secretaria@gepec.cat 

 

POLLS CAIGUTS DEL NIU I ANIMALS FERITS 
 
   Als membres de l´ANT sovint ens demanen consell sobre els casos de polls caiguts del niu o animals ferits. En el cas de joves que comencen a 
volar és millor no tocar-los del lloc on són, generalment encara són atesos pels pares. Si estan en un lloc no recomanable on poden ser depredats 
per gats i gossos o poden ser víctimes d´accident, només cal posar-los en un lloc elevat on estiguin fora de risc. 
   En cas necessari es pot trucar al telèfon 93.574.00.36 del servei central dels agents rurals que el passarien a recollir, o bé portar-lo al Centre de 
Recuperació que tingueu més a prop.  
   En l´últim cas consultat la persona col·laboradora va informar de que, a proposta del centre de recuperació, havia dipositat l´exemplar a l´Hospital 
Veterinari Molins, a Sant Vicenç dels Horts, que és obert les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, on passen a recollir-los els agents rurals. Donem 
l´adreça d´aquest centre privat perquè és el lloc més a prop on es poden deixar. 
 
 HOSPITAL VETERINARI MOLINS 
 Polígon Industrial Molí dels Frares, Carrer B, Nau 27, a prop de la Comissaria dels Mossos d´Esquadra. 
 08620-Sant Vicenç dels Horts  hospital@hvmolins.com   T. 936685753    
 
   Els centres següents pertanyen al Departament de Medi ambient de la Generalitat de Catalunya. Disposen de tot el necessari per a la recuperació 
i, si és possible, s’encarreguen de la seva posterior reintroducció. 
             
 CENTRE DE RECUPERACIÓ DE TORREFERRUSSA     
 Crta. Sabadell / Sta. Perpètua Km 4,5 
 08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona) – Tel.- 935600052 
 
 CENTRE DE RECUPERACIÓ DE VALLCALENT 
 Camí de Vallcalent, 63 
 25003 Lleida – Tel.- 973267990 
 
 CENTRE DE RECUPERACIÓ DEL PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE   L’EMPORDÀ 
 Mas del Cortalet – 17486 Castelló d’Empúries (Girona) Tel.- 972454222 
 
 CENTRE DE RECUPERACIÓ DEL PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE               MAPA D´ACCÉS A TORREFERRUSSA 
 Plaça 20 de maig s/n - 43580 Deltebre (Tarragona) – Tel.- 977489511      
     

 


