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SEGUIMENT DE LA MIGRACIÓ DE LES AUS PLANEJADORES 
 

   A partir de finals d´agost, i fins a mitjans d´octubre, es pot seguir la 
migració, en pas post-nupcial, de les aus planejadores en el seu 
recorregut del nord cap al sud. La majoria d´exemplars provenen del 
nord o del centre d´Europa i el seu destí és a l´Àfrica o el sud de la 
península ibèrica. 
   Essent cap a mitjans de setembre quan, normalment, es detecta el 
pas més important i són espècies de rapinyaires com ara l´Aligot 
vesper, l´Arpella, el Xoriguer, el Falcó mostatxut, l´Àguila pescadora, 
l´Esparver cendrós, l´Àguila marcenca, etc., i d´altres com ara la 
Cigonya blanca i la Cigonya negra. 
  Actualment els llocs més usuals en el nostre entorn per fer-ne el 
seguiment són el turó del Tabor, al peu de la torre de guaita, i el turó 
de la Bruguera.  
 
Torre de guaita del Tabor. 
 

  Per accedir al Tabor es pot pujar amb vehicle fins a l´aparcament 
situat al costat de la torre de telecomunicacions i, des d´allí, hi ha un 
petit recorregut a peu fins la torre de vigilància contra els incendis.  
   En el cas de la Bruguera s´hi arriba des de la urbanització de can 
Güell, pujant per la segona avinguda i agafant el camí forestal fins al 
límit amb la vall de Torrelletes, des d´allí també hi ha un petit 
recorregut a peu fins a la punta del turó de la Bruguera. 
   En el nostre entorn també es pot seguir la migració des d´altres 
punts elevats com el puig Vicenç o  el puig d´Endi, o des de casa. 
 
Un grup de gent seguint la migració, l´any 2020, al turó de la Bruguera. 
 

   Normalment, en el nostre municipi, hi ha algun observador del grup 
d´ornitologia els caps de setmana al turó de la Bruguera i alguns dies 
entre setmana al Tabor, depenent de la disponibilitat personal. Al 
Tabor també vénen observadors d´altres municipis veïns, com Sant 
Boi de Llobregat o Santa Coloma de Cervelló. 
   Enguany el grup d´ornitologia ha programat dos dies concrets per 
seguir la migració: 
 

   Dissabte, 10 de setembre, al matí, de les 8 a les 14 hores, al turó de 
la Bruguera. 
 

   Diumenge, 25 de setembre, a la tarda, de les 16 a les 20 hores, al 
turó de la Bruguera.  
 

   D´aquesta forma es convoca a les persones que hi poden estar 
interessades, a assistir-hi. 
 
Aligot vesper (Pernis apivorus) fotografiat el setembre del 2021 per Juan Mora. 
 

 



MOVIMENTS DE TERRES A CAN GÜELL 
 

A dalt, terres abocades al marge esquerra del torrent de la Font 
del Safareiget, a tocar del pollancre. 26 de juliol del 2022. 
 

    Després de la reunió de la junta de l´ANT, del dilluns, 
25 de juliol, es va contactar amb l´ajuntament per 
demanar més informació sobre el trànsit de camions i 
els moviments de terres observats a can Güell. 
   En el full anterior informàvem de la instància 
presentada a l´ajuntament sobre aquest tema.  
   Dels contactes amb l´ajuntament ens van dir que aviat 
tindríem la resposta a la instància presentada. 
   Finalment ens van convocar a una reunió, a la qual 
assistiren dos membres de la junta de l´ANT, amb la 
regidora i la tècnica de medi ambient. Aquesta reunió es 
va realitzar el dimarts, 2 d´agost, al matí. 
   Els fet més importants dels quals ens informaren 
foren: 
   1. En una segona inspecció de l´ACA, s´havia detectat 
un terraplè per travessar el torrent, a tocar de la font del 
Safareiget. L´ACA ha obert un expedient per aquest fet, 
cosa que no pot solucionar-se de cap més manera que 
traient la terra que suposa un tap per al corrent de 
l´aigua. 
 
A l´esquerra, el terraplè que obtura el pas de l´aigua, al torrent, 
fet per travessar-lo amb la màquina. La màquina és a sobre del 
mateix pas, a tocar de la font i del pollancre. 26/7/2022. 
 

   2. Els permisos municipals impliquen un pla per 
etapes. No es pot treballar en les següents sense haver 
realitzat la plantació d´arbres fruiters en les anteriors. 
Per tant, ens van dir, que no es deixarà treballar al 
marge dret del torrent sense haver fet la plantació a la 
zona del marge esquerra. 
   3. Per comprovar si els moviments de terres 
s´adeqüen als permisos obtinguts del departament 
d´agricultura i del mateix ajuntament, l´empresa haurà 
de presentar un mapa topogràfic per comprovar els 
gruixos de terra abocats i els nivells. 
   4. L´empresa es va comprometre, d´acord amb 
l´expedient obert per l´ACA, i fins que no es resolgui, a 
parar els moviments de terres al torrent. 
 
Piles de terra al costat del marge esquerra del torrent,i la 
vegetació malmesa, a la part alta, al costat de la primera 
avinguda de can Güell. 26 de juliol del 2022. 
 

   Els membres de la junta assistents a la reunió 
previngueren que els treballs per extreure les terres 
abocades al torrent encara malmetrien més la vegetació 
existent. 
   Es va demanar que, en el futur, en les altres zones 
que es realitzessin els treballs, es mantinguessin les 
distàncies legals de l´actuació, tant del marge dret del 
torrent, com de la riera. 
   Per això, caldria extremar la vigilància, ja que les 
actuals actuacions d´aquesta empresa no prediuen que 
es tingui gaire cura en la preservació de la xarxa 
hidrogràfica, dels torrents i de la riera, i de la vegetació 
de ribera dels seus marges. 
   També es va demanar que fessin servir la primera 

avinguda per passar màquines i camions en comptes d´obrir un altre pas pel torrent. 
 



MINKA. PLATAFORMA DE CIÈNCIA CIUTADANA 

 

   Des de l´ANT es van crear diversos projectes de recollides d´observacions de les diverses branques de la natura del nostre entorn. 
Primer es va utilitzar la plataforma Natusfera.  Però va quedar en desús.  
   Hi ha moltes d´altres plataformes de ciència ciutadana. Potser la més utilitzada per a les observacions d´aus, però també per a d´altres 
espècies d´animals i plantes és la de lCO. També hi ha la internacional Inaturalist. 
   Però des de l´ANT es va preferir la de Natusfera perquè permetia fer projecte locals. 
   Fa pocs mesos la gent que portava Natusfera, de l´Institut de Ciències del Mar, vinculada al CSIC, va crear una nova plataforma 
denominada Minka. Van demanar als col·laboradors que havien aportat observacions el trasllat de Natusfera a la nova plataforma. 
   L´adreça és: Minka-sdg.org 
   A continuació reproduïm unes captures de pantalla del web de la plataforma, on es veuen els diversos projectes, dins del projecte 
Biodiversitat de Torrelles de Llobregat, i una observació introduïda, com a exemple. 
   Us animem a col·laborar-hi introduint les vostres observacions. 
 

 
 
A dalt, captura de pantalla dels diversos projectes creats per l´ANT dins de 
Biodiversitat de Torrelles de Llobregat, en data del 9 d´agost del 2022. 

 
A l´esquerra, exemple d´una observació descarregada al projecte 
Invertebrats de Torrelles de Llobregat. 

 
 
 

 
 
 

 



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 maig, juny i juliol.  
 

Foto nº 9:  Melanocorypha calandra     Calàndria 
                 Calandra Lark    Calandria Común 

 

Foto nº10:  Acrocephalus stentoreus   Boscarla cridanera 
                              Clamorous Reed Warbler  Carricero Estentóreo 

 

Foto nº 11:  Regulus ignicapillus              Bruel 
                 Firecrest     Reyezuelo Listado 

 

Foto nº 12:  Falco vespertinus    Falcó cama-roig 
                              Red-footed Falcon    Cernícalo Patirrojo 

 

Foto nº 13:  Calidris pusilla      Territ semipalmat 
                 Semipalmated Sandpiper  Correlimos semipalmado 

 

Foto nº 14:  Lanius collurio    Escorxador 
                              Red-backed Shrike   Alcaudón Dorsirrojo 
 

 

   Reproduïm, a continuació, les dues fotografies del mes de juliol, a les qual es podia respondre fins el diumenge, 31 de juliol, i després 
el text d´en Sergi Sales sobre les fotografies. 
 

 

 
 

   Les solucions: 
 

   Aquest mes les fotos eren molt complicades.  Només la Jaroa, amb la ratxa impressionant que porta, ha encertat les dues fotografies.   
   Felicitats! 
 

   Territ semipalmat (Calidris pusilla)- Perú. Per la mida, bec curt i petit, haurien de ser o Territs menuts o Territs semipalmats. En 
plomatge hivernal són força similars, però el territ menut té un aspecte més pigallat ja que les taques fosques de les plomes del dors són 
més amples. La postura de la fotografia es volguda, ja que en elles s'intueix la semi-membrana interdigital que caracteritza l´espècie.  
   Era una bona oportunitat per jugar la carta "Calidris sp" i assegurar-se un punt. 
 

   Escorxador (Lanius collurio)- Mascle adult- Polònia. En aquesta postura tenia molt de marge de confusió amb la Trenca, però la 
trenca té el negre sobre el bec que s'estén clarament per un marge ample del front, sobretot tractant-se d'exemplars adults com era el 
cas. 
 

   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 catorze 
fotografies dels mesos de gener a juliol, a la primera prova extra i, en cas d´empat, per ordre temporal de les respostes donades.  
 

 30  PUNTS:  Jaroa Lopez  
 

 25,75  PUNTS:  Manel Gonzalez 
 

 23  PUNTS:  Francina Turon  
 
 20,75  PUNTS:  Núria Rodríguez 
 

 20  PUNTS:  Lluís Estrada  

     Tomás Blasco 
 

 19  PUNTS:  Francesc Capdevila 
 

 18  PUNTS:  Arnau Costa 
     Pep Domènech  
 

 17  PUNTS:  Dani Rey Faura  
     Vicenç Roig    
 

 16,50  PUNTS:  Sandra Morujo  
 
 15  PUNTS:  Octavi i Eva 
                       Un moment de la prova final de la 17a edició del concurs, l´any 2018. 

 14  PUNTS:  Maria Mira 
 

 4  PUNTS:  Bet Mejan 
 

   Aquestes eren les dues fotografies corresponents al mes d´agost, la resposta a les quals es podia enviar fins el dimecres, 31 d´agost.  
 

     
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
      
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES DE L´AGOST

   Aquestes són les observacions de l´agost  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. 
 
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) (40 ex.) observats als fils de la Baixada de l´Església, sota la pluja. 
Dimecres, 31 d´agost del 2022, a les 19 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Àguila marcenca (Circaetus gallicus) (1 ex.) observat des del Tabor. 
Dimarts, 30 d´agost del 2022, a les 18 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) (2 ex.) observats al mas Segarra. 
Dimarts, 30 d´agost del 2022, a les 16,45 hores. 
Observador: Francisco Barragán 
 
Arpella (Circus aeruginosus) (1 ex.) observat al Tabor. 
Dimarts, 30 d´agost del 2022, a les 14,45 hores. 
Observador: Francisco Barragán 
 
Milà negre (Milvus migrans) (1 ex.) observat al Tabor. 
Dilluns, 29 d´agost del 2022, a les 16,20 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Esparver (Accipiter nisus) (1 ex.) observat a can Reinal. 
Dilluns, 29 d´agost del 2022, a les 7,50 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Cabra boja (Strix aluco) (2 ex.) + Enganyapastors (Caprymulgus europaeus) (2 ex.) escoltats a la vall de Torrelletes.  
Diumenge, 28 d´agost del 2022, a les 21 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex.) observat cap a can Riera.  
Diumenge, 28 d´agost del 2022, a les 19,15 hores. 
Observadors: Francesc Anguas, Juan Mora, Biel Anguas i Vicenç Roig 
 

Àguila marcenca (Circaetus gallicus) (1 ex.) observat fent l´aleta al puig Vicenç.  
Diumenge, 28 d´agost del 2022, a les 17,45 hores. 
Observadors: Francesc Anguas, Juan Mora, Biel Anguas i Vicenç Roig 

 
Papamosques gris (Muscicapa striata) (1 ex.) observat a l´hort de la font del Cucut. 
Dissabte, 27 d´agost del 2022, a les 19,45 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) (1 ex.) observat a can Nicolau. 
Divendres, 26 d´agost, a les 11,15 hores. 
Observador: Tomás Blasco 
 
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) (1 ex.) fotografiat al raval Mas. 
Dijous, 25 d´agost del 2022, a les 9,47 hores.  
Observadora: Isabel Mora 
 
Picot garser gros (Dendrocopos major) (1 ex.) + Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 ex.) 
escoltats a la vall de can Reinal. 
Dijous, 25 d´agost del 2022, a les 7,50 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Tudó (Columba palumbus) (40 ex.) observats aixecant-se a la vall de can Reinal. 
Dijous, 25 d´agost del 2022, a les 7,45 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Pit-roig (Erithacus rubecula) (1 ex.) fotografiat a la riera, a can Gallina. 
Dilluns, 22 d´agost del 2022, a les 19,46 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Cabra boja (Strix aluco) (2 ex.) escoltat des del centre urbà. 
Dissabte, 20 d´agost del 2022, a les 5,15 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
 



 
Picot garser gros (Dendrocopos major) (1 ex.) observat al forn de la calç. 
Dissabte, 20 d´agost del 2022, a les 20,20 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Pit-roig (Erithacus rubecula) (1 ex.) fotografiat a cal Xicarró. 
Divendres, 19 d´agost del 2022, a les 19,35 hores. 
Observadora: Isabel Mora 
 
Abellerol (Merops apiaster) (x ex.) observats a la serra de can Pi. 
Divendres, 19 d´agost del 2022, a les 18 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) (4 ex.) fotografiats a can Roig. 
Dijous, 18 d´agost del 2022, a les 10,34 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Gaig (Garrulus glandarius) (1 ex.) fotografiat a can Coll. 
Dijous, 18 d´agost del 2022, a les 9,24 hores. 

Observadora: Neus Planas 
 
Esparver (Accipiter nisus) (1 ex.) observat a can Nicolau. 
Dilluns, 15 d´agost del 2022, a les 14 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Blauet (Alcedo athis) (1 ex.) observat a la riera, a can Gallina. 
Diumenge, 14 d´agost del 2022, a les 17,15 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) (1 ex.) fotografiat a les Rovires. 
Dissabte, 13 d´agost del 2022, a les 9,13 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Tord (Turdus phylomelos) (1 ex.) fotografiat a les Sorres. 
Dissabte, 13 d´agost del 2022, a les 8,50 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Cadernera (Carduelis carduelis) (1 ex.) fotografiat a les Sorres. 
Dissabte, 13 d´agost del 2022, a les 8,48 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Gafarró (Serinus serinus) (2 ex.) fotografiats al camí del cementiri. 
Dijous, 11 d´agost del 2022, a les 8,52 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Picot garser gros (Dendrocopos major) (1 ex.) fotografiat a a la vall de can Reinal. 
Dijous, 11 d´agost del 2022, a les 8,35 hores. 

Observadora: Neus Planas 
 
Papamosques gris (Muscicapa striata) (2 ex.) observats a can Reinal. 
Dimarts, 9 d´agost del 2022, a les 8 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 ex.) observat als pollancres de can Roig. 
Dimarts, 9 d´agost del 2022, a les 7,45 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Tudó (Columba palumbus) (20 ex.) observats als pollancres de can Roig. 
Dilluns, 8 d´agost del 2022, a les 7,35 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) (1 ex.) fotografiat a la serra de can Valent. 
Diumenge, 7 d´agost del 2022, a les 9,31 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) (4 ex.) fotografiats al raval Mas. 
Diumenge, 7 d´agost del 2022, a les 10,20 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 
Abellerol (Merops apiaster) (7 ex.) fotografiats a la serra de la creu de Sant Pau.. 
Diumenge, 7 d´agost del 2022, a les 9,03 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 
Mussol comú (Athene noctua) (2 ex.) +  Xot (Otus scops) (2 ex.) +  Cabra boja (Strix aluco) (1 ex.) escoltats al raval 
Torrelletes.  
Dijous, 4 d´agost del 2022, al vespre. 
Observador: Juan Mora 

 



OBSERVACIONS DE PAPALLONES DIURNES DEL JULIOL 
 
   Com  ja vam començar a fer el mes passat, reproduirem les observacions de les diverses espècies de papallones diürnes en el nostre entorn. Del 
mes de juliol hem escollit una observació de cada espècie, excepte quan són observacions de més d´una persona, que es repeteixen. En total són 
31 observacions de 27 espècies diferents. En canvi, no hi ha cap observació de dues espècies que si que eren presents a la llista del juny:  Nimfa 
mediterrània (Limenitis reducta) i Marroneta de l´alzina (Satyrium esculi). 
   Actualment hi ha un projecte amb el nom d´Invertebrats de Torrelles de Llobregat, a la plataforma Minka, on es poden pujar totes les observacions 
de lepidòpters i d´altres invertebrats del nostre entorn. Hi podeu pujar les vostres observacions.         
    htps://minka-sag.org/observations?project_id=12  

   Si ho preferiu, podeu enviar les vostres observacions de papallones diürnes al correu electrònic de l´ANT. 
   Envieu les vostres fotografies, nom de l´espècie, localització i datació. Agrairem totes les col·laboracions i anirem publicant cada mes les 
observacions rebudes. 

 
Murri de la pimpinella (Spialia sertorius) fotografiada a can Mas. 
Diumenge, 31 de juliol del 2022, a les 10,15 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 

Sageta negre (Gegenes nostrodamus) fotografiada a can Mas. 
Diumenge, 31 de juliol del 2022, a les 10,04 hores. 
Observadora: Neus Planas 

 
Faune lleonat (Hipparchia semele) fotografiada a can Coll. 
Diumenge, 31 de juliol del 2022, a les 9,24 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
 

Angelet comú (Leptidea sinapis) fotografiada al camí del cementiri. 
Dijous, 28 de juliol del 2022, a les 18 hores. 
Observadora: Neus Planas 

 
 
Bruixa (Brintesia circe) fotografiada a can Coll. 
Dilluns, 25 de juliol del 2022, a les 10,33 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 

Faune bru (Hipparchia statilinus) fotografiada a can Coll. 
Dilluns, 25 de juliol del 2022, a les 10,15 hores. 
Observadora: Neus Planas 

 
 
 
 
 

 
Atalanta (Vanessa atalanta) fotografiada a can Coll. 
Dilluns, 25 de juliol del 2022, a les 10,01 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 

Reina zebrada (Iphiclides feisthamelii) fotografiada a l´hort de la font del Cucut. 
Dissabte, 23 de juliol del 2022, a les 11,27 hores. 
Observadora: Maria Roig 

 

 
 
Marbrada comuna (Euchloe crameri) fotografiada cap al mas Segarra. 
Divendres, 22 de juliol del 2022, a les 19,45 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 

Safranera de l´alfals (Colias croceus) fotografiada a la vall de can Reinal. 
Dimecres, 20 de juliol del 2022, a les 10 hores. 
Observadora: Neus Planas 

 
 
Cleòpatra (Gonepteryx cleopatra) fotografiada a la vall de can Reinal. 
Dimecres, 20 de juliol del 2022, a les 9,29 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 

Bruna del bosc (Pararge aegeria) fotografiada a can Coll. 
Diumenge, 17 de juliol del 2022, a les 18,13 hores. 
Observador: Vicenç Roig 

 
 
Papallona reina (Papilio machaon) fotografiada a can Mas. 
Divendres, 15 de juliol del 2022, a les 11,26 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 

Faune de ziga-zaga (Hipparchia fidia) fotografiada al camí del cementiri. 
Divendres, 15 de juliol del 2022, a les 9,48 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 

 



Lleonada de garriga (Coenonympha dorus) fotografiada al camí del cementiri. 
Divendres, 15 de juliol del 2022, a les 9,33 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 

Coure comú (Lycaena phlaeas) fotografiada al camí del cementiri. 
Divendres, 15 de juliol del 2022, a les 9,17 hores. 
Observadora: Neus Planas 

 
 
Blaveta de l´heura (Celastrina argiolus) fotografiada a la font del Cucut. 
Dijous, 14 de juliol del 2022, a les 18,16 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 

Bruna del prat (Maniola jurtina) fotografiada al camí del cementiri. 
Dimecres, 13 de juliol del 2022, a les 19,48 hores. 
Observadora: Neus Planas 

 
 
Margenera comuna (Lasiommata megera) fotografiada a can Mas. 
Diumenge, 10 de juliol del 2022, a les 18,53 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 

Blanqueta de la col (Pieris rapae) fotografiada a les Camanyes. 
Dissabte, 9 de juliol del 2022, a les 20,50 hores. 
Observador: Vicenç Roig 

 
 
Pontia comuna (Pontia daplidice) fotografiada a les Rovires. 
Dimarts, 5 de juliol del 2022, a les 10,25 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 

Blanqueta de la col (Pieris rapae) fotografiada al raval Perruca. 
Dimarts, 5 de juliol del 2022, a les 9,33 hores. 
Observadora: Neus Planas 

 
 
 
Saltabardisses cintada (Pyronia bathseba) fotografiada a les Camanyes. 
Diumenge, 3 de juliol del 2022, a les 19,01 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 

Reina zebrada (Iphiclides feisthamelii) fotografiada a can Güell. 
Divendres, 1 de juliol del 2022, a les 10,51 hores. 
Observadora: Neus Planas 

 
 
 
Migradora dels cards (Vanessa cardui) fotografiada a can Güell. 
Divendres, 1 de juliol del 2022, a les 10,49 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 

Bruna del bosc (Pararge aegeria) fotografiada a can Güell. 
Divendres, 1 de juliol del 2022, a les 10,43 hores. 
Observadora: Neus Planas 

 
 
 
 
Escac ibèric (Melonargia lachesis) fotografiada a can Güell. 
Divendres, 1 de juliol del 2022, a les 10,40 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 

Blaveta comuna (Polyommatus icarus) fotografiada a can Güell. 
Divendres, 1 de juliol del 2022, a les 10,13 hores. 
Observadora: Neus Planas 

 
 
Margenera comuna (Lasiommata megera) fotografiada a can Güell. 
Divendres, 1 de juliol del 2022, a les 9,42 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 

Saltabardisses de solell (Pyronia cecilia) fotografiada a can Güell. 
Divendres, 1 de juliol del 2022, a les 9,36 hores. 
Observadora: Neus Planas 

 
 
Capgròs comú (Carcharodus alceae) fotografiada a can Güell. 
Divendres, 1 de juliol del 2022, a les 9,35 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
 
 
 

 



COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT 
 

   Acompanyem aquest full informatiu amb el número 244 de la Col·lecció Documents d´ant, 
amb el títol “Oceans”.  
   Al número 230 d´aquesta col·lecció, amb el títol “Canvi global en el mar” es van recollir tres 
articles del monogràfic “OCEANS. L´impacte del canvi global en el mar” publicat al número 
107 (Volum 4 del 2020) de Mètode, la revista de divulgació científica de la Universitat de 
València. 
   Per confeccionar aquest altre, amb el títol “Oceans”, hem triat tres articles més del mateix 
monogràfic. 
   Són: 
   “L´augment del nivell de la mar” de Francisco José Navarro 
   “La contaminació invisible” de Belén González Gaya 
   “Quant s´està escalfant el Mediterrani?” de Maria José López García  
   A continuació reproduïm la introducció al monogràfic, publicat a Mètode, pels seus 
coordinadors. Tots tres són membres de l´Institut de Ciències del Mar. 
   Amb motiu de la celebració dels 70 anys d´història de l´ICM, aquesta institució ha publicat  
l´obra “L´oceà que volem: ciència oceànica inclusiva i transformadora”  a la qual en el capítol 
“Recerca marina d´excel·lència amb compromís social” es diu: 

   Entre les fites més transcendents cal destacar la implicació i protagonisme en el marc de la Dècada de la Ciència Oceànica pel 
Desenvolupament Sostenible (2021-2030), impulsada per la UNESCO, on l’ICM lidera i coordina el programa Ocean Cities, que té com 
a objectiu impulsar unes ciutats costaneres més resilients i fer més sostenible la relació dels seus ciutadans amb l’oceà. En el marc 
d’aquesta Dècada de l’Oceà, l’ICM també s’ha postulat com a centre col·laborador UNESCO per a la Mediterrània. 
   I en una altra banda de la mateixa publicació es proposen set grans assoliments de la Dècada de la Ciència Oceànica per al 
Desenvolupament Sostenible. També reproduïm aquest text després. 
 

Introducció: Oceans 
L'impacte del canvi global en el mar 
 14/12/2020 
Carles Pedrós-Alió, Josep M. Gasol i Rafel Simó 
   Un fenomen de tanta transcendència com és el canvi global i els seus múltiples efectes ha merescut l’atenció de diversos números 
de Mètode. En els últims anys, la preocupació ciutadana pel que ja percebem com l’amenaça més gran per a la humanitat no ha parat 
de créixer; al mateix temps, les Nacions Unides han proclamat el període 2021-2030 com a Dècada de les Ciències de l’Oceà per al 
Desenvolupament Sostenible, reconeixent l’estreta relació que hi ha entre els oceans, el clima i el benestar social. El mar és regulador 
del clima i reservori de biodiversitat, és font d’aliments i altres recursos, via de transport, bé cultural i generador d’indústria turística; 
també és amenaça de riscos naturals i, malauradament, abocador de deixalles i residus. 
   En aquest nou monogràfic, doncs, aprofundim en alguns dels impactes principals, però encara poc explicats, del canvi climàtic i 
ambiental en el mar. Els articles que presentem analitzen fenòmens d’abast global, com l’acidificació, la desoxigenació i la pujada del 
nivell del mar, així com l’impacte de la contaminació. També tenim espai per a estudis més locals, que prenen la mar Mediterrània com 
a exemple de fenòmens que passen arreu: l’augment de la temperatura del mar, l’increment de proliferacions d’algues a la costa i la 
pèrdua de biodiversitat. 
   El coneixement científic, basat en observacions i interpretacions informades, hauria d’orientar les decisions de gestió dels recursos i 
de l’entorn, inclosa la forma amb què obtenim l’energia. Els investigadors que treballem estudiant el medi marí generem bona part del 
coneixement necessari, com expliquem en aquest monogràfic, alhora que advertim de les conseqüències de seguir funcionant tal com 
ho estem fent actualment. Dels polítics, n’esperem decisions basades en aquest coneixement. 
 

Els set grans assoliments de la Dècada de la Ciència Oceànica per al Desenvolupament Sostenible  
 

Assoliment 1: Un oceà net, on es detecten i es redueixen o eliminen les fonts de contaminació. La societat genera una gran varietat de 
contaminants i escombraries marines –com són els compostos orgànics tòxics i persistents, els metalls pesants i els plàstics– i 
ocasiona diverses alteracions físiques i biogeoquímiques del medi aquàtic –des de l’eutrofització per excés de nutrients fins al soroll 
subaquàtic d’origen antropogènic, entre altres. Aquestes alteracions provenen d’una àmplia varietat de fonts contaminants terrestres i 
marines, que inclouen fonts localitzades i no localitzades. Els seus efectes posen en perill els ecosistemes, la salut humana i els 
recursos naturals. És essencial satisfer les llacunes de coneixements interdisciplinaris sobre les causes i les fonts de contaminació i els 
seus efectes en els ecosistemes i la salut humana. Aquests coneixements apuntalaran la formulació conjunta de solucions compartides 
per a eliminar la contaminació en origen, mitigar les activitats nocives i contribuir a la transició de la societat cap a una economia 
circular.  
 

Assoliment 2: Un oceà saludable i resilient, on s’entenen, protegeixen, restauren i gestionen els ecosistemes marins. La degradació 
dels ecosistemes marins s’està accelerant a causa de les activitats insostenibles dutes a terme en terra i mar. Per a gestionar els 
ecosistemes marins i costaners de manera sostenible, i protegir-los o restaurar-los quan sigui necessari, fa falta millorar el nostre 
coneixement sobre els ecosistemes i les seves reaccions a factors múltiples de pertorbació. Això s’aplica tant a la degradació local del 
medi litoral i marí com en els efectes globals sobre el medi marí associats al canvi climàtic. Aquest coneixement és imprescindible per a 



desenvolupar eines que permetin posar en pràctica accions que creïn resiliència, evitant situacions de no retorn i garantint així que els 
ecosistemes continuïn prestant els seus serveis per a la salut i el benestar de la societat i del planeta en el seu conjunt.  
 

Assoliment 3: Un oceà productiu, que sustenti de manera sostenible 
un subministrament d’aliments i una economia oceànica. L’oceà és un 
pilar clau en el desenvolupament econòmic mundial i el benestar i la 
salut de l’ésser humà en el futur, entre altres coses quant a la 
seguretat alimentària i els mitjans de subsistència per a centenars de 
milions de persones de les més pobres del món. Són essencials els 
coneixements i les eines per a donar suport a la recuperació de les 
poblacions marines explotades, amb pràctiques de pesca i aqüicultura 
sostenibles, al mateix temps que es protegeix la diversitat biològica 
essencial i els ecosistemes. L’oceà també proporciona béns i serveis 
fonamentals a una àmplia varietat d’indústries, com la indústria 
extractiva, l’energètica, el turisme, el transport i la farmacèutica. 
Cadascun d’aquests sectors té necessitats específiques en 
coneixements, tecnologia i innovació, així com en instruments de 
suport a la presa de decisions que minimitzin els riscos i optimitzin el 
desenvolupament d’una economia oceànica sostenible. Els governs 
també necessiten informació i instruments a fi d’orientar el 
desenvolupament d’economies oceàniques sostenibles i promoure els 
sectors marins.  
 

Assoliment 4: Un oceà predictible, que permeti a la societat 
comprendre i respondre a les seves condicions canviants. L’enorme 
volum de l’oceà no s’ha cartografiat ni observat adequadament, ni es 
comprèn plenament. És essencial millorar l’exploració i comprensió 
dels elements que controlen els canvis en l’oceà, inclosos els seus 
components físics, químics i biològics, i les seves relacions amb 
l’atmosfera i la criosfera, en particular en relació amb el canvi climàtic. 
Aquest coneixement va des de la línia litoral fins a l’alta mar i des de la 

superfície fins a les profunditats oceàniques, incloent condicions oceàniques passades, actuals i futures. La comprensió integral de les 
interconnexions i respostes en els ecosistemes oceànics sustentarà les prediccions necessàries per a una ordenació dinàmica dels 
oceans, adaptada als canvis en l’entorn i l’ús de l’oceà.  
 

Assoliment 5: Un oceà segur, on la vida i els mitjans de subsistència estan protegits dels perills relacionats amb l’oceà. Els perills 
hidrometeorològics, geofísics i biològics, així com els causats per l’ésser humà, tenen efectes devastadors, en cascada i insostenibles 
per a les comunitats costaneres, els usuaris dels oceans, els ecosistemes i les economies. La freqüència i intensitat canviants dels 
perills relacionats amb les condicions meteorològiques i amb el clima estan exacerbant aquests riscos. Es necessiten mecanismes i 
processos per a avaluar els riscos prioritaris, mitigar, predir i alertar sobre aquests perills, i formular les respostes flexibles per a reduir 
els efectes a curt i llarg termini en la terra i el mar. Això implica disposar de dades oceàniques de major densitat i millors sistemes de 
predicció, inclosos els relacionats amb el nivell del mar, les condicions meteorològiques marines i el clima, en temps gairebé real i a 
escales de dècades. Aquestes millores, acompanyades de l’educació, divulgació i comunicació, permetran formular polítiques i adoptar 
decisions encaminades cap a una major resiliència individual i comunitària.  
 

Assoliment 6: Un oceà accessible, amb un accés a informació, dades i tecnologia, sota els principis FAIR, que asseguren que 
aquestes siguin identiFicables, Accessibles, Interoperables i Reutilitzables. Les desigualtats formatives en ciències oceàniques i en el 
coneixement del nostre entorn han d’erradicar-se i per a això és imprescindible assegurar l’accés als coneixements, la tecnologia i a les 
dades fruit de l’experimentació i l’observació de l’oceà, al costat del coneixement precís dels seus orígens i control de qualitat. Això ha 
d’anar acompanyat de majors destreses i oportunitats de col·laborar en la recopilació de dades, la generació de coneixements i el 
desenvolupament tecnològic, en particular en països menys desenvolupats, regions sense accés al mar i petits estats illes, el benestar 
dels quals no és aliè al coneixement global del nostre planeta. La gestió, innovació i adopció d’estratègies i polítiques sostenibles 
millorarà amb una major i millor divulgació de coneixements oceànics entre la comunitat científica, els governs, els educadors, les 
empreses, el sector industrial i el públic general, tot contribuint als objectius socials relacionats amb el desenvolupament sostenible.  
 
Assoliment 7: Un oceà inspirador i estimulant, que la societat entengui i valori en relació amb el benestar humà i el desenvolupament 
sostenible. A fi de motivar un canvi de conducta i garantir l’eficàcia de les solucions formulades en el marc de la Dècada, és necessari 
un canvi profund en la relació entre la societat i l’oceà. Això es pot aconseguir mitjançant enfocaments basats en la cultura marina, 
eines tradicionals i innovadores d’educació i sensibilització, i mesures per a garantir un accés físic equitatiu a l’oceà. Aquests 
enfocaments, en conjunt, generaran una comprensió més àmplia dels valors econòmics, socials i culturals de l’oceà per part de la 
societat, i de la multitud de funcions que exerceixen per a defensar la salut, el benestar i el desenvolupament sostenible. Aquest resultat 
posarà en relleu la bellesa i el caràcter inspirador de l’oceà, influint així en la pròxima generació de científics, responsables polítics, 
funcionaris governamentals, administradors i innovadors. 
 



RECULL DE PREMSA 
 
   Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número 162 dins de la col·lecció, que porta el títol “La protecció dels oceans”.   
Es tracta d´informacions i articles d´opinió publicades als diaris Ara, El Punt Avui, La Vanguardia, El País, al digital Vilaweb, i al web de la CCMA, des 
del desembre del 2021 a l´agost d´enguany.  
   Fan referència a les cimeres, reunions i campanyes que es realitzen per protegir els oceans. 
   Sembla que l´ONU i altres instàncies internacionals estan treballant per intentar protegir oceans i mars en el període 2021-2030 en l´anomenada 
 Dècada de les Ciències de l’Oceà per al Desenvolupament Sostenible. De moment, a finals d´agost, no s´ha pogut aconseguir cap acord a les 
Nacions Unides. Esperem que ben aviat es reprenguin les negociacions i finalment s´aconsegueixi un bon acord. 
   Com a complement, reproduïm a continuació una entrevista a Josep Lluís Pelegrí, director de l´Institut de Ciències del Mar, important centre 
d´investigació amb seu a Barcelona, publicada el maig del 2021 al diari El Punt Avui. 
 

“L’oceà forma part de la nostra vida integral” 
Si no canviem la manera de ser, la Terra evolucionarà cap a un estat en què nosaltres no serem sostenibles 
La ciència ha de ser reflexiva, inclusiva i transformadora 
JOSEP LLUÍS PELEGRÍ 
DIRECTOR DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES DEL MAR 
URE COMAS – BARCELONA - 14 maig 2021 

 
Pelegrí a la seu de l’Institut de Ciències del Mar, ubicat a la Barceloneta, a primera 
línia de mar. JUANMA RAMOS. 
 
   Nascut a Caracas, fill d’emigrants catalans que van marxar per la recessió 
econòmica dels anys cinquanta, i després d’estudiar física, va treballar i conti-
nuar formant-se en diferents indrets, com els Estats Units, el Regne Unit o les 
Canàries. El 2003 va arribar a Catalunya, d’on mantenia, a més dels contactes 
familiars, el vincle de la seva llengua materna. Professor universitari, investiga-
dor, director de tesis i màsters, autor de diversos llibres i articles, Josep Lluís 
Pelegrí va arribar a la direcció de l’ICM el 2018. 

Com va anar a parar a la direcció de l’ICM? 
La direcció és un lloc que d’entrada no és gaire atractiu perquè has de fer moltes coses burocràtiques, d’administració, de gestió de perso-
nal, però és un lloc que també permet reorientar una mica cap on vols que vagi el centre, no només sobre la part científica o d’organit-
zació, sinó també sobre la implicació que ha de tenir com un centre transformador. 
Un centre transformador? 
Una de les coses que jo ja tenia clares i que ara tinc més clara des que soc a la direcció, és que la recerca està molt bé i és molt important 
potenciar el coneixement, perquè sense ell no anem enlloc, però hem de ser capaços de fer arribar aquest coneixement a la gent i motivar-
la mitjançant la seva participació i la seva sensibilitat. Motivar-la per la rellevància que té la natura i particularment els oceans com a part 
essencial integral de la natura. Si no fas aquest compromís com a centre, de sortir de la teva bombolla científica i dir que vols ser un centre 
participatiu socialment, implicat en l’entorn i d’alguna manera transformador, i fer una sèrie d’accions perquè la societat miri els oceans 
d’una manera diferent, els respecti i actuï conseqüentment amb aquesta harmonia d’home-societat-natura, si no som capaços com a cen-
tre de potenciar això, quedem molt curts. 
Per què? 
Perquè, per exemple, quan parlem ara de canvi climàtic, canvi global..., en tot això, de solucions correctives se’n poden proposar moltes, 
però cap serà realment efectiva si no fem una prevenció i un canvi d’hàbits. Si no hi ha un canvi d’hàbits de la societat, ja podem inventar-
nos tot el que vulguem que el desenllaç ja sabem quin serà. 
Per exemple, quin canvi d’hàbits? 
Com a centre, aquesta recerca d’excel·lència que fem no servirà de res si no som capaços d’interaccionar amb altres actors, des de 
filòsofs fins a artistes, també òbviament l’administració i molt especialment les associacions i la societat civil. Que sigui la societat civil 
qui digui, per exemple: “Jo aposto per un canvi de model de societat que no vol consumir peixos de xarxes d’arrossegament que agafen 
tot tipus de peix i destrossen tot l’ecosistema. Això és una aposta meva individual i meva com a societat i soc partidari que les confraries 
que aposten per una pesca sostenible tinguin algun tipus de suport i que la gent pugui adquirir aquest tipus de productes en contra 
d’altres que són molt més econòmics però ho destrossen tot.” I així tot un seguit d’altres decisions, com comprar una cosa de comerç just, 
etcètera. Aquest és el tipus de canvi que hem de buscar. 
Què han fet en aquest sentit? 
Ho estem treballant molt i hi posem molta energia. No és senzill, perquè portes una dinàmica de molts anys com a centre de recerca tradi-
cional en la teva bombolla, però hem aconseguit coses molt interessants. Ara comencem a tenir a una xarxa amb els veïns, associacions, 
la biblioteca, el centre cívic...; formem una xarxa d’escoles marines per potenciar tota la Barceloneta, i, d’altra banda, també fem accions 
amb clubs esportius d’activitats sostenibles, amb gent que treballa en activitats subaquàtiques i també amb l’Ajuntament de Barcelona, 
que s’ha de reconèixer que té molt clara la seva política de sostenibilitat i de col·laboració. En aquesta línia, tenim expectatives de crear en 
un futur un centre, un espai de cara a aquesta ciència transformadora. Volem que la ciència no sigui solament reflexiva, és a dir que no 
només generi ciència potent i de qualitat, sinó que també sigui inclusiva, que la gent hi participi en tots els nivells i acabi sent transforma-
dora. O sigui, reflexiva, inclusiva i transformadora. 
L’ICM té 70 anys d’història i ha participat en nombrosos projectes. És molt difícil destacar-ne alguns? 
Són molts anys d’història i destacant-ne algun segur que quedaré malament, però, per exemple, d’aquests anys recents, aquí tenim el Bar-
celona Expert Center, on es processen i des d’on es distribueixen dades de salinitat superficial i d’humitat de la superfície de la Terra i sali-
nitat superficial dels oceans a tota la comunitat internacional. També hi ha una participació molt potent en programes internacionals com 
el Tara Oceans, de la part biogenòmica de tots els oceans; campanyes al voltant del món i molt especialment al Mediterrani i l’Atlàntic de 
recollida de tot tipus de mostres, o, per exemple, un projecte molt interessant que fa anys que s’està treballant de cogestió de les confra-



ries. Catalunya té un sistema de cogestió de pesqueries que és únic, espectacular, i en què la ciència, la recerca en aquest cas, les confra-
ries i la Generalitat s’han posat d’acord perquè hi hagi una pesca sostenible. I això és gairebé únic en tot el Mediterrani. 
Entre les línies d’investigació hi ha... 
L’oceà com el component principal de la Terra. La Terra té un 70% de la superfície coberta d’aigua, però entre el 95% i el 97% és al subsòl. 
S’ha de pensar que la tercera part de l’aigua que plou sobre les masses continentals ve dels oceans. Si a la Terra només s’evaporés i es 
precipités, al cap d’uns anys s’assecaria perquè s’evapora molt més del que precipita. Quan pensem en l’oceà el pensem com alguna cosa 
aïllada, quan realment forma part de la nostra vida integral. 
Fins a quin punt l’activitat humana afecta els oceans i el planeta? 
L’impacte antròpic sobre el nostre planeta és extraordinari. Es pot parlar de dos tipus d’impacte: de canvi climàtic i de canvi global. 
Bàsicament tot l’impacte climàtic ens ve de l’excés de crema de combustibles fòssils i d’activitats que fan augmentar la quantitat de gasos 
hivernacle que hi ha a l’atmosfera, i això té una sèrie de repercussions perquè hi ha més escalfament i puja el nivell del mar o, en haver-hi 
més CO2, hi ha més introducció de carboni als oceans i per tant més acidificació. I això té un impacte sobre una sèrie de poblacions i sobre 
la circulació, que farà que segurament hi hagi zones que tindran menys oxigenització. Pel que fa al canvi global, és l’impacte directe de 
l’acció antròpica en qüestió de degradar el medi ambient, per exemple amb contaminants a l’aigua, construccions insostenibles al litoral, 
de pesca no sostenible que destrueix el fons marí, o els plàstics i els materials pesants, tot tipus de contaminants. Per exemple, el Mediter-
rani és una conca que té una concentració important de mercuri i això preocupa perquè hauria de ser un oceà en miniatura amb unes con-
dicions de protecció molt especials que malauradament no té. 
Quin és l’escalfament de l’oceà? 
Els oceans són uns grans reguladors del nostre planeta perquè tenen una important capacitat d’absorbir calor. Sí que la temperatura en la 
superfície ha augmentat una mica més, especialment en regions d’altes latituds. Les prediccions són que d’aquí a finals de segle el canvi 
serà molt més gran. Ara, en qüestió d’un centenar d’anys la temperatura del planeta pujarà, si tot va com va, sobre els tres i mig o quatre 
graus de temperatura de mitjana, i és moltíssim. Això tindrà un impacte, entre altres coses, en la quantitat de desglaç. Afortunadament, de 
moment, la major part és de gel marí que està flotant a l’aigua, el desglaç àrtic; però el problema és quan es desglaci, que ja està passant, 
glaç continental sobre Groenlàndia, però sobretot el de sobre l’Antàrtida. Hi ha molt glaç, i això sí que implicaria una puja del nivell del mar 
important. Ara, no tant com a vegades la gent exagera, perquè es diuen coses que són un disbarat. Estem parlant de 60, 70, 80 centímetres 
o 1 metre a finals de segle. Amb la pèrdua de glaç també es perd molta biodiversitat en altes latituds. 
Expliqui alguna cosa que desconegui dels oceans. 
Segur que cada investigador dirà una cosa diferent. A mi, per exemple, em fascina la seva complexitat. A la terra, els hàbitats estan més 
fragmentats perquè hi ha menys connectivitat i això fa que, per exemple, hi hagi molta més biodiversitat. En canvi, a l’oceà, en ser una 
cosa fluida, hi ha molta més connexió encara que pugui trigar desenes, centenars d’anys l’aigua d’anar d’una punta a l’altra de l’oceà. Mal-
grat tot, és una connexió que sempre s’estableix. Tots som majoritàriament líquid, aigua... Hi ha molts animals en què el noranta i escaig 
per cent del seu cos és aigua, animals que tenen tot el seu sistema circulatori fet de líquid sense conductes tancats. Hi ha tot aquest flux 
d’aigua i de tot tipus de propietats... Doncs a mi em fascina com aquest sistema s’organitza. Aquest penso que és un dels reptes a enten-
dre. De la mateixa manera que nosaltres estem organitzats com a éssers vius, doncs pensar la Terra com està organitzada com a ésser viu. 
Em sembla molt interessant, aquest concepte de la vida com a procés, més que de la vida com a entitat, i penso que el millor exemple que 
tenim de la vida com a procés és precisament la Terra. 
Hi ha diferents veus que vinculen la pandèmia amb la crisi mediambiental. 
Totalment d’acord. Jo ho vincularia tot a l’estabilitat del sistema. El sistema és viu, la Terra és un ésser viu, jo no en tinc cap dubte. Hi ha 
gent que parla que és un sistema complex, per mi és un ésser viu. Els éssers tenen una intel·ligència vital que contínuament es va autoa-
justant, van progressant, i la Terra ha evolucionat. Quan parlem de la Terra parlem de tots, tots en som part integral. Nosaltres som un ele-
ment aïllat de tot un sistema que és viu. Estem contínuament intercanviant vida entre jo i la natura: energia, matèria, informació..., fins i tot 
podríem parlar que intercanviem ànimes, si vols, però això ja hi hauria gent que diria que no hi creu, però hi podem creure perfectament... 
Hi ha tot un flux de moltes propietats, però aquest ésser viu que és el planeta nosaltres d’alguna manera l’estem alterant. La Terra, en el 
moment en què li fas una pertorbació molt forta, doncs busca un nou sistema d’estabilitat. Contínuament li estem fent pertorbacions molt 
fortes. Doncs què passarà? Doncs, si no canviem la manera de ser, la Terra evolucionarà cap a un estat en què nosaltres no serem soste-
nibles de cap manera. Perquè l’evolució de la raça humana no serà tan ràpida per estar adaptada a un nou sistema climàtic. Quan es parla 
de conceptes com “One ocean, one health”, en el fons el que estem dient és que la salut de tot el planeta, i en particular de l’espècie 
humana, depèn que el sistema estigui en una harmonia. Depèn de nosaltres. 
Com hi hem d’incidir? 
Jo crec que és molt important tenir un coneixement millor de com funciona el sistema. Estem parlant de tots aquests estudis de recerca 
bàsica que es fan en totes les línies, i ara hem vist claríssimament que és molt important tota la capacitat que ha tingut la comunitat inter-
nacional de desenvolupar en un termini molt curt una vacuna per una malaltia infecciosa com aquesta. Però això no és suficient. Tot 
aquest coneixement està molt bé i ens pot portar a accions correctives, per exemple, quan parlem de pujar el nivell del mar, doncs potser 
estaríem parlant de sistemes costaners que siguin més resilients... Però aquí l’única solució a llarg termini és que la societat es plantegi 
clarament què és el que vol ser. 
I aquí hi torna el paper dels centres de recerca. 
Sí, com ja he dit, en la situació actual hem de buscar quin ha de ser el nostre paper dins aquesta nova societat que entre tots plegats hem 
de construir, i crec que el nostre és generar coneixement per entendre millor fins on podem arribar i com corregir i curar, però, també, 
generar consciència que tots formem part d’aquest sistema harmònic i compartit. Formem part de la natura, que és de tots, no és de ningú 
i no està al nostre servei. Si veig que en formo part, llavors és quan penso que l’he de cuidar, fer-la créixer i que la meva especialització, 
individualitat i el que em diferencia de la resta és simplement la meva aportació personal a aquest tot. Sí que som diferents, però formem 
part del tot. 
A primera línia 
   L’Institut de Ciències del Mar és un centre del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) que des de fa un any compta amb l’acreditació 
d’excel·lència Severo Ochoa i on treballen 250 persones, a més d’un nombre important d’estudiants de màsters, doctorats o treballs de grau. Ubicat 
a primera línia de mar, a la Barceloneta, és el primer centre de recerca de l’Estat en termes de producció científica i, segurament, el més important de 
tota la Mediterrània. Aixoplugat sota el paraigua del Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals, juntament amb la Unitat de Tecnologia 
Marina, situa l’edifici com un hub de coneixement marí únic a l’Estat en termes de producció científica i de serveis a la comunitat científica marina. 
 



ODONATS 
 

   Com ja hem informat altres vegades, dins la plataforma de recollida d´observacions de les diverses espècies d´animals i plantes, actualment 
denominada Minka, la nostra associació va crear diversos projectes. Dins del projecte “Invertebrats de Torrelles de Llobregat” es poden introduir 
observacions de tota mena d´invertebrats. A partir del mes passat, en aquest full informatiu, vam iniciar la publicació de les observacions de les 
diverses espècies de papallones diürnes, de la científicament denominada com a superfamília Papilionoidea, dins de l´ordre dels lepidòpters. 
   Aquest mes ens fem ressò d´una altra branca dels invertebrats, els odonats. Les libèl·lules tenen diversos noms populars i recordem que, en el 
nostre entorn local, es feia servir sovint el d´Estiracabells. 
   A continuació reproduïm una informació del web de l´associació Oxygastra, sobre aquesta entitat, i la llista de les espècies d´odonats que es poden 
trobar a Catalunya. 
   Finalment, a la pàgina següent, reproduïm les observacions d´odonats del nostre entorn recollides a Minka durant el mes de juliol. 
 

   Oxygastra, grup d'estudi dels odonats de Catalunya, és un grup format el juny del 2003 i 
incorporat a la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN) com a grup de treball des del 
gener del 2005, amb la finalitat d'estudiar i difondre el coneixement i la conservació dels 
odonats, popularment coneguts com a libèl·lules, espiadimonis o cavallets del diable.  
   Què vol dir Oxygastra? 
     La Oxygastra curtisii Dale, 1834, és una libèl·lula de la familia dels Cordulids força 
estesa al territori català i de gran interés de conservació. És una de les poques espècies 
d'odonat protegides per la legislació europea. 
     A la primera sortida dels odonatòlegs que van formar el grup d'estudi dels odonats l'any 
2003 es va observar un esparver d'aigua, Oxygastra curtisii, als aiguamoixos de la Moixina 
al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i va donar peu a utilitzar el seu nom 
per identificar-nos. 
 
Baix Empordà 2004.Oxygastra. 

 
LLISTA D'ESPÈCIES CITADES A CATALUNYA (llista actualitzada fins el 2017).  
 
Família CALOPTERYGIDAE 
Damisel·la endolada  /  Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825) 
Damisel·la blava  /  Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873 
Damisel·la enguantada  /  Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) 
 
Família LESTIDAE 
Alaestès verd  /  Lestes barbarus (Fabricius, 1798) 
Alaestès robust  /  Lestes dryas Kirby, 1890 
Alaestès fi  /  Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 
Alaestès petit  /  Lestes virens (Charpentier, 1825) 
Vimetaire occidental  /  Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) 
Cavallet d'hivern comú  /  Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 
 
Família COENAGRIONIDAE 
Donzell del gat  /  Coenagrion caerulescens (Fonscolombre, 1838) 
Donzell llancer  /  Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) 
Donzell mercurial  /  Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 
Donzell de ferradura  /  Coenagrion puella (Linneo, 1758) 
Donzell de ratpenat  /  Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) 
Donzell de trinxant  /  Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 
Ferrer cama-roig  /  Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) 
Patge de copa  /  Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 
Ullblau  /  Erythromma  lindenii (Selys, 1840) 
Ullviu petit  /  Erytrhromma viridulum (Charpentier, 1840) 
Llantió elegant  /  Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 
Llantió iberomagribí  /  Ischnura graellsii (Rambur, 1842) 
Llantió petit  /  Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 
Ferrer camanegre  /  Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 
 
Família PLATYCNEMIDIDAE 
Polaines ruborós  /  Platycnemis acutipennis Selys, 1841 
Polaines lívid  /  Platycnemis latipes Rambur, 1842 
Polaines blau  /  Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 
 
Família AESHNIDAE 
Espiadimonis blau  /  Aeshna affinis Vander Linden, 1820 
Espiadimonis de fanal  /  Aeshna cyanea (Müller, 1767) 
Espiadimonis ataronjat  /  Aeshna  isosceles (Müller, 1767) 
Espiadimonis de mollera  /  Aeshna juncea (Linneo, 1758) 
Espiadimonis tardorenc  /  Aeshna mixta Latreille, 1805 
Emperador divagant  /  Anax ephippiger (Burmeister, 1839) 
Emperador blau  /  Anax imperator Leach, 1815 
Emperador menor  /  Anax parthenope Selys, 1839 
Espectre clar  /  Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) 
Estiracabells  /  Brachytron pratense (Müller, 1764) 

Família GOMPHIDAE 
Rodadits esperonat  /  Gomphus graslinii Cambur, 1842 
Rodadits groc  /  Gomphus simillimus Selys, 1840 
Rodadits de bassa  /  Gomphus pulchellus Selys, 1840 
Tallanassos gros  /  Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) 
Tallanassos petit  /  
Onychogomphus forcipatus unguiculatus Vander Linden, 1820 
Tallanassos d'areny  /  Onychogomphus costae Selys, 1885 
 
Família CORDULEGASTRIDAE 
Passabarrancs comú  /  Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 
Passabarrancs bidentat  /  Cordulegaster bidentatus Selys, 1843 
 
Família CORDULIIDAE 
Maragda envellutada  /  Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) 
Maragda lluent  /  Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) 
Esparver d'aigua  /  Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 
 
Familia MACROMIIDAE 
Xanquer europeu  /  Macromia splendens (Pictet, 1843) 
 
Família LIBELLULIDAE 
Libèl·lula quadrimaculada  /  Libellula quadrimaculata Linneo, 1758 
Libèl·lula ampla  /  Libellula depressa Linneo, 1758 
Libèl·lula d'ulls grisos  /  Libellula fulva Müller, 1764 
Parot cuanegre  /  Orthetrum cancellatum (Linneo, 1758) 
Parot blau  /  Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) 
Parot pruïnós  /  Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 
Parot nervat  /  Orthetrum nitidinerve (Selys, 1841) 
Parot de xarreteres  /  Orthetrum crhysostigma (Burmeister, 1839) 
Carablanc petit  /  Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) 
Carablanc d'escudet  /  Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 
Pixaví alabarrat /  Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) 
Pixaví sanguini  /  Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 
Pixaví safranat  /  Sympetrum flaveolum (Linneo, 1758) 
Pixaví nervat  /  Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 
Pixaví estriat  /  Sympetrum striolatum  (Charpentier, 1840) 
Pixaví muntanyenc  /  Sympetrum vulgatum ibericum Ocharan, 1985 
Pixaví llis  /  Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 
Pixaví de lligacama  /  Sympetrum sinaiticum Dumont, 1977 
Sagnador escarlata  /  Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 
Pipa vinosa  /  Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1805) 
Pipa aureolada  /  Trithemis kirbyi (Selys, 1891) 
Gallardet negre  /  Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825) 



Observacions d´Odonats recollides al projecte “Invertebrats de Torrelles de Llobregat” durant el mes de juliol. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parot cuanegre (Orthetrum cancellatum) fotografiat a can Mas.   Pixaví de lligacama (Sympetrum sinaiticum) fotografiat al camí del cementiri. 
Diumenge, 31 de juliol del 2022, a les 10,08 hores.    Dijous, 28 de juliol del 2022, a les 18,46 hores. 
Observadora: Neus Planas      Observadora: Neus Planas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passabarrancs comú (Cordulegaster boltonii) fotografiat a la Cooperativa.  Damisel·la endolada (Calopteryx haemorrhoidalis) fotografiat a les Sorres. 
Dilluns, 25 de juliol del 2022, a les 10,46 hores.    Diumenge, 17 de juliol del 2022, a les 18,57 hores. 
Observadora: Neus Planas      Observador: Vicenç Roig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagnador escarlata (Crocothemis erythraea) fotografiat a la mina de can Soler. Parot pruïnós (Orthetrum brunneum) fotografiat a les Camanyes. 
Divendres, 8 de juliol del 2022, a les 11,37 hores.    Dissabte, 7 de juliol del 2022, a les 18,56 hores. 
Observadora: Neus Planas      Observador: Vicenç Roig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damisel·la endolada (Calopteryx haemorrhoidalis) fotografiat a les Sorres.  Pixaví de lligacama (Sympetrum sinaiticum) fotografiat a can Güell.  
Dimarts, 5 de juliol del 2022, a les 11,27 hores.    Divendres, 1 de juliol del 2022, a les 9,59 hores. 
Observadora: Neus Planas      Observadora: Neus Planas 
 

 



QUALITAT BIOLÒGICA DE LA RIERA DE TORRELLES 
 

     El divendres, 5 d´agost, a Torrelles de Llobregat, 
va caure una pluja de 7 l/m2.. Després de força 
temps sense ploure el suficient per fer córrer l´aigua, 
aquesta pluja va permetre netejar embornals i 
clavegueres del nucli urbà. 
   Com sempre, aquesta aigua de la pluja, si més no 
en una part, va a parar a la riera. 
   Aquell dia devia córrer una glopada d´aigües 
brutes. L´endemà es va trobar un peix mort en un 
pèlag de la riera al costat del nucli urbà. 
 
Exemplar de Barb cua-roig (Barbus haasi) de 16 cm. trobat 
mort el dissabte, 6 d´agost, a prop del raval Roig. 
 
   Tot i això, al mateix lloc hi havia més exemplars de 
peixos vius. 
   En el tram central de la riera, el que va des del 
raval Roig fins el pont del Saltador, ja en terme de 
Sant Vicenç dels Horts, hi corre l´aigua superficial 
contínuament, durant tot l´any. 
   Una mostra, és que enguany, després de dos anys 
continuats de sequera, hi continua havent l´aigua 
suficient perquè hi continuï una població nombrosa 
de fauna piscícola. 
   També s´hi poden observar amfibis i invertebrats 
aquàtics. 
    
Exemplar de Barb cua-roig (Barbus haasi) fotografiat el 
dissabte, 6 d´agost, a la zona de la font del Cucut. 
 
   El mes passat publicàvem unes observacions de 
peixos fets a la riera de Torrelles i reproduíem els 
mapes de distribució de dues espècies de peixos 
existents a la conca del riu Llobregat: el Barb de 
l´Ebre i el Barb cua-roig.  
   En aquests mapes de Catalunya, no es reflectia la 
riera de Torrelles. L´últim afluent del marge dret del 
riu Llobregat, que es marcava al mapa, era la riera 
de Cervelló. 
   En canvi, a l´obra “Els peixos dels rius i les zones 
humides de Catalunya. Qualitat biològica i 
connectivitat fluvial” de M. Ordeix, C. Solà, M. 
Bardina, A. Casamitjana i A. Munné (editors), si que 
es marca, als mapes hidrogràfics que il·lustren el 
text,  la riera de Torrelles. 
   Aquest llibre, editat per l´Agència Catalana de 
l’Aigua, el Centre d’Estudis dels rius Mediterranis - 
Museu del Ter i Eumo Editorial, amb el patrocini de 
la Fundació Catalunya - La Pedrera, recull els 
resultats dels estudis, fets fins el 2010, sobre els 
peixos continentals de Catalunya. 
 
Exemplars de Barb cua-roig (Barbus haasi) fotografiats el 
dissabte, 14 d´agost, a can Gallina. 
 

   Ens ha sobtat que, en aquesta obra esmentada,  
als mapes indicadors de la qualitat biològica dels 
diversos rius i afluents, mitjançant els peixos, es 
marqui la riera de Torrelles amb el color blau, “Molt 
bo”, la qualitat màxima, tant per la presència de 
peixos autòctons (Índex IBICAT2010) com per 
l´absència de peixos d´espècies exòtiques invasores 



(Índexs de biopol·lució).  

 
Captura de pantalla d´un fragment del web del Museu del Ter sobre els peixos continentals autòctons de Catalunya potamòdroms. 

 

   Per realitzar el càlcul de l’índex IBICAT2010 cal fer un treball de camp que 
requereix les dades d’una pesca elèctrica efectuada en un tram de riu de 
com a mínim 100 metres de longitud, la determinació i el recompte de les 
espècies capturades, la mesura de les característiques biomètriques dels 
peixos, l’observació del seu estat de salut i el càlcul de densitats i biomassa. 
   Tenint en compte això, seria molt interessant accedir a les dades de 
l´estudi realitzat a la riera de Torrelles. 
   Potser també hi va influir la pluja caiguda els anys 2008 (738 l/m2), 2009 
(567 l/m2) i 2010 (716 l/m2) similar o bastant per sobre de la mitjana. 
   En aquells anys, i els anteriors, es va fer una bona feina des de l´ANT, 
avisant constantment sobre els vessaments d´aigües residuals a la riera i, 
quan es van fer les obres del col·lector general, aconseguint que un petit 
tram del col·lector, en un dels punts més delicats, es construís el seu traçat 
per fora del llit de la riera. 
 
A l´esquerra, un dels vessaments d´aigües residuals a la riera, al raval Roig, observats 
sovint,  i del qual calia avisar a les administracions. 
 

   També l´any 2014 es va fer una exposició a la Biblioteca Pompeu Fabra 
amb el títol “Els valors naturals de la riera de Torrelles i els seus problemes”. 
   En canvi, no es va poder incidir gens en les obres de reparació del 
col·lector d´aigües residuals iniciades a principis de l´any 2021. Com que no 
era obra nova, no es va obrir cap procés de participació, i des de l´ACA 
l´AMB i les empreses que desenvolupaven els treballs no es va tenir prou 
cura envers els valors naturals de la riera, tot i que, en cap moment, no es 
van vessar aigües residuals. 
 
A l´esquerra, les obres del nou col·lector general, al raval Roig, que de forma 
excepcional, entre la rotonda de Cesalpina i la gasolinera, el seu traçat passa per fora 
del llit de la riera, per camins i horts. La resta del traçat passa constantment per dins la 
riera. 

 
A l´esquerra, 
imatge i cartell 
de l´exposició 
sobre la riera, a 
la biblioteca, 
l´any 2014. 
 
 
 
 



  
  
A dalt i a l´esquerra, imatges de les obres de reparació del col·lector general, fetes l´any 2021, entre la 
gasolinera i el Saltador. Per realitzar els treballs es va obrir pas per a les màquines, per dins el llit de 
la riera, o pel costat, abocant rocalla i graves de granit, per superar les rescloses i travessar la riera. 
No sabem si van tenir en compte els punts on hi havia fauna piscícola. 
 
 
 
 
 
 
 

   A continuació reproduïm la informació publicada a l´obra sobre els índexs esmentats i els mapes de Catalunya amb els rius marcats 
segons la qualitat dels índexs. 
   Als mapes, molt poc detallats, cal tenir en compte que la riera de Torrelles, és l´últim afluent del marge dret del riu Llobregat. 
 

Índex IBICAT2010  
   És habitual avaluar la qualitat biològica de 
les masses d’aigua fent servir la comunitat 
de peixos. Molts dels índexs biològics 
deriven o s’inspiren en l’índex d’integritat 
biòtica (IBI; Fausch i altres, 1984). 
Sintèticament, la integritat biòtica és la 
capacitat que té un ecosistema de mantenir 
la comunitat original. Fa referència a la 
capacitat de suportar o mantenir una 
comunitat d’organismes equilibrada, 
integrada i adaptativa, amb una composició 
específica, diversitat i organització funcional 
comparable a la de l’hàbitat natural de la 
regió (Karr i altres, 1986).  
   Aquest índex combina diferents mètriques 
i fa servir els paràmetres més rellevants 
d’acord amb les pressions humanes 
existents al medi. Es considera que els 
sistemes amb una integritat biòtica elevada 
poden suportar i/o recuperar-se ràpidament 
de la majoria de les pertorbacions, ja siguin 
naturals o d’origen antròpic, contràriament 
als sistemes amb una integritat biòtica 
baixa, que quan són pertorbats és molt 
probable que canviïn a estats fins i tot més 
degradats.  

   De l’IBI originari, emprat àmpliament als EUA, n’han derivat altres índexs similars, adaptacions regionals per a Flandes (Belpaire i altres, 2000), 
Portugal (FIBIP; Oliveira i altres, 2007), els rius mediterranis i el cas de Catalunya en particular, l’IBICAT2010 (Sostoa i altres, 2010).  
   L’índex IBICAT2010 prové d’una primera versió provisional (Sostoa i altres, 2003). Ha estat desenvolupat per l’Agència Catalana de l’Aigua en 
conveni amb diferents universitats (Barcelona, Girona i Lleida) i un centre de recerca (Unitat d’Ecosistemes Aquàtics de l’IRTA a Sant Carles de la 
Ràpita).  
   L’índex IBICAT2010 valora la qualitat dels rius sobre la base del seu poblament de peixos (espècies i densitats presents) i es fonamenta en l’ús de 
diverses mesures d’aquest poblament —denominades mètriques— referents a la riquesa d’espècies autòctones o introduïdes i als seus requisits 



ecològics: hàbitat òptim per a la seva reproducció, tipus d’alimentació, tipus de migració, grau de tolerància als canvis en la qualitat de l’aigua, etc.    
Per tal d’evitar la influència biogeogràfica i aconseguir valorar la qualitat independentment de la conca de què es tracti, les mètriques emprades no es 
refereixen a espècies sinó a les seves característiques funcionals (guilds), és a dir, als seus requisits ecològics, que poden coincidir entre espècies 
diverses d’indrets diferents. Així, de la mateixa manera que el poblament de peixos autòctons pot variar entre conques diferents i entre els trams alts, 
mitjans i baixos, per exemple, el sistema de valoració més adient –les mètriques– també canvia per a diverses tipologies de trams de riu. Per a cada 
tipus de riu, es trien aquelles mètriques que millor responen a les alteracions del medi, de manera que en combinar-les adequadament s’obtingui una 
valoració de la qualitat entre molt bona i dolenta.  
   El càlcul de l’índex IBICAT2010 requereix les dades d’una pesca elèctrica efectuada en un tram de riu de com a mínim 100 m longitud (coneixent-
ne l’amplada mitjana): la determinació i el recompte de les espècies capturades, la mesura de les característiques biomètriques (longitud furcal —en 
mm— i pes —en grams—) dels peixos, l’observació del seu estat de salut (lesions, paràsits, deformitats) i el càlcul de densitats (individus/hectàrea) i 
biomassa (quilograms/hectàrea).  
   Potencialment, permet calcular la tipologia de qualsevol massa d’aigua d’una conca mediterrània, i pel fet de no estar basat en una tipologia 
prèviament establerta, l’índex IBICAT2010 també es pot calcular en altres àrees de fora de Catalunya (Sostoa i altres, 2010). A l’annex 1 hi ha 
informació més detallada del càlcul d’aquest índex. 
Índexs de biopol·lució  
   L’interès en els índexs de biopol·lució va sorgir a Catalunya amb l’objectiu de delimitar-hi la problemàtica de les espècies exòtiques invasores als 
àmbients aquàtics continentals i la relació que, per exemple, hi poden tenir les repoblacions piscícoles.  
   El seu càlcul consisteix a determinar els rangs de qualitat existents en una sèrie d’índexs creats i provats a la Unió Soviètica i a diversos països de 
la Unió Europea.  Concretament, per al cas de Catalunya es va considerar l’interès de fer-ne servir dos (Agència Catalana de l’Aigua i Rodríguez-
Labajos, com. pers. 2010): l’índex Site-specific Biological Contamination (SBC) i l’índex Integrated Biopollution Risk (IBPR; Panov i altres, 2009).  
   L’índex Site-specific Biological Contamination (SBC) va ser elaborat per avaluar la contaminació biològica de masses d’aigua amb relació a la 
contaminació per part de nous taxons i el seu grau d’abundància (Arbaciauskas i altres, 2008). Segons la proporció d’ordres taxonòmics al· lòctons a 
cada comunitat i l’abundància relativa d’individus al·lòctons, l’estat ecològic de cada localitat pot disminuir de “molt bon estat” (índex SBC = 0, 
absència d’espècies al·lòctones) a “mal estat” (índex SBC = 4, presència d’ordres taxonòmics al·lòctons o abundància relativa d’individus al·lòctons 
superiors al 50%).        
   L’índex Integrated Biopollution Risk (IBPR) és recomanat per a l’estimació de l’estat ecològic de masses d’aigua basada en el risc de biopol·lució, 
considerant les espècies al·lòctones com a pressions específiques (Panov i altres, 2009).     
  D’aquesta manera:  
   a) Quan cap espècie al·lòctona és present al punt de mostreig de la massa d’aigua, llavors l’índex IBPR té un valor de 0 (no hi ha risc de 
biopol·lució: condicions de referència o “molt bon” estat ecològic, segons la interpretació literal de la Directiva marc de l’aigua).  
   b) Si les especies al·lòctones d’unes determinades llistes (“grises” o “blanques”) són presents en baixes abundàncies relatives (inferiors al 20% de 
l’abundància total d’espècies al·lòctones i autòctones en el conjunt de la comunitat), llavors l’índex IBPR equival a 1 (risc de biopol·lució baix: això ha 
de correspondre al “bon” estat ecològic d’una massa d’aigua).  
   c) Si hi ha una alta abundància relativa d’espècies al·lòctones (superior al 20%) d’una determinada llista (“gris”), llavors l’IBPR val 2 (risc de 
biopol·lució moderat: estat ecològic “mediocre”).  
   d) Quan són presents a la comunitat les espècies al·lòctones de la llista “negra”, l’índex IBPR pot ser estimat en un valor de 3 en una situació d’una 
baixa abundància relativa d’aquestes espècies (risc de biopol·lució alt: estat ecològic “deficient”).  
   e) L’índex IPBR val 0 de 4 en una situació d’una alta abundància relativa d’espècies de la llista “negra” (risc de biopol·lució molt alt: estat ecològic 
“dolent”), amb el mateix 20% de llindar per a abundàncies relatives “baixes” i “altes”. 

 



PARC NATURAL DE COLLSEROLA 
 

   Depana s´oposa a la requalificació i a la construcció de l´equipament del Centre d´acollida d´animals de companyia en sol inclòs dins 
el Parc Natural de Collserola. 
   A continuació reproduïm la informació publicada al seu web. 
 

DEPANA denuncia la il·legalitat del projecte de Centre d’Acollida d’Animals de Companyia a Montcada i Reixac 
Alerta que el pla especial amenaça els valors ambientals, territorials i urbanístics del Parc Natural de Collserola  
DEPANA ha presentat un recurs contenciós administratiu perquè el pla urbanístic de l’equipament es declari nul 
L’entitat reclama un CAACB en un altre emplaçament, com seria l’aparcament de l’antic parc d’atraccions de Montjuïc 
jul. 19, 2022  

   DEPANA ha presentat un recurs contenciós 
administratiu contra el pla especial urbanístic del nou 
Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 
Barcelona (CAAB) que es vol construir a Montcada i 
Reixac pels costos ambientals del projecte. L’entitat 
alerta que el pla vulnera la normativa urbanística, 
territorial i sectorial i afirma és il·legal pel fet d’ubicar 
el nou equipament a l’espai protegit del Parc Natural 
de la Serra de Collserola, inclòs al PEIN i a la Xarxa 
Natura 2000. En concret, assegura que el nou 
recinte de CAACB “tindrà un impacte determinant 
sobre els valors del Parc Natural de Collserola i 
sobre la connectivitat i permeabilitat ecològica” i per 
això demana que el pla es declari nul. 
   Tot i defensar que cal un canvi d’ubicació per les 
males condicions del centre situat a la carretera de 
l’Arrabassada de Barcelona, que data de l’any 1971, 
l’entitat ha decidit impugnar el pla urbanístic perquè 
l’indret on es vol construir el nou CAAB alberga tot 

un seguit de valors naturals amb protecció ambiental, territorial i urbanística. 
   De fet, com a membre del Consell de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals i entitat que vetlla per la conservació de la natura i els drets 
dels animals, DEPANA va proposar públicament una alternativa i la va traslladar a la presidenta del Consell, Laia Bonet. Concretament, DEPANA 
reivindica la necessitat del CAACB però reclama que se situï en un altre emplaçament, com seria l’aparcament de l’antic parc d’atraccions de 
Montjuïc. 
   DEPANA considera “inconcebible” que atesos els elements naturals que s’hi veuran afectats s’hagi decidit tirar endavant el centre, que no s’ajusta 
als objectius que van motivar la declaració de la Serra de Collserola com a espai natural de protecció especial. En aquest sentit, alerta que el 
projecte provocarà efectes negatius sobre els valors protegits i conclou que les mancances de l’estudi d’alternatives poden comportar la nul·litat de 
l’aprovació. 
   DEPANA alerta que la construcció de l’edifici, que ocuparà 5.695 metres, als quals se n’hi ha d’afegir 22.417 d’espais exteriors per als animals, 
suposarà un important moviment de terres, excavacions, anivellaments del terreny per a la construcció dels habitacles, tales, pavimentació de 
camins, urbanització de l’entorn existent, etc. 
PEIN, Xarxa Natura 2000 i Parc Natural 
   Collserola està inclòs dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) des del 1992, fet que representa no només la protecció a nivell urbanístic sinó 
també a nivell territorial d’acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeix. 
   L’any 2006 es va incloure Collserola a la Xarxa Natura 2000, per la qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la 
proposta de llocs d’importància comunitària. La incorporació del massís a la xarxa europea n’implica la preservació en resposta a la presència 
d’hàbitats i espècies d’interès comunitari (com prats mediterranis o pinedes i carrascars). 
   El 2010, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona va reconèixer la figura de protecció del Parc de Collserola i va categoritzar l’àmbit com a espai 
obert de protecció especial pel seu interès natural i agrari. El mateix any, la Serra de Collserola es va declarar Parc Natural, ampliant la superfície 
protegida en 779,29 ha. 
Construccions d’”impacte significatiu” 
   El recurs presentat per l’entitat, que ha elaborat el Fons de Defensa Ambiental (FDA), destaca que el projecte inclou construccions d’”impacte 
significatiu” en espais forestals, amb importants eliminacions d’arbrat. Així, es constata un impacte per ocupació directa d’uns 19.000 m² de terrenys 
forestals d’alzinars i pinedes, parcialment catalogats d’hàbitats d’interès comunitari, i es poden veure afectades espècies de fauna presents en l’àmbit 
del Parc natural. 
   Segons es desprèn del recurs, la nova actuació perjudicaria l’efecte vora i d’autoprotecció del bosc interior. Pel que fa a la connectivitat ecològica i 
xarxa hídrica, l’ocupació per l’edificació afectaria la zona de suport a la connectivitat. 
   DEPANA també denuncia que la requalificació dels sòls vulnera el principi de desenvolupament sostenible, atès que suposa una intervenció 
irreversible sobre el territori que pot arribar a comprometre els valors paisatgístics i ecològics que van motivar la seva inclusió dins dels límits del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i la seva declaració com a Zona d’especial conservació de la regió biogeogràfica mediterrània. En aquest sentit, 
considera que es podria haver implantat el nou equipament en sòls no urbanitzables o urbanitzables que no fossin sòls especialment protegits. 
   El recurs exposa detalladament que el pla vulnera el principi d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics, el principi de proporcionalitat, el 
principi de no regressió planificadora o qualificadora de protecció ambiental, el planejament territorial superior, el principi de prevalença de la 
protecció ambiental sobre l’ordenació territorial i urbanística, la llei forestal de Catalunya i critica que falta l’avaluació econòmica i financera i l’estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada del peu. 
 



AENA ENDERROCARÀ ELS PÀRQUINGS DEL DELTA DEL LLOBREGAT 
 

   Després de l´última ampliació de l´aeroport del Prat, Aena va construir pàrquings, de forma il·legal, en sòl classificat com a protegit. 
   Finalment aquesta empresa retirarà aquestes construccions per  adaptar-se a l´ordenament ambiental de la UE. 
   Reproduïm la informació del butlletí electrònic d´Ecologistes en acció. 
 

Aconsegueixen la renaturalització dels pàrquings il·legals d’AENA al Delta del Llobregat 
Victòria dels moviments socials ecologistes: AENA adjudica les obres per enderrocar els pàrquings il·legals construïts en terrenys 
protegits del Delta del Llobregat. 
Ecologistes en Acció va assenyalar aquesta il·legalitat en una acció el 22 de maig d’enguany. 
L’organització reclama que la intervenció inclogui no només aixecar el ciment sinó també la restauració ambiental de  l’ecosistema. 
1/08/2022  

   Avui ha transcendit que AENA ha adjudicat les obres per enderrocar els 3 pàrquings (VIP i de llarga 
estada) que van ser construïts fa més d’una dècada -poc després de la terminal T1 i la tercera pista de 
l’aeroport del Prat- al voltant de l’autovia de Castelldefels C31. Aquest anunci suposa una victòria dels 
moviments socials ecologistes que han reclamat per tots els mitjans que siguin eliminats pel seu impacte 
ambiental. 
   Es tracta d’uns aparcaments situats en un espai natural protegit per la legislació europea Xarxa Natura 
2000, a l’entorn de Can Sabadell (Viladecans) sobre el connector ecològic que uneix Els Reguerons amb 
la Reserva del Remolar-Filipines. 
   Aquesta infraestructura, que no estava prevista als plans d’ampliació de l’aeroport, que no havia estat 
sotmesa a cap Declaració d’Impacte Ambiental i que contravenia per tant tota la legislació de medi 
ambient, va ser construïda impunement per AENA, i va destruir un entorn natural protegit. 
   Fa una dècada que l’entitat DEPANA va remetre una queixa a la Comissió Europea per vulneració de la 
normativa comunitària i va reunir una àmplia documentació que van servir perquè la Comissió dictaminés 
que efectivament hi havia una il·legalitat flagrant i amenacés (al febrer de 2021) l’Estat i la Generalitat amb 
una multa milionària si no es corregien aquestes i altres irregularitats ambientals vinculades a l’aeroport. 
   Ecologistes en Acció, a la vista que més d’un any després de la carta d’emplaçament de la Comissió no 
s’havia produït cap moviment per complir la llei per part d’AENA, va dur a terme el passat 22 de maig 
d’enguany una acció de denúncia, i va pintar amb lletres gegants de 80 x 10 metres un mural on es llegia 
“Pàrquing il·legal”, pensat per veure’s des de l’aire (avions enlairant-se o aterrant al Prat). Aquesta acció, a 
la qual van participar més de 50 activistes, va rebre com a única resposta per part de l’ens aeroportuari o 

el Ministeri de Transports l’enviament d’una empresa a tapar les lletres gegants amb pintura blanca, en un intent d’amagar la denúncia ecologista. 
   L’entitat es felicita que, malgrat la desídia durant una dècada de l’administració, finalment es faci justícia i la infraestructura sigui enretirada, i 
reclama una comissió de seguiment per tal de valorar el procés de renaturalització.  
   “No n’hi ha prou amb aixecar l’asfalt. Cal un projecte coherent de restauració ambiental que retorni les espècies i els hàbitats que hi havia abans de 
la malifeta del govern espanyol i AENA”, han declarat els portaveus ecologistes.  
   “Volem estar informats al detall de tot el que es faci aquí, no ens en refiem de l’administració”, ha reblat l’entitat. 
 

OMS DE SIBÈRIA 
 

Exemplars de Vespa velutina a l´escorça d´un om de Sibèria. 
 
   Membres de l´ANT van rebre la informació del mal estat d´uns quants arbres plantats a la vora 
del passeig de vianants, entre can Coll i el raval Mas. Perdien saba per les soques, cosa que 
atreia moltes espècies d´insectes diversos i, sobretot, bastants exemplars de Vespa asiàtica 
(Vespa velutina). 
   Alguns passejants ens demanaven que reclaméssim a l´ajuntament algun tractament o que els 
eliminessin.  
   Aquests arbres malalts són Oms de Sibèria (Ulmus pumila) espècie forana que es va introduir 
fa anys per ser resistent a la grafiosi. Quan es van plantar, tant els oms com els lledoners que 
els acompanyen, van patir un estrés hídric molt acusat els primers anys, degut a les constants 
avaries del sistema de reg. Això va fer que des d'un principi no es desenvolupessin 
correctament. Els oms van rebre de seguida la visita de l'escarabat dels oms (Xanthogaleruca 
luteola), que s'alimenta del parènquima de les fulles i els ha anat afeblint paulatinament, 
afavorint l'entrada d'altres paràsits. Les pèrdues de saba segurament es deuen a l'atac d'algun 
altre coleòpter que s'alimenta de la fusta viva sota l'escorça. 
 
Banyarriquer (Cerambyx sp.) a l´escorça d´un om de Sibèria, al passeig de vianants del raval Mas. 
 
   Entre la manca d'aigua, la defoliació provocada per la galeruca i el posterior atac de paràsits 
diversos, aquests arbres han emmalaltit, tot i que, per la mida que tenen, no suposen un perill  
per als vianants. Una altra cosa són els insectes que puguin atreure. 
   Necessitarien com a mínim una poda de sanejament, mirar els que encara es poden recuperar 
i tornar a posar en marxa el reg. 
   El 19 d´agost es va observar que s´havia talat l´exemplar més afectat i hi havia una cinta de la 
policia penjada entre els dos arbres del costat. 

 
 



RIU SIURANA 
 

   El departament d´Acció Climàtica va ordenar, a primers d´agost, parar el transvasament d´aigua del pantà de Siurana al de 
Riudecanyes. Ja fa anys que hi ha un conflicte d´interessos per l´aigua entre la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes i la 
plataforma pel riu Siurana, a la qual hi ha adherits els municipis del Priorat que tenen problemes d´abastiment d´aigua: Torroja del 
Priorat, Poboleda, Gratallops i Porrera. 
   La comunitat de regants del pantà de Riudecanyes disposa d´una concessió d´aigua de la Confederació Hidrogràfica de l´Ebre que no 
permet al riu Siurana mantenir un mínim cabal ambiental. 
   Al web del Gepec s´informa de la denúncia feta per aquesta entitat per la mort de la fauna piscícola del riu Siurana en un punt de 
Gratallops.  
 

L’espoli d’aigua provoca la mort de diferents espècies autòctones del riu Siurana 
Hem denunciat al Cos d'Agents Rurals la troballa de cadàvers de fauna al riu Siurana al seu pas per Gratallops 
11/08/2022 

   Aquest està sent un any molt complicat per al riu Siurana i les 
espècies que l’habiten. Les senyals són clares a les imatges: estan 
matant el riu i el seu ecosistema. El problema no és només la sequera, 
que empitjora any rere any amb el canvi climàtic, sinó l’espoli de 
l’aigua que no permet el cabal ecològic del riu. 
   Durant anys hem denunciat que la mala gestió per part dels 
organismes responsables (Comunitat de Regants del Pantà de 
Riudecanyes, Agència Catalana de l’Aigua – Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre) els últims anys ha implicat conseqüències tan nefastes com les 
que veus. 
 
Mapa topogràfic on s’assenyala la ubicació de la troballa dels diversos cadàvers 
de fauna. Font: Elaboració pròpia del GEPEC-EdC mitjançant Hipermapa. © 
 

    Una d’aquestes males pràctiques ha sigut el transvasament continu 
d’aigua del riu al pantà de Riudecanyes, tant els anys plujosos com els 
més secs, en comptes de reservar l’aigua per un estiu com l’actual. 
Des del maig d’enguany, el GEPEC-EdC havíem alertat de la situació 
d’emergència i el que podria arribar a comportar. 
   Al tram del riu Siurana que passa pel terme municipal de Gratallops 

(Priorat) ens vam trobar davant el trist espectacle de diversos cadàvers de fauna autòctona i pròpia d’ambient fluvial, causada per una 
falta de cabal ecològic. Des de la nostra entitat vam informar immediatament el Cos d’Agents Rurals, i uns dies més tard la Forestal 
Catalana van acudir al lloc dels fets per avaluar l’impacte ecològic que s’havia produït. 
   La decisió que van prendre va ser fer tasques de pesca elèctrica o traslladar els animals supervivents en algunes zones amb aigua a 
centres de cria. Tanmateix, el GEPEC-EdC ja vam alertar que aquesta no és cap tipologia de solució, doncs el desplaçament 
d’individus d’un tram del riu a un altre pot comportar problemàtiques en la deriva genètica de les espècies en qüestió. 

 
Cadàver d’Anguilla anguilla trobat al tram del riu Siurana. © Fotografia 
realitzada per la persona tècnica del GEPEC-EdC. 
 

   Els individus implicats en la mort són espècies en perill d’extinció: 
un dels cadàvers, per exemple, era d’una anguila (Anguilla anguilla). 
Aquesta espècie està catalogada per la “Llista Roja d’Espècies 
Amenaçades de la UICN” com una espècie en perill crític. Per a la 
protecció de l’anguila, la Unió Europea obliga als Estats Membres a 
elaborar plans de gestió específics d’aquesta espècie per evitar la 
seva regressió. En el cas català, el PGA (Pla de Gestió de l’Anguila a 
la Conca de l’Ebre) protegeix la conca del riu Siurana, justament una 
zona propera on s’ha trobat aquest mateix cadàver.      

Tanmateix, l’espoli de l’aigua implica que molts d’aquests Plans de Gestió no s’acabin complint, generant situacions com la que hem 
denunciat. 
   Per a una altra banda, es van trobar diversos cadàvers de Bagra (Leucis cephalus), una espècie de peix d’aigua dolça de la família 
dels ciprínids, que, a l’Estat Espanyol, està catalogada com a “Espècie Amenaçada” segons la Llista Vermella de la UICN. 
   Volem recalcar que la conca del riu Siurana és una àrea protegida dins del Pla d’Espais d’Interès Natural, així com Xarxa Natura 
2000. Així doncs, exigim que els propis organismes encarregats de la gestió de l’espai natural protegit vetllin i actuïn d’acord amb 
l’establert en la normativa pròpia i que es comprometin de forma urgent a recuperar el cabal ecològic del riu Siurana. La presència de 
fauna autòctona al medi fluvial és de vital importància per mantenir un equilibri natural que, en cas contrari, perdrà la seva resiliència al 
canvi climàtic. 
 



EXPOSICIÓ DE LES ORQUÍDIES SILVESTRES DEL NOSTRE ENTORN 
 

   Continuem  insistint en demanar-vos la vostra col·laboració. Si teniu fotografies d´orquídies silvestres del 
nostre entorn i ens les voleu cedir per a l´exposició que es prepara per al novembre d´enguany us ho 
agrairíem. Ens les podeu fer arribar per correu electrònic a l´adreça de l´ANT.  
 

   ant.laformiga@gmail.com 
 

   Si pot ser abans de que s´acabi el mes de setembre.  
   Els treballs de preparació de l´exposició es farien el mes d´octubre. 
   L´exposició s´ha programat per al mes de novembre, a l´Ateneu Torrellenc, coincidint amb la Festa Major 
de Sant Martí. 
 
Mosques grosses (Barlia robertiana) fotografiada a les Rovires, el març del 2005, per Tomás Blasco. 
 

 

COLOM ROQUER 
 

   El Colom roquer (Columba livia) és una espècie amb un gran 
nombre d´exemplars en ambients urbans de pobles i ciutats. 
   A Torrelles hi havia, des de feia molts anys, una important colònia a 
l´església, on nidificaven. Però també es podien observar al parc de 
can Sostres o en altres punts urbans. 
   A la marató ornitològica del 27 d´abril del 2019, ja va costar trobar 
aquesta espècie. Només va ser detectada per un dels dos grups que 
hi van participar. 
 
Columba livia fotografiat per Tomás Blasco, el 21 de febrer del 2018, al raval 
Perruca. 
 

   L´any 2020 no es va poder fer la marató pel confinament vigent per 
la lluita contra la pandèmia del Covid19. Però ni en la marató 
ornitològica de l´any 2021 ni en la del 2022 es va poder detectar 
aquesta espècie. 
   La colònia de nidificació de l´església havia desaparegut.  
   Aquesta espècie s´havia tornat tan rara en el nostre municipi que 
les poques observacions que es feien, es publicaven en aquest full 
informatiu. Cosa que podia semblar estranya per als observadors 
d´ocells d´altres poblacions i quan, per exemple, a la ciutat de 
Barcelona es seguien fent campanyes de control de les poblacions de 
coloms. 
 
Exemplars de Columba livia fotografiats per NeusPlanas,  a l´església,  el 27 de 
juny del 2022. 
 

   Des del grup d´ornitologia es desconeixen les causes de la 
desaparició d´aquesta espècie. A la mateixa església també hi 
nidificava el Xoriguer (Falco tinnunculus) però durant anys havien 
compartit l´edifici ambdues espècies. I d´altres espècies com la Merla 
blava (Monticola solitarius), la Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) i 
l´Oreneta cuablanca (Delichon urbica) hi havien continuat nidificant 
durant aquests anys. 
   En canvi, d´altres espècies semblants al colom, com la Tórtora turca 
(Streptopelia decaocto) o el Tudó (Columba palumbus), encara que 
sense nidificar al mateix edifici, es veien sovint a l´església. 
   Enguany, a mitjans de l´estiu, encara que no hi ha nidificat, s´han 
tornat a observar alguns exemplars de Colom roquer a l´església. 
   Al projecte “Observacions ornitològiques de Torrelles de Llobregat” 
dins de la plataforma Minka, l´última observació que s´hi havia entrat 
era del febrer del 2018.  I la primera d´enguany va ser del 27 de juny.  
 
Exemplars de Columba livia fotografiats per Vicenç Roig, a l´església, l´11 
d´agost del 2022. 
 
 

 



EL LINX A CATALUNYA 
 
   Del 23 al 25 de setembre es realitzarà al delta de l´Ebre el Delta Birding Festival. Com cada any, s´hi ha programat moltes activitats. Entre 
aquestes s´ha programat una conferència de Núria El Khadir sobre els estudis de la seva empresa per a la reintroducció del Linx ibèric (Lynx 
pardinus) a Catalunya i Aragó. I també un debat sobre el mateix tema amb persones dels territoris proposats, on hi ha excés de població de conills. 
   A continuació reproduïm la informació del web i, després, una informació publicada a El Periódico i l´editorial d´aquest diari en el qual es posiciona 
a favor de la seva reintroducció. 
 
Linx ibèric a Catalunya, utopía o futura realitat? 
8 agost 2022 
   Fa uns anys vam tenir la sorpresa que un linx ibèric alliberat a l’altra banda de la Península Ibèrica va ser capaç de travessar-la i venir a romandre al Baix Llobregat, 
entre grans infraestructures, però ben alimentat per l’abundància de conills que hi havia a l’àrea. Òbviament aquesta colonització espontània va ser un cas aïllat i fins 
a cert punt anecdòtic ja que mai hauria generat la creació d’un nucli estable. 
   Però en l’actual situació d’aquesta espècie, que en els últims anys ha incrementat notablement els seus efectius en llibertat, i de moltes àrees de la península on 
l’hàbitat i l’abundància de les seves preses preferides es pot considerar adequat per mantenir poblacions estables i suficientment grans, és inevitable plantejar-se 
nous projectes d’alliberament d’individus nascuts en els diversos centres de reproducció en captivitat per a tal fi. I entre ells, perquè no a Catalunya, ara que les 
nostres poblacions de conill de bosc han incrementat moltíssim en determinades zones de la plana de Lleida? 
   Per respondre aquesta pregunta, Núria El Khadir, de la fundació CBD Hábitat, ens explicarà a la seva conferència els resultats dels estudis preliminars per delimitar 
les àrees que serien susceptibles d’acollir una futura reintroducció que han fet amb la col·laboració de la CREW Foundation, el Zoo de Barcelona i els tècnics de la 
Generalitat de Catalunya. Aquests estudis han estat fets en el marc del projecte PreLynxCatAr, impulsat  també per la Fundación Biodiversidad del ministeri per a la 
transició ecològica i que també han inclòs àrees d’Aragó. 
   També tindrem ocasió de tornar a sentir la Núria i tots els protagonistes d’aquestes estudis preliminars així com algunes veus del territori afectat en un debat a 
l’espai de l’Àgora que de ben segur ens permetrà resoldre més incògnites de com podria ser tot el procés per arribar a tornar a tenir aquest magnífic animal formant 
part de la nostra fauna. 
 

Pla de reintroducció 
El linx apunta com a remei a la plaga de conills a Catalunya i Aragó 
Un equip de biòlegs completa la primera fase d’un estudi per reintroduir aquesta espècie, que el 2002 estava gairebé extinta i que s’ha assentat ara a mig 
Espanya 
Carles Cols – 11 d´agost del 2022. 

FUNDACIÓN CBD-HABITAT 
 
   A saber per què Eurípides va dir d’ell que era un «bitxo malnat» i, posats a fer, més misteriós és encara 
d’on va treure Claudio Eliano, un altre clàssic, gran innovador de les ‘fake news’ animals, que el linx pixava 
en llocs secrets perquè la seva orina, quan cristal·litzava, es transformava en un mineral semipreciós i 
formidable per a la joieria. En l’antiguitat grega i romana poc se sabia en veritat del linx ibèric (‘Lynx 
pardinus’), però, ¡ai!, quina gran sort, el coneixien. Va estar a mig pas de l’extinció el 2002, quan amb prou 
feines en quedaven mig centenar d’adults vius a la península Ibèrica, i, després d’un lloable esforç 
científic, més de 1.300 exemplars viuen avui en llibertat en la meitat meridional d’Espanya. Hi ha una 
pròxima meta en l’horitzó. La Fundació CBD-Hàbitat, amb ajuda del Zoo de Barcelona, treballa en un 

projecte per reintroduir el linx a les muntanyes que comparteixen Catalunya i Aragó, dues comunitats enfrontades pels Jocs Olímpics d’hivern i per les col·leccions 
d’art sacre, i que amb bona voluntat pot ser que embeinin les seves espases per donar empara a aquest insaciable caçador de conills, que en aquesta zona s’està 
arribant a les dimensions d’una plaga gairebé bíblica. 
   El linx ibèric és un animal realment bonic. Pràcticament tots els felins ho són, cert, però els exemplars d’aquesta espècie, amb les seves barbes d’avis mestres de 
kung fu, venen a més equipats de sèrie amb alguns extres que fan d’ells uns animals indispensable per al manteniment de l’equilibri ecològic a la península Ibèrica, si 
és que això encara és possible de recuperar. A fenicis, grecs i romans els va sorprendre aquesta terra de ponent per l’abundància de conills. Algunes tesis 
etimològiques sostenen que Hispània, tal com la van conèixer els romans, és una evolució del nom que li van posar els fenicis al lloc després de l’espant que els va 
causar aquesta abundància de conills. Terra de conills, així se suposa que li van dir. Hi hauria també abundància de linxs, per fortuna per a la cultura agrícola de les 
societats iberes i de les quals les van succeir, perquè si una cosa caracteritza a aquest felí de gairebé un metre de llarg i 12 quilos de pes és la seva notable habilitat 
com a caçador. Un conill al dia. Aquesta es calcula que és la seva mitjana de captures. 
   La prestació que porta de sèrie el linx ibèric és una audició a escala humana sobrenatural. La seva oïda és capaç de captar les toves i extremament silencioses 
petjades d’un conill. Sense aquesta virtut, els seus potents velocitat i salt serien potser inútils. 
   Aquesta és la qüestió. Nuria El Khadir, directora de CBD-Habitat, i Samuel Pla, un dels seus home de treball de camp, han dedicat la primera fase del seu projecte 
a censar la sobrepoblació de conills en algunes zones de matolls i bosc i en altres de cultiu de la serra d’Agramunt, per exemple, i també de les terres a l’oest de la 
frontera administrativa que separa Aragó i Catalunya. Es compten per milers per quilòmetre quadrat els conills en algunes zones. La seva voracitat és marabuntiana. 
Amb la sequera, a més, davant l’absència de pastures naturals han entrat de cop a les finques de cultiu i han donat compte fins i tot del tronc de les vinyes més 
tendres. 
 

Preparar el retorn del linx a Catalunya 
11 de d’agost del 2022.  

EPI_RC_ES 
 

   Amb el suport d’entitats com el Zoo de Barcelona i recursos del Govern central, una fundació ambientalista 
ja ha realitzat els treballs previs per preparar la tornada del linx ibèric a Catalunya i Aragó. L’estratègia del 
programa de salvació d’aquest animal passa per reforçar les poblacions actuals, connectar-les entre si i, en 
un següent pas, crear nous nuclis de població. A Portugal, Extremadura, Andalusia Oriental i Múrcia en 
primera instància: els projectes de Castella i Lleó, València, Catalunya i Aragó encara haurien d’esperar. 
   De tota manera, cal començar a treballar-hi. El projecte catalanoaragonès ha identificat els llocs idonis i ha 
començat una de les tasques necessàries per fer-ho possible: sensibilitzar per aconseguir el compromís del 
territori i evitar mostres de rebuig com les que hi ha hagut amb l’estratègia d’introducció de l’os en nous 
territoris del Pirineu. En aquest cas no hauria de ser tan difícil (els hipotètics danys sobre la ramaderia no 

existeixen i els beneficis, com el control de la superpoblació de conills, són fàcilment argumentables), però ni la tasca serà fàcil ni pot ser immediata. 
   No oblidem que una de les condicions de qualsevol programa de reintroducció és eliminar els motius que van portar a la desaparició local d’una espècie: així que hi 
ha molta feina per fer (evitar que la caça o la població de la seva presa gairebé única siguin obstacles, i que la trama viària no sigui un perill) per fer que el linx torni. 
 



FASCIACIÓ DE LA GINESTA 
 

   La Ginesta (Spartium junceum) és un arbust de la família de les Papilionàcies molt 
abundant en el nostre entorn. Alguns exemplars presenten malformacions en les tiges que 
els hi donen unes formes estranyes. 
   Al projecte de Minka que recull observacions de botànica hi ha alguna fotografia 
d´aquestes fasciacions. 
   La Viquipèdia defineix aquest terme de botànica de la següent manera: 
   Es coneix per fasciació un singular fenomen que pateixen moltes plantes, i que es 
caracteritza pel desenvolupament sense mesura de les tiges, adquirint formes força 
originals. Hi destaquen les "cristacions" i les "monstruositats". 
   L'origen de la fasciació és divers, en alguns gèneres sembla estar vinculat a alteracions 
genètiques, però en altres plantes pot donar-se per causes físiques (un tall de sega), 
químiques o biològiques (alguns paràsits microbians produeixen una abundància 
d'hormones). A la natura apareixen de manera espontània.  
   Segons l´obra “Les zoocecídies de les plantes de Catalunya” d´Antoni Vilarrúbia, editada 
pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona (1936), l´àcar Erophyes spartii (Acar. 
Eriophyidae) és el que provoca cladomania i fi·lomania a l´extremitat de les tiges de la 
Ginesta. Les fulles són lanceolades o lineals i cobertes, igual que les rames, de 
nombrosíssims pèls blancs unicel·lulars. I sovint hi ha fasciació. 
   Per tant sembla que seria aquest àcar (el seu nom científic actual seria Aceria spartii) el 
que provoca la malaltia a les plantes de Ginesta i, per tant, aquestes curioses fasciacions. 
   Altres arbustos de la família de les Papilionàcies que es poden trobar en el nostre entorn 
són:    
  Gatosa (Ulex parviflorus) 
  Argelaga negra (Calicotome spinosa) 
  Argelaga (Genista scorpius) 
  Ginesta triflora (Genista triflora) 
  Espantallops (Colutea arborescens)  
  Coronil·la boscana (Coronilla emerus). 

 

ESTALVI ENERGÈTIC 
 

   Més a poc a poc del que caldria, es va estenent, també en el nostre entorn, la 
instal·lació de plaques solars foto-voltaiques per a l´aprofitament de l´energia solar. 
   Hem observat una instal·lació d´autoproducció d´energia, que consta de 
quaranta plaques solars, en un camp de fruiters abandonat, al costat de la pista 
forestal de Torrelletes a Begues. És a prop del pou de l´Abeurada i del dipòsit 
d´aigua que abasteix el raval Torrelletes. 
   Un altre progrés recent, també relacionat amb l´estalvi energètic, és la millora en 
el servei del transport públic a nivell local. Potser caldria promoure des de 
l´ajuntament el seu ús i desincentivar el del vehicle privat. 
   També al web municipal s´ha publicat una informació sobre els projectes 
previstos de generació d´energia amb la instal·lació de plaques solars en diversos 

edificis municipals. 
   Però quan es parla d´estalvi energètic també caldria pensar en la manera de reduir el consum. No només amb les mesures acordades 
transitòriament pel govern espanyol en relació a la regulació de les temperatures ambientals dins del edificis, sinó també en la reducció del consum 
elèctric en els enllumenats públics, per exemple. 
   A continuació reproduïm la informació del web municipal. 
 

En marxa el Pla de Transició Energètica de l’Ajuntament 
S’instal·laran plaques fotovoltaiques en diversos edificis i espais públics amb l’objectiu d’avançar cap a un model energètic més 
sostenible 
Dimecres, 17 d'agost de 2022  

   Ara fa dos anys, l'Ajuntament va aprovar un pla de transició energètica centrat a fer passes endavant envers 
un model energètic més sostenible i just. Ara, el municipi preveu la instal·lació de plaques fotovoltaiques en 
diversos edificis i espais públics com l'Escola Bressol el Serralet, l'Ateneu Torrellenc, el Casal de Joves i la 
construcció d'una nova pèrgola fotovoltaica a l'aparcament de Catalunya en Miniatura. 
   Aquestes cobertes no només generaran energia per a l'autoconsum, sinó que l'excedent podria ser destinat 
a altres equipaments de l'entorn o abocat a la xarxa, rebent-hi en aquest cas una compensació econòmica. 
   Gràcies al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el consistori també té en marxa la 

construcció d'una coberta fotovoltaica a l'Escola Sant Martí i la implantació d'una fotolinera amb quatre punts de recàrrega. En aquests dos casos, el 
cost de la inversió és zero per a l'Ajuntament, ja que les actuacions es financen íntegrament a través de les subvencions europees. 
   El cost total de les inversions és de 356.679 euros, que seran finançats d'un 33,34% per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la resta amb recursos 
propis. El consistori podrà abonar aquesta quantitat de manera fraccionada durant un període de deu anys. 
   Posant xifres a l'estalvi econòmic i energètic local, l'autoproducció d'energia podria arribar als 428.412 kW/h anuals, que significaria un estalvi al 
voltant dels 85.268 euros per any en la factura elèctrica i l'amortització de la inversió en tres o quatre anys. 
 



ESTALVI D´AIGUA 
 

   La mitjana anual de la pluja a Torrelles de Llobregat és de 599 l/m2,, segons la sèrie publicada 
el març d´enguany, que recull les precipitacions des de l´any 1988 fins el 2021. 
   L´any 2020 va ser un bon any. Va ploure molt per sobre de la mitjana (963 l/m2). En canvi, 
l´any 2021 es va iniciar un període de sequera que ha continuat fins a l´estiu d´enguany. 
Diversos pous de subministrament d´aigua agrícola s´han assecat o han minvat moltíssim. 
   Esperem que les pluges que han començat a caure a mitjans d´agost iniciïn un període millor. 
 
Pou de la Clota. Actualment subministra l´aigua al dipòsit de la serra de can Valent que serveix per a la lluita 
contra els incendis i de reg de suport a l´agricultura de secà. 
 

   A Torrelles de Llobregat es va començar a subministrar aigua als domicilis per una xarxa 
municipal a mitjans del segle XX. L´aigua s´extreia del pou de la Clota i s´impulsava fins a un 
dipòsit situat per sobre de la masia de can Coll. 
   Ben aviat, amb el creixement de la població, sumat al canvi d´hàbits, van començar les 
restriccions. Es va fer ben normal la instal·lació de dipòsits a cada domicili. L´aigua 
subministrada pel pou de la Clota era insuficient per al consum local. 
 
Antic dipòsit de subministrament d´aigua potable al poble, a can Coll. 
 

   Impulsada per l´ajuntament i amb la implicació d´alguns empresaris locals es va constituir una 
empresa privada que va finançar la construcció d´una canalització que pujava l´aigua des d´un 
pou del marge esquerra del riu Llobregat. 
   Més tard l´ajuntament va donar la concessió del subministrament d´aigua a l´empresa SGAB, 
que va enllaçar la xarxa local a la de l´àrea metropolitana.  
   El municipi de Torrelles de Llobregat, com l´Àrea Metropolitana de Barcelona, com la major 
part de les poblacions de Catalunya situades a les zones costaneres de les conques internes 
dels rius són deficitaris en el consum d´aigua. 
 
Dipòsit actual de subministrament d´aigua al centre urbà. 
 

   Aquest estiu ja ha calgut fer funcionar les dues plantes dessaladores al  màxim, amb el consum energètic que representa. 
   A principis d´agost l´ANT ha rebut un correu electrònic en el qual, des del Moviment per l'Aigua Pública i Democràtica (MAPID) i del 
Moviment Aigua és vida,  ens deien que volien conèixer millor la nostra associació i quina relació tenim amb l'aigua en el territori.  
   Ens deien que l'aigua és un bé comú, sotmesa cada vegada més a pressions antròpiques, sigui per demandes creixents, distribucions 
desiguals, per dinàmiques de gestió i ús, o per la incertesa climàtica. Per això, ens demanaven que responguéssim a una enquesta per 
conèixer a nivell local, els problemes i potencialitats relacionades amb l'aigua.  
   Amb el canvi climàtic segur que s´incrementarà el dèficit hídric per al consum a Catalunya. Per això l´Agència Catalana de l´Aigua ja 
fa uns quants anys que té penjats al seu web una sèrie de consells per reduir el consum d´aigua a les cases. Els reproduïm a 
continuació.  
 

CONSELLS D’ESTALVI  D’AIGUA  A LES LLARS 
L’AIGUA AL MÓN 
   L’aigua a la Terra suposa un 71% de la superfície  terrestre, és a dir, tres quartes parts del planeta. Sembla una quantitat  important, però distribuir-
la i fer-la accessible per a ser utilitzada per l’ésser humà és  un problema. El  96,5% és aigua salada que es troba en els mars i els oceans i només  
un 3% de l’aigua del planeta és aigua dolça. D’aquesta, l’1,74% es troba en forma de gel a les glaceres i als casquets polars. Si restem l’aigua 
atmosfèrica, la que forma part dels éssers vius i la de constitució dels sòls queda un exigu 0,007% d’aigua disponible per als éssers humans.  
   L’aigua dolça que podem utilitzar es troba en els aqüífers, els llacs i els  rius, principalment. L’aigua és un element vital per a la supervivència i el  
desenvolupament dels éssers vius i per a la conservació dels hàbitats i la  qualitat del medi ambient. D’aquí la importància de la bona gestió i  l’ús 
sostenible. Cal que la utilitzem sota criteris d’estalvi i eficiència i que després la netegem i recuperem per retornar-la al medi en bones condicions i 
així tancar el cicle. 
    Els períodes d’escassetat d’aigua a Catalunya són cada cop més constants i es preveu que siguin més extrems  a causa del canvi climàtic 
LA MANCA D’AIGUA A CATALUNYA 
   A  Catalunya,  el  règim  pluviomètric  es  caracteritza  per  una  gran  irregularitat  general i per una variabilitat interanual elevada, fruit del clima 
típic mediterrani, la qual cosa ens fa especialment vulnerables a patir episodis de sequera, especialment a les conques internes que és on es 
concentra el gruix de la població (més del 80%) però només el 40% de la disponibilitat d’aigua (essencialment la que es troba als embassaments, als 
aqüífers i dins els pous). 
   De fet, Catalunya ha patit al llarg de la història recent diversos episodis de sequeres  entre moderades i rigoroses. Un dels més importants és el 
que va afectar el nostre país i el conjunt de la península Ibèrica entre 1944 i 1950, que va motivar restriccions en el subministrament a diverses 
poblacions i durant diferents períodes. El 1953 només va ploure la meitat del que era normal i les restriccions en el servei van arribar a Barcelona, on 
a mitjan maig es van iniciar talls en el subministrament d’aigua als habitatges durant un 30% de les hores del dia. 
   Els  anys  1973,  1985,  1988  i  2008  Catalunya  va  patir  diversos  episodis  de  sequera  rigorosa que van provocar restriccions importants en el 
subministrament i els talls van estar a punt d’afectar la capital fins que va ploure. Per això, al llarg dels anys s’han  anat  multiplicant  les  
infraestructures  d’abastament  per  donar  resposta  als  dèficits estructurals del sistema i millorar la capacitat de reacció amb l’objectiu de garantir el 
subministrament, entre els quals destaquen l’ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, la construcció de la dessalinitzadora del Prat del 
Llobregat, la connexió entre els dipòsits de Trinitat i de Fontsanta o la recuperació de més de 300 pous arreu del territori. 



   Tanmateix, l’escenari del canvi climàtic planteja la necessitat de ser encara més eficients en els usos de l’aigua per compensar els seus efectes 
sobre la disponibilitat d’aigua a mig i llarg termini, ja que es reduiran les pluges, les nevades i, en conseqüència, també els cabals del rius. 
   Les sequeres poden considerar-se episodis de periodicitat i duració impossibles de predir, però també com un tret representatiu de la climatologia 
de Catalunya amb la qual hem de conviure. El darrer episodi (2007-2008), un més en la llarga relació existent,  ha  posat  de  manifest  experiències  
de  les  quals  cal  aprendre,  així  com  la  necessitat de resoldre la problemàtica existent amb polítiques eficients i amb infraestructures suficients i 
segures, per garantir la disponibilitat del recurs arreu del país per a la satisfacció de la demanda urbana i la rural, i per a la preservació del medi.  
   Una d’aquestes polítiques és la del foment i el sosteniment de l’estalvi, que té com a objectiu la racionalització dels nostres hàbits de consum i la 
seva adequació a la variabilitat climatològica, de manera que aquests hàbits es converteixin en un costum  independent  i  invariable  dels  episodis  
de  sequera.  No  podem  oblidar  que  la  legislació vigent prioritza els usos d’abastament humà per sobre de la resta d’usos i que en episodis de 
sequera aquesta prioritat incideix enormement en les nostres activitats quotidianes. 
ALGUNES DADES  SOBRE EL CONSUM 
EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE L’AIGUA A LA LLAR 
   Dins la nostra activitat diària portem a terme moltes accions i hàbits que requereixen l’ús i el consum d’aigua.  
   Per a tots nosaltres, tenir aigua és un fet inqüestionable. Si obrim l’aixeta, sempre sortirà aigua. És com tenir telèfon, llum, gas, roba o aliments. Cal 
tenir en compte,  però,  que  1  de  cada  6  persones  al  món  no  té  accés a l’aigua potable i gairebé 2 milions de nens moren cada any al món per 
falta d’aigua. A continuació veureu una  llista  de  les  activitats  més  quotidianes  i  la  relació  de  litres  d’aigua  que  es  poden  arribar  a  consumir.  
Us  proposem  també  unes  bones  pràctiques  per  estalviar  aigua en el desenvolupament d’aquestes accions. 
LES AIXETES DE CASA 
   Tanquem les aixetes mentre no fem servir l’aigua. Una aixeta oberta raja a 10 l/min. 
   Cal  reparar  les  aixetes  que  perdin  aigua.  Una  aixeta  que degota gasta fins a 30 l/dia. 
   Incorporem  a  les  aixetes  dispositius  reductors  del  cabal. Són barats i senzills de col·locar, ja que s’enrosquen a les mateixes aixetes i 
redueixen el consum fins a un 50%. 
   Si  hem  de  canviar  les  aixetes,  posem-ne  de  monocomandament. El seu consum d’aigua és de 6 a 8 l/min. 
EL DIPÒSIT DEL VÀTER 
   Si  no  disposem  de  dipòsits  de  doble  descàrrega,  podem  posar  una  o  dues  ampolles  de  plàstic  plenes  de  sorra  dins  el  dipòsit.  L’estalvi  
és  d’uns  3  l  d’aigua  en  cada descàrrega. 
   No  fem  servir  el  vàter  com  a  paperera,  atès  que  amb  cada descàrrega s’aboquen entre 6 i 10 l d’aigua (i fins a 15 l, en certs models) i 
suposa problemes per als sistemes de sanejament.   
LA NETEJA A LA LLAR 
   Si hem de substituir electrodomèstics, els de baix consum  incorporen  programes  d’estalvi.  Aquests  electrodomèstics també són grans 
estalviadors d’energia. 
   Una  rentadora  antiga  gasta  uns  200  l  d’aigua,  mentre  que una de baix consum només en gasta 50. Cal fer-la servir amb la càrrega completa i 
seleccionar el programa adequat en funció del tipus de roba i de brutícia. 
   Amb el rentaplats poden aplicar-se uns criteris similars.  
   I, si no en tenim, podem omplir una mica la pica amb aigua  i  sabó  i  rentar  els  plats  tots  de  cop.  Després  els  podem esbandir sense obrir 
l’aixeta al màxim. 
   A l’hora de netejar la casa, pensem en tot allò que podem fer sense aigua. Apliquem la neteja en sec. 
DUTXA O BANY 
   Si ens dutxem en lloc de banyar-nos, estalviarem molta  aigua.  Una  banyera  plena  gasta  uns  300  l,  si  ens  dutxem  en  gastem  uns  50.  
També  hi  ha  dispositius  reductors  del  cabal  per  a  les  aixetes  de  les  dutxes;  així,  podem estalviar fins al 50% d’aigua.       
   Podem guardar en  un  recipient  l’aigua  que  surt  freda  mentre  esperem  la  calenta i podem regar les plantes amb aquesta aigua. 
   Si hem de canviar l’aixeta de la dutxa, les de monocomandament  són  molt  indicades  perquè  estalviarem  l’aigua derivada de la cerca de la 
temperatura ideal. 
PREPARARELS ÀPATS 
   Una bona part de l’aigua que utilitzem a la cuina la fem servir  per  netejar  i  rentar  aliments,  bullir  o  cuinar  al  vapor. Aquesta mateixa aigua 
podrem fer-la servir per  regar les plantes (mentre no estigui salada o se li hagi afegit algun producte), per exemple, si la recollim en un recipient. No 
la llencem al desguàs. 
LA NETEJA DELS VEHICLES 
   No  utilitzem  la  mànega  per  rentar  el  cotxe,  ja  que  pot  consumir  fins  a  350  l  d’aigua.  El  més  recomanable  és  portar-lo  a  un  túnel  de  
rentat,  ja  que  disposen  d’instal·lacions  que  reciclen  l’aigua.  Si  no,  procurem  rentar-lo amb una esponja i una galleda. 
EL REG 
   Si tenim un jardí és recomanable instal·lar-hi sistemes de reg adients. Instal·lar un sistema gota a gota a l’arrel de  les  plantes  permet  un  reg  
localitzat  i,  a  més,  és  un  sistema excel·lent per al seu creixement. 
   Al jardí podeu instal·lar un programador de reg que es fixa  a  l’aixeta  i  permet  escollir-ne  el  moment  (de  bon matí o al vespre) i la freqüència. 
MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIGUA 
   Millorar la qualitat de l’aigua és senzill. 
   Hi ha molts productes que aboquem a l’aigüera que són de difícil eliminació o nocius: la pintura, l’oli, els productes de neteja, els dissolvents, etc. 
Un sol litre d’oli mineral pot contaminar 10.000 l d’aigua. Cal, doncs, que els separem i els portem a la deixalleria o als Punts Verds.   
   El vinagre o el bicarbonat són bons desembussadors. 
   A  banda  d’això,  existeixen  pintures,  vernissos  i  dissolvents  ecològics,  que  no  són  tan  nocius,  però  que  cal  portar també a la deixalleria. 
   Podem fer servir detergents sense fosfats, i blanquejadors a base de percarbonats, enlloc de lleixiu. 
AIGUA I ESTALVI ENERGÈTIC 
   Menys   aigua   calenta,   més   estalvi   energètic.   Quan obrim les aixetes de casa, no només parlem de consum d’aigua, sinó també de consum 
energètic. Cal tenir en compte que fer servir aigua calenta incrementa també el consum d’energia que fem a casa. Per tant, recordem fer servir aigua 
calenta només en els casos necessaris.  
   A més, podem recollir en un recipient l’aigua freda que surt mentre esperem la calenta i utilitzar-la per regar o fregar el terra. 
   Els túnels de rentat de cotxes són els espais més eficients  per  netejar el vehicle, ja que disposen de sistemes d’estalvi i reciclatge de l’aigua 
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CALENDARI DE REUNIONS I ACTIVITATS DE L´ANT 
 

   Dilluns, 26 de setembre, a les 19 hores, a la masoveria de can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia. 
   Dilluns, 26 de setembre, 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 
 
   Dissabte, 10 de setembre, al matí, de les 8 a les 14 hores, al turó de la Bruguera. Seguiment de la migració de les aus planejadores. 
 
   Diumenge, 25 de setembre, a la tarda, de les 16 a les hores, al turó de la Bruguera. Seguiment de la migració de les aus planejadores. 
 
   Divendres, 30 de setembre, 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. 
 
   Dvendres, 30 de setembre. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes de setembre 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 
 

ALTRES ACTIVITATS 
 

   Dissabte, 10 de setembre del 2022, de les 9,15 a les 13 hores, a una finca del Gepec.  Restauració de marges de 
Pedra Seca a Ulldecona. Acció de voluntariat. Aprendrem algunes coses bàsiques de l’antic art de la pedra seca mentre 
restaurem una barraca. Intentarem retornar als marges el seu aspecte original tot refent aquelles parts que el pas del temps 
ha malmès. Ens trobarem  al pàrquing del Bonpreu d’Ulldecona. Organitza Gepec. T. 977331142. secretaria@gepec.cat 
 

   Dissabte, 10 de setembre del 2022, de les 10 a les 13,30 hores, a can Calopa de dalt.  Fem de pagès per un dia a Can Calopa. Actuació 
relacionada amb la gestió de l’hort de la masia de Can Calopa. Activitat organitzada pel Parc Natural de Collserola i l´Olivera – Can Calopa de dalt. T. 
932803552 formacio@olivera.org 
 
   Dimarts, 20 de setembre del 2022, a les 19 hores, a la seu de l’Unió Excursionista de Sabadell, al carrer de la Salut 14-16. Cafè científic: La 
frontera glaçada del Sistema Solar. A càrrec de Carles Schnabel, divulgador de l’astronomia, de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell. Organitza 
Adenc. T. 937171887. www.adenc.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   
   


