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EXPOSICIÓ: ORQUÍDIES DE TORRELLES 
 

   Del dimarts, 1 al dimecres, 30 de novembre del 2022, en els 
horaris habituals, hi haurà oberta al passadís d´entrada a 
l´Ateneu Torrellenc, l´exposició organitzada per la nostra entitat 
“Orquídies de Torrelles”. 
   Les orquidàcies són una família de plantes que han colonitzat 
en èpoques relativament recents (uns 15 milions d’anys) la 
major part dels ambients del nostre planeta, desenvolupant 
unes estratègies reproductives realment sorprenents.  
   De les aproximadament 25.000 espècies descrites a tot el 
món, unes 450 es troben al continent europeu i, d’elles, unes 80 
a Catalunya.  
   Les orquídies de climes temperats com el nostre són en la 
seva majoria terrestres i floreixen un cop l’any, molt breument, 
per passar la resta de l’any mostrant només una roseta de fulles 
o fins i tot conservant únicament la part subterrània de la planta 
en forma de tubercle o de rizoma.  
   Les flors tenen tres sèpals i dos pètals molt similars entre ells. 
El tercer pètal, anomenat label, s’ha transformat per servir com 
a pista d’aterratge per als insectes, adoptant formes d’allò més 
curioses com és el cas del gènere Ophrys, on imiten les 
textures i colors de diferents insectes per tal d’atreure els 
mascles.  
   Us presentem en aquesta exposició un recull de les espècies 
que hem aconseguit identificar a Torrelles de Llobregat, 13 en 
total, que esperem anar ampliant amb el temps.  
   Per això, en el futur, agrairem la col·laboració de totes les 
persones que ens comuniquin l´observació d´exemplars 
d´orquídies en el nostre entorn. 
   També volem agrair la col·laboració de totes les persones que 
ens heu fet arribar imatges per a la confecció d’aquest treball. 
   Aquesta exposició, després,  es podrà veure al web. 
 

 

EXPOSICIÓ: DIBUIXAR LA NATURA 
 

   Fins el 8 de novembre, encara es pot veure l´exposició d´il·lustracions de 
ciències naturals d´en Carles Puche, a la sala d´exposicions de l´Ateneu Torrellenc, 
de Torrelles de Llobregat, organitzada per l´Artefacte, una secció de l´Ateneu. 
   El dijous 13 d´octubre, es va realitzar l´acte de presentació de l´exposició, amb la 
presència de l´autor.  
   Aprofitant la presentació de l´exposició, va realitzar una xerrada sobre com es 
realitzen els treballs de la il·lustració científica. 
   A l´interior d´aquest full informatiu oferim més informació sobre aquest acte. 
 
A l´esquerra, cartell anunciant l´exposició i l´acte de presentació. 

 



ACTE DE PRESENTACIÓ DE L´EXPOSICIÓ DE CARLES PUCHE A L´ATENEU 
 

 
A dalt, Carles Puche, durant la xerrada, explicant què és i com es fa la il·lustració científica. 

 
A l´esquerra, dibuix original de l´orquídia Angraecum sesquipedale amb el 
lepidòpter que la polinitza Xantophan morganii subs. pradicta, al costat de 
l´edició il·lustrada de “L´orígen de les espècies” de Charles R. Darwin publicada 
per la Universitat de València i l´Institut d´Estudis Catalans el 2009. 
 

   Carles Puche i Rius (Pobla de Segur, 1949) és dibuixant autodidacta 
que es va introduir en el món de la il·lustració científica gràcies al 
suggeriment d´en Martí Boada, quan va veure alguns dibuixos seus 
que havia fet l´autor sobre el Montseny, quan vivia a Sant Celoni i 
treballava en una altra feina. 
   Actualment, a més de dedicar-se professionalment a la il·lustració, 
imparteix l´ensenyament d´aquesta matèria en diverses institucions i 
universitats. Ha participat en la creació dels Postgraus d´Il·lustració 
Científica de les Universitats del País Basc i de Girona on continua 
donant classes. 
   Durant la xerrada que va fer a la presentació de l´acte es va referir a 
l´excepcionalitat de l´exposició. Els seus dibuixos originals no arriben 
normalment al públic si no és a través de l´edició de llibres o revistes, 
acompanyant un text científic determinat. 
 
A l´esquerra, els materials exposats que utilitza per al seu ofici d´il·lustrador 
científic amb el” Manual de dibuix científic i naturalista” del qual és coautor. 
 

   Va explicar que el dibuixant naturalista o científic no cal que sigui un 
expert en el tema que cal tractar, sinó que només cal treballar al costat 
del científic entès en la matèria. Per tant el dibuixant, si vol excel·lir, 
cal que treballi en equip. 
   Com ell diu en una entrevista: 
   Hi ha una mica d’embolic amb el tema dels noms. Si cal anar acotant 
els conceptes, parlaríem d’il·lustració científica quan es pot mesurar, 
és a dir, és en blanc i negre, a rigorosa escala i s’utilitza en una 
comunicació entre científics, per exemple, perquè s’ha trobat una nova 
espècie de planta i se’n dibuixa un exemplar amb els trets significatius. 
 
 

 

A l´esquerra, dibuix original de la portada i contraportada de l´edició de “Primavera al Montseny” de Martí Boada. A la dreta, la il·lustració de l´obra “Hivern 
al Montseny” del mateix autor. Són dibuixos de Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula) i Mallerenga d´aigua (Poecile palustris). 
 



CAN GÜELL 
 
Aspecte del terraplè que obtura el torrent de la font del Safareiget, a mitjans 
d´octubre. 
 

   Segons alguns veïns de can Güell, es continuen observant 
aportacions de terres a l´entorn de la masia de can Güell. I, ens 
diuen, que algun camió porta runa barrejada amb la terra. 
   Recordem el que vam publicar en el full informatiu del setembre 
sobre la reunió realitzada amb la regidora i la tècnica de medi 
ambient el dimarts, 2 d´agost. 
   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. 
   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. 
   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. 
 
En la imatge del mig, les aportacions de terres que colguen la font del 
Safareiget i el brancatge de la vegetació trencada de dins del torrent. 
 
A l´esquerra l´exemplar catalogat de Pollancre (Populus nigra) de la font del 
Safareiget, a mitjans d´octubre. La font situada a prop està colgada per la terra 
abocada dins del torrent. 
 

   A mitjans d´octubre s´observa que continua el trànsit de camions de 
diverses empreses aportant terres a la zona. 
   No se sap res de la tramitació de l´expedient obert per l´ACA per 
l´abocament de terres al terraplè que travessa el torrent. La situació 
continua igual. Ni s´ha tret la terra ni se n´hi ha aportat més dins del 
torrent. 
   Caldrà comprovar aquest hivern proper si realment es fa efectiva la 
plantació d´arbres fruiters per a la qual es va obtenir el permís per a 
realitzar tota aquesta activitat. 
   I, segons l´ajuntament, no poden iniciar els treballs a l´altre costat 
del torrent fins que hagin fet la plantació d´arbres fruiters a la zona 
afectada fins ara amb l´abocament de terres. 
   Des de la nostra associació agraïm tots els avisos i observacions 
que ens van arribant dels veïns de la zona afectada. 

 



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 juliol, agost i setembre.  
 

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

 

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

Foto nº 15:  Apus affinis       Falciot cuablanc petit 
                 Little Swift     Vencejo Moro 

 

Foto nº 16:  Sylvia undata     Tallareta cuallarga 
                              Dartford Warbler    Curruca Rabilarga 

 

Foto nº 17:  Limosa lapponica              Tètol cuabarrat 
                 Bar-tailed Godwit    Aguja Colipinta 

 

Foto nº 18:  Mergus merganser    Bec de serra gros 
                              Goosander     Serreta Grande 

 

 

 

   Reproduïm, a continuació, les dues fotografies del mes de setembre, a les qual es podia respondre fins el divendres, 30 de setembre, i 
les solucions comunicades per en Sergi Sales. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Les solucions del setembre: 
 

   Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)- Delta de l'Ebre. 
 

   Bec de serra gros (Mergus merganser)- Girona. 
 

   Continua el pas ferm de la Jaroa cap el rècord de punts. 
 

   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 divuit 
fotografies dels mesos de gener a agost, a la primera prova extra i, en cas d´empat, per ordre temporal de les respostes donades. 
   L´encarregat del concurs encara no ha comunicat la puntuació de la segona prova extra.  
 

 38  PUNTS:  Jaroa Lopez  
 

 31,75  PUNTS:  Manel Gonzalez 
 

 27  PUNTS:  Francina Turon  
 

 26  PUNTS:  Lluís Estrada 
 

 22,75  PUNTS:  Núria Rodríguez 
 

 22  PUNTS:  Pep Domènech 
  

     Tomás Blasco  
  

 21  PUNTS:  Vicenç Roig    
 

 20  PUNTS:  Arnau Costa 
      

 19  PUNTS:  Dani Rey Faura  
     Francesc Capdevila   Prova final de la 14a edició del concurs, l´any 2015. 
       

 18  PUNTS:  Maria Mira 
 

 17,50  PUNTS:  Sandra Morujo  
 

 17  PUNTS:  Octavi i Eva 
                          

 4  PUNTS:  Bet Mejan 
 

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

     
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
      
      
    
 
 
 
 



OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES DE L´AGOST
   Aquestes són les observacions d´ocells de l´octubre 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. 
   Les observacions del seguiment de la migració de les aus planejadores no s´han inclòs en aquesta pàgina. Es poden trobar, com s´informa en una altra pàgina, a 
Trektellen. 
   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.  
 
Picot verd (Picus viridis) (1 ex.) observat a la vall de can Reinal. 
Dilluns, 31 d´octubre del 2022, al matí. 
Observadora: Rosa Simon 
 Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) (1 ex.) observat cantant al coll de can 
 Rius. 
 Divendres, 28 d´octubre del 2022, a les 9,30 hores.  
 Observador: Tomás Blasco 
Puput (Upupa epops) (2 ex.) observats a cal Mixerris vell. 
Dimarts, 25 d´octubre del 2022, a les 10,30 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 Cotoliu (Lullula arborea) (1 ex.) fotografiat a l´esplanada de can Balasc de baix. 
 Diumenge, 23 d´octubre del 2022, a les 17,45 hores.  
 Observador: Vicenç Roig 
Bec de corall senegalès (Estrilda astrild) (1 ex.) observat a la passera dels escolars. 
Diumenge, 23 d´octubre del 2022, a les 17,20 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex.) observat en una torre elèctrica a lles 
 Camanyes.  
 Dissabte, 22 d´octubre del 2022, a les 18,40 hores. 
 Observador: Vicenç Roig 
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (2 ex.) observats a les Camanyes. 
Dissabte, 22 d´octubre del 2022, a les 18,30 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 Polla d´aigua (Gallinula chloropus) (1 ex.) fotografiat a can Gallina. 
 Dissabte, 22 d´octubre del 2022, a les 17,55 hores.  
 Observador: Vicenç Roig 
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) (3 ex.) observats a la vall de can Mas. 
Divendres, 21 d´octubre del 2022, a les 15,14 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) (1 ex.) fotografiat a la vall de can 
 Reinal. 
 Divendres, 21 d´octubre del 2022, a les 15,14 hores.  
 Observadora: Neus Planas 
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) (1 ex.) fotografiat a la vall de can Reinal. 
Divendres, 21 d´octubre del 2022, a les 15,12 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus) (1 ex.) fotografiat a can Roig. 
 Dimecres, 19 d´octubre del 2022, a les 18,20 hores.  
 Observador: Vicenç Roig 
Lluer (Carduelis spinus) (1 ex.) observat en una menjadora del centre urbà. 
Dimecres, 19 d´octubre del 2022, a les 12 hores. 
Observadora: Rosa Simon 
 Esparver (Accipiter nisus) (1 ex.) observat en un pollancre de can Mas.  
 Diumenge, 6 d´octubre del 2022, a les 17,45 hores. 
 Observador: Vicenç Roig  
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) observat a ca la Flora. 
Diumenge, 16 d´octubre del 2022, a les 9,50 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) (1 ex.) fotografiat a can Nicolau.  
 Diumenge, 16 d´octubre del 2022, a les 10,30 hores.  
 Observadora: Neus Planas 
Merla blava (Monticola solitarius) (1 ex.) fotografiat a can Gallina. 
Dimecres, 12 d´octubre del 2022, a les 10,10 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 Aligot comú (Buteo buteo) (3 ex.) + Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex.) + Corb (Corvus corax) (40 ex.) observats i/o 
 fotografiats a can Gallina. 
 Diumenge, 9 d´octubre del 2022, a les 17,45 hores. 
 Observador: Vicenç Roig 
Blauet (Alcedo athis) (2 ex.) observat a la riera a les Camanyes. 
Diumenge, 9 d´octubre del 2022, a les 16,45 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) (1 ex.) fotografiat a can Coll. 
 Dissabte, 8 d´octubre del 2022, a les 11,27 hores. 
 Observadora: Neus Planas 
Papamosques gris (Muscicapa striata) (1 ex.) fotografiat a can Coll.  
Dissabte, 1 d´octubre del 2022, a les 10,53 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 



MENJADORES PER ALS OCELLS A L´HIVERN 
 

   Així com a finals d´hivern i principis de la primavera el grup d´ornitologia de la nostra entitat va recomanar la retirada de les 
menjadores per als ocells, ara, a la tardor, es recomana tornar-les a posar. 
   A la tardor i a l´hivern, és quan arriben els ocells hivernants provinents del nord d´Europa que s´allunyen dels freds més rigorosos en 
busca d´aliment. També és el temps més adequat per posar menjadores a l´abast dels ocells que hi ha en el nostre entorn. 
   Si es vol ajudar, amb una aportació d´aliment suplementari, als ocells i, alhora, es vol gaudir de la seva presència propera per 
observar-los, ara és un bon moment per posar les menjadores. 
   Se´ls hi pot proporcionar l´aliment per a ocells que es ven normalment en les graneries. És molt efectiu el cacauet cru. Recordeu que 
l´aliment no pot ser salat ni torrat.   
  A Torrelles de Llobregat, a la botiga de la Cooperativa Agrícola ja subministren cacauet cru i gra.  
   De les respostes rebudes en una enquesta realitzada l´any 2019 es deduïa que les espècies que més visitaven les menjadores en el 
nostre entorn eren: Mallerenga carbonera (Parus major), Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus), Mallerenga emplomallada 
(Lophophanes cristatus), Mallerenga petita (Periparus ater), Pardal comú (Passer domesticus) i Lluer (Carduelis spinus). 
   Coincidint amb la Festa Major de Sant Martí, al novembre, els anys 2019 i 2021 es van fer tallers de construcció de menjadores. 
   Després de fer els tallers de menjadores es va obrir un projecte dins de la plataforma de ciència ciutadana, aleshores denominada 
Natusfera i ara Minka, on es podien introduir totes les observacions d´ocells visitant les menjadores instal·lades. 
   Si torneu a posar les menjadores i feu fotografies dels ocells que les visiten podeu entrar les vostres observacions a la següent 
adreça: 
 

 https://minka-sdg.org/projects/projecte-menjadores 
 
 

   Enguany ja s´han observat visites a les menjadores de les espècies habituals del nostre entorn, pardals i mallerengues. La primera 
comunicació de la visita a menjadora d´una espècie hivernant, el Lluer (Carduelis spinus), va ser el 19 d´octubre, al matí, en una 
menjadora del centre urbà. 
   A continuació reproduïm algunes de les fotografies penjades al projecte de Minka aquesta tardor. 

 
 
  
Dos Lluers (Carduelis spinus) i una Mallerenga 
blava (Cyanistes caeruleus) en unes menjadores 
del centre urbà, el dimarts, 25 d´octubre del 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A dalt, Lluer (Carduelis spinus) 
 
 
A l´esquerra, Pardal comú (Passer 
domesticus) i Mallerenga 
carbonera (Parus major) en 
menjadores al centre urbà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBSERVACIONS DE PAPALLONES DIURNES DEL SETEMBRE 
 
   Aquestes són les observacions de papallones diürnes del mes de setembre. Hem escollit una observació de cada espècie detectada, excepte quan 
són observacions de més d´una persona, que es repeteixen. En total són 26 observacions de 20 espècies diferents.  
   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. 
 

 
Barrinadora dels geranis (Cacyreus marshalli)  fotografiada al centre urbà. 
Dijous, 29 de setembre del 2022, a les 19,06 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
 
  Pontia comuna (Pontia daplidice) fotografiada al Tabor. 
  Dimecres, 28 de setembre del 2022, a les 15,58 hores. 
  Observador: Vicenç Roig 
 
 
 
Blaveta estriada (Leptotes pirithous) fotografiada al Tabor. 
Dimecres, 28 de setembre del 2022, a les 16,32 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
 
  Pontia comuna (Pontia daplidice) fotografiada a la costa del 
  Pedró. 
  Dimecres, 28 de setembre del 2022, a les 13,29 hores. 
  Observadora: Neus Planas 
 
 
 
Blanqueta de la col (Pieris rapae) fotografiada a la vall de can Reinal. 
Dimecres, 28 de setembre del 2022, a les 12,59 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
 
                   Dard ros (Cochlodes sylvanus) fotografiada a la vall de can  
  Reinal. 
  Dimecres, 28 de setembre del 2022, a les 13,27 hores. 
  Observadora: Neus Planas 
 

 
 
Papallona reina (Papilio machaon) fotografiada a la serra de la creu de St. Pau. 
Dimecres, 28 de setembre del 2022, a les 12,32 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
 
                   Migradora dels cards (Vanessa cardui) fotografiada al Mig  
  Món 
  Dimecres, 28 de setembre del 2022, a les 12,06 hores. 
  Observadora: Neus Planas 
 
 
 
Margenera comuna (Lasiommata megera) fotografiada al Mig Món. 
Dimecres, 28 de setembre del 2022, a les 12,01 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
 
  Coure comú (Lycaena phlaeas) fotografiada al Mig Món. 
  Dimecres, 28 de setembre del 2022, a les 11,54 hores. 
  Observadora: Neus Planas 
 
 
 
Capgròs comú (Carchadorus alceae) fotografiada a la vall de can Reinal. 
Dilluns, 26 de setembre del 2022, a les 10,41 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
 
  Blaveta dels pèsols (Lampides boeticus) fotografiada a can 
  Güell. 
  Diumenge, 25 de setembre del 2022, a les 11,20 hores. 
  Observadora: Neus Planas 
 

 
 



 
 
Safranera de l´alfals (Colias croceus) fotografiada a can Güell. 
Diumenge, 25 de setembre del 2022, a les 11,10 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
 
  Bruna del prat (Maniola jurtina) fotografiada a can Güell. 
  Diumenge, 25 de setembre del 2022, a les 11,02 hores. 
  Observadora: Neus Planas 
 
 

 
 
Migradora dels cards (Vanessa cardui) fotografiada al Tabor. 
Dijous, 22 de setembre del 2022, a les 17,46 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
 
  Blaveta dels pèsols (Lampides boeticus) fotografiada a can 
  Bruguera. 
  Dimecres, 21 de setembre del 2022, a les 16,52 hores. 
  Observador: Vicenç Roig 
 

 
 
Murri de la Pimpinella (Spialia sertorius) fotografiada a can Coll. 
Dimecres, 21 de setembre del 2022, a les 12,14 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
 
   Moreneta meridional (Aricia cramera) fotografiada a can Coll. 
   Dimecres, 21 de setembre del 2022.. 
   Observadora: Neus Planas 
 
 
 

 
 
Blaveta estriada (Leptotes pirithous) fotografiada a can Coll. 
Dimecres, 21 de setembre del 2022. 
Observadora: Neus Planas 
 
 
  Faune lleonat (Hipparchia semele) fotografiada al Tabor. 
  Dilluns, 19 de setembre del 2022, a les 16,39 hores. 
  Observador: Vicenç Roig 
 
 

 
 
Bruixa (Brintesia circe) fotografiada al Tabor 
Dilluns, 12 de setembre del 2022, a les 16,54 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
 
  Papallona reina (Papilio machaon) fotografiada al turó de la 
  Bruguera. 
  Dissabte, 10 de setembre del 2022, a les 12,42 hores. 
  Observador: Vicenç Roig 
 

 
 
Papallona de l´arboç (Charaxes jasius) fotografiada al turó de la Bruguera. 
Dissabte, 10 de setembre del 2022, a les 11,44 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
 
  Margenera comuna (Lasiommata megera) fotografiada al turó 
  de la Bruguera. 
  Dissabte, 10 de setembre del 2022, a les 11,44 hores. 
  Observador: Vicenç Roig 

   
 
Atalanta (Vanessa atalanta) fotografiada al turó de la Bruguera. 
Diumenge, 4 de setembre del 2022, a les 17,11 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
 
  Reina zebrada (Iphiclides feisthamelii) fotografiada al turó de 
  la Bruguera. 
  Diumenge, 4 de setembre del 2022, a les 17,08 hores. 
  Observador: Vicenç Roig 
 

 



COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT 
 

   Acompanyem aquest full informatiu amb el número 246 de la Col·lecció Documents d´ant, amb el títol “Més que una lluita 
ecologista”.  
   Després de més de tres anys i mig des de les primeres reunions per redactar el manifest de SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet, i més 
de dos anys i mig des que es va fer públic, aquesta plataforma, a la qual és adherida l´ANT,  ha elaborat un dossier per explicar què 
s'ha fet des d'aleshores, a manera de balanç. Hem aprofitat aquest dossier per confeccionar aquest document i fer-ne divulgació. 
   La plataforma SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet  és, de fet, una suma de voluntats i d'esforços per revertir les amenaces a la comarca i 
a la seva gent, des de l'ecologisme, les lluites pageses i les lluites veïnals. 
   A continuació, com a complement del document, reproduïm les tres últimes informacions publicades al web de la plataforma. 
 

La pressió ciutadana, la Unió Europea i la proximitat de les municipals frenen el ciment al Baix Llobregat (1) 
Publicat el 23/08/2022 

 
Mapa de la proposta 
d’ampliació de la zona 
ZEPA del delta del 
Llobregat. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   En el període de dos mesos s’han anunciat les aturades de diferents plans urbanístics al Baix Llobregat. Al mateix temps, algunes 
administracions han començat a fer els deures que tenien pendents des de fa temps, com ara l’ampliació de les zones protegides per a 
les aus al delta del Llobregat o l’enderrocament dels pàrquings il·legals de l’aeroport, construïts en terrenys protegits. 
   La coincidència en un breu lapse de temps d’aquestes notícies és poc freqüent i també és significativa. Sembla que els requeriments 
de la Unió Europea i la pressió dels moviments ciutadans, a més de les decisions judicials, comencen a donar resultats i aconsegueixen 
revertir o, almenys, aturar de moment, alguns dels projectes que amenacen la comarca sota l’impuls de l’especulació urbanística. 
   Probablement la proximitat de les eleccions municipals (el 28 de maig vinent) influeix també en les decisions d’unes administracions 
que ara opten, ni que sigui tímidament, per posar fre a un model de creixement devastador, anterior a l’emergència climàtica, que és 
rebutjat per sectors de la ciutadania cada vegada més amplis. I no s’ha de descartar que la situació del mercat immobiliari també hi hagi 
tingut a veure. 
   Recordem que temps enrere ja es van produir les anul·lacions judicials dels PDU Gran Via-Llobregat i del Delta del Llobregat (a finals 
de 2020), que afectaven 741 hectàrees –una superfície equivalent a tot l’Eixample de Barcelona–, i l’ajornament durant cinc anys del 
macroprojecte d’Aena d’ampliació de l’aeroport del Prat (el setembre passat).  
   La notícia més recent ha estat la decisió dels ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat d’aturar els plans que 
preveien destruir l’entorn de la Colònia Güell i construir-hi 1.570 habitatges. A més, també han aturat l’ARE Riera de Can Soler, de Sant 
Boi, que suposaria la construcció d’uns altres 280 habitatges. El Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell –format pels dos ajuntaments i 
l’Incasol– justifica el canvi de rumb perquè els dos plans “no responen a les necessitats actuals del territori”. 
   Poc abans havia mogut fitxa l’ajuntament del Prat de Llobregat, que en el ple de juliol va aprovar la “reformulació” del sector Eixample 
Nord, on ara hi ha el Carrefour, un gran aparcament, alguns espais naturals i agrícoles i uns altres espais força malmesos. Allà s’hi 
havien de fer fins a 8.000 habitatges, però la “reformulació” rebaixarà aquesta xifra. De moment, l’ajuntament no ha donat gaires detalls, 
tret que els edificis seran més baixos –“reduint així l’impacte visual”– i que s’ajornarà el soterrament previst de l’autovia de 
Castelldefels. 
 



   En qualsevol cas, l’Eixample Nord del Prat no està afectat pel projecte d’ampliació de les zones ZEPA del delta del Llobregat, que el 
Govern de la Generalitat va presentar el 16 de juny passat per respondre els requeriments de la Unió Europea. El projecte vol protegir 
tota la riba del Llobregat des de Sant Vicenç dels Horts fins al mar, molts altres espais del Parc Agrari, Can Trabal de l’Hospitalet, 
l’antiga llera del riu, l’Olla del Rei de Castelldefels, tot l’entorn de l’aeroport… Les 935 hectàrees protegides fins ara, en fi, augmentarien 
fins les 2.381 hectàrees. Una bona notícia que haurà de demostrar la compatibilitat amb l’activitat agrària. 
 

La pressió ciutadana, la Unió Europea i la proximitat de les municipals frenen el ciment al Baix Llobregat (i 2)  
Publicat el 30/08/2022 

 
Activistes de la plataforma No més blocs, contra el PDU Biopol-Gran Via. 
 

   Malgrat els moviments de fre als plans urbanístics especulatius, 
també hi ha moviments en sentit contrari, com en el cas de 
l’ajuntament de l’Hospitalet i el govern de l’AMB, que tenen molta 
pressa per impulsar el nou PDU Biopol-Gran Via en substitució 
de l’anul·lat PDU Gran Via-Llobregat. El consell metropolità del 
26 de juliol en va aprovar un informe tècnic previ i la maquinària 
politicoadministrativa de l’AMB avança, a pinyó fix, tot planificant 
més ciment en els pocs espais naturals i agrícoles que va deixar 
lliures l’obsolet Pla General  Metropolità (de 1976). 
   També va en sentit contrari l’ajuntament de Castelldefels, que 
el 30 de juny va aprovar l’avanç de la modificació del PGM “per a 
la millora dels espais lliures i equipaments de les urbanitzacions”, 
un eufemisme que amaga un augment del sol residencial, en 
detriment dels espais verds i illes boscoses que hi ha entre els 

barris de la població. 
   Tot i així, es queda curt en comparació amb l’acció destructora de les excavadores i piconadores a l’Eixample Sud del Prat, 
implacables –al Prat, una de freda i una de calenta–, i també en comparació amb els ajuntaments de Gavà i Cornellà de Llobregat, que 
donen un suport total als promotors i constructors del Pla de Ponent i de l’ARE Ribera-Salines, respectivament, per posar alguns 
exemples preocupants. 
   Al mateix temps, la patronal Foment del Treball no s’ha resignat a l’ajornament del projecte d’Aena d’ampliació de l’aeroport i acaba 
d’anunciar una alternativa al projecte inicial, que no envairia tant l’espai de la llacuna de la Ricarda. El problema és que l’entorn de 
l’aeroport ja no admet l’ocupació d’un sol centímetre quadrat més i que la idea de Foment xoca frontalment, entre altres coses, amb el 
projecte d’ampliació de les zones ZEPA que tramita la Generalitat de Catalunya. 
   Mentrestant, al futur Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), promès des de 2014, li queda cada dia menys marge per aturar les 
amenaces que encara assetgen la comarca, per resoldre els problemes creixents de mobilitat i habitatge i per preservar el medi 
ambient per a les generacions actuals i futures. 
 

El Pla de Ponent de Gavà i Castelldefels, als tribunals 
Publicat el 14/10/2022 

   La plataforma Salvem el Calamot-Aturem el Pla de 
Ponent ha presentat un recurs al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona contra el projecte 
d’urbanització del Pla de Ponent de Gavà. El recurs l’ha 
presentat la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya en 
nom de la plataforma, després de més de dos anys d’intents 
perquè l’Ajuntament de Gavà anul·lés el projecte aprovat el 16 
de desembre de 2018. 
   El Pla de Ponent de Gavà és un macro projecte urbanístic 
que té com a objectiu urbanitzar gairebé les 200 ha dels 
sectors del turó del Calamot, la riera de Canyars i el pla de 
Queralt, als municipis de Gavà i Castelldefels. El pla preveu la 
construcció d’un 40% de l’actual territori, amb quatre nous 

barris que allotjarien un total de 4.968 habitatges, a més d’equipaments públics i noves xarxes viàries, sense que les estadístiques 
oficials avalin la necessitat d’aquest augment de l’oferta.    Al contrari, la població de Gavà, Castelldefels i els altres municipis del Delta 
del Llobregat no solament està estabilitzada sinó que va disminuir lleugerament el 2021. 
   L’espai avui encara sense urbanitzar del Pla de Ponent –tret d’una part del projecte ja en execució– és l’únic connector ecològic que 
queda entre el massís del Garraf, el Parc Agrari del Baix Llobregat i els espais naturals del delta. El projecte no té un estudi actualitzat i 
rigorós sobre l’impacte ambiental que tindria la destrucció d’aquest connector, que és un reservori de flora i fauna que juga un paper 
essencial per frenar l’increment de les emissions de diòxid de carboni a la zona. 
El recurs contenciós administratiu presentat demana l’anul·lació dels decrets i acords municipals sobre l’aprovació definitiva del 
Projecte d’urbanització del Pla de Ponent de Gavà. 
 



RECULL DE PREMSA 
 

   Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número 164 dins de la 
col·lecció, que porta el títol “Contra la incineració de residus”.    
   Es tracta d´informacions publicades als diaris El Punt Avui, Segre i Ara, i al digital local La 
Veu de Montcada i Reixac, entre l´abril i l´octubre del 2022, que fan referència a l´oposició a la 
incineració de residus. 
   La Plataforma Ciutadana Estratègia Catalana Residu Zero va realitzar una conferència de 
premsa el 24 d´octubre, per denunciar que el Govern de la Generalitat està incomplint la 
moratòria declarada pel Parlament a la incineració de residus. Feien referències concretes als 
casos de Tracjusa, a Juneda, i a la cimentera de Montcada i Reixac, però també a altres 
projectes d´incineració i a totes les polítiques envers els residus que fan molt difícil el 
compliment de les directives europees en relació al percentatge del reciclatge que cal 
aconseguir.   
   El comunicat, entre altres coses, acusa l´ARC de no acceptar el model Residu Mínim en la 
nova llei de prevenció de residus que està preparant, quan els municipis que l´apliquen són els 
que millors percentatges de recollides selectives aconsegueixen.  
   Acusa l´administració de doblegar-se davant ECOEMBES perquè les empreses productores 
han de pagar per tots els envasos recollits i no solament per la petita part que van al 
contenidor groc en els sistemes de recollides per contenidor. 
   A continuació reproduïm, com a complement, la valoració crítica d´aquesta plataforma a la 
llei de residus estatal aprovada el març d´enguany. 

 

Valoracio de la nova llei estatal de residus 
   El passat 31 de març el Congrés dels Diputats va aprovar la Llei de Residus i Sòls Contaminats per a 
l'Economia Circular que deroga l'anterior Llei 22/2011 de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats.  
La nostra visió es que aquesta Llei estatal, arriba tard, és decebedora i no va més enllà dels mínims que   
contempla i obliga la Directiva de residus 2018/851 i la Directiva SUP.  
   Afirmem que aquesta Llei estatal és insuficient perquè renuncia a desenvolupar les possibilitats que permet 
la Directiva que deixa als estats moltes possibilitats per assolir els objectius que marca la Directiva, així com 
per afavorir un canvi en el model de producció de mercat actual, la causa que es produeixin les emissions i 
residus d’efectes ambientals, sanitaris i climàtics planetaris i de creixement imparable del consum de recursos 
finits.  
   La Directiva reforça encara més l’aplicació de jerarquia del principi d'actuació per gestionar els residus 
generats i defineix de forma més clara que la incineració amb recuperació d’energia no s’ha de considerar 
recuperació de residus i que la incineració, amb o sense recuperació d’energia, es tractament finalista dels 
residus, alhora que marca objectius de recuperació de residus i l’obligatorietat de l’ús d’instruments econòmics 
per enfortir la prevenció de residus i la responsabilitat ampliada del productor.  
   La llei estatal també transposa la Directiva (UE) 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell, 05-06-2019, 
relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient (Directiva SUP) per la 
qual cosa adquireixen rang legal les mesures de prevenció i reducció de la contaminació marina incloses les 
escombraries marines. La Directiva s’havia d’haver transposat el juliol del 2021 (la Comissió Europea té obert 
un expedient d’infracció contra l’estat espanyol per no haver aplicat prohibir la comercialització de 10 
productes de plàstic d’un sòl ús).  

   La Llei estatal, de manera insuficient, pretén incloure l’aplicació de les obligacions de la Directiva 2021/851 sobre reforçar el principi de jerarquia en la gestió dels 
residus i l'obligatorietat de l'ús d'instruments econòmics, però presenta mesures insuficients de prevenció de residus, de reutilització i ampliació de la responsabilitat 
estesa del productor del producte (RAP) i limita les competències de la normativa catalana.  
   La Llei catalana de Prevenció de residus que està preparant el Govern ha de superar els objectius i actuacions d’aquesta Llei tant insuficient i aprofitar les 
possibilitats que la Directiva de residus obre i que la Llei estatal no desenvolupa en els aspectes més determinants sobre com reduir els residus, el consum de 
materials i les externalitats tal i com ho reflecteix el text de la Directiva: 
   “Com a part d'aquestes mesures, els Estats membres han de facilitar models de producció, de negoci i de consum innovadors que redueixin la presència de 
substàncies perilloses en els materials i productes, fomentin la prolongació de la vida útil dels productes i promoguin la reutilització mitjançant el establiment i el 
suport de xarxes de reutilització i reparació, com les dirigides per les empreses de l'economia social, els règims de dipòsit, devolució, retorn i de reutilització, i 
incentivant a que la indústria s’adapti en aquest nou escenari”  
   “Les administracions promouran que els productors només posin al mercat productes o serveis quan hagin garantit en el seu ecodisseny que han adoptat mesures 
necessàries per reduir al mínim el seu impacte ambiental”.  
   Doncs la nova Llei Catalana haurà de superar tots els dèficits d’aquesta llei estatal i redactar i fer aplicar una Llei de Prevenció de residus transformadora i 
necessària per afrontar l’emergència ambiental i climàtica i posar fre a l’augment de les externalitats que causa aquest model insostenible.�  
Valoració que fem de la Llei estatal:  
1. Prevenció de residus:  
- Amb les possibles excepcions d’aplicació de la Jerarquia hi ha un risc molt important amb les excepcions que puguin comportar una variació en el compliment de la 
Jerarquia si es justifica per un enfoc diferent d’un ACV i que ho fa viable.  
- Els objectius son insuficients i considerem que com a mínim, s’haurien de reduir en pes i toxicitat:  
- En 2025, un 20% respecte als generats en 2010.  
- En 2030, un 30% respecte als generats en 2010.  
- S’hauria d’establir objectius específics de reducció per a productes com: envasos, RAEE, joguines, voluminosos, tèxtil sanitari, joguines, equipament d’oci i esport i 
de la fracció resta d’1kg/habitant/any al 2030.  
- No veiem mesures específiques per un canvi de model de producció, consum i de mercat necessàries per afrontar el repte de prevenció de residus que planteja la 
Directiva de Residus.  
- En definitiva no s’hauria de posar al mercat cap producte que no sigues reutilitzable, reparable, fàcilment reciclable o compostable  
2. Recollida separada i preparació per a la reutilització. 



 - En la majoria d’actuacions previstes es diu que “es fomentarà, podrà i promourà” però no s’apliquen mesures, indicadors i objectius especifiques per fer-ho.  
- Haurien de contemplar objectius quantitatius específics de reutilització per a cada material o producte, i un calendari d’implementació de les actuacions d’1’5 anys 
de la publicació de la Llei.  
- No fa prioritari el sistema de recollida no anònims porta a porta.  
- La mesura d'un 20% de l’oferta de venda a granel o en envasos reutilitzables als comerços es insuficient. Caldria marcar objectius i mesures més ambicioses com 
prohibir les safates de plàstic o posar gravàmens importants.  
- S’hauria de plantejar un calendari gradual i garantir, com a mínim, una línia d’envasos reutilitzables per a cada producte que es posi a la venda a cada establiment i 
establir l’estandarització d’envasos reutilitzablea.  
- Positiu la prohibició del Bisfenol A, però deixa sense prohibir els altres Bisfenols S, F,B i els aftalats.  
3. Pel que fa als residus orgànics: mesures insuficients:  
- Hauria de posar-se un límit d’un màxim d'un 10% pel 2022 d'impropis a la brossa orgànica i reduir-ho gradualment.  
- Objectiu específic del 75% mínim de recuperació dels bioresidus l'any 2025  
- Als programes de gestió cal prioritzar la recollida de la brossa orgànica de qualitat  
- Prioritzar el tractament dels bioresidus en plantes de compostatge aeròbiques amb criteris de proximitat i simplicitat  
- Cal establir un certificat de qualitat del compost  
- Els bioplàstics compostables (d’envasos i altres productes en substitució dels plàstics) es degraden amb més temps que la brossa orgànica, doncs no esta garantida 
la seva compostabilitat per això no haurien de destinar-se a les plantes de compostatge i biometanització, caldria estudiar fer-ne instal·lacions específiques.  
- Els bioplàstics, inclosos els biodegradables i compostables, han d’estar subjectes a la RAP.  
- Positiu que no es pugui utilitzar el material bioestabilitzat com a fertilitzant  
4.- Reducció de l'impacte de productes de plàstic d'un sol ús al medi ambient. Mesures insuficients:  
- La prioritat hauria de ser la substitució màxima dels envasos d’un sòl ús per la venda a granel i per envasos reutilitzables (begudes, làctics, iogurts, producte fresc, 
..)  
- El risc de les substitucions d’alguns plàstics per d’altres materials biodegradables o fustes, cartró, ... es que son igualment envasos d’un sòl ús i cal reduir-los 
dràsticament, siguin plàstics o d’altres materials perquè també poden comportar impactes ambientals importants i usos innecessaris de recursos.  
- Les mesures previstes per reduir les safates o altres embolcalls alimentaris son insuficients caldria prohibir les bosses de plàstic i altres embolcalls de plàstic d’un 
sol ús.  
5.- Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR)  
- Positiu que s’incorpori a la Llei, però s’allarga en el temps i es limitat a uns pocs productes  
- S’allarga el temps per aplicar-los tot i conèixer les nombroses experiències d'arreu (inclosa a Catalunya la prova a Cadaqués) i les recomanacions de la Directiva 
2018 que demostren la viabilitat econòmica, ambiental i de compliment efectiu de la RAP. Caldria que s’apliqués en un màxim de 2 anys des de l’aprovació de la Llei 
- Caldria que incorpori els brics, les llaunes i el vidre. Caldria aplicar criteris i mesures concretes que afavorissin la reutilització d’envasos  
- Caldria que s’incorporés també d’altres productes no envasos com: perillosos domèstics, piles i fluorescents, aparells electrònics i d’informàtica.  
6.- Responsabilitat estesa del productor. Aplicació insuficient:  
- En diferents apartats veiem que no deixa clar que han d’assumir el total dels costos i la responsabilitat. 
- En un termini màxim d’1’5 anys s’hauria d’aplicar la RAP a productes com: matalassos i voluminosos, tèxtil, higiene personal (tovalloletes, tampons, compreses, 
bolquers,...), càpsules de cafè, productes perillosos domèstics, paper i cartró, burilles, joguines, encenedors, embarcacions recreatives ... entre d'altres possibles.  
- Cal que l’administració estableixi les bases de les autoritzacions dels SCRAP de manera que s'apliquin criteris de bonificacions o penalitzacions.  
- Aplicar preus per mitjà d'eines com l’ecomodulació segons el disseny del producte: quan més eficient ambientalment menys pagarà aplicant l’ecodisseny als 
productes, garantint així que els productors posin al mercat productes reutilitzables, reparables, fàcilment reciclables i sense substàncies perilloses.  
- Caldria incorporar al Real decret d’envasos que assumeixin també el 100% dels costos dels envasos triats als models de separació Humit-sec (Residu Mínim a 
Catalunya), ja que segons l’esborrany sols assumirien el 50%.  
7.- Fiscalitat verda  
Un cànon complex i que treu competències a Catalunya:  
- Cànon no finalista que operarà com a impost o tribut cedit.  
- Anul·la el cànon que ja existeix a Catalunya fa gairebé dues dècades.  
- Vulnera les competències de Catalunya ja que la gestió del cànon serà estatal i caldrà que entre els dos Governs estableixin el sistema de gestió i retorn del cànon.  
- L’1 de gener del 2023 serà obligatori la seva aplicació a tot el territori de l’estat. Catalunya haurà de reclamar i dissenyar la seves competències per garantir la seva 
autonomia plena. 
 - La seva aplicació es d’una gran complexitat: com la classificació del valor del cànon a pagar per moltes categories i a més preus diferents pels residus sortints de 
plantes de pretractament i dels residus de la fracció resta sense pretractament, entre d’altres.  
- Manté el mateix criteri que el cànon català, contrari a la jerarquia que marca la UE, ja que els residus incinerats paguen la meitat del cànon que els abocats. El 
cànon hauria de tenir el mateix cost per l’abocament que la incineració. Positiu que incorpori el cànon a la coincineració de residus.  
- L’impost als envasos de plàstic no reciclat no es finalista. L’import de 0,45€/tn és totalment insuficient, hauria de gravar els envasos de plàstic amb material reciclat.  
8.- Principi de proximitat  
Aquest principi sempre es preveu des d'una òptica estatal, doncs limita les futures decisions en l’àmbit català.  
9. Tractament finalista dels residus  
Alguns aspectes positius però segons s’apliquin i es controlin:  
- Contempla la incineració i coincineració de residus com a sistema de tractament finalista. No preveu, com a Catalunya s’està plantejant, un calendari de tancament 
de les incineradores actuals, sorgit de moratòria de 2 anys per a noves instal·lacions .  
- Positiu que no es permeti cremar la fracció vegetal agrícola . 
- Que no es pugui destinar a incineració els residus susceptibles de reutilització i recuperació, es positiu, però cal recordar que a Catalunya es va aconseguir prohibir 
la incineració d'aquests residus després de presentar una ILP, però no s’està complint. Cal posar eines de transparència i traçabilitat rigoroses.  
10.- Subproducte i fi de condició de residu  
Hi ha el risc que també s’apliqui als CDRs o d’altres residus perillosos, no sotmesos a la normativa de residus, per a incinerar-los o exportar-los a d’altres països 
sense garanties de que es reciclin.  
11.- Sòls contaminats  
- Presenta una gran inseguretat jurídica i d'actuació donat que no queda clara l’assumpció dels costos en el cas que els propietaris dels sòls no es puguin trobar i 
responsabilitzar.  
- No queda clar el sistema d’avaluació de risc ambiental i de salut, ni quins criteris i estàndards s’aplicaran perquè diuen que s’haurà de reglamentar. - Caldria 
elaborar una guia d’avaluació del risc derivat de la contaminació del sòl que inclogués la perspectiva multifactorial de les disciplines associades i les condicions que 
haurien de complir les entitats habilitades per poder realitzar l’avaluació de risc.  
- No es contemplen els casos reiterats de sòls contaminats per abocaments i abocadors incontrolats en sol públic (com el cas dels abocadors de Cerdanyola de Can 
Carreras els afectats pel Centre Direccional, als quals l’ARC s’ha negat rotundament a declarar-los com a sòl contaminat).�  
 
Catalunya, 25 d’abril de 2022 
 
 



SEGUIMENT DE LA MIGRACIÓ DE LES AUS PLANEJADORES 2022 
 

   El 12 d´octubre es va donar per acabada la temporada de seguiment de la migració post-
nupcial de les aus planejadores. Diverses persones hi han participat comunicant les seves 
observacions des de diversos punts del municipi de Torrelles de Llobregat. 
   El principal punt d´observació va ser el turó de la Bruguera, però també des del Tabor i 
d´altres llocs, com els domicilis dels observadors. 
 
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) en migració, fotografiada el 27 de setembre, al Tabor. 
 

   Les observacions aconseguides s´han anat publicant diàriament al següent enllaç:
 https://www.trektellen.nl/site/info/3254 

   El creador, dins de la plataforma digital Trektellen, de l´estació de seguiment de la migració és Francesc Anguas i la persona que ha 
anat introduint les dades aportades per tots els observadors és Juan Mora. 
   A continuació publiquem el resum de les dades de la temporada del 2022 extret de Trektellen, on es poden consultar amb més detall. 
   Cal dir que, en aquest resum, hi ha les dades de les observacions d´exemplars que no són en migració. Espècies com ara, per 
exemple, l´Àguila cuabarrada, no són migradores. I en d´altres espècies, la majoria són migrants, però també hi ha exemplars que 
podrien ser sedentaris del nostre entorn. Algunes espècies migradores com, per exemple, l´Oreneta comuna, no s´han comptat. 
 

Observacions de la migració a Torrelles de Llobregat 
 

  Espècie Ago Set Oct Total S N Maximum Presència (%) Presència (Dies) Primer Últim 

1. Bernat pescaire 0 0 1 1 1 0 1 ( 1 Oct) 3 1  1 Oct  1 Oct 

2. Corb marí gros 0 69 82 151 151 0 65 (18 Set) 10 4 18 Set  12 Oct 

3. Àguila pescadora 0 5 2 7 7 0 3 (16 Set) 13 5 16 Set  12 Oct 

4. Aufrany comú 0 1 0 1 1 0 1 (10 Set) 3 1 10 Set  10 Set  

5. Aligot vesper europeu 0 434 3 437 437 0 231 (17 Set) 38 15  3 Set   9 Oct 

6. Àguila marcenca 0 15 2 17 17 0 3 ( 3 Set) 23 9  3 Set   2 Oct 

7. Àguila calçada comuna 0 4 0 4 4 0 3 (15 Set) 5 2 15 Set  16 Set  

8. Aguila cuabarrada 0 1 0 1 1 0 1 ( 4 Set) 3 1  4 Set   4 Set  

9. Esparver comú 0 71 13 84 84 0 14 (16 Set) 51 20  1 Set  12 Oct 

10. Astor comú 0 10 9 19 19 0 5 ( 9 Oct) 28 11  3 Set  12 Oct 

11. Arpella comuna 4 148 4 156 156 0 48 (17 Set) 72 28 30 Ago   9 Oct 

12. Arpella cendrosa 1 3 0 4 4 0 1 (31 Ago) 10 4 31 Ago  16 Set  

13. Arpella indet. 0 1 0 1 1 0 1 (27 Set) 3 1 27 Set  27 Set  

14. Milà reial 0 1 0 1 1 0 1 ( 8 Set) 3 1  8 Set   8 Set  

15. Milà negre 1 0 0 1 1 0 1 (29 Ago) 3 1 29 Ago  29 Ago  

16. Aligot comú 0 27 18 45 45 0 7 (25 Set) 38 15  3 Set  12 Oct 

17. rapinyaire sp. 1 54 13 68 68 0 18 (17 Set) 56 22 29 Ago  12 Oct 

18. Xixella 0 0 3 3 3 0 3 ( 9 Oct) 3 1  9 Oct  9 Oct 

19. Tudó 0 0 304 304 304 0 235 (12 Oct) 8 3  1 Oct 12 Oct 

20. Abellerol comú 0 313 0 313 313 0 128 ( 3 Set) 10 4  3 Set  15 Set  

21. Xoriguer comú 0 168 69 237 237 0 47 (17 Set) 72 28  3 Set  12 Oct 

22. Falcó de la reina 0 3 1 4 4 0 2 ( 6 Set) 8 3  6 Set   1 Oct 

23. Esmerla 0 1 0 1 1 0 1 (18 Set) 3 1 18 Set  18 Set  

24. Falcó mostatxut europeu 0 48 13 61 61 0 15 (18 Set) 46 18  1 Set   9 Oct 

25. Falcó pelegrí 0 18 8 26 25 1 4 (24 Set) 44 17  2 Set   9 Oct 

26. Oreneta de ribera  0 1 0 1 1 0 1 (19 Set) 3 1 19 Set  19 Set  

27. Roquerol eurasiàtic 0 0 4 4 4 0 4 (12 Oct) 3 1 12 Oct 12 Oct 

28. Tord comú 0 0 13 13 13 0 10 (12 Oct) 5 2  9 Oct 12 Oct 

29. Griva comuna 0 0 6 6 6 0 6 (12 Oct) 3 1 12 Oct 12 Oct 

30. Pinsà comú 0 0 481 481 481 0 441 ( 9 Oct) 5 2  9 Oct 12 Oct 

31. Trencapinyes comú 0 0 1 1 1 0 1 ( 1 Oct) 3 1  1 Oct  1 Oct 

  Total 7 1396 1050 2453 2452 1   100 39 
  

 
 



CREUERS AL PORT DE BARCELONA 
 
   Al butlletí electrònic d´Ecologistes en acció s´informa sobre la reunió de diverses entitats amb l´ajuntament de Barcelona sobre el trànsit de creuers al port. A 
continuació reproduïm la seva informació. 
 

Exigeixen l’aturada immediata del trànsit de creuers a Barcelona 
14/10/2022 |   

   Zeroport, XJC (Xarxa per a la Justícia Climàtica) i ABDT (Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic), plataformes de les 
quals participa Ecologistes en Acció de Catalunya, emeten un comunicat després de la reunió celebrada amb la regidora 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, el passat dimarts, 11 d’octubre. 
   La regidora ha explicat la complexitat d’arribar a una limitació de creuers perquè requereix l’entesa entre Estat, Generalitat, 
Ajuntament i Port. També ha exposat el consens dins el govern municipal sobre reduir/eliminar els creuers en trànsit, mentre els 
socis de govern tenen diferents postures quant a què fer amb els creuers «port base»: mantenir-los, augmentar-ne el trànsit o -
com defensem les plataformes- eliminar-los també. 
   Per tirar endavant, qualsevol proposta de limitació ha de comptar amb l’acord des governs de la Generalitat i de l’Estat. Per 
aquest motiu, els moviments buscaran interlocució amb les altres administracions implicades. 
   Alhora, comencem un procés de reflexió i treball per construir un moviment social ampli de lluita contra els creuers que forci les 
administracions a un canvi radical de rumb. Tot obstacle legal o contractual ha de ser superat, no poden ser excusa per la inacció 
davant de projectes absurds en situació d’emergència climàtica i energètica. 
   Després de l’ampliació de l’aeroport, ara és el torn dels creuers! La lluita per la vida continua! 
   El text lliurat durant la reunió: 
   Des de diferents moviments socials fa força temps que demanem la fi del trànsit de creuers al Port de Barcelona per diversos 

motius: principalment contaminació atmosfèrica i marina, emissions de CO₂, impacte negatiu a la ciutat en termes de turistització (massificació de l’espai urbà, 
transformació del comerç al voltant dels circuits més utilitzats per creueristes, problemes de mobilitat, etc.), a més d’altres com l’evasió fiscal i l’explotació laboral en 
què es basa aquest negoci. Es tracta d’una reivindicació amb molt suport popular, el mateix que entenem que ha portat l’Ajuntament de Barcelona a posar la 
necessitat de reduir el trànsit de creuers sobre la taula del debat públic i sobre la de negociacions amb el Govern de la Generalitat. 
   Negociacions que no s’acaba d’entendre que no hagin donat ja resultats significatius, quan totes dos institucions van fer públiques les respectives declaracions 
d’emergència climàtica fa temps, tot i que sense gaire conseqüència real en les seves polítiques. 
   Hem defensat la conveniència d’una agenda de reducció progressiva del seu trànsit fins a la seva desaparició, però les greus circumstàncies actuals fan que ja no 
siguin suficients aquestes mesures. La manca de reacció davant d’una emergència climàtica ja innegable i la crisi energètica (només accelerada per la guerra) fan 
encara més urgent una reacció més radical. 
   En un context de racionament energètic veiem urgent i prioritari actuar sobre sectors superflus altament consumidors d’energia, i amb alts impactes socials i 
ambientals. Ningú no entendrà les previsibles restriccions de consum d’energia en l’àmbit domèstic si continuem veient al Port aquests monstres fumejant. 
   Per tot plegat, i entenent que l’Ajuntament no pot per si sol decretar aquesta fi del trànsit de creuers a la ciutat, demanem que es faci seva aquesta necessitat i que 
la lideri i defensi en públic i davant de la resta d’institucions públiques implicades. 
Demandes sobre l’activitat creuerista de BCN 
   Definició d’un pla de reducció de  l’activitat creuerista de la ciutat fins a la seva eliminació total en l’any 2025, per disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i 
acústica i així protegir la salut de la població afectada, i per complir amb els objectius climàtics. 
   Aturada immediata de la construcció al moll Adossat de les dues noves terminals de megacreuers. 
   Creació d’una taula de seguiment dels plans de reducció de l’activitat creuerista de Barcelona entre l’administració i les entitats socials i ecologistes. 
   Reconversió del sector turístic de la ciutat, per tal de millorar els modes de mobilitat més sostenibles i enfortir els sectors econòmics més justos social i 
ambientalment. 
   Impuls de l’entrada en vigor abans del 2025 de les àrees de control d’emissions de sofre i nitrogen a la Mediterrània. 
 

CATÀLEG DE FAUNA AMENAÇADA 
 
   El Govern ha aprovat el Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de 
mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida.  
   L’aprovació d’aquest Catàleg era ja una demanda històrica a Catalunya: l’any 2010 es va començar a tramitar, però es va 
quedar aturat, durant un total de 12 anys, fins al passat 20 de setembre. Tot i que des de les entitats de la Xarxa per a la 
Conservació de la Natura es valora de forma positiva, s´hi han detectat mancances que es considera que es poden resoldre en 
el futur.  
   Reproduïm la informació del butlletí de medi ambient. 
 

El Saga pedo és una espècie d’ortòpter en perill d’extinció recollit al catàleg. XCN. 
 
20 setembre 2022  
El Govern aprova el Projecte de decret del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada 
El Catàleg recull inicialment un total de 384 espècies que es troben en perill d’extinció, vulnerables o extintes com a reproductores a Catalunya 
El Decret també preveu l’aprovació de plans de recuperació i conservació de les espècies incloses en el Catàleg 
   El Govern ha aprovat aquest dimarts el Projecte de decret del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i d’altres aspectes relatius a la fauna salvatge 
autòctona protegida. Aquest decret inclou aquelles espècies i subespècies de la fauna salvatge autòctona protegida que es troben amenaçades i a les quals cal 
atribuir un grau de protecció superior. 
   Les espècies i subespècies incloses es classifiquen en les categories “en perill d’extinció”, “vulnerables” o “extintes com a reproductores a Catalunya”, segons el 
seu estat de conservació i grau d’amenaça. El Decret estableix la naturalesa, el contingut i l’estructura del Catàleg i el procediment de modificació de la relació 
d’espècies catalogades mitjançant la catalogació, la descatalogació o el canvi de categoria d’una espècie o subespècie quan hi hagi informació científica o tècnica 
que així ho aconselli. El Catàleg recull inicialment 384 espècies de fauna salvatge autòctona amenaçada. 
   A través del Decret, també es determina la necessitat d’aprovar plans de recuperació i plans de conservació per a les espècies incloses en el Catàleg i es fixa el 
seu contingut i el procediment per a la seva aprovació. 
   Finalment, el Decret regula el procediment administratiu per a la reintroducció de les espècies extintes incloses en el Catàleg, les reintroduccions locals i el 
reforçament poblacional. 
   Per a la determinació de les espècies que s’inclouen en el Catàleg, s’han considerat els diferents atles de fauna amenaçada, les llistes vermelles estatals i els 
informes d’institucions, entitats científiques i especialistes en la matèria que han permès conèixer també les espècies de fauna autòctona que actualment requereixen 
mesures urgents de conservació. 
 



AGÈNCIA DE LA NATURA DE CATALUNYA 
 

   El passat 13 d´octubre, la nostra entitat va 
rebre un correu electrònic de la secció 
d´Entitats ambientals i participació ciutadana 
del departament d´Acció climàtica, Alimentació i 
Agenda rural, anunciant-nos l´inici del procés 
de participació ciutadana per informar i debatre 
sobre la creació de l´Agència de la Natura de 
Catalunya aprovada pel Parlament de 
Catalunya. 
   Per a les entitats es va fer una primera sessió 
informativa en format virtual el dimecres, 26 
d´octubre, de les 10,30 a les 12 hores. 
   És previst, a més, fer vuit sessions territorials 
presencials i dues més de sectorials en línia. 

   A continuació reproduïm la informació publicada sobre aquest procés al butlletí de medi ambient d´aquest departament i, després, el 
text del correu rebut per la nostra associació. 
 

Procés de participació de l’Agència de la Natura de Catalunya 
   El juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 7/2020 de l'Agència de la Natura de Catalunya. Aquesta nova entitat de 
dret públic aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en 
l'àmbit continental com marí. 
   Per constituir, de manera efectiva, aquest nou ens cal aprovar-ne els estatuts. Ara el Govern de la Generalitat de Catalunya els ha 
començat a redactar i ha obert un procés de participació ciutadana per debatre aspectes clau de la governança i el desplegament 
territorial de la futura Agència. 
 

Context previ 
   El mes de juliol de 2020 es va aprovar la Llei 7/2020 de l’Agència de la Natura de Catalunya. 
   L’Agència de la Natura de Catalunya (o ANACAT) té per missió la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, el millorament i 
l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com en el marí, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la 
biodiversitat i la geodiversitat, i de garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes, amb criteris d'integritat, 
sostenibilitat, persistència i eficiència. 
   Segons estableix la Llei, l’Agència de la Natura de Catalunya s’ha de constituir en el moment que es dicti el decret que n'aprovi els 
estatuts. 
   L’any 2022 el Govern de la Generalitat de Catalunya ha iniciat el procés de redacció dels estatuts amb l’objectiu que l’ANACAT es 
constitueixi l’any 2024 (l'aprovació del decret dels estatuts requereix d'uns tràmits administratius previs que s'allarguen un any i mig, 
aproximadament).  
   Els estatuts de l’ANACAT regularan una àmplia diversitat d’aspectes sobre el funcionament d’aquest nou organisme, sempre d’acord 
amb el que estableix la Llei 7/2020 i altres normes pròpies de les administracions públiques. 
   De tots aquests aspectes, n’hi ha alguns de relacionats amb la governança i el desplegament territorial de l'Agència que el Govern ha 
considerat útil i necessari debatre mitjançant un procés de participació ciutadana. 
 

Objectius del procés participatiu 
   Implicar els agents clau en conservació de la natura a Catalunya en el procés de creació de l'Agència i informar-los de tots els passos 
previstos fins a la seva constitució. 
   Recollir i debatre propostes sobre la governança de l’Agència, que es tindran en consideració en els seus estatuts i en d’altres 
documents estratègics. 
   Recollir i debatre propostes sobre la presència i el desplegament territorial de l’Agència, que es tindran en consideració en els seus 
estatuts i en d’altres documents estratègics. 
 

Eixos de debat 
   Eix debat 1 - Comissió Social: serà un dels tres òrgans col·legiats de govern de l’ANACAT (juntament amb el Consell de Direcció i la 
Comissió Científica). 
   Eix debat 2 - Territorialització de l’Agència: com es desplegarà aquest nou organisme en el territori. 
   Eix debat 3 - Òrgans i mecanismes de participació i col·laboració amb entitats, empreses i persones. 
   A la secció Eixos de debat  es descriuen amb més detall aquestes tres temàtiques. I a la secció de Documentació trobareu el 
document de base del procés participatiu amb informació encara més ampliada. 
 

Com puc participar? 
   Assistint a la sessió informativa ( (en línia) per conèixer els eixos de debat. 
   Participant en alguna de les sessions deliberatives  (8 territorials i 2 sectorials). 
   Plantejant propostes  per mitjà d'aquest mateix portal. 



 
   A continuació es mostra un resum de les vies per participar, amb les dates de les diverses sessions. Abans de participar a les 
sessions deliberatives, és recomanable llegir la documentació  de suport. 
 

Qui hi pot participar? 
   Administracions públiques. 
   Entitats privades sense afany de lucre (naturalistes, conservacionistes, ecologistes, excursionistes, etc.). 
   Entitats de custòdia del territori. 
   Fundacions. 
   Propietaris i arrendataris de terrenys situats al medi natural. 
   Sectors econòmics (agrari, forestal, cinegètic, pesquer, turístic i activitats marítimes). 
   Empreses de serveis i consultores.  
   Centres acadèmics i de recerca. 
   Altres persones i entitats interessades en la conservació de la natura. 
 

Sessions 
   Hi ha previstes 1  en línia (26 d'octubre), 8 sessions territorials presencials (Terres de l'Ebre (3 de novembre), Alt Pirineu (10 de 
novembre), Penedès (15 de novembre), Lleida (22 de novembre), Catalunya Central (24 de novembre), AMB – Barcelona (28 de 
novembre), Camp de Tarragona (1 de desembre) i Girona (13 de desembre)), i 2 sessions sectorials en línia (Món científic (15 de 
desembre) i Entitats representatives del món local (20 de desembre)).  
 

Aportacions de propostes a través del portal PARTICIPA 
   Fins al 22 de desembre, https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura 
 

Documents legals, estratègies i altres informes clau 
 

   Llei 7/2020, del 2 de juliol, de l'Agència de la Natura de 
Catalunya . 
   Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de 
Catalunya  (ESNATURA) 
   Informe "Estat de la natura a Catalunya 2020"  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolguts i benvolgudes, 
 

   El juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 7/2020, del 2 de juliol, de l'Agència de la Natura de Catalunya. Aquesta 
nova entitat de dret públic aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de 
Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí. 
   En aquests moments, iniciem el procés per redactar-ne els Estatuts i aconseguir constituir aquest nou ens de manera efectiva. 
   Per això, engeguem un procés de participació ciutadana on convidem als diferents sectors implicats en la conservació de la natura del 
nostre país a debatre els aspectes clau de la governança i el desplegament territorial de la futura Agència. 
   Concretament, durant el mes de novembre i desembre organitzarem vuit sessions deliberatives al territori i dues sessions sectorials, 
adreçades al món local i al món científic. 
   Per explicar-vos de primera mà aquest procés, us volem convocar a una sessió informativa que tindrà lloc el proper 26 d’octubre, de 
10.30h a 12h, en format virtual i que està oberta a qualsevol persona interessada. Enllaç a la sessió: 
                     https://youtu.be/BwZy9jLlYXQ 
    Trobareu més informació del procés de participació i un apartat on poder fer les vostres aportacions a:  
           https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura 
    Esperem comptar amb la vostra col·laboració per assolir aquesta fita tan important en la història de la conservació de la natura a 
casa nostra. 
 

   Salutacions cordials, 
 

   Secció d’Entitats Ambientals i Participació Ciutadana 
   Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
   entitatsambientals.accioclimatica@gencat.cat 
 
 



EMPRESA PÚBLICA D´ENERGIA DE CATALUNYA 
 

   Ens fem ressò de la creació per part del govern de la Generalitat de Catalunya d´una nova empresa 
pública que té la funció, entre d´altres, de comercialitzar l´energia procedent de fonts renovables.     
   Reproduïm la informació publicada al butlletí del govern. Posteriorment ja s´han nomenat els membres 
del consell d´administració de l´empresa pública. 

 
4 octubre 2022 - Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
El Govern aprova la constitució de l'empresa pública d'energia de Catalunya 
La societat actuarà sota la marca de L’Energètica i serà el mitjà propi de la Generalitat per incidir i millorar el mercat energètic 
català 
La generació d’energia a partir d’energies renovables, l’aprovisionament energètic del sector públic a partir de l’autoconsum i 
d’acords bilaterals amb generadors locals o l’impuls de les comunitats energètiques seran algunes de les principals funcions 
de la companyia 
La societat comptarà amb un consell assessor format per experts en energia 
   El Govern ha autoritzat avui la creació de l’empresa energètica pública de Catalunya, que actuarà sota la marca L’Energètica, i n’ha 
aprovat els Estatuts. La societat serà de capital, anònima i unipersonal, i esdevindrà el mitjà propi de la Generalitat per incidir i millorar 
el mercat energètic català. 
   L’Energètica tindrà com a objecte social la realització de tot tipus d’activitats, obres i serveis relacionats amb l’energia elèctrica 
procedent de fonts d’energia renovables. Així, els àmbits essencials d’actuació seran la generació d’energia procedent de fonts 
d’energia renovables aprofitant el potencial de les instal·lacions, edificacions i infraestructures de la Generalitat de Catalunya i el seu 
sector públic, i la comercialització d’energia procedent de fonts d’energia renovables, subministrant-la, com a mitjà propi, a 
l’Administració de la Generalitat. 
   A més, l’empresa quedarà facultada com a instrument públic de la Generalitat per operar i incidir en àmbits com la generació 
elèctrica, els serveis de recàrrega del cotxe elèctric, els serveis d’emmagatzematge, els serveis d’agregació de demanda flexible i els 
de comercialització lligats a aquests nous models econòmics, i el subministrament d’energia a la mateixa administració. Aquestes 
activitats es podran desenvolupar de manera directa o indirecta, atenent sempre a la normativa sobre separació d’activitats regulades, i 
han de contribuir a accelerar la transició cap a un model energètic distribuït, democràtic, amb cohesió territorial i participat per la 
ciutadania. 
   Pel que fa a la governança, el president del consell d’administració de la companyia serà nomenat pel Govern. A més de la junta 
general d’accionistes i del consell d’administració, L’Energètica comptarà amb un consell assessor, format per persones amb 
coneixement i experiència contrastats en matèria d’energia, que tindrà com a funció l’elaboració d’informes a petició del consell 
d’administració i l’elevació de propostes de mesures i accions que puguin contribuir a l’assoliment dels objectius de la societat. 
L’empresa quedarà adscrita al departament competent en matèria d’energia. 
Una eina per incidir en el model energètic i transformar-lo 
   L’energètica pública serà una eina clau per accelerar la transició energètica a Catalunya, amb l’objectiu de reduir les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle en un 55% l’any 2030 i arribar a la neutralitat d’emissions de carboni l’any 2050. El propòsit és avançar cap a 
un nou model energètic distribuït, democràtic, amb cohesió territorial i participat per la ciutadania. 
   Amb l’aprofitament dels seus recursos disponibles i la seva capacitat d’inversió, l’empresa pública d’energia pretén incidir en el mercat 
energètic català de diferents maneres. En l’àmbit de la generació, promourà projectes d’autoconsum o bé de generació distribuïda a 
tots els edificis públics de la Generalitat, ocupant el 100% de l’espai disponible i adequat a cada ubicació. També desenvoluparà 
projectes propis o compartits amb les entitats locals, aportant el seu coneixement tècnic, en terrenys especialment adients, i podrà 
participar en un percentatge de projectes privats que comptin amb el vistiplau del territori. Finalment, gestionarà les centrals 
hidroelèctriques a mesura que vagin exhaurint les concessions actuals. 
   En l’àmbit de la gestió de l’energia, els projectes d’autoconsum en equipaments de la Generalitat poden esdevenir la base per a 
autoconsums compartits i comunitats energètiques en els quals hi puguin participar famílies vulnerables properes. Igualment, 
l’energètica pública podrà aplicar una política d’aprovisionament energètic de la Generalitat on s’estableixin acords bilaterals a 
generadors locals i on es participi en la propietat de projectes de generació, models que s’afegiran a la inversió en generació pròpia en 
terrenys i sostres propis de la Generalitat i el seu sector públic. Això permetrà exercir l’activitat de comercialització, establint un lligam 
entre generació i consum, gestionant els excedents d’autoconsum, oferint una proposta de valor a les entitats locals i generant 
ingressos a partir del subministrament d’energia a la Generalitat de Catalunya. 
   Finalment, també podrà incidir en àmbits que es considerin estratègics. Mitjançant la participació i inversió en projectes o iniciatives, 
l’energètica pública podrà actuar en activitats vinculades a la seguretat energètica del país, com l’emmagatzematge d’energia, o en el 
desenvolupament de noves formes i models de gestió de l’energia que contribueixin a una participació cada cop més directa de la 
ciutadania en el mercat energètic, com les comunitats energètiques o l’agregació d’energia. 
   La constitució de l’energètica pública és un pas més del Govern en la seva política per accelerar la transició energètica a Catalunya. 
En el darrer any, s’ha procedit a modificar el marc normatiu per a la implantació d’energies renovables, per tal de simplificar-ne la 
tramitació, afavorir un model distribuït que faciliti la cohesió territorial i fer viable la compatibilitat entre la sobirania alimentària i la 
sobirania energètica; s’ha atorgat 3,6 milions d’euros als consells comarcals perquè constitueixin les Oficines Comarcals de Transició 
Energètica; s’han posat en marxa línies d’ajuts de més de 400 milions d’euros per a l’autoconsum fotovoltaic, per a l’ús de renovables 
d’ús tèrmic, per a la mobilitat elèctrica i per a la rehabilitació energètica d’edificis; s’han finalitzat els treballs de la Prospectiva 
Energètica de Catalunya per al 2050, i s’ha posat en marxa la Taula per al Diàleg Social de les energies renovables, entre altres 
mesures. 



INCOMPLIMENT DE LA MORATÒRIA A LA INCINERACIÓ DE RESIDUS 
 

   Al recull de premsa, que acompanya aquest full informatiu, s´inclou una informació sobre la conferència de premsa que la Plataforma Ciutadana 
Estratègia Catalana Residu Zero va realitzar el 24 d´octubre. 
   Segons aquesta entitat, a la qual és adherida l´ANT, el Govern de la Generalitat està incomplint la moratòria declarada pel Parlament a la 
incineració de residus. 
   A continuació reproduïm el comunicat de premsa emès, en el qual es critica la política del govern i de l´ARC sobre la gestió dels residus. 

 

El còctel incendiari de la Consellera Jordà: incomplir la Llei de moratòria a la incineració alhora que el govern és incapaç d’aplicar 
polítiques per prevenir la generació de residus. 
   Han passat 8 mesos des de l’aprovació pel Parlament de la Llei que estableix una moratòria per tramitar nous projectes d’incineració, ampliar la 
capacitat de tractament de les existents, i cremar nous tipus de residus (Llei 2/2021 del 29 de desembre, publicada el 31-12-2021). Aquesta llei va 
ser aprovada gràcies a la iniciativa de les entitats socials de la Plataforma Ciutadana Residu Zero (PCRZ) i al suport dels Grups Parlamentaris dels 
Comuns, la CUP, ERC i JxCat. 
   Però les actuacions del Departament d’Acció Climàtica (DAC) i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que encapçala la consellera Jordà estan 
incomplint la Llei de moratòria perquè s’estan atorgant noves autoritzacions per augmentar la capacitat i la tipologia de residus a incinerar 
(pneumàtics, llots i fangs d’aigües residuals, purins, biomassa, ...) en plantes industrials de fabricació de ciment i de tractament de purins. 
   Aquestes actuacions mostren la realitat que sovint es vol amagar rere declaracions publicitàries sobre l’economia circular i amenacen de deixar en 
no res la Llei de Prevenció de Residus que tant el Parlament com la Llei de Canvi Climàtic han ordenat posar en marxa al govern en un període 
d’escassedat de recursos, amenaces al proveïment energètic i alteracions climàtiques severes. 
   Per aquestes raons i per rebutjar l’acció del DAC i de l’ARC de total continuïtat amb les polítiques de gestió de residus que ens han dut a una 
situació insostenible, la PCRZ iniciem una sèrie d’accions contra la política de la Consellera i demanem una rectificació clara de les actuacions 
quedesenvolupa. 
   Vegem-ne alguns casos: 
 
1. La Nova TRACJUSA a Juneda a les Garrigues. 
   El projecte d’incineració de residus, presentat per nova Tracjusa a Juneda, va obtenir l’Autorització Ambiental atorgada pel Conseller Damià Calvet 
el 25 de març de 2021 amb un govern en funcions, malgrat l’àmplia oposició del territori i el posicionament contrari del Consell Comarcal. Les 
plataformes ciutadanes i l’entitat IPCENA-EdC van presentar-hi un recurs que argumentava les raons contràries a l’autorització. L’actual consellera 
d’Acció Climàtica en declaracions en seu parlamentària (es poden consultar a l’hemeroteca), declarava aleshores que “s’haurà d’aplicar la moratòria 
alsprojectes de Cercs i Tracjusa”. 
   Doncs finalment en data 28 de juny del 2022 la Consellera Jordà i el Secretari de Qualitat Ambiental han desestimat totes les al·legacions i han 
ratificat l’autorització ambiental de la planta. A més, han “aprofitat” per multiplicar per 4 els m3 de purins i de CDRs a tractar fins a un total aproximat 
de 180.000 t /any. 
   Aquesta autorització per tractar residus per mitjà d’una modalitat d’incineració seria la primera a les comarques de Lleida, suposadament per tractar 
purins, però s’hi preveu cremar Combustible Derivat de Residus (CDR) procedent de les comarques de l’AMB. Remarquem que aquesta decisió és 
un obstacle frontal al tractament avançat dels residus ramaders estesos per tota Europa que consisteixen en la separació líquid/sòlid de forma 
mecànica amb uns costos ambientals mínims. 
   Per rematar-ho la Consellera no ha dubtat a aplicar una argúcia legal donat que la Llei de moratòria estableix, respecte les instal·lacions 
d’incineració en funcionament, que ”el govern en el termini de dos anys a comptar des de l'aprovació de la Llei, haurà d'aprovar un pla de tancament i 
desmantellament vinculat a la llei de prevenció de residus” ... però el projecte de nova Tracjusa no compleix amb el supòsit de projecte construït i així 
no s’hauria de desmantellar. 
   A Juneda s’ha liquidat de facto la moratòria vigent i IPCENA-EdC ha hagut de presentar un Contenciós Administratiu per demanar la seva nul·litat i 
les plataformes estan informant i organitzant actes públics per mobilitzar el rebuig popular en aquesta agressió social i ambiental. 
 
2. LAFARGEHOLCIM ESPAÑA SAU a Montcada i Reixac. 
   Les protestes i mobilitzacions populars dels veïns del barri de Can Sant Joan i de Montcada contra la contaminació, la pols, el soroll i les 
afectacions a la salut són àmpliament conegudes i són objecte d’estudi i preocupació d’entitats de salut pública i d’universitats.        
   L’ajuntament també demana a la Generalitat solucions des de fa anys. 
   La llei estatal 16/2002, de Prevenció i Control de la Contaminació, disposava que les activitats existents (entre les quals LAFARGE) s’havien d 
’adaptar a la normativa ambiental en un termini que, com a màxim, es podia estendre fins al 30 d ’abril de 2008. 
   De fet aquesta data límit va ser el motiu pel qual el govern de la Generalitat va aprovar la declaració d’impacte ambiental i va atorgar l’autorització 
ambiental el mateix dia (28 d ’abril de 2008) per temor a esgotar el termini. Per aquesta raó, tant el TSJC com el Tribunal Suprem han anul·lat totes 
les autoritzacions atorgades per la Generalitat des d’aquella data. Els fets són clars: l’empresa està funcionant des de l’any 2008 il·legalment en no 
disposar d’autorització vàlida. 
   Malgrat aquesta situació, el Departament d’Acció Climàtica obre (16 d’agost de 2022 !!) un període d’exposició pública per tramitar una nova 
autorització ambiental, malgrat les sentències i malgrat ser plenament vigent la Llei de moratòria a la incineració. 
   El tribunal Suprem ha de resoldre el darrer intent de la Generalitat que ha presentat recurs de cassació contra les sentències, però la Plataforma 
Antiincineració, els veïns i l’ajuntament de Montcada demanen que es faci efectiu el tancament de la fàbrica a Montcada tot respectant els drets 
laborals dels treballadors. 
 
3. CIMENTS MOLINS INDUSTRIAL (CMI). 
   El llarg recorregut dels anteriors governs de la Generalitat a l’hora d’atorgar permisos i facilitar a l’empresa pràctiques alienes al seu objectiu de 
producció de ciment ha portat a anar ampliant els fluxos de residus que es cremen en substitució del combustible.     
   L’empresa obté guanys crematístics en actuar com a gestors encoberts de residus i lucrar-se a més amb l’obtenció de més drets d’emissió. 
   S’ha rebutjat sistemàticament les demandes dels veïns afectats més directament de les poblacions de Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i d’altres del 
Baix Llobregat que volen tenir informació veraç i que s’oposen en aquestes pràctiques autoritzades. 
   En són exemples els episodis de pols en suspensió denunciats amb imatges pels veïns del barri de Sant Josep, o el fet que els instal·ladors de 
plaques solars desaconsellen la seva instal·lació per l’efecte corrosiu que ocasiona l’atmosfera contaminada en aquesta zona. 



   La voluntat manifesta de l’empresa es augmentar encara més la crema de residus en substitució de combustibles fòssils: ha anunciat que per 
assolir els objectius de reducció d’emissions l’any 2030 vol incrementar fins a 20.000t/any la crema de pneumàtics fora d’ús (PFU)!!. El DAC no frena 
aquestes intencions, ans al contrari, les facilita i no dona fermesa al compliment de la Llei de moratòria. 
 
4. LA TÈRMICA DE CERCS 
   Ara mateix queden 1 any i 2 mesos perquè la moratòria acabi el seu recorregut i Cercs i el Berguedà, víctimes del conflicte iniciat quan es va 
descobrir la intenció de instal·lar una incineradora amb capacitat per 330.000 tones anuals de residus industrials (quasi un 70% del que produeix 
Catalunya i que teòricament podria anar a aquesta operació de tractament segons normativa europea), quedin altra vegada amenaçats per una 
bomba de rellotgeria en forma de finalització de moratòria. 
   A més entenem que el nostre municipi, on hi ha dos abocadors, un embassament que va inundar part de la nostra historia i on hi va ocórrer el 
primer delicte mediambiental de l’Estat espanyol, amb la Central Tèrmica de Cercs, no ha d’esdevenir el pati de darrera dels jocs especuladors 
d’actors econòmics que en comptes de pensar en el desenvolupament ecològic i econòmic d’un territori que viu de cara a la natura pensen 
únicament en l’enriquiment propi. 
   Per tan, des d’aquesta Plataforma no podem deixar d’exigir que es compleixi immediatament el compromís expressat pel parlament i la Consellera 
del Departament d’Acció Climàtica, la Sra. Jordà, de no deixar decaure la moratòria i encavalcar-la amb una llei de residus, que ha de ser 
ambientalment ambiciosa, catalana i amb el pla de tancament de les plantes que cremen residus en el nostre país. 
 
5. SOBRE LA INCINERACIÓ DE RESIDUS EN PLANTES DE CREMA DE BIOMASSA. 
   Molt diverses entitats socials estem assistint amb perplexitat a un boom d’actes, jornades i anuncis publicitaris en diversos mitjans on es defensa la 
crema de biomassa incorporant residus i on s’arriben a presentar projectes sense cap mena d’escrúpols amb total ignorància i incompliment de la Llei 
de moratòria. 
   Considerem d’extrema gravetat que aquestes activitats es facin amb el ple suport i impuls de la Conselleria per afavorir els interessos 
productivistes dels propietaris i sectors dels negocis forestals. Una vegada més denunciem que la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (l’anterior conselleria d’Agricultura) té segrestat l’inexistent Dept. de Medi Ambient el que dificulta l’acció de govern de la Generalitat 
per protegir la salut del medi i les persones i activar la transformació econòmica i social que permeti al nostre país adaptar-se a la crisi climàtica, 
energètica i ambiental. 
 
6. L’ARC vol impedir la continuïtat del model de gestió de residus municipals RESIDU MÍNIM (RM). 
   Aquest model de prevenció i gestió de residus s’està aplicant amb èxit a diversos municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i diverses ciutats i 
mancomunitats de l’estat espanyol on s’anomena model Humit-Sec. 
   Residu Mínim compta amb plantes de compostatge i triatge en el propi territori on es produeixen els residus (Baix Llobregat).  
   Residu Mínim prioritza la separació de la fracció orgànica com a responsabilitat dels ciutadans i el compost que s’elabora a la planta de Torrelles es 
apte per usar-lo en agricultura ecològica. 
   És un model que destaca per ser dels que obté millors resultats a Catalunya. No desplega contenidor ni fracció de bossa groga per envasos donat 
que és una responsabilitat del productor i distribuïdor segons la Directiva de Residus. Els envasos es posen al contenidor anomenat inorgànic i es 
porten a una planta de triatge a Molins de Rei on es recullen, a més dels envasos, altres materials aprofitables. 
   ECOEMBES posa traves a Residu Mínim perquè ha de pagar segons la Directiva i la Llei estatal d’envasos el cost de tots els envasos que es 
recullen i no solament la petita part que es recull en el contenidor o bossa groga. 
   Incomprensiblement l’ARC ha anunciat unilateralment als ajuntaments RM que no accepta aquest model com a recollida selectiva a la nova Llei de 
prevenció de Residus que està preparant i es nega a demanar la exempció que permet la Llei estatal de Residus; al contrari, força els ajuntaments a 
implantar el contenidor o bossa groga ideat a partir dels interessos privats d’Ecoembes!. 
   Aquest atac injustificat contra el model que més facilita la prevenció de residus, vulnera les competències dels municipis per decidir el model de 
recollida que implanten i fa costat als interessos d’Ecoembes que vol obstaculitzar les obligacions comunitàries de Responsabilitat del productor. I el 
govern vol anomenar aquesta Llei de prevenció de Residus !!. 
 
7. L’enquistament dels conflictes causats pels residus arreu de Catalunya. 
   Sense posar fre a les activitats que ocasionen residus i emissions ni regular les activitats per a què els productors es facin càrrec dels residus que 
produeixen, les actuacions del govern i del DAC (ARC, DGQA) es limiten a atorgar llicències d’activitats que augmenten les emissions i aportació de 
residus al medi amb l’excusa que “les han de tramitar per no prevaricar”. 
   Per aquesta causa, el govern no està aportant solucions que preservin la salut del medi i de les persones en els casos dels abocadors de Rubí, 
Solius, Cerdanyola, o Hostalets de Pierola, ... com es pot comprovar en el dossier que hem elaborat sobre alguns dels conflictes existents al territori. 
 
8. La Llei de Prevenció de residus continuista que està elaborant el govern. 
   Aquests exemples de l’acció diària de l’ARC i del govern mostren clarament el continuisme de les polítiques de prevenció i gestió dels residus. 
   • Considerem d’extrema gravetat aquesta realitat de gestió que es trasllada a l’esborrany de Llei de prevenció de Residus que s’ha presentat. 
   • Lluny de ser l’eina que vagi a l’arrel dels problemes (suport, autoritzacions i permissivitat al model productiu i les activitats econòmiques que 
generen residus que són externalitzats a la societat i al medi), es continua centrant la gestió en les tecnologies obsoletes que afecten la salut del 
medi i les persones i malbaraten recursos (incineració; abocadors; ...). 
   • Manifestem la nostra decepció davant les expectatives no acomplertes de canvi de model que hem argumentat i demanat en aquesta conselleria 
del Govern. El continuisme i enquistament del mateix model de residus de dècades no permet deixar enrere les greus conseqüències i els conflictes 
d’un model que es basa en produir residus i posar-los sota la catifa o cremar-los, agreujant la crisi ambiental i climàtica i condemnant el futur de 
l’economia productiva de Catalunya. 
   • Denunciem que l’ARC lluny de presentar una Llei catalana de prevenció que estableixi un canvi de paradigma prefereix refugiar-se en una còpia a 
la baixa de la Ley de Residuos y Suelos contaminados, Llei gens ambiciosa amb què l’estat ha transposat les directives. 
   Per tot el que hem argumentat denunciem l’incompliment per part del govern de la llei de moratòria aprovada pel Parlament de Catalunya. 
   Les Plataformes i territoris afectats per aquestes polítiques anunciem el nostre rebuig i mobilitzacions contra aquesta política de sotmetiment als 
interessos dels que no volen cap canvi (ECOEMBES), ni fer realitat les polítiques reals de prevenir els residus, ni aplicar la Responsabilitat Estesa 
del Productor com ho estableixen les darreres directives europees. 

Catalunya, 20 d’octubre de 2022 
 



COEXISTÈNCIA AMB EL LLOP 
 
   Des de fa uns quants anys es van fent observacions d´exemplars solitaris de Llops (Canis lupus) a Catalunya. Han arribat a través del Pirineu 
procedents de França i Itàlia. Encara no s´ha observat que hi hagi grups ni que hagin criat. Tot i així,  s´ha presentat una plataforma per preveure la 
convivència entre aquesta espècie d´animal i l´activitat humana. 
   Reproduïm una informació del butlletí d´Ecologistes en acció. 
 
El retorn natural del llop a Catalunya motiva la creació d’una plataforma per la coexistència 
L’objectiu és harmonitzar la seva conservació amb els diferents col·lectius afectats, minimitzant qualsevol afectació a la població rural. 
El grup s’ha constituït per entitats de diferents sensibilitats. 
19/10/2022  

   El Grup Llop Catalunya s’ha presentat oficialment aquest dimarts 18 d’octubre en un acte públic a La 
Lleialtat Santsenca -equipament municipal de gestió comunitària al barri de Sants de Barcelona-. Es 
tracta d’una plataforma formada per entitats que treballen pel medi ambient, els drets humans, els drets 
animals i la convivència en harmonia entre les persones i l’entorn natural. 
   L’objectiu essencial de la plataforma és afavorir la recuperació de les poblacions de llop a Catalunya. 
Per assolir aquest propòsit, la plataforma reforçarà les accions en aquest sentit de les entitats que la 
formen, i pot dur a terme accions de sensibilització social, de suport a la recerca, d’intervenció davant les 
institucions públiques, de diàleg i acord amb altres col·lectius socials implicats en la gestió del medi 
natural. 
   A l’acte de presentació hi ha intervingut en Sergi García, de l’entitat Galanthus, qui ha parlat sobre la 
situació de l’animal al territori, dels beneficis i aspectes biològics de la seva presència al territori i de la 
importància de sensibilitzar i implicar a tota la població en la conservació de l’espècie. 
   En segon lloc, s’han presentat les directrius d’actuació del grup. La plataforma es planteja usar el millor 
coneixement científic disponible per a copsar l’estat actual i possible evolució futura de l’espècie. Així 
mateix, es dissenyaran accions comunicatives per tal de donar a conèixer la importància ecològica del 
retorn del llop, i els grans beneficis per a la societat de la seva presència al nostre territori. Per acabar, 

s’aprofitarà de l’experiència d’altres territoris a l’Estat espanyol o fora d’ell per a plantejar a tots els actors socials i polítics la necessitat de dissenyar 
plans de conservació que comptin amb totes les mesures i recursos econòmics per a prevenir els inconvenients que aquesta espècie pot significar, 
sobretot per la població rural que viu del sector primari. 
   Es tracta, per tant, de trobar el punt d’equilibri d’empatització entre la societat rural i urbana amb el cànid, a l’administració catalana i col·lectius 
afectats com podria ser la ramaderia extensiva. 
 

PARC NATURAL DE LES MUNTANYES DE PRADES 
 
   Al butlletí del tercer sector ambiental de Catalunya s´anuncia l´inici del procés participatiu per a la creació del Parc Natural de les Muntanyes de 
Prades. Reproduïm l´article. 
 

14 octubre 2022  
Acció Climàtica anuncia l'inici del procés participatiu per la creació del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades 
En aquesta fase inicial s’haurà d’engegar una consulta pública prèvia on es facilitarà la participació ciutadana i de tots els ajuntaments implicats 

 
Reunió per explicar a tots els ajuntaments i ens comarcals que formen part de l’àmbit de creació del Parc l’inici del 
procés de participació i concertació per a la declaració del Parc i del seu pla de protecció 
 
   El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, acompanyat del director dels 
Serveis Territorials d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Àngel Xifré, i del subdirector de Biodiversitat i 
Medi Natural, Josep Planas, s’ha reunit aquest divendres amb alcaldes i presidents dels consells comarcals, 
així com amb representants de la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida, per avançar en la creació del 
futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades. A la tarda, també es preveu reunir amb la Plataforma cívica per 
a la declaració del Parc Natural i altres entitats. 

   Vilahur ha explicat que “aquesta trobada ha servit per explicar a tots els ajuntaments i ens comarcals que formen part de l’àmbit de creació del Parc l’inici del procés 
de participació i concertació per a la declaració del Parc i del seu pla de protecció”. Vilahur ha dit que en aquesta fase inicial s’haurà d’engegar una consulta pública 
prèvia per facilitar la participació ciutadana i de tots els ajuntaments i d’aquesta manera “poder saber quines expectatives tenen pel que fa la creació d’aquest parc 
natural i com preveuen que funcioni”. En aquest sentit, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural ha anunciat que el procés es preveu que comenci a 
la tardor. 
   Vilahur també ha explicat que s’oferirà als municipis suport tècnic per ajudar-los a encarar aquesta fase del procés. 
   La consulta pública prèvia és un tràmit obligatori i és la primera etapa d’un procés participatiu més ampli, que es desenvoluparà més endavant. Així, posteriorment 
els treballs continuaran amb unes sessions participatives al territori, la fase d’informació pública i l’audiència a les persones interessades i als ens locals, fins que el 
Govern l’aprovi definitivament. 
   El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural ha afirmat, que tal i com va declarar la consellera Jordà la creació d’aquest Parc garantirà la conservació 
dels valors naturals i culturals inclosos en l’àmbit geogràfic de les Muntanyes de Prades. La declaració permetrà garantir la conservació dels seus valors naturals 
d’una manera compatible amb l’aprofitament ordenat dels recursos i el manteniment de les activitats tradicionals dels habitants dels municipis i les comarques que 
l’integraran, en col·laboració amb els ens locals i entitats territorials, de manera que l’existència d’aquest parc i la seva gestió esdevinguin factors de dinamització 
social i econòmica, i de vertebració d’un desenvolupament sostenible d’aquests municipis i comarques. 
   Actualment, les Muntanyes de Prades gaudeixen de diverses figures de protecció. En concret, una superfície d’unes 30.700 hectàrees de cinc comarques (L’Alt i el 
Baix Camp, la Conca de Barberà, les Garrigues i el Priorat) i 22 municipis conformen l’Espai Natural Protegit de Muntanyes de Prades. Com a part de la Xarxa Natura 
2000 (Zona d’Especial Conservació –ZEC– i Zona d’especial Protecció per a les Aus –ZEPA–) inclou d’altres territoris circumdants d’alt valor. Finalment, l’interior de 
l’Espai Natural Protegit acull diverses figures de protecció especial, com són el paratge natural d’interès nacional de la vall del monestir de Poblet, la reserva natural 
parcial del barranc de la Trinitat i la reserva natural parcial del barranc del Titllar. 
 



CAVALLS AL PUIG VICENÇ 
 

   Al butlletí electrònic del voluntariat ambiental de l´octubre del 2022, es publica una entrevista a una representant d´una petita 
associació creada fa tan sols un any. Es diu Forest Horses i es dedica a cuidar cavalls perquè pasturin en zones forestals. 
   La reproduïm en aquest full informatiu perquè les persones que seguien la migració des del turó de la Bruguera van observar com al 
costat del camí que segueix la carena pujant al puig Vicenç hi posaven pals per sostenir un fil. Era el pastor elèctric per delimitar la 
zona de pasturatge dels cavalls d´aquesta associació, tal i com es desprèn de l´entrevista. 
 

Cristina Alier: "El canvi que pateix la vegetació, amb la pastura dels cavalls, és espectacular" 
07/10/2022 - Carlos Faneca 

 
D'esquerra a dreta, la Virgína Tamayo, l'Estrella Álvarez i la Cristina Alier. 
Font: Forest Horses 
 
   Deu cavalls de l'Associació Forest Horses pasturen a terrenys de 
les muntanyes de l'Ordal i les muntanyes del Baix, netejant així el 
bosc d'una manera sostenible, prevenint contra incendis i obrint 
camins antics. 
   Keanu, Pau, Yuraq, Tulkas, Hipparion, Chewbacca, Saüc, Argila, 
Salvia i Nut. Aquests són els noms dels deu cavalls que, amb la seva 
activitat de pastura, contribueixen a la gestió forestal de 
les muntanyes de l'Ordal i les muntanyes del Baix. I és que el cavall 
és un herbívor gregari que menja petites porcions d'herba que va 
seleccionant mentre es van movent. És a dir, el que els cavalls 
aconsegueixen quan mengen és netejar el sotabosc i les espècies 

invasores que es van trobant, remouen la terra i escampen les llavors que van ingerint a través de la femta. 
   Forest Horses és l'entitat sense ànim de lucre que impulsa els projectes de restauració dels boscos que protagonitzen aquests deu cavalls. 
L'associació, que només té un any d'antiguitat, té l'objectiu d'impulsar projectes de recuperació en zones agrícoles improductives o abandonades i en 
boscos la densitat dels quals ha estat degradada. A més, la gestió forestal que duen a terme aquests cavalls ajuda en la prevenció d'incendis, 
l'augment de la biodiversitat o el descobriment d'antics camins que havien quedat amagats, entre altres. 
   L'entitat està formada per la Virgínia Tamayo, l'Estrella Álvarez i la Cristina Alier. Aquesta última, tresorera de l'associació, és precisament qui 
ens parla de Forest Horses, com va néixer, les activitats que duen a terme i els grans beneficis que comporta, per a la societat, la tasca que fan els 
cavalls. 
Quines són les primeres passes de Forest Horses? 
   La Virgínia i jo, que som amigues i havíem adoptat cavalls que estaven destinats a morir a l'escorxador, ja que els propietaris anteriors havien 
decidit que ja no els servien, vam decidir posar-los junts perquè els cavalls necessiten estar en manada. L'Estrella, que coneixia la Virgínia, tenia tres 
cavalls i s'hi va sumar. Les tres teníem la mateixa idea: tenir els cavalls en llibertat a la muntanya i, alhora, tenir cura dels boscos i la natura que hi ha 
prop de casa nostra. Som d'Olesa de Bonesvalls i Cervelló, i ens connecten les muntanyes de l'Ordal. 
   I és en les muntanyes de l'Ordal on els cavalls duen a terme aquesta gestió forestal. Un propietari ens va deixar un espai i, aquest mateix 
propietari, va contactar amb un altre que hi havia al costat, que tenia un bosc encara més gran que el primer. I de mica en mica hem anat buscant 
espais grans on tenir els cavalls, que poguessin estar realment en llibertat. 
Quins són els beneficis que aporta la pastura dels cavalls? 
   Durant la pastura, els cavalls netegen el sotabosc, es mengen les espècies invasores, o escampen les espècies autòctones. Per exemple, el 
margalló, una planta protegida, de la qual els cavalls només es mengen el seu fruit. Amb la femta, i el moviment, van escampant les llavors que van 
ingerint. Però també gestionen el bosc d'altres maneres. Per exemple, quan hi ha fusta morta, i passen per sobre, xafen la fusta, quelcom que ajuda 
que es degradi molt més ràpid. 
Hi ha diversos projectes de gestió forestal amb cabres i ovelles. Per què cavalls i quina és la diferència amb la pastura d'altres animals? 
   Segons la visió humana habitual del cavall, els animals que vam rescatar ja no servien als antics propietaris perquè consideraven que ja no els 
podien fer servei a les persones. Tenim tendència a pensar que els cavalls estan al nostre servei, sigui per fer excursions, salt o doma. En canvi, cap 
de les tres tenia els cavalls per muntar-los. Només els volíem rescatar de l'escorxador. Creiem que el cavall pot tenir una bona vida fent una tasca 
diferent que no sigui portar-me a mi a fer una excursió. I nosaltres els vam donar aquest espai. 
   A més, amb el temps hem anat aprenent que les cabres i les ovelles fan una gran tasca també, però es fiquen per tot arreu i arrasen amb tot. En 
canvi, els cavalls són més alts i arriben a llocs que es troben més amunt, i a més, són més selectius. Amb la pastura dels cavalls el bosc continua 
tenint verd. 
Els vau salvar de l'escorxador, i ara ens salven a nosaltres perquè també fan prevenció d'incendi. 
   Exactament, els cavalls fan la feina prèvia perquè no hi hagi foc. I estan constantment netejant el bosc. I nosaltres creiem que aquesta és una 
manera de tornar-nos el favor. Cal destacar que també es mengen el càrritx. Es tracta d'una planta prolífica en aquesta zona que, en cas d'incendi, 
esclaten i salten. El perill és que, amb les espurnes, propaguin el foc molt més ràpid. I els cavalls són els únics que es mengen aquest tipus de 
planta. De fet, alguns es mengen fins i tot l'arrel. 
Actualment teniu deu cavalls. Hi ha la possibilitat d'augmentar el nombre d'animals que puguin fer aquesta gestió forestal? 
   Deu cavalls són els que creiem que podem assumir. Som una associació molt petita, que hem de pagar de la nostra butxaca les despeses i els 
veterinaris que els animals necessiten. I no podem créixer més. Si tenen algun problema greu o si, com va passar l'any passat, s'acaba el menjar del 
bosc i hem de comprar-ne més, no és el mateix tenir deu cavalls que vint-i-cinc. Durant una temporada ho podríem fer així, però a la llarga és 
insostenible. Tot just comencem a demanar alguna subvenció. 
   Per la nostra experiència a santuaris o a protectores, aquests centres creixen ràpidament per l'enorme quantitat d'animals que salven. No obstant 
això, hem vist que els ha estat difícil gestionar-ho. I per aquest motiu estem en prealerta. La nostra intenció és poder mantenir el projecte durant molt 
temps. Els cavalls són uns animals que, si estan ben cuidats, viuen molts anys. En una hípica un cavall de vint o vint-i-cinc anys ja es considera gran. 
I no és veritat, un cavall en llibertat i ben cuidat des de jove pot viure tranquil·lament trenta-cinc o quaranta anys. 



Quines característiques pel que fa a biodiversitat té les muntanyes de l'Ordal? 
   La major part de l'àrea on es troben els cavalls són antics camps de cultius en desús, que s'havien convertit en boscos i no estaven gestionats. És 
un espai on hi ha molt de pi blanc, càrritx i sarsa, entre moltes altres espècies. I els cavalls mengen el fenàs, l'arítjol, el fruit del margalló... D'altra 
banda, gràcies als cavalls, hem anat descobrint zones i obrint camins. Per exemple, han recuperat antigues feixes de cultiu que es trobaven 
abandonades i han descobert molts camins antics, pous i cabanes de pastor de pedra seca que havien quedat tapades per les males herbes. 
   Quan no hi són els cavalls acabem de fer neteges manuals, per exemple, de pins blancs. I hem fet una bassa pels amfibis i els petits animals. Amb 
la sequera, vam veure que molts animals del bosc s'apropaven a beure als abeuradors dels cavalls, però després no podien sortir. Així que vam 
buscar la manera perquè aquests petits animals del bosc poguessin sortir. Gràcies a la neteja dels cavalls, molts animalons es poden moure amb 
més llibertat. Per tant, ara, al bosc, es veu molta més fauna. 
Comenteu que busqueu molt teixir vincles amb altres entitats. 
   Intentem buscar entitats i persones que estiguin en la nostra línia per crear sinergies, que hi hagi un equilibri amb la nostra idea. I intentem 
aprendre molt d'elles. Ara estem molt en contacte amb ARBA Litoral. És una entitat que ens ha fet un estudi de la fauna i la flora de la zona perquè 
nosaltres no tenim aquest coneixement tan avançat. Sabem molt de cavalls o de relacions entre ells, però de fauna estem aprenent molt gràcies a 
associacions com ARBA. 
   També col·laborem amb una entitat que fa un monitoratge de papallones en un espai determinat. Així, realitzen una ruta, amb sortida i arribada a 
un mateix punt, i en el qual s'ha d'anar comptant quantes papallones hi ha i de quin tipus són. I una de les coses que volem veure és precisament 
això: com el pas dels cavalls ha obert el bosc, fa que proliferin més les papallones. I com més papallones hi ha, més sa és l'ambient. 
Quin tipus de voluntariat impulseu? S'ha de tenir un bon coneixement sobre els cavalls? 
   Qualsevol que li interessi fer voluntariat sobre un tema en concret al voltant de la nostra associació, ho pot fer. Nosaltres busquem la manera de 
com participar amb nosaltres. Una noia, gràcies a la seva experiència, ens vol ajudar en el tema de les subvencions internacionals; a un altre noi li 
interessa la gestió de boscos, així que ens va fer un estudi de l'espai en el qual estan els cavalls ara, centrat en la prevenció d'incendis. Una altra 
noia ens ha fet la pàgina web i el logo. És molt bonic poder col·laborar amb gent voluntària. 
   També oferim apadrinar hectàrees, al contrari que altres centres o entitats que ofereixen apadrinaments d'animals. D'alguna manera li diem a la 
gent que, si li interessa que el bosc que hi ha al seu voltant estigui cuidat i no es cremi, pot col·laborar a aconseguir-ho apadrinant una hectàrea. Així 
estarà col·laborant amb nosaltres i podrà venir a veure'ns quan vulgui. D'altra banda, també organitzem activitats de voluntariat en famílies. Les tres 
som mares i les tres creiem que en general falta molt de voluntariat en família. 
Quin tipus d'activitats en família oferiu? 
   Fem moltes jornades de voluntariat en família. Una d'elles, per recollir brossa a la muntanya. És increïble la quantitat de brossa que la gent arriba a 

llençar a la muntanya. També fem activitats de 
neteja de les caixes niu perquè enguany les tornin a 
ocupar altres ocells. Tot ho fem en família, amb els 
nens i nenes. Creiem que és súper important que els 
nostres fills s'acostumin al fet que no totes les feines 
es fan remunerades, sinó que hi ha feines que es fan 
voluntàriament perquè alguna cosa millori, sigui en el 
seu entorn o on sigui. 
 
L'entitat compta actualment amb deu cavalls que 
pasturen a les muntanyes de l'Ordal. Font: Forest 
Horses 
 
On es troben ara els cavalls? 
   Es troben a Vallirana, a les muntanyes del Baix. 
Vam dur a terme la transhumància amb l'ajuda dels 
Agents de Defensa Forestal (ADF), que són els que 
millor es coneixen el terreny. En aquest nou espai 
ens estem trobant amb un petit problema. I és que hi 

ha gent que es deixa les portes dels tancats obertes. És una zona on la gent va molt en bicicleta i fa excursions. Porten tota la vida utilitzant aquest 
espai i de sobte se'l troben tancat. Evidentment, es pot passar i hi ha cartells que demanen que es tanquin bé les portes. 
   Hi ha gent que ho fa, i hi ha moltíssima gent que està molt contenta que tinguem els cavalls aquí, perquè saben el que estan fent. Però hi ha gent a 
qui li molestem. I quan deixen la porta oberta hem hagut d'anar a buscar els cavalls bastant lluny. Les motos, com van tan ràpides, els molestem 
encara més, i als cotxes també. De fet, algun cotxe ha trencat les portes perquè ni tan sols s'ha aturat. Sabem que un filat elèctric de vegades és 
difícil de veure, però posem alguns objectes que pengen perquè es vegi bé. 
Quina és la relació amb les administracions? 
   El primer ajuntament amb el qual vam contactar va ser el d'Olesa de Bonesvalls. Ens van acollir molt bé, ens van ajudar molt, ens van posar moltes 
facilitats, ens donen suport, potser no a nivell econòmic, però ens ajuden en el que calgui. Al final, els terrenys en els quals estem són propietats 
privades, no són de l'Ajuntament; tanmateix, ells veuen que nosaltres fem un benefici pel poble. De fet, les activitats que fem de voluntariat en 
família, moltes venen de fora i, per exemple, es queden a dinar al poble. 
   Amb l'ajuntament de Vallirana estem just començant. Ens han demanat que fem una xerrada de sensibilització perquè la gent tanqui les portes. 
Realment, ens estem trobant molta gent que les deixa oberta o molta gent que es queixa d'això. Però bé, nosaltres considerem que seria pitjor que 
es cremés. Malauradament, Vallirana ha sigut un lloc que ha cremat moltes vegades i la gent recorda els incendis. 
Reptes de futur? 
   A curt termini, el que ens interessa és ser sostenibles econòmicament. Que no ens costi un esforç econòmic i de temps tan gran fer, per exemple, 
tancats. Totes som voluntàries. Dediquem el temps a l'associació, a banda de la família, la nostra pròpia feina i totes les coses del dia a dia. 
Busquem la manera de ser sostenibles econòmicament, tenir alguna subvenció una mica més gran que ens pugui sostenir. Que quan necessitem 
materials o un pastor elèctric, no haver d'anar sempre amb l'aigua al coll. 
   I la idea és no créixer molt. Sí que volem créixer en voluntariat. Però a nivell d'entitat volem anar a poc a poc i amb bona lletra. El nostre lema 
sempre ha estat 'Al pas i amb calma', i és com ho volem fer. Quan anem de passeig amb els cavalls, ells són els que marquen el pas. Tranquils, van 
menjant d'aquí, van menjant d'allà, i el que volem nosaltres és seguir aquesta filosofia equina. 
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CALENDARI DE REUNIONS I ACTIVITATS DE L´ANT 
 

   Dilluns, 28 de novembre, a les 19 hores, a la masoveria de can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia. 
   Dilluns, 28 de novembre, 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 
 

   Del dimarts, 1 al dimecres, 30 de novembre, al passadís d´entrada a l´Ateneu Torrellenc (Major, 2). 
Exposició: Les orquídies de Torrelles. 
 
   Diumenge, 6 de novembre, a les 16 hores, a la plaça de l´Església. Passejada per observar els 
ocells del nostre entorn. Cal avisar de l´assistència. T. 936890366. 
 
   Dimecres, 16 de novembre, a les 17 hores, al parc de can Sostres. Taller de construcció de 
menjadores per als ocells. Activitat de voluntariat. 
 
   Dimecres, 30 de novembre. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al 
mes de novembre del 21è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus.  Si voleu participar en aquest 
concurs, en futures edicions, demaneu de rebre les fotografies per correu electrònic a l´adreça:   
salessergi@gmail.com 
 

 

ALTRES ACTIVITATS 
 
   Fins el 8 de novembre, a la sala d´exposicions de l´Ateneu Torrellenc. Il·lustració de ciències naturals. Exposició dels dibuixos originals de 
Carles Puche, que han il·lustrat diverses publicacions naturalistes i científiques. Organitzada per la secció l´Artefacte de l´Ateneu Torrellenc. 
 
   Dissabte, 12 de novembre, al matí, al carrer Major. Espai de Medi Ambient. Diverses parades i activitats mediambientals al carrer. Dins la Festa 
Major de Sant Martí. Entre aquestes el Mercat d´intercanvi i segona mà. 
 

Del 2 al 30 de novembre, al local de Depana (C/ Sant Salvador, 97, de 
Barcelona). Jornades Formatives per a la Defensa del Medi Ambient. 
El Fons de Defensa Ambiental (FDA) organitza per cinquè any consecutiu 
les Jornades Formatives per a la defensa jurídica del medi ambient. El conjunt 
de ponències tindran lloc de manera presencial a la seu de DEPANA tot i que 
també es podran seguir en línia en casos justificats. Les jornades, que estan 
organitzades per l’FDA en col·laboració amb la Clínica de Dret Ambiental de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i el suport de DEPANA i 
l’Ajuntament de Barcelona, estan adreçades a tots aquells interessats en 
aprendre com defensar el medi ambient amb les eines del dret. La idea 
fonamental que motiva les xerrades és informar sobre els canals de participació 
de la ciutadania per a la defensa del medi ambient i promoure’n l’ús. Us podeu 
inscriure a les jornades enviant un correu a 

fda@fonsdedefensaambiental.org 
abans del 31 d’octubre. El preu és de 15 euros per a estudiants i membres 
d’entitats mediambientals i de 25 euros per al públic general. 
 
   Dissabte, 19 de novembre del 2022, a les 10,30 hores, a la sala de plens de 
l´ajuntament. Curs de compostatge casolà.  
 

   Dijous, 24 de novembre del 2022, a les 19,30 hores, 
al local de Depana (Sant Salvador, 97 de Barcelona). 
Xerrada: Falcons urbans, vint anys al cel de 
Barcelona. Com a professional de la fotografia de 
natura, l’Oriol Alamany ha treballat en multitud de 

projectes fotogràfics, sovint col·laborant amb científics o conservacionistes. En 
el decurs de les dues darreres dècades, però, hi ha hagut un tema que ha 
fotografiat de manera recurrent: els falcons pelegrins urbans. Organitza 
Depana. T. 932104679  info@depana.org 

 
 


