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ACTE FINAL DEL CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

   Com s´havia programat, el dilluns, 19 de desembre, al vespre, es va fer l´Acte final del 
21è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus. 
   Després de l´última prova en directe dels concursants es van lliurar els dos premis a les 
dues persones classificades en primera i segona posició del concurs que van ser Jaroa 
López i Manel Gonzàlez. 
   La prova va consistir en la projecció d´una sèrie de fotografies puntuades amb 0.25 punts 
cadascuna. 
   L´avantatge que portaven els dos primers classificats en la classificació anterior a la prova 
final ja definien els guanyadors. 
   El tercer premi es va sortejar entre la resta de concursants que havien participat en totes 
les proves. Li va tocar el premi a Maria Mira. Com indiquen les bases del concurs és un 
premi a la constància. 
   En aquesta  21 a edició del concurs hi han participat setze persones. 
   Si bé no tots els concursants es presentaren a l´acte final, com és habitual, hi va haver 
una molt bona assistència. 
   L´any 2023 es realitzarà la 22a edició del concurs, que es continuarà fent sense modificar 
les bases, que publiquem en les pàgines interiors d´aquest full informatiu junt amb la 
informació de les fotografies dels últims mesos. 
   Al web de l´ANT hi ha un apartat dedicat a aquest concurs i hi ha penjades totes les 
fotografies des de l´edició del 2010. 
   Participar en aquest concurs és un bon sistema per començar a reconèixer les diverses 
espècies d´aus de la nostra regió biogeogràfica i aconseguir una mínima experiència 
ornitològica, o, si ja es té, per incrementar-ne els coneixements. Només intentant reconèixer 
una fotografia, consultar les guies, respondre, i després d´haver-la encertada o no, saber 
quina espècie era, ja se n´aprèn molt. 
   Us animem a participar en l´edició del 2023. Demaneu de rebre les fotografies a l´adreça 
de correu electrònic: salessergi@gmail.com 
 
De dalt a baix, l´encarregat del concurs, Sergi Sales, amb els concursants premiats: Jaroa López, Manel 
Gonzàlez i Maria Mira. 
 
 

                                                          A sota, fotografia de grup dels assistents a l´acte final del concurs. 
 

 



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 d´octubre, novembre i desembre.  
 

Foto nº 19:  Motacilla flava      Cuereta groga 
                 Yellow Wagtail    Lavandera Boyera 

 

Foto nº 20:  Chlidonias leucopterus   Fumarell alablanc 
                              White-winged Black Tern  Fumarel Aliblanco 

 

Foto nº 21:  Pluvialis squatarola               Pigre gris 
                 Grey Plover     Chorlito gris 

 

Foto nº 22:  Calandrella brachydactyla   Terrerola vulgar 
                              Short-toed Lark    Terrera Común 

 

Foto nº 23:  Falco biarmicus      Falcó llaner 
                 Lanner Falcon    Halcón Borní 

 

Foto nº 24:  Marmaronetta angustirostris  Xarxet marbrenc 
                              Marbled Duck    Cerceta Pardilla 

 

 

   Reproduïm, a continuació, les dues fotografies de cada mes, dels mesos d´octubre, novembre i desembre, amb les solucions 
comunicades per Sergi Sales. 

   Les solucions d´octubre: 
 

   Cuereta groga (Delta de l'Ebre) tot i que a primer 
cop d'ull recorda força una cuereta citrina, el fet de no 
unir-se per l'alçada de les auriculars la franja blanca, 
descarta aquesta espècie. 
 

   Fumarell alablanc (Utxesa) encara que no es veuen 
les aixelles, el contrast entre carpó/cua i esquena, ja 
seria prou per poder-la identificar. 
 

 
 

   Les solucions de novembre: 
 

   Pigre gris (Pluvialis squatarola) 
 
   Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla) 
 

 

 

 
 

 
   Les solucions de desembre: 
 
   Falcó llaner (Falco biarmicus) (adult)- Sudáfrica 
 
   Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris) - 
Alacant 
 
   Sergi Sales 
 

 
  



21è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

   Aquesta és la classificació final del concurs que inclou la puntuació de les 24 fotografies dels dotze mesos, de les tres proves extres i 
de la prova de l´acte final del concurs. 
 

 54,58  PUNTS:  Jaroa López  
 

 46,01  PUNTS:  Manel Gonzàlez 
 

 35,2  PUNTS:  Pep Domènech  
 

 34,84  PUNTS:  Núria Rodríguez 
 

 33,58  PUNTS:  Vicenç Roig    
 

 33,25  PUNTS:  Lluís Estrada 
 

 33  PUNTS:  Francina Turon  
 

 29,75  PUNTS:  Arnau Costa       Un instant de la prova a la masoveria de can Sostres. 
 

 29,58  PUNTS:  Tomás Blasco  
  

 27,76  PUNTS:  Maria Mira 
     

 26,26  PUNTS:  Dani Rey Faura  
  

 25,68  PUNTS:  Octavi i Eva  
  

 19  PUNTS:  Francesc Capdevila 

 

 17,5  PUNTS:  Sandra Morujo  
                         

 8,5 PUNTS:  Bet Mejan 
 
         Uns quants concursants durant l´última prova del concurs. 
    
   A continuació reproduïm les fotos de la 3a prova extra del concurs i el text de les solucions de l´encarregat del concurs. 
 
 

 
 
 
   Les solucions de la tercera prova extra: 
 
   Llucareta 
   Mastegatatxes 
   Cadernera 
   Àguila calçada 
   Esmerla 
   Rascló 
   Sisó 
   Abellerol 
 
   Amb això aconseguim el MASCARELL 
 

   Sergi Sales 
 
 
 
 
 



21è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

   Reproduïm les fotografies de la segona prova extra amb les 
diverses espècies marcades a cada fotografia i la llista d´espècies 
detectades per en Sergi Sales. 
   La prova extra consistia en detectar el màxim nombre d´espècies 
en les cinc fotografies de grup. Sergi Sales n´ha detectat 31 
espècies.  El cabusset de la foto nº 5 és l'únic que s'ha amagat a tots 
els participants. 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
 

 



BASES DEL 22è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

   A continuació reproduïm les bases i els premis de la 22a edició del Concurs d´identificació fotogràfica d´aus. 
 

1. S´enviaran per correu electrònic, cada mes, dues fotografies des del gener al desembre del 2023. 
 

2. Les respostes han de ser presentades abans de l´últim dia de cada mes. Cal presentar-les via e-mail a l´adreça 
salessergi@gmail.com. 
 

3. Al mes de desembre, en l´acte final del concurs, al qual és imprescindible assistir per optar als premis i recollir-los, es 
concursarà en directe sobre deu fotografies, fins a completar, sumant-hi les vint-i-quatre anteriors, el nombre de trenta-quatre. 
 

4. En el cas de les fotografies publicades cada mes, es puntuarà amb dos punts cadascuna de les fotografies encertades si 
s´ha especificat bé l´espècie amb el nom comú en qualsevol idioma o el científic, i es puntuarà amb un punt cadascuna de les 
fotografies encertades si s´ha donat la resposta correcta només amb el gènere.  
 

5. En el cas de les deu fotografies fetes públiques en l´acte de lliurament dels premis, en el mes de desembre, es puntuaran 
amb 0,25 punts, per cada fotografia, si s´ha encertat el nom de l´espècie i caldrà donar les solucions en el temps màxim de 
dos minuts per fotografia. 
 

6. A més cada tres mesos (març, juny i setembre) es farà una activitat sorpresa (foto extra, itinerari virtual, concurs virtual, 
cants...) que serà puntuat amb dos punts extres de la forma en que s´indicarà prèviament. 
 

7. Tots els ocells del concurs han estat citats a la nostra regió ornitològica i biogeogràfica, el paleàrtic occidental. 
 

8. La participació és oberta a qualsevol membre de l´ANT. Si alguna persona aliena a l´ANT hi vol participar cal que lliuri el 
corresponent full d´inscripció amb la domiciliació bancària, quan comenci a concursar, i faci efectiu el pagament de la quota 
anual. 
 

9. La persona que hagi guanyat el concurs com a primer classificat en una de les seves edicions no podrà participar en 
l´edició immediatament posterior. 
 

10. La classificació serà publicada per e-mail als concursants, al web i al full informatiu de l´entitat. 
 

11. Les fotografies, si no s´han rebut, es podran demanar per e-mail a l´adreça salessergi@gmail.com i es podran consultar 
al web de l´ANT. 
 

12. S´atorgaran dos premis als dos primers classificats. En cas d´empat, després de la prova en directe, en qualsevol dels 
dos primers premis, es farà una altra prova de quatre fotografies en directe i, així, successivament, fins a desfer l´empat. 
 

13. S´atorgarà un tercer premi a la constància que es sortejarà entre tots els altres concursants que hagin respost durant els 
dotze mesos i assisteixin a l´acte final de lliurament dels premis.  
 

14. També es lliurarà un petit obsequi a tots els concursants que assisteixin a l´acte final de lliurament dels premis en 
agraïment a la seva participació. 
 

15. L´organització es reserva el dret de modificar els terminis de presentació de fotografies i de recepció de respostes durant 
tot l´any, així com de precisar aquells aspectes que durant el transcurs del concurs no es vegin prou clars. 
 

PREMIS DEL 22è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

 1r Premi:   Material ornitològic valorat en 60 euros + obsequi. 
 2n Premi:   Material ornitològic valorat en 30 euros + obsequi. 
 Premi a la constància:  Material ornitològic valorat en 18 euros + obsequi. 
 

   Aquests tres premis, per als dos primers classificats del concurs i el tercer que es sorteja, es lliuraran mitjançant vals de compra de 
material ornitològic. Caldrà que els concursants classificats passin a recollir-los personalment a l´acte de lliurament i els vals caducaran 
als tres mesos del seu lliurament.  
   Tots els concursants, que no s´hagin classificat com a primer i segon, i que hagin participat de forma ininterrompuda durant els dotze 
mesos que dura el concurs, participaran en el sorteig per a obtenir el premi a la constància. 
   Tots els participants en el concurs, només pel fet de ser-ho i d´assistir a l´acte de lliurament dels premis, tindran dret a recollir un petit 
obsequi d´agraïment a la seva participació. 
 



OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES 

   Aquestes són les observacions d´ocells del desembre del 2022 de les quals hem rebut comunicació. A la nova plataforma Minka, dins del projecte 
Observacions ornitològiques de Torrelles de Llobregat ( https://minka-sdg.org/observations?project_id=13 ) hi ha més observacions. 
   Des del grup d´ornitologia agraïm aquestes comunicacions a totes les persones que ho han fet. Ajuden a conèixer millor l´avifauna del nostre 
entorn.  
 
Aligot comú (Buteo buteo) (2 ex.) observats a can Balasc de baix. 
Dissabte, 31 de desembre del 2022, a les 15 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Pardal de bardissa (Prunella modularis) (1 ex.) fotografiat a ca l´Enric.  
Dissabte, 31 de desembre del 2022, a les 10,55 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Verdum (Chloris chloris) (1 ex.) fotografiat al camí dels escolars.  
Dissabte, 31 de desembre del 2022, a les 10,55 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 ex.) fotografiat a can Roig.  
Divendres, 30 de desembre del 2022, a les 17,52 hores. 
Observador: Vicenç Roig 

 
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) (15 ex.) observats a can Güell.  
Divendres, 30 de novembre del 2022, a les 10.30 hores. 
Observador: Juan Mora 
 
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (2 ex.) observats a la passera de can Gallina. 
Diumenge, 25 de desembre del 2022, a les 16,15 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) (1 ex.) fotografiat a la bassa de la vinya de cal Roca.  
Diumenge, 25 de desembre del 2022, a les 9,40 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Cotoliu (Lullula arborea) (9 ex.) observats als oliverars de la serra de can Valent. 
Diumenge, 25 de desembre del 2022, a les 9,35 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (2 ex.) observats a la passera de can Gallina. 
Diumenge, 25 de desembre del 2022, a les 16,15 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Bitxac comú (Saxicola rubicola) (1 ex.) fotografiat a cal Canut. 
Dissabte, 24 de desembre del 2022, a les 10,11 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Sit negre (Emberiza cia) (1 ex.) observat a la Clota. 
Divendres, 23 de desembre del 2022, a les 16,15 hores. 
Observadora: Rosa Simon 
 
Picot verd (Picus viridis) (1 ex.) escoltat al mas Segarra. 
Divendres, 23 de desembre del 2022, a les 11,30 hores. 
Observadora: Rosa Simon 
 
Mallerenga carbonera (Parus major) (1 ex.) fotografiat al centre urbà. 
Dilluns, 19 de desembre del 2022, a les 16 hores. 

Observadora: Neus Planas 
 
Lluer (Carduelis spinus) (1 ex.) fotografiat al centre urbà. 
Dilluns, 19 de desembre del 2022, a les 11,55 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Corb (Corvus corax) (1 ex.) fotografiat a la pedrera de can Gallina. 
Diumenge, 18 de desembre del 2022, a les 17,29 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) fotografiat a les Camanyes. 
Diumenge, 18 de desembre del 2022, a les 15,57 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Durbec (Coccotrhaustes coccothraustes) (1 ex.) fotografiat a can Mas. 
Diumenge, 18 de desembre del 2022, a les 10,48 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 



 
Titella (Anthus pratensis) (1 ex.) fotografiat a l´esplanada de can Balasc de baix. 
Dissabte, 17 de desembre del 2022, a les 10,47 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) observat al Socarrat. 
Dijous, 15 de desembre del 2022, a les 11 hores. 
Observadora: Rosa Simon 
 
Passerell (Carduelis cannabina) (1 ex.) fotografiat a la Clota. 
Diumenge,11 de desembre del 2022, a les 10,16 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
Cotoliu (Lullula arborea) (9 ex.) observats al raval Torrelletes. 
Dissabte, 10 de desembre del 2022, a les 15 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) (1 ex.) fotografiat a can Coll.  
Dimarts, 6 de desembre del 2022, a les 12,12 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 
Pit-roig (Erithacus rubecula) (1 ex.) fotografiat a la costa del Pedró.  
Dimarts, 6 de desembre del 2022, a les 11,33 hores.  
Observadora: Neus Planas 
 
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) fotografiat a les Camanyes. 
Diumenge, 4 de desembre del 2022, a les 16,29 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Puput (Upupa epops) (1 ex.) observat a can Gallina. 
Diumenge, 4 de desembre del 2022, a les 16,15 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Aligot comú (Buteo buteo) (3 ex.) + Astor (Accipiter gentilis) (1 ex.) observats al Montpedrós. 
Diumenge, 4 de desembre del 2022, a les 16,05 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Blauet (Alcedo athis) (1 ex.) observat a la riera, a can Gallina. 
Diumenge, 4 de desembre del 2022, a les 15,45 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Gratapalles (Emberiza cirlus) (1 ex.) fotografiat a can Roig. 
Diumenge, 4 de desembre del 2022, a les 11,08 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Titella (Anthus pratensis) (1 ex.) fotografiat a cal Canut. 
Diumenge, 4 de desembre del 2022, a les 11 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Bitxac comú (Saxicola rubicola) (1 ex.) fotografiat a cal Canut. 
Diumenge, 4 de desembre del 2022, a les 10,59 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Mosquiter comú (Phylloscopua collybita) (1 ex.) fotografiat a cal Canut. 
Diumenge, 4 de desembre del 2022, a les 10,58 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) (1 ex.) fotografiat a cal Canut. 
Diumenge, 4 de desembre del 2022, a les 10,59 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Tord (Turdus philomelos) (1 ex.) fotografiat a cal Canut. 
Diumenge, 4 de desembre del 2022, a les 10,55 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Durbec (Coccotrhaustes coccothraustes) (1 ex.) observat al camí dels escolars. 
Diumenge, 4 de desembre del 2022, a les 10,49 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Bec de corall senegalès (Estrilda astrild) (+25 ex.) fotografiats a l´hort de cal Ros. 
Diumenge, 4 de desembre del 2022, a les 10,37 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Sit negre (Emberiza cia) (1 ex.) fotografiat a l´hort del Massana. 
Dissabte, 3 de desembre del 2022, a les 11,10 hores.  
Observador: Vicenç Roig 



 

OBSERVACIONS DE PAPALLONES DIURNES DEL NOVEMBRE 
 

   Aquestes són les observacions de papallones diürnes del mes de novembre. Hem escollit una observació de cada espècie detectada, 
excepte quan són observacions de més d´una persona, que es repeteixen. Són 12 observacions de 9 espècies. 
   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. 
 
 
Blanqueta de la col (Pieris rapae) fotografiada a can Gallina.  
Diumenge, 27 de novembre del 2022, a les 16,30 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atalanta (Vanessa atalanta) fotografiada als horts de la riba de can Roig. 
Dissabte, 26 de novembre del 2022, a les 16,41 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
 
 
 
 
 
 
Migradora dels cards (Vanessa cardui) fotografiada a la costa del Pedró 
Divendres, 18 de novembre del 2022, a les 14,26 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
 
 
 
 
 
 
Blaveta dels pèsols (Lampides boeticus) fotografiada a la costa del Pedró. 
Divendres, 18 de novembre del 2022, a les 14,26 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
 
 
 
 
 
Blaveta dels pèsols (Lampides boeticus) fotografiada a can Coll. 
Diumenge, 13 de novembre del 2022, a les 11,45 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
 
 
 
 
 



 
Pontia comuna (Pontia daplidice) fotografiada a can Coll. 
Diumenge, 13 de novembre del 2022, a les 11,42 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
 
 
 
 
 
 
Margenera comuna (Lasiommata megera) fotografiada a la Cooperativa. 
Diumenge, 13 de novembre del 2022, a les 11,39 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cleòpatra (Gonepterix cleopatra) fotografiada al raval Roig. 
Dilluns, 7 de novembre del 2022, a les 13,38 hores.  
Observador: Vicenç Roig 
 
 
 

 
 
 
 
Bruna del bosc (Pararge aegeria) fotografiada a cal Canut. 
Diumenge, 6 de novembre del 2022, a les 16,44 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
 
 
 
 
 
 
Migradora dels cards (Vanessa cardui) fotografiada a la costa del Pedró. 
Divendres, 4 de novembre del 2022, a les 12,03 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
 
 
 
 
Blanqueta de la col (Pieris rapae) fotografiada a la costa del Pedró. 
Divendres, 4 de novembre del 2022, a les 12,01 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
 
 
 
 
 
 
Moreneta meridional (Aricia cramera) fotografiada a la vall de can Reinal. 
Divendres, 4 de novembre del 2022, a les 11,57 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
 
 
 



COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT 

 

   Acompanyem aquest full informatiu amb el número 248 de la Col·lecció Documents d´ant, amb el títol “Delta del Llobregat”.  
   Hem confeccionat aquest document amb els textos provinents del web de Depana on es relaciona la feina feta per aquesta entitat en 
defensa dels valors naturals del delta del Llobregat davant la Comissió Europea. 
  Per acabar, en el document, es  reprodueix una informació del web del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del 
Delta del Llobregat, on també s´anuncia que s´estan realitzant les obres d´enderrocament i renaturalització dels pàrquings associats a 
l´aeroport del Prat que s´havien construït, de forma il·legal, en un corredor biològic incorporat als espais naturals del delta. 
   Per complementar el document, reproduïm, a continuació, el text d´una part de la memòria de gestió de l´any 2021 del Consorci per a 
la protecció i la gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. Aquest text correspon primer a l´àrea gestionada pel Consorci i, 
després, al seguiment de dues espècies d´aus: Gavina corsa i Corriol camanegre. 
 

ÀMBIT TERRITORIAL D’ACTUACIÓ  
   Els espais naturals del Delta del Llobregat dels termes municipals dels ajuntaments consorciats, en concret els espais del PEIN 
(Decret 328/1992) i de la Xarxa Natura 2000 (Acord GOV/112/2006).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.2.1 SEGUIMENT D’ESPÈCIES O GRUPS D’ESPÈCIES RARES O AMENAÇADES  
Gavina corsa  
Seguiments 2021. Resultats.  

• Illa del Molí a la desembocadura del Riu. Durant la segona quinzena del mes 
d’abril s’observen alguns individus prospectant la zona per a una possible 
nidificació, però finalment cap gavina corsa es reprodueix a l’illa. Durant el 
període de nidificació continua l’istme de sorra que uneix l’illa amb el marge 
esquerre del Riu, ja que l’obra de retirada comença al mes d’octubre.  
• Platja de ca l’Arana. L’any 2021 no nidifica cap gavina corsa a la platja de ca 
l’Arana. A part dels temporals, es considera que també afecta la nidificació la 
presència de depredadors (guineu, el senglar i visó americà). S’instal·len 
càmeres de foto trampeig per dur a terme el seguiment.  
 
Guineu fotografiada a la platja de ca l’Arana. Abril 2021  
 

• Espigó de la desembocadura del Riu. Aquesta zona, malgrat el temporal Glòria 
encara manté part de la sorra estesa al 2019 i, per tant, podria ser una zona 
potencialment interessant per a la reproducció de la Gavina corsa. Es torna a 
col·locar cablejat elèctric per evitar l'accés de depredadors i figures com a 
reclam per incentivar els adults de Gavina corsa a fer niu. A partir de la segona 
quinzena d’abril alguns exemplars mostren interès en la zona però finalment no 
s’instal·len.  
 
Figures de gavina corsa i cablejat elèctric. Març 2021  
 

• Port de Barcelona. Es van detectar més de 600 parelles reproductores al Port 
de Barcelona, a tan sols 5 km de les zones de gestió del Consorci. S’observa 
que bona part d’aquests exemplars que nien al Port utilitzen els espais naturals 
protegits per alimentar-se i descansar. 



Corriol camanegre  
Seguiments 2021. Resultats.  
   L’any 2021 la població total de Corriol camanegre al delta del Llobregat ha estat de 10 parelles, totes al litoral pratenc, amb el que es 
constata una temporada més la importància d’aquestes platges per al manteniment de l’espècie al delta del Llobregat, que s’ha vist 
reduïda dràsticament en els últims 30 anys, amb la pèrdua de la major part de les zones de nidificació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Platja del Remolar – Viladecans. Per primer cop, es restringeix l’accés públic en aquest tram de platja entre l’1 de març i el 31 de juliol. 
Durant els mesos de març i abril es detecten tres parelles reproductores de Corriol petit, però cap de Corriol camanegre.  
• Platja de cal Francès. No s’hi detecta cap parella de Corriol camanegre.  
• Platja de la Roberta. S’observen petjades de corriols, però cap hi nidifica.  
• Platja del Remolar – Prat. Els temporals d’hivern van deixar una franja de sorra molt estreta per davant de les dunes. No s’hi observa 
cap parella nidificant. 
 • Platges de Carrabiners – Ricarda – ca l’Arana. És un tram de platja sense accés al públic, tancat i amb senyalització específica. Es 
col·loquen tanques addicionals per impedir el pas de persones i gossos que poden comprometre la nidificació i es construeixen deu 
caixes protectores per evitar la depredació dels nius per senglars i guineus. Dels 10 nius detectats, 9 tenen èxit reproductiu: 8 parelles a 
les platges de Carrabiners – Ricarda i 2 parelles a la platja de ca l’Arana.  
 
   La població actual de Corriol camanegre al Delta del Llobregat s’ha reduït un 85% dràsticament en els últims 30 anys, amb la pèrdua 
de la major part de les zones de nidificació. 

 



RECULL DE PREMSA 
 

   Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número 166 dins de la col·lecció, que porta el títol “COP27 de Xarm 
Al-Xeikh”.    
   Es tracta d´informacions i articles d´opinió publicats als diaris i mitjans digitals El Punt Avui, Ara, El País, La Vanguardia, La Directa, 
Vilaweb i Naciódigital a finals de novembre i primers de desembre. 
   A continuació reproduïm dos articles més publicats al Diari de Barcelona i al Diari d´Andorra 
 

ACORDS INTERNACIONALS "INSUFICIENTS" 
Balanç de la COP27: “És Glasgow 2.0, però almenys s’han acordat accions per mitigar els danys” 
Els compromisos de última cimera pel clima generen dubtes i crítiques entre activistes i científics 
SARA SANTANA - 27 DE NOVEMBRE 2022 

   L’última cimera pel clima a Xarm Al-
Xeikh, Egipte, va acabar amb un acord 
històric en relació als “danys i pèrdues” 
del països més afectats per la crisi 
climàtica. Amb la creació d’un nou fons 
d’ajuda per aquests països vulnerables, la 
COP27 arribava al seu fi després de dues 
setmanes de negociacions “estancades” i 
uns acords que des dels moviments 
socials i climàtics s’han titllat 
“d’insuficients”.  
   “A nivell organitzatiu la gent diu que ha 
sigut la pitjor COP dels últims 20 anys”, 
assegura Maria Serra al Diari de 
Barcelona, una activista climàtica de vint 
anys, que porta tres anys consecutius 
anant a aquestes cimeres, des de la de 
Madrid el 2020. “Des de dins es veia tot 
tant estancat, que quan es va aprovar 
‘danys i pèrdues’ vaig plorar d’emoció; no 

em pensava que aconseguiríem res”, afegeix. 
   En la mateixa línia, l’ambientòloga Anna Pérez Català considera que se li ha de donar “més importancia a aquest fons" ja que "era el 
que feia dècades que demanaven els països del Sud i ha costat molta feina arribar a això”. Tot i això, l’ambientòloga, que ha anat a 
aquestes trobades pel clima des de la de 2014, considera que la resta d’acords, que una vegada més no parlen dels combustibles 
fòssils, són “fluixos” i que moltes de les mesures venen dels acords “de l’any anterior a Glasgow o fins i tot de l’Acord de París de 
2015”. 
Serà viable aquest fons? 
   “És un primer pas cap a la justícia climàtica, tot i ser insuficient”, afirma Serra, que considera qué es un gran avanç tot i no haver 
concretat cap mesura sobre reducció d’emissions. “És Glasgow 2.0, però almenys s’han acordat accions per mitigar els danys”.  
   Queda veure d’on surt el finançament per cobrir aquest nou fons, doncs n'hi ha d'altres, ja establerts en anteriors cimeres, que no 
aconsegueixen arribar als diners acordats. És el cas per exemple dels 100 mil milions de dòlars anuals d’ajudes als països del sud als 
quals es van comprometre els països del Nord Global el 2009.  
   Aquest compromís, que havia de començar al 2020, no s’han complert en cap d’aquests últims tres anys. Ara, però, es crea un nou 
fons sense descartar aquest últim o altres com els d’adaptació. “Podria ser un problema, crear un nou fons i no tenir les maneres 
d’omplir-lo”, diu Anna Perez Català. Durant la conferència, tot i no acabar determinant d’on sortirien els diners, es va plantejar crear 
noves taxes, com un impost a l’aviació, o parlar amb entitats financeres internacionals, com els bancs de desenvolupament, per 
aconseguir aquest finançament. 
   Tampoc no s'ha concretat quins països rebran aquestes ajudes o sota quines condicions ho faran. Per tancar aquestes qüestions 
abans de la propera cimera s’ha creat un Comitè de Transició, que es reunirà dues o tres vegades durant els propers mesos per 
establir les clàusules del Fons de Danys i Pèrdues. 
Cap acord en relació als combustibles fòssils 
   Des de l’elecció d’Egipte com amfitrió de la COP27 l'any passat, els dubtes sobre l’organització i conclusions que tindria la cimera van 
començar. Tot i celebrar que tingués lloc en un dels països vulnerables per la crisi climàtica, hi va haver fortes crítiques pel règim 
autoritari del país o la repressió dels moviments socials, sumats a notícies com el patrocini de Coca-Cola, l’empresa que més genera 
plàstics d’un sòl ús, o la celebració de la trobada a Xarm Al-Xeikh, un macro-complex turístic de luxe. 
   I es que el compromís climàtic del país amfitrió pot ser decisiu en les conclusions. “L’any passat es va parlar del carbó perquè hi havia 
interès des de la presidència”, destaca Pérez, sobre els acords de la COP26 a Glasgow. El proper any però, l’amfitrió serà Dubai, als 
Emirats Àrabs, un país que basa part de la seva economia en l’extractivisme i exportació del petroli i del gas, que històricament sempre 
s’ha oposat a tot acord enfocat a reduir les subvencions a aquest sector. 



   “Dependrà de si els països pressionen, si hi ha soroll internacional, si hi ha molta mobilització… i si així s'obliga a encabir-ho a 
l’agenda de discussió”, creu Anna Perez. Per això considera que les COPs “són una condició necessària però no suficient” que, això sí, 
“fan avançar la discussió global davant la crisi climàtica”.  
   L’ambientòloga afegeix que sense les COPs, "els llocs de coordinació internacionals que tindríem serien el G7 o el G20, que deixen 
de banda els països més vulnerables”.  En la mateixa línia, Maria Serra assegura que “a nivell democràtic i intergovernamental és el 
millor que tenim, perquè és un lloc on van a negociar tots els països, amb la mateixa veu i el mateix vot". Però afegeix: "s’hauria de fer 
més feina a casa”.  
 
Conclusions de la COP27 
Es reforça el paper dels infants 
Albert Mora - 21/12/2022  

 
 
 
 
 
 
 

   El 20 de novembre passat va acabar la 27a edició de la COP (conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic ) a Xarm Al-
Xeikh (Egipte), amb resultats positius, per un costat, i negatius, per un altre. Per primera vegada, països de tot el món reconeixen 
formalment el paper dels infants com a agents de canvi i “animen els estats a incloure els infants i joves en els seus processos de 
disseny i implementació de polítiques i accions climàtiques”. Això és excel·lent, ja que aborda l’acció a escala nacional, mentre que els 
esborranys anteriors només parlaven d’incloure els joves a les delegacions nacionals de la COP. L’acord a Egipte també reconeix 
explícitament el dret global a un medi ambient net, saludable i sostenible, i la seva importància en el context de l’acció climàtica. 
   La COP27 ha suposat un avenç històric en l’establiment d’un fons per a pèrdues i danys. Aquesta decisió és un gran èxit per als 
països i comunitats en desenvolupament que pateixen més l’impacte del canvi climàtic. Tanmateix, ara comença el treball dur: el fons 
s’ha de dotar, amb finançament nou i addicional, i s’ha d’operar. Les principals discussions aquí van ser sobre qui se’n beneficiaria –
s’haurien de prioritzar els països més vulnerables com a beneficiaris– i qui hauria de pagar (els països desenvolupats van insistir que 
això es deixava obert per incloure aportacions voluntàries de països que tenen recursos i/o contribueixen significativament a les 
emissions globals, com ara la Xina i l’Aràbia Saudita, Rússia, etcètera). 
   Sobre la mitigació i mantenir viu l’objectiu d’1,5 graus, la decisió està subjecta a crítiques generalitzades. Malgrat les múltiples crides 
de més de 80 països desenvolupats i en desenvolupament per enfortir el llenguatge acordat des de la COP anterior, que arribava a 
demanar l’eliminació de tots els combustibles fòssils, el llenguatge més contundent va ser bloquejat pels països amb forts interessos en 
petroli i gas. Hi va haver crítiques, en particular, al gran contingent de lobbies de combustibles fòssils assistents. 
   Les parts van acordar iniciar el desenvolupament d’un marc per a l’Objectiu Global d’Adaptació (en anglès GDA), per ser adoptat a la 
propera COP28. El marc tindrà en compte, entre d’altres, els següents temes: aigua; alimentació i agricultura; ciutats, assentaments i 
infraestructures clau; salut; pobresa i mitjans de subsistència; ecosistemes terrestres i d’aigua dolça; i oceans i ecosistemes costaners, 
així com consideracions transversals. 
   Els esforços per integrar els drets humans en el marc de la GDA van ser objecte d’intenses negociacions, però en última instància els 
drets es van incloure com una consideració transversal per al marc GDA i s’haurien de tenir en compte a l’hora de decidir els temes 
dels quatre tallers que tindran lloc al llarg del 2023. 
   També es va reconèixer el paper crític de protegir, conservar i restaurar els sistemes d’aigua i els ecosistemes relacionats amb l’aigua 
per proporcionar beneficis i beneficis de l’adaptació climàtica. Els països “van assenyalar amb seriosa preocupació” la bretxa entre els 
nivells actuals de finançament d’adaptació i les necessitats, instant els països a “ampliar urgentment la seva provisió de finançament 
climàtic”. 
   El lliurament del compromís dels països desenvolupats de proporcionar 100.000 milions de dòlars l’any no ha prosperat. Aquesta falta 
de progrés és l’origen d’una enorme erosió de la confiança entre els països desenvolupats i els països en desenvolupament. Les 
discussions sobre el nou objectiu quantificat col·lectiu sobre les finances climàtiques (que substituirà els 100.000 milions de dòlars a 
partir del 2025) van ser lentes i àrdues, i la decisió clau es prendrà el 2024. 
   Acció per a l’Empoderament Climàtic (ACE): es va prendre la decisió d’establir el pla d’acció ACE i això representa un molt bon 
resultat a l’hora d’assegurar activitats dedicades a l’educació i l’empoderament dels infants, així com als drets humans (inclosos els 
drets dels infants), i també nombroses activitats al voltant de la participació juvenil. 
   Malauradament, hi va haver dificultats per arribar a una decisió en el marc de les negociacions de gènere a la COP27. Es va acordar 
un resultat d’última hora, però ha estat rebut amb profunda frustració i crítiques de la societat civil, vinculades tant a la decisió com al 
procés. El text conté només una referència operativa a les nenes, sobre la participació de nens i homes com a socis estratègics i aliats 
en la consecució de la igualtat de gènere i l’empoderament de totes les dones i nenes en el context del canvi climàtic. 
   Des de l’Unicef saludem els aspectes positius assolits (reconeixement del rol dels infants i del dret universal a un medi ambient net), i 
mantenim la nostra preocupació per la falta de concisió en aspectes de gènere i en el finançament dels impactes del canvi climàtic. Els 
infants en són sempre els primers impactats i cal que aquests fons es concretin com més aviat millor. 

 
* Albert Mora, Director d’Unicef Andorra 
 



CALENDARI DE L´ANT 2023 
 

   Amb el lliurament del desembre ja es va enviar el pdf del calendari de la nostra 
associació corresponent a l´any 2023.  
   Com ja es va informar aquesta edició es va il·lustrar amb els tres segons 
premis dels apartats de fauna, flora i paisatge de l´11a edició del Concurs de 
fotografia naturalista torrellenc organitzat per la nostra associació l´any passat, 
el 2021.  
   Les tres fotografies que, per coincidència, són del mateix autor, Juan Mora, 
portaven els títols següents: 
 

 Merla blava.   2n premi de fauna. 
 Cumulonimbus calvus.  2n premi de paisatge. 
 Somriures.   2n premi de flora. 
 

  Tot i que el calendari del 2023 també s´ha imprès i  s´ha  posat a disposició 
dels membres de l´associació no s´enviarà als domicilis per correu postal. 
   De moment ja s´ha donat als assistents a l´acte final del 21è concurs 
d´identificació fotogràfica d´aus. 
   Si esteu interessats en obtenir-ne algun exemplar, poseu-vos en contacte amb 
algun membre de la junta de l´ANT o demaneu-lo per correu electrònic. 
   El calendari en format de paper és dissenyat per muntar-lo com un calendari 
de sobretaula, en forma de prisma amb base triangular.  
   El que s´imprimeix en paper es plega i es prepara per enganxar-lo. Només cal 
treure el paper de la cinta adhesiva de doble cara i enganxar-lo amb l´altre 
extrem  de la cartolina. 

 

MENJADORES PER ALS OCELLS 
 
   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 l´hivern, 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 habitualment 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). 

   Després de fer els tallers de menjadores, els anys 2019 
i 2021, es va obrir un projecte dins de la plataforma de 
ciència ciutadana, aleshores denominada Natusfera i ara 
Minka, on es poden introduir totes les observacions 
d´ocells visitant les menjadores instal·lades. 
   Si poseu 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 l´obsequi que es va repartir entre els 
participants a l´acte final del concurs d´identificació 
fotogràfica d´aus va consistir, precisament, en una 
menjadora amb cacauet com les realitzades en els tallers 
organitzats per la nostra associació. És un disseny del 
membre de la nostra associació Tomás Blasco. 
 

Lluer i Mallerenga petita en una menjadora amb cacauet. Arxiu. 
 



ECOEMBES 
 

   Ecologistes en acció va emetre una informació en la que critica el projecte de Reial decret d´envasos que no compleix amb els 
objectius de la llei de residus estatal. Segons aquesta entitat es concedeix tot el control de la gestió de la recollida d´envasos a la 
mateixa indústria productora a través d´Ecoembes. 
 

Reculada inacceptable en l’última versió del projecte de Reial decret d’envasos 
1/12/2022 |   
   El projecte de Reial decret d’envasos, que acaba de remetre’s al Consell d’Estat, invalida part de la Llei de residus aprovada a l’abril 
en permetre que Ecoembes s’autoavalue. 
   En conseqüència, l’arribada del Sistema de Depòsit d’envasos de begudes, amb el qual s’aconseguiria posar fi als 35 milions 
d’envasos de begudes que cada dia contaminen l’entorn i danyen la salut de les persones, corre perill de retardar-se una dècada. 
   La Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental ha ignorat repetidament els advertiments de les entitats ecologistes, que també 
denuncien la reculada que implica l’eliminació de la prohibició de l’ús de substàncies tòxiques en envasos alimentaris com ara els ftalats 
i el bisfenol A, contemplada en el Reial decret. 
   Amics de la Terra, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Retorna i Surfrider Espanya denuncien la reculada que suposa l’última versió 
del projecte de Reial decret d’envasos i residus d’envasos, que podria invalidar una part substancial de la Llei de residus aprovada pel 
Govern el mes d’abril passat. 
   El Reial decret d’envasos desenvolupa els objectius de recollida separada de botelles de plàstic establits en la Llei de residus, una 
mesura encaminada a reduir la greu contaminació per plàstics a l’entorn terrestre i al mar. A aquest efecte, la Llei va determinar que, si 
per a 2023 no es recuperava a través del contenidor groc el 70 % de les botelles de begudes posades en el mercat, s’establiria un 
Sistema de Depòsit per a llandes, botelles i brics. Aquesta mesura va ser aplaudida per les organitzacions ecologistes, que comptaven 
que seria una entitat independent qui es responsabilitzara d’avaluar el compliment d’aquest objectiu. No obstant això, en el text del 
Reial decret que s’acaba d’enviar al Consell d’Estat com a pas previ a l’aprovació final, es determina que serà el gestor mateix de la 
recollida separada de residus d’envasos, és a dir, Ecoembes, qui s’encarregarà de comptabilitzar els envasos recuperats de manera 
separada. 
   El Sistema de Depòsit per a envasos de begudes —el retornar el casc de tota la vida—, porta anys rebent una forta oposició per part 
de les empreses que componen Ecoembes. A pesar que nombroses fonts com ara governs autonòmics, estudis del propi Ministeri, 
investigacions independents o estudis de la societat civil, situen les xifres de recollida separada de botelles i resta d’envasos de 
begudes a través del contenidor groc a penes per damunt del 20 % i molt lluny del 70 % marcat per a l’any que ve. Un ball de xifres que 
les organitzacions ecologistes han denunciat en ocasions reiterades. 
   Lamentablement, l’actual redacció del Reial decret perpetua les fallades de l’actual model: la falta de transparència i traçabilitat dels 
residus d’envasos i l’absència de mecanismes de control independents sobre les xifres de recollida separada que ofereix la pròpia 
indústria. Això és així per dos motius. En primer lloc, el text no obliga els productors a dir quantes botelles de plàstic de begudes posen 
en el mercat, la qual cosa impossibilita fer qualsevol càlcul a posteriori. En segon lloc, no defineix la metodologia necessària per a 
poder determinar el percentatge de recollida separada assolit. El text deixa una vegada més la definició d’aquests percentatges en 
mans de la indústria, Ecoembes, malgrat els dubtes que ha suscitat la veracitat de les xifres de reciclatge aportades per aquesta 
organització. 
   «Ecoembes podrà fer veure que compleix, no sols amb el 70 %, sinó amb la quantitat que ells vulguen, amb la qual cosa retardaran 
l’arribada del Sistema de Depòsit a Espanya durant una dècada i perpetuaran la seua posició de monopoli per la qual aquesta entitat 
està sent investigada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors», han insistit els representants de la societat civil. 
   «En diverses ocasions durant els últims mesos, diferents entitats expertes de la societat civil hem enviat una proposta per a esmenar 
aquest punt a la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental de Marta Gómez Palenque, i ha sigut directament ignorada. És un 
contrasentit que es perpetue un error històric en la gestió de residus. Ecoembes no pot ser el seu propi auditor en el compliment 
d’aquest objectiu, i menys quan s’ha demostrat la falta de solidesa en les xifres de reciclatge presentades en anys anteriors», han 
alertat Amics de la Terra, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Retorna i Surfrider. 
   Les organitzacions denuncien, alhora, el pas arrere que comporta haver eliminat la prohibició d’usar ftalats i bisfenol A en els envasos 
alimentaris Aquesta prohibició estava contemplada també en la Llei de residus i, amb ella, el Govern es posava al capdavant a l’hora 
d’actualitzar la legislació europea referent a substàncies tòxiques conegudes pels seus impactes en determinats càncers. Les mateixes 
entitats que en el seu moment van aplaudir la inclusió d’aquesta mesura en la llei, tampoc entenen aquest pas arrere en el Reial decret. 
   Amics de la Terra, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Retorna i Surfrider reclamen que la versió final del RD d’envasos incorpore: 
   L’obligació dels productors d’informar sobre les botelles que es posen en el mercat usant el Registre de Productors per a aquesta 
finalitat. 
   Una metodologia per a calcular la recollida separada a través del contenidor groc de les botelles de plàstic que siga neutra i 
transparent, que incorpore les comunitats autònomes, que seguisca la decisió d’execució 21/1752 de la Comissió Europea i que no 
permeta a Ecoembes ser jutge i part del procés. 
   La reintroducció de la prohibició de ftalats i bisfenol A en els envasos alimentaris, tal com recull la Llei de residus. 
   «Els reglaments es fan per a poder complir la llei, no al contrari. La Llei de residus va ser aprovada en el Congrés dels Diputats amb 
279 vots favorables, 51 abstencions (les del grup parlamentari de Vox), i només un vot en contra, per la qual cosa demanem que tant la 
directora general Marta Gómez Palenque com la resta de persones responsables del Ministeri, la respecten en comptes d’invalidar-la», 
han conclòs les organitzacions. 
 



NOVA PUBLICACIÓ 
 

   Ens han fet arribar la novetat de la publicació d´una interessant obra sobre els noms dels ocells en el llenguatge popular català.  
   En la seva introducció, l´autor, Andreu Carretero, esmenta diverses obres consultades. En canvi, no fa cap referència a l´obra d´Albert 
Manent en la qual es recullen els noms populars de l´espècie Strix aluco anomenat sovint en català Gamarús i que a Torrelles, com en 
d´altres pobles, té la denominació popular de Cabra boja. L´autor, ja desaparegut, es va posar en contacte amb l´ANT per consultar-
nos. A partir d´aleshores sovint emprem aquest nom local en les nostres publicacions. 
   A continuació reproduïm l´interessant pròleg de Jordi Sargatal a l´obra recentment publicada. 
 

   A primers de novembre de 2021, amb la meva dona, Magda Brusau, ens vam apuntar a un 
viatge al Parc Nacional d’Hortobágy, el més important de la puszta, una gran planura de l’est 
d’Hongria, que s’inunda per les crescudes del riu Tisza, afluent del Danubi.  
   Les dates triades pels amics Quim Galan i Oriol Clarabuch, director i guia ornitològic, 
respectivament, d’Andana Travel, pretenien fer coincidir la nostra estada amb el pas més 
important de grues (Grus grus), uns 70.000 exemplars, i d’oques rialleres grosses (Anser 
albifrons), uns 110.000 exemplars, entre les quals hi hagué algunes oques rialleres petites 
(Anser erythropus) i també les precioses oques de coll roig (Branta ruficollis), que es troben a 
Hortobágy precisament en aquesta època camí de les grans llacunes litorals del mar Negre, 
on hivernen.  
   El nostre grup, format per nou persones, totes ocellaires i molt divertides, es movia per la 
zona en una furgoneta, i això, junt amb els àpats compartits, donava peu a bones converses i 
tertúlies. I va ser així com vaig descobrir l’Andreu Carretero, que d’entrada s’havia presentat 
com a professor de llengua i literatura, però que al cap de pocs dies ja ens explicava el seu 
recorregut personal per recollir en un treball, Els noms dels ocells en el llenguatge popular 
català, un tema que també sempre m’ha apassionat i preocupat. No cal dir que aquest tema 
va protagonitzar un bon percentatge de les tertúlies.  
   He de reconèixer que en el començament de la meva descoberta dels ocells, en el ja llunyà 
1971, amb catorze anys acabats de fer, els noms populars em feien confondre, sovint per l’ús 
indiscriminat que en feien els pagesos i caçadors dels aiguamolls de l’Empordà. Per a ells, tot 
eren esparvers, si es tractava de rapinyaires, i molleroses, si parlaven de limícoles.  
   Dos dels casos especials que vaig viure va ser quan vaig descobrir que a les 
conegudíssimes cigonyes les anomenaven gantes, i el cas divertit de les miloques. La miloca 
a l’Empordà s’aplica a tots els rapinyaires diürns de dimensió mitjana. Un bon dia em vaig 
trobar el pare Viusà a les Torroelles, i, parlant d’ocells em va dir: “Aquest matí per aquí davant 
hi havia dues miloques.” Jo vaig entendre “dues mil oques” i, és clar, anava repetint 

absolutament sorprès i excitat “Dues mil oques?”, i ell em contestava “Sí, i què hi veus d’estrany!?” Això va durar fins que em va dir: “Mira, una estava 
aturada en aquell tamariu i l’altra en aquell arbre blanc sec.” I vaig arribar a la conclusió que es tractava de dos aligots. Precisament per això he dit al 
començament que els noms populars em creaven confusió, però així i tot els vam començar a recollir, pel fet que els trobàvem molt interessants i 
il·lustratius, i en el llibre Els ocells de l’Empordà, fet juntament amb Rosa Llinàs, amb dibuixos de Francesc Giró, ja en citàrem una bona colla. A la 
nota del traductor de la primera edició en català de la Guia dels ocells dels Països Catalans i d’Europa, datada l’agost de 1986 i signada per 
Francesc Giró, Rosa Llinàs i Jordi Sargatal, dediquem un paràgraf a defensar l’ús dels noms populars:  
   No ens voldríem estar de fer un comentari per defensar l’ús dels noms populars. Som conscients que l’aparició de la Guia i la necessària adopció 
d’un nom oficial va en detriment dels noms populars, els quals no es poden relacionar en el llibre per evidents raons d’espai i de temàtica. Per això 
volem fer una crida a totes les persones interessades pels ocells i per la llengua a no deixar perdre aquest patrimoni cultural que són els noms 
catalans dels ocells.  
   A causa del nostre interès pels noms populars i segurament per compensar la mala consciència que ens provocava l’adopció dels noms oficials, 
uns mesos abans, el gener de 1986, dos dels traductors, Rosa Llinàs i Jordi Sargatal, vam recopilar Els noms dels ocells als Països Catalans dins 
del projecte Els noms dels animals als Països Catalans, coordinat per Jordi Lleonart i Alexandre Ribó, finançat per una borsa de recerca de la 
Història Natural dels Països Catalans que atorgà la Fundació Enciclopèdia Catalana.  
   Per sort, aquella crida que vam fer el 1986 en la nota del traductor ha funcionat, segurament sense ser llegida, i una persona interessada pels 
ocells i per la llengua, com és l’Andreu Carretero, ens sorprèn i obsequia amb una obra que serà de referència i que recull no només tots els 
sinònims de noms d’ocells que ha localitzat, sinó que a més hi afegeix frases fetes, refranys, lèxic i argot, derivats, endevinalles, mimologismes, 
topònims i un “altres” molt divers.  
   El recull de noms populars ha de continuar sempre, i cal que els puguem anar analitzant i recopilant, ja que se n’aniran trobant de nous 
contínuament. Sense anar més lluny, a finals de maig d’aquest mateix any 2022, el bon amic Pere Vehí, de Cadaqués, em va embolicar en la 
presentació d’una exposició fotogràfica, Gavians i quebecs, ses atres habitants de Cadaqués. A Els noms dels ocells en el llenguatge popular català 
part de les magnífiques fotografies fetes per José Ignacio Piris a la platja de Cadaqués durant el confinament, de seguida em va cridar l’atenció el 
nom de quebec atribuït al corb marí emplomallat, segons consta al Paraulari de Cadaqués, volum 1 de Pep Vila (Farell Editors, 2021). Aquest curiós 
nom de quebec no l’havia sentit mai, ni l’he trobat en cap recull de noms d’ocells; aneu a saber si es refereix al bec del corb marí emplomallat, o, 
tractant-se dels cadaquesencs, pot arribar a procedir d’algú que va viatjar al Quebec i, en observar corbs marins allà, quan va tornar es va fixar que 
també n’hi havia aquí, i els va batejar per nostàlgia o com a referència. En tot cas, hem d’agrair i felicitar moltíssim la feina feta per l’Andreu 
Carretero, i hem de continuar animant els interessats pels ocells i per la llengua a recollir els noms populars, abans que el temps els esborri, com 
comença dient el nostre autor en la presentació del present llibre.  
 
Jordi Sargatal Vicens.Director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (1984-1989) i de la Fundació Territori i Paisatge (1998-2009)  
Figueres, juliol de 2022 
 
 



26 DE NOVEMBRE, DIA MUNDIAL DE LES OLIVERES 
 

   A l´informatiu del Gepec s´anuncia la celebració del Dia Mundial de les Oliveres i informen de la feina que fan amb la Reserva 
d´Oliverars per conservar els camps d´oliveres monumentals de les Terres de l´Ebre. 
 

Celebrem el Dia Mundial de les oliveres 
Un dels eixos d’acció principals de la nostra entitat és la protecció de les oliveres monumentals, un patrimoni únic en perill 
26/11/2022 

    Avui, 26 de novembre, el GEPEC-EdC celebrem el Dia Mundial de les 
Oliveres i posem en valor aquest arbre emblemàtic i els valors culturals i 
ambientals associats. 
   L’Organització de les Nacions Unides va escollir aquest dia amb l’objectiu 
de protegir l’olivera i promoure els valors que representa de pau, saviesa i 
sostenibilitat mediambiental. Des de la nostra entitat som molt conscients de 
la grandesa d’aquests arbres i ja fa temps que treballem per protegir les 
oliveres monumentals de les Terres de l’Ebre. Ara fa un any, vam posar en 
marxa la creació de la “Reserva dels Oliverars Monumentals de les Terres de 
l’Ebre”. 
 
Olivera monumental a Ulldecona. © Aura Colomé 
 

Què passa amb les oliveres monumentals a les Terres de l'Ebre? 
   A les Terres de l’Ebre hi trobem un mar d’oliveres, amb una bona quantitat 
d’oliveres monumentals que conformen un ecosistema únic d’altíssim valor 
ambiental, patrimonial i cultural. Acullen gran biodiversitat i són l’hàbitat 
d’espècies protegides i en perill, i simbolitzen la cultura i la tradició d’un 
territori. Són la història viva de Catalunya. És inversemblant que, malgrat el 
seu gran valor, l’espoli d’aquests arbres sigui una realitat al nostre país. 
   El tràfic d’oliveres monumentals continua sent una realitat tot i l’existència 
de la “llei de protecció conservació i posada en valor de les oliveres i els 

oliverars monumentals”, que no ha parat l’arrencada i comercialització 
d’oliveres de menys de 3,5 m de perímetre.  
   Malauradament és normal veure per les carreteres arbres molt grans, 
monumentals, carregats damunt de camions, i seguim veient com el mar 
d’oliveres va passant de mar a arxipèlag. 
 
Oliveres monumentals transportades © Salvem Lo Montsià 
 

El GEPEC-EdC, implicat en la conservació de les oliveres monumentals 
   Ara farà un any, el GEPEC-Edc va posar en marxa la creació de la “Reserva 
d’Oliverars Monumentals de les Terres de l’Ebre”, un projecte de promoció de 
custòdia del territori, reconversió i valorització agrària per conservar les 
oliveres monumentals, que alhora són l’hàbitat d’espècies protegides. 
   El nucli de la reserva el conforma una finca de 2 ha ubicada al terme 

d’Ulldecona que vam comprar al 2021, i es complementa amb els acords de custòdia amb 
altres propietaris. 
   A banda, per tal de fomentar la conservació dels oliverars i la recuperació dels camps 
abandonats, la nostra entitat vam comprar una segona finca, de més de 4 ha, ubicada també 
a Ulldecona. 
   En el transcurs del projecte, ja hem signat quatre acords de custòdia amb diferents finques 
d’oliverars monumentals que sumen un total de més de 70 ha d’oliverars monumentals. 
   Volem ampliar la reserva signant més acords de custòdia i fent una reconversió agrària a 
ecològic, posant en valor el fruit de les oliveres monumentals i demostrant que el seu cultiu pot 
ser sostenible i rendible econòmicament. 
   Amb tot, es vol revertir la dinàmica actual d’abandonament de molts oliverars monumentals. 
 
Olivera monumental a Ulldecona. © Aura Colomé 
 

   El projecte inclou, doncs, un canvi del seu mode de cultiu, revalorant tant el seu oli com els 
valors patrimonials associats. L’objectiu final del projecte no és altre que aconseguir que les 
oliveres i els oliverars monumentals es conservin, que el seu cultiu tingui futur i que la 
presència d’aquestes oliveres esdevingui un orgull per les poblacions on es troben aquests 
arbres i pels seus propietaris i que el cultiu d’aquests arbres esdevingui una eina important per 
la conservació de la biodiversitat.  

 



4a JORNADA DE PIRINEU 2030 
 

   La plataforma STOP JJOO ens va fer arribar el programa de la 4a Jornada de Pirineu 2030 sobre Pagesia i gestió del recursos 
naturals que es va realitzar el 26 de novembre. 
   Tot i que l´activitat ja es va realitzar, considerem interessant reproduir els arguments i la intencionalitat d´aquesta plataforma. 
 

 

 
 
 
 
 
 
4a Jornada de Pirineu 2030 sobre PAGESIA I GESTIÓ DELS RECURSOS NATURALS 

 
PIRINEU 2030: 
QUIN FUTUR PEL PIRINEU VOLEM? 
 

   Ja fa més dos anys que vam iniciar la primera jornada Pirineu 2030: Quin 
futur pel Pirineu volem? una iniciativa sorgida de gent diversa de varies 
comarques del Pirineu amb pensament crític, que volem anar més enllà alhora 
de posar en qüestió el model imperant, proposar i debatre sobre alternatives 
viables pel nostre territori.  
    Hem intentat aglutinar, a través de jornades de debat temàtiques fetes a les 
diferents comarques pirinenques, totes aquestes sensibilitats parcials per 
posar les bases, debatre i començar a dibuixar una alternativa a nivell 
territorial. En aquest sentit, vam fer la primera jornada a Alp (Cerdanya) abans 
de la pandèmia sobre model socioeconòmic, agressions i lluites de defensa 
del territori i alternatives, una segona a la Pobla de Segur (Pallars Jussà) 
sobre model territorial i turisme, i una tercera a la Seu d'Urgell (Alt Urgell) 
sobre serveis públics i drets socials. 
   Hem viscut un any convuls a les comarques del Pirineu i Prepirineu, on la 
candidatura dels JJOO d'hivern semblava que acabaria tirant endavant sense 
tenir en compte la posició del territori, per imposició del Govern i per manca de 
cap altra alternativa per aquestes comarques. Finalment, però, la mobilització 
popular de la gent juntament amb què era una aposta més sense contingut 
han fet que aquesta candidatura s'hagi aturat, tot i que no sabem fins quan. 
   Per això mateix creiem que cal seguir treballant en una alternativa pel 
Pirineu i la seva gent, que sigui capaç de defugir de l'aposta del monocultiu 
turístic, fent d'aquest tros de país un territori resilient a la crisi climàtica, 
energètica i de recursos que patim i que sigui capaç de revertir els problemes 
estructurals que tenim. Per fer-nos sobirans alimentàriament i energèticament 
aprofitant els recursos naturals que tenim a l'abast i evitant que aquests siguin 
explotats per les grans multinacionals. 
   Perseguim un Pirineu Viu, capaç de tenir una activitat econòmica 
diversificada, on la pagesia i el sector primari siguin forts i capaços de 
contribuir en el desenvolupament d'un sector secundari de manufactura dels 
seus productes, que permeti al jovent establir-se i no haver de marxar per 
guanyar-se la vida dignament i que sigui un revulsiu per reclamar serveis i 
drets que tant ens manquen. 
A la pregunta, existeix i és possible aquesta alternativa? 
   Nosaltres responem que sí. Ho van demostrar les tres jornades que ens han 
precedit, a la Molina, a la Pobla de Segur i a la Seu d'Urgell, i ho demostren 

les múltiples iniciatives locals i territorials que mantenen viu el Pirineu. Tenim propostes i aquestes neixen des del territori, per això 
creiem necessari de tornar a ajuntar-nos, aprendre, debatre i dibuixar el Pirineu Viu que volem i el camí per arribar-hi. 
   Per això, us convidem a la 4a Jornada de Pirineu 2030, que girarà al voltant de la Pagesia i la gestió dels recursos naturals, i que 
tindrà lloc aquest dissabte 26 de novembre a Barruera, la Vall de Boí. A continuació us adjuntem el programa i us recordem que us heu 
d'inscriure prèviament. 
 
 



LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS 
 

   Al butlletí electrònic del GOB rebut per la nostra entitat es publica un article en el qual aquesta entitat es posiciona en un punt que 
considerem interessant d´exposar sobre la nova llei de protecció dels animals que es tramita a nivell estatal. 
 

El GOB es pronuncia sobre la nova llei de protecció dels animals. 
La llei de benestar animal no hauria de perjudicar la fauna silvestre 
El text actual del projecte de llei dóna un tractament als moixos i a les colònies felines que entra en conflicte amb la conservació de la 
biodiversitat. 
Dimecres, 14 Desembre 2022 09:59 

Foto: ScienceNews 
 
   El Congrés de Diputats tramita en aquests moments el projecte de Llei de 
Protecció, Drets i Benestar dels Animals, que ja fou aprovat el febrer pel Consell de 
Ministres i que ara es troba en la fase de discussió de les esmenes que han 
presentat els diferents grups parlamentaris. 
   Consideram que el projecte conté aspectes ben positius envers l’eliminació del 
maltracte i sobre altres àmbits del benestar dels animals domèstics. Però també en 
altres aspectes ens sembla evident el seu enfocament massa urbanita i amb un grau 
important de desconnexió amb les dinàmiques del medi rural i sobretot amb el 
funcionament dels ecosistemes i la conservació dels hàbitats naturals i les espècies 
silvestres. 
   Les nostres discrepàncies més importants les trobam en la consideració que els 
moixos assilvestrats estarien emparats per aquesta llei (i per tant per les seves 

determinacions que evitarien el seu tractament com a espècie invasora), i també en el plantejament de les colònies felines. 
   L’evidència científica sobre l’impacte dels moixos com a depredadors d’aus, rèptils, petits mamífers i grans insectes és abundant. Els moixos, tant 
els “de casa” però que tenen accés a l’exterior, com els assilvestrats o els que es mantenen a colònies felines, són depredadors que maten milers de 
milions d’ocells i mamífers cada any. El major impacte s’ha identificat a illes, on s’ha comprovat que el moix és a nivell global almanco 
corresponsable del 14% de les extincions modernes d’aus, mamífers i rèptils, i constitueix la principal amenaça pel 8% de les aus, mamífers i rèptils 
considerats en perill crític per la UICN [1]. A les zones continentals, s’estima que els moixos estan implicats en l’amenaça o extinció d’almanco 430 
espècies [2]. El moix figura en el llistat de les 100 espècies exòtiques invasores més danyines del món, elaborat i publicat per la UICN. 
   En el cas de les Balears, no disposam d’estudis que quantifiquin l’impacte dels moixos sobre el conjunt de la fauna silvestre, tot i que igualment 
tampoc tenim cap argument per pensar que l’impacte és menor que el que s’ha determinat a altres indrets del món. El que sí podem afirmar, ja que 
es disposa d’evidència científica, és que els seus efectes són letals en algunes colònies de cria de virot petit, Puffinus mauretanicus, espècie 
endèmica de les nostres illes i en perill d’extinció. La mitigació d’aquest impacte està contemplada al pla de recuperació d’aquesta espècie, 
desenvolupat per la Conselleria de Medi Ambient i Territori. 
   El projecte de llei planteja implantar el mètode CER (captura-esterilització-retorn) per controlar els moixos vagabunds i assilvestrats, fent servir per 
això les colònies felines. Aquestes colònies de moixos ja existeixen des de fa molts anys a la majoria  dels nostres pobles i ciutats, mantingudes per 
voluntàries i amb el suport econòmic dels ajuntaments. Consideram que la bibliografia científica no avala l’efectivitat d’aquesta estratègia per minvar 
el nombre de moixos i colònies felines, i molt manco al medi rural i natural [3]. I d’altra banda, recordar que tot i que els moixos de les colònies rebin 
aliment, això no evita que cacin animals. 
   Els grups parlamentaris han registrat un total de 657 esmenes al projecte de llei. Una part són de tipus competencial, però sobretot hi ha esmenes 
per satisfer les demandes dels animalistes per un costat (no contents del tot amb el text) o dels caçadors per l’altre (frontalment contraris). La dreta i 
la ultradreta n’han presentat un nombre important, amb clara voluntat de dinamitar la llei. Entre elles, hi trobam esmenes en contra de les colònies 
felines, esgrimint arguments de protecció de la biodiversitat. A ningú se li escapa el cinisme d’aquestes formacions, que habitualment s’oposen a 
qualsevol iniciativa de protecció d’espais, hàbitats o espècies, i que si en aquest cas fan ús d’arguments conservacionistes és per simple 
oportunisme polític i per estratègia electoralista amb el món de la caça. Més enllà de la dreta, ni les formacions que integren el Govern, ni les que 
habitualment li donen suport, ni la resta de formacions d’esquerra amb representació al Congrés han presentat NI UNA SOLA ESMENA que apel·li a 
la conservació de la biodiversitat pel que fa al tractament dels moixos i les colònies felines. 
   Des del GOB lamentam que les formacions polítiques representades al Congrés i de les quals s’espera una certa sensibilitat conservacionista 
hagin demostrat aquesta manca absoluta de preocupació per la conservació de la biodiversitat. 
   De la mateixa manera que ja han reclamat altres entitats conservacionistes, consideram que s’hauria d’avançar cap a la desaparició de les colònies 
felines als sistemes insulars com el nostre. Cal per això suprimir-les immediatament dels entorns més sensibles i amb biodiversitat amenaçada, a curt 
termini s’haurien d’eliminar dels entorns no urbans i dels límits de les zones rústiques i naturals, i cal avançar cap al propòsit que a mitjà termini tots 
els moixos es mantenguin controlats als seus domicilis (igual que es fa amb la resta d’animals de companyia), que és on indubtablement gaudeixen 
de major seguretat i benestar. 
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ASSOCIACIÓ PROPIETATS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA 
 

   Al web de la Xarxa per a la Conservació de la Natura s´informa de la constitució d´una nova entitat denominada Associació de 
Propietats per a la Conservació de la Natura. 
   Reproduïm la informació del web. 
 

Es constitueix l’Associació Propietats per a la Conservació de la Natura per promoure models de gestió en harmonia amb la 
natura 
28/11/2022 

   L’acte fundacional de la nova associació va tenir 
lloc el passat divendres 25 de novembre a 
l’Ajuntament d’Albanyà i va comptar amb la presència 
de diverses persones sòcies i interessades en 
conèixer la nova associació. 
   L’associació neix amb la missió de promoure 
models de gestió de la propietat privada en harmonia 
amb la natura a través d’una economia rural, social i 
regenerativa, teixint complicitats amb tots els actors 
implicats. 
   Durant l’acte, membres de la nova junta van posar 
de manifest la necessitat de crear-la: “En el moment 
d’emergència climàtica en el que ens trobem, on 
la pèrdua de biodiversitat no té precedents, cal que 
tots els actors ens corresponsabilitzem i sumem 

forces per dur a terme activitats i projectes que intentin revertir aquesta tendència. Com a propietaris d’espais naturals sentim la 
necessitat de cuidar-los, i creiem que aquesta nova associació ens pot ajudar a compartir coneixements, promoure projectes conjunts, 
a realitzar campanyes de sensibilització cap a altres persones propietàries, a influir en òrgans de decisió i a valoritzar els serveis que la 
natura ens ofereix ”. 
   A més, durant la presentació es va destacar que “Apostem per un model que equilibra gestió i conservació. Hem d’incloure les 
persones en la conservació de la natura perquè som natura. Amb la nova associació estem teixint una xarxa de propietaris que 
permetrà recuperar el paisatge mosaic alhora que protegim el nostre patrimoni natural; una xarxa que ha de créixer per aglutinar veus i 
propòsits fins ara disseminats”. 
   L’acte va finalitzar amb la signatura de l’acta fundacional i posteriorment es va fer un brindis de celebració. 

 
Com sorgeix? 
   La llavor d’aquest moviment cal situar-la en 
els resultats de l’informe que al 2021 vam elaborar 
des de la Xarxa per a la Conservació de la Natura, 
titulat “Estudi de motivacions de la propietat privada 
per conservar la natura: “I tu, per què conserves la 
natura?” en la qual van participar 179 persones 
propietàries i gestores de finques privades. 
   Aquest informe va evidenciar que la majoria de 
persones propietàries no només mostren gran interès 
per conèixer la biodiversitat del seu espai sinó 
que senten també l’obligació moral de conservar la 
natura i perceben aquesta conservació com una 
estratègia vàlida per assegurar la sostenibilitat de la 
seva finca. 
   Degut a factors com la manca de finançament, la 

càrrega burocràtica i la necessitat de compartir i transferir coneixements entre propietaris i gestors de les finques, es va evidenciar 
la necessitat de facilitar un espai associatiu de diàleg i treball entre aquestes persones. 
   Cal destacar que a nivell europeu i mundial hi ha una aposta ferma en el paper que pot jugar la propietat privada en la conservació de 
la natura i especialment en el repte per assolir l’objectiu 30 x 30 de protegir el 30% del territori pel 2030. En aquest sentit, existeix 
una coalició de persones propietàries per a la conservació a nivell europeu, entre Eurosite i l’European Landowners’ 
Organization (ELO), que està promovent entitats com aquesta. En altres indrets d’Europa també es comencen a gestar xarxes regionals 
de conservació privada, com ara a Itàlia, a Polònia i a Portugal. 
   En els propers mesos l’associació iniciarà el full de ruta marcat per tal d’assolir la seva missió. Des de l’associació animen a que 
aquelles persones o organitzacions que es sentin identificades amb la seva missió es facin sòcies. Per a més informació poseu-vos en 
contacte amb l’associació a hola@pcnatura.org. 
   Aquesta nova entitat creada compta amb el suport de la Xarxa per a la Conservació de la Natura. 
 



COP15 SOBRE BIODIVERSITAT DE MONTREAL 
 

   Del 7 al 19 de desembre s´ha reunit la Conferència de les Parts sobre Biodiversitat a Montreal. A continuació reproduïm l´article sobre 
aquesta COP15 del butlletí electrònic d´Ecologistes en acció. 
 

Oportunitat perduda per assolir un acord global que posi fi a la pèrdua de biodiversitat 
19/12/2022  

   Finalitza la COP15 de Montreal amb l’aprovació de l’acord 
Kunming-Montreal, important però insuficient, ja que no 
aconsegueix els avenços necessaris per aconseguir aturar la 
pèrdua de biodiversitat per al 2030. 
   El Marc Global aprovat es queda a mig camí en la majoria de les 
seves metes i, encara que permetrà continuar avançant, pot 
impedir que es compleixi la visió de “viure en harmonia amb la 
natura el 2050”. 
   Les diferències entre els països desenvolupats i el Sud global 
sobre l’escàs finançament i la no creació d’un nou fons de 
finançament per a la biodiversitat han estat a punt de provocar el 
fracàs de la COP15. 
   Ecologistes en Acció adverteix que la responsabilitat per aturar 

la pèrdua de biodiversitat recau ara en els països, que han de prendre accions l’ambició de les quals transcendeixi el que s’aprova a la COP15 de 
Montreal. 
   La 15ª Conferència de les Parts (COP per les sigles en anglès) de la Convenció de la Diversitat Biològica (CDB) de Nacions Unides celebrada a 
Montreal era la data anunciada en la qual les 196 Parts signants del CDB, que representen la pràctica totalitat dels països, aconseguiria un acord 
històric sense precedents que suposaria un punt d’inflexió en la lluita per salvar el planeta. Lamentablement l’acord final és decebedor; tot i que s’han 
produït avenços importants i necessaris, els acords aconseguits no estan a l’alçada del que s’esperava. 
   La clau per a l’èxit de la COP15 era l’aprovació d’una estratègia internacional per a la biodiversitat, coneguda com a Marc Global Post-2020. 
Aquesta estratègia s’ha aprovat, però sense gaires mesures que es consideraven essencials. 
   El marc global de biodiversitat aprovat no aborda l’arrel de les causes de la pèrdua de biodiversitat. La causa de la crisi de la biodiversitat és un 
sistema que col·loca els guanys i el poder de les corporacions sobre les persones i la natura i permet que els interessos corporatius influeixin en els 
resultats. Com que no inclouen suficients mecanismes per tallar aquestes arrels, l’acord no serà capaç de frenar la pèrdua de biodiversitat. 
   La UE, altres països com Canadà, i fins i tot algunes organitzacions socials i ambientals, han posat sempre el focus del Marc Global en la protecció 
del 30% de les àrees marines i terrestres abans del 2030, i aquesta Meta s’ha aprovat. Tanmateix, per a Ecologistes en Acció, més important que el 
percentatge de l’àrea per a protegir era que els espais protegits tinguessin adequats plans de gestió i que realment s’apliquessin, cosa que no s’ha 
inclòs prou en l’acord. Si protegir el 30% dels espais naturals permet destruir-ne el 70% és evident que no és un bon acord. 
   Per això Ecologistes en Acció, en col·laboració amb la CBD Alliance, ha defensat que l’estratègia havia d’actuar sobre les causes subjacents de la 
pèrdua de biodiversitat, amb compromisos contundents per reduir l’empremta ecològica, i assumir mesures més ambicioses com reduir l’ús, no 
només la perillositat, dels pesticides o aplicar el principi de precaució a la biotecnologia. Mesures de gran importància que impliquen solucions per a 
la totalitat de la superfície planetària i no només una porció de la mateixa. 
   La influència dels lobbies empresarials queda en evidència al document aprovat. Es limita a “animar i facilitar” les empreses a reduir el seu impacte 
en la biodiversitat. Els mecanismes esmentats inclouen l’autoregulació i informar voluntàriament de les seves accions, tot deixant la responsabilitat 
final als consumidors. S’ha eliminat del document l’obligació d'»assumir la responsabilitat jurídica de les infraccions». Aspectes polèmics, com els 
mecanismes de compensació o la menció directa a les “Solucions Basades en la Natura”, utilitzats per les grans corporacions per al rentat verd i 
continuar amb pràctiques destructores de biodiversitat, romanen al Marc Global. 
   És especialment preocupant la insuficiència de mecanismes d’implementació i compliment que permetin a les parts i la societat civil prendre 
mesures sancionadores per l’incompliment de la Convenció i els seus acords. 
   Sí que s’han produït alguns avenços positius respecte als compromisos previs, sobretot en matèria de reconeixement dels drets dels pobles 
indígenes i les comunitats locals, l’eliminació de subvencions perjudicials, la inclusió de la perspectiva de gènere i el repartiment just dels beneficis en 
relació amb la Informació Digital sobre Seqüències (DSI) de recursos genètics. 
   Quan els estudis més recents dictaminen que una de cada 10 espècies podrien desaparèixer abans que s’acabi el segle i s’ha registrat 
una disminució mitjana del 69% en l’abundància de fauna des del 1970, no es pot permetre aquest grau d’inacció. La ciència ha deixat clar que el  
col·lapse dels ecosistemes és imminent. Si això passa, la capacitat del planeta de garantir la vida estarà en perill. 
   Els països en vies de desenvolupament han exigit des del principi de la COP15, com a línia vermella, l’augment del finançament i establir un nou 
fons de finançament per a la biodiversitat, mentre que els països desenvolupats preferien reforçar el ja existent Fons per al Medi Ambient Mundial 
(GEF). Aquestes diferències, que van arribar a suposar en un moment donat l’abandonament de la mesa de negociació per part de més de 60 països 
del Sud global, han llastat les negociacions, tot fent atenció a assumptes de més transcendència. Finalment s’ha optat per la segona opció i el 
finançament aprovat és considerat insuficient per diversos països i no reconeix el deute ecològic que té el món desenvolupat. La República 
Democràtica del Congo ha manifestat el rebuig al Marc Global. Tot i això, el document ha tirat endavant argumentant que l’objecció no es va realitzar 
adequadament. 
   Després de l’aprovació d’aquest acord insuficient, Ecologistes en Acció centrarà la seva feina a aconseguir que la Unió Europea adopti totes les 
mesures que ha proposat a Montreal, per exemple la reducció de l’ús del 50% dels pesticides, en què l’Estat espanyol i les administracions 
autonòmiques aproven un paquet de mesures dràstiques per aturar la pèrdua de biodiversitat, i que les administracions locals, des dels pobles més 
petits a les grans ciutats potenciïn la renaturalització dels nuclis urbans i el foment de la biodiversitat urbana. 
   La biodiversitat no pot esperar ni un dia més, per això Ecologistes en Acció exigeix a les administracions ambientals de l’Estat espanyol que 
comencin a prendre les mesures necessàries per fer front a la crisi ecològica. 
   Ja dues vegades anteriors les administracions de l’Estat espanyol han incomplert els acords internacionals. La societat civil s’haurà de mobilitzar, si 
cal, perquè s’adoptin aquestes mesures. 
 



CONTAMINACIÓ DE L´AIRE 
 

   Després de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia que condemna el Regne d´Espanya per l´incompliment del límit de la 
contaminació atmosfèrica a les àrees metropolitanes de Barcelona i Madrid, reproduïm  a continuació una informació publicada al diari 
Ara i un article d´Ecologistes en acció. 
 

Condemna europea per l'excés de contaminació durant anys a Barcelona i Madrid 
El tribunal considera que a Espanya s'han superat els límits de pol·lució de manera "sistemàtica" i han faltat "mesures 
adequades" 
Gerard Fageda i Elena Freixa - BRUSSEL·LES / BARCELONA - 22/12/2022 

 
Un Guardia Urbà amb mascareta per progegir-se de la contaminació, a la 
Ronda del mig de Barcelona, en una imatge de l'arxiu de l'ARA PERE VIRGILI 
 

   Revés definitiu de les institucions europees a Barcelona , 
la seva corona metropolitana i la ciutat de Madrid per l'excés 
de contaminació a l'aire durant anys i la manca de "mesures 
adequades" per posar-hi remei. El Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea (TJUE) ha condemnat aquest dijous Espanya 
per haver superat el màxim anual permès de diòxid de 
nitrogen (NO2) —un contaminant lligat al trànsit— de manera 
continuada des del 2010 fins al 2018. Els territoris 
incomplidors són la capital catalana però també l'àrea del 
Baix Llobregat i el Vallès (tant l'Occidental com l'Oriental) i 
Madrid. "Espanya no ha vetllat perquè no se superés de 
manera sistemàtica i continuada el valor límit anual fixat de 
NO2", conclou Luxemburg. 

   Tot i que la sentència no preveu cap sanció econòmica, Espanya pot acabar afrontant una multa milionària si segueixen els 
incompliments a partir d'ara i la Comissió Europea decideix recórrer a aquesta via per fer-li complir el que diu la legislació comunitària. 
La denúncia al TJUE parteix del 2019, quan Brussel·les va considerar que s'havia arribat a una situació "crítica" i, després de diversos 
avisos sobre la mala qualitat de l'aire, opta per dur el cas als tribunals, que li han acabat donant la raó. "No cal que la Comissió Europea 
aporti proves addicionals sobre les superacions dels límits de contaminació", diu el tribunal europeu aquest dijous. 
   Així, el tribunal dona per bo l'estudi de Brussel·les que posa de manifest que les zones afectades s'han mantingut per sobre del topall 
anual de 40 micrograms de NO2 per metre cúbic (µg/m³) de manera "regular". Barcelona i Madrid van superar aquest llindar entre un 
30% i un 65% entre el 2010 i el 2018, mentre que les dues comarques del Vallès i el Baix Llobregat van fer-ho entre un 8% i un 38% 
entre el 2010 i el 2017. A més, la capital espanyola va registrar desenes de pics de contaminació de més de 200 µg/m³ per hora, una 
xifra que per llei només es pot superar divuit vegades en un any. 
   El TJUE tomba la majoria d'al·legacions que havia presentat Espanya i li retreu, per exemple, que digui que l'afectació era "una part 
reduïda del territori" quan en realitat és una àrea on viuen quatre milions de persones en el cas de Catalunya i més de tres milions a 
Madrid. "Ignorar aquest fet voldria dir fer cas omís dels objectius perseguits per la directiva: protegir la salut dels ciutadans i el medi 
ambient", argumenta el tribunal. 
   La comunitat científica considera que la sentència confirma que calen més mesures i més dràstiques. "La Unió Europea està revisant 
els límits de contaminació per abaixar-los més; per tant, no tenim gaire temps per perdre", apunta a l'ARA l'expert de l'ISGlobal Mark 
Nieuwenhuijsen, que afegeix que el que ara es ven com un èxit a Barcelona perquè no s'arriba als topalls pot ser només "un miratge 
passatger". Per a Nieuwenhuijsen, no només les zones de baixes emissions, sinó també obres com les superilles i espais pacificats, 
han d'anar a més, així com apunta que cal accelerar la renovació del parc automobilístic perquè sigui menys emissor. "En un rànquing 
recent que vam fer a ISGlobal, Madrid apareixia com la ciutat europea amb més contaminació per NO2 i Barcelona era la sisena", 
alerta, i recorda que múltiples estudis han acreditat els perills per a la salut, especialment per als infants, que pot suposar l'excés de 
contaminació. 
38 µg/m³ És la xifra en què s'ha situat el NO2 aquest 2021, just per sota del màxim estipulat 
   Tot i que el ministeri de Transició Ecològica ha insistit que la condemna "no és sobre el govern espanyol sinó sobre els ajuntaments", 
la sentència critica la falta d'un pla a escala estatal per rebaixar els nivells de pol·lució. A banda, esclar, retreu l'efecte "limitat" que 
demostren mesures preses per ajuntaments com la zona de baixes emissions a Barcelona i a Madrid Central. 
Barcelona veu "avalades" les superilles i la ZBE 
   La sentència condemnatòria no ha agafat ningú per sorpresa, però tant el govern espanyol com la Generalitat i el mateix Ajuntament 
de Barcelona s'han aferrat al fet, després d'anys d'incompliments, les mesures preses sobretot a partir del 2019 han canviat a millor el 
rumb de la contaminació atmosfèrica. Si l'any 2010 hi havia 17 estacions de mesurament catalanes que van superar els límits de NO2, 
el 2019 eren dues i aquest any la Generalitat dona per fet que només una estació sobrepassarà els límits, concretament una que està 
molt exposada al trànsit a Barcelona ciutat. En canvi, al Vallès i el Baix Llobregat, les emissions de NO2 derivades del trànsit quedaran 
per sota del que marca la llei comunitària, aventuren fonts del departament d'Acció Climàtica. L'Ajuntament de Barcelona insisteix que 
les emissions de diòxid de nitrogen han caigut un 31% i que si tot va bé aquest any es tancaran per sota dels topalls exigits per la UE 
(ara la mitjana són 38 micrograms per metre cúbic quan el topall són 40) però la dada definitiva dependrà del que hagi passat al 
desembre. 



   La millora, sigui com sigui, s'atribueix a l'impacte de la zona de baixes emissions (ZBE) a l'àmbit de Barcelona que no existia en el 
període que ha analitzat el tribunal europeu. La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, considera que la sentència avala les 
polítiques que està fent la ciutat per reduir la contaminació, com les superilles o l'enllaç del tramvia, i que, en canvi, apel·la al govern 
espanyol i a les comunitats autònomes perquè "facin molt més" del que fan. "La sentència confirma que a Barcelona estem fent el que 
hem de fer, però que hem d'anar més de pressa", ha dit Sanz traient pit de la gestió dels comuns, i ha aprofitat l'ocasió per enviar un 
dard a rivals polítics com l'exalcalde Xavier Trias o el mateix PSC, que han advocat per aturar les superilles: "Demostra que aturar o 
endarrerir no poden ser opcions". També ha marcat distàncies amb l'altra gran ciutat al focus d'Europa: "Barcelona no és Madrid", ha dit 
per defensar les mesures més atrevides que està fent el govern de Colau. 
   De fet, l'expansió de les zones de baixes emissions per a tots els grans municipis de més de 50.000 habitants a Espanya és la gran 
carta que segurament jugarà el govern espanyol per convèncer la Comissió Europea (CE) que el rumb per abaixar la pol·lució ara sí 
que és el correcte. El ministeri per a la Transició Ecològica ha avançat que en el pròxim consell de ministres s'aprovarà el reial decret 
per regular les zones de baixes emissions i que els municipis tenen fins a finals d'any per enllestir les seves propostes per crear 
aquestes àrees netes a dins de les trames urbanes. A Catalunya, la Cimera per la Qualitat de l'Aire que es va fer al març va acabar 
amb l'acord perquè les ciutats de més de 50.000 habitants tinguin definides les zones de baixes emissions el 2023 i el 2025 ho hagin fet 
tots els municipis de més de 20.000 persones. 
L'estat no ha d'indemnitzar als ciutadans afectats per la mala qualitat de l'aire 
   Aquest dijous el TJUE també ha dictat que un ciutadà europeu no pot rebre una indemnització de l'estat en què resideix perquè a la 
zona on viu s'incompleixen les directives comunitàries sobre la qualitat de l'aire i se superin els límits de NO2 permesos. El cas concret 
es tractava d'un habitant de París que va reclamar a l'administració francesa que li pagués 21 milions d'euros en considerar que la 
contaminació de l'aire li havia provocat un deteriorament del seu estat de salut des del 2003. Cal recordar que el 2019 el TJUE ja va 
condemnar la capital francesa per registrar índexs de pol·lució de NO2 massa elevats. 
 

Barcelona i Madrid hauran de reduir dràsticament el trànsit per a abatre la contaminació de l’aire 
La sentència del Tribunal Europeu de Justícia confirma la negligència continuada de tots dos ajuntaments i de les comunitats 
autònomes de Madrid i Catalunya a l’hora de protegir la salut dels 6,2 milions d’habitants de totes dues aglomeracions. 
La contaminació atmosfèrica causa cada any 6.000 morts prematures en totes dues ciutats, la meitat degudes al diòxid de 
nitrogen emès pels automòbils. 
22/12/2022   
   La sentència del Tribunal Europeu de Justícia publicada avui en el recurs C-125/20 de la Comissió Europea contra el Regne 
d’Espanya, condemna a les autoritats espanyoles per l’incompliment sistemàtic i continuat, des de l’any 2010, del valor límit anual del 
diòxid de nitrogen (NO2) en les zones Àrea de Barcelona, Vallès – Baix Llobregat i Madrid. 
   Aquest valor límit va ser establert per una Directiva europea en 1999 i confirmat per la vigent Directiva 2008/50/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa, per la qual 
cosa, les autoritats de Madrid i l’àrea metropolitana de Barcelona han tingut dues dècades de marge per a complir la normativa 
ambiental fins a arribar a la condemna judicial d’avui. 
   No obstant això, els ajuntaments de Barcelona i Madrid, la Comunitat de Madrid i la Generalitat de Catalunya no han pres en tot 
aquest temps les mesures necessàries per a reduir de manera efectiva l’intens trànsit urbà i metropolità responsable de la mala qualitat 
de l’aire, en el marc d’uns plans que no han arribat a posar en marxa. 
   Encara l’any 2022 l’Àrea de Barcelona tornarà a incomplir el valor límit anual en l’estació l’Eixample, mentre la ciutat de Madrid ho 
igualarà en l’estació Plaza Elíptica, gràcies a l’elevada pluviositat d’aquest últim trimestre i a la zona de baixes emissions declarada 
entorn d’aquesta estació per a rebaixar els seus mesuraments en aquest petit àmbit. 
   La situació és especialment greu si es té en compte que el valor límit anual del NO2 passarà dels actuals 40 micrograms per metre 
cúbic (µg/m³) a 20 µg/m³ en 2030, d’acord amb la proposta de revisió de la Directiva realitzada per la Comissió Europea, i que 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha demanat no excedir els 10 µg/m³. 
   De fet, segons l’Institut de Salut Global la contaminació de l’aire ocasiona cada any fins a 6.000 morts prematures a les ciutats de 
Barcelona i Madrid, la meitat d’elles atribuïdes directament al NO2 que emeten fonamentalment els tubs d’escapament dels automòbils 
alimentats per combustibles fòssils, i especialment els vehicles dièsel. 
   En aquest context, les zones de baixes emissions de Barcelona i Madrid s’estan demostrant com a insuficients per a reduir de manera 
eficaç la contaminació de l’aire, en al cas de Barcelona per afectar molt pocs automòbils i en el cas de Madrid per limitar-se a dos 
àmbits molt reduïts de la ciutat i ser cada vegada més permissives. 
   L’objectiu de les zones de baixes emissions no hauria de ser accelerar la renovació del parc d’automòbils, sinó aconseguir una 
rebaixa substancial dels vehicles en circulació, que permeti reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle, els accidents de trànsit i l’ocupació abusiva de l’espai públic. 
   En opinió d’Ecologistes en Acció, els ajuntaments de Barcelona i Madrid haurien de reduir de manera dràstica i urgent el trànsit 
motoritzat que accedeix i circula diàriament per totes dues ciutats per a aconseguir una millora significativa de la qualitat de l’aire que 
respiren els seus sis milions d’habitants, potenciant, amb l’assistència de la Comunitat de Madrid i la Generalitat de Catalunya, el 
transport públic metropolità i afavorint la mobilitat activa per als vianants i ciclistes en les distàncies urbanes més curtes. 
   Per això, demanen que en el cas de l’àrea metropolitana de Barcelona s’apliqui un peatge urbà en l’actual zona de baixes emissions, 
per ser l’actuació més efectiva per a reduir el trànsit. Amb un peatge de quatre euros diaris, gratuït per a vehicles d’alta ocupació (tres o 
més ocupants), s’aconseguiria una reducció del trànsit superior al 20 per cent i uns ingressos per al transport públic de 370 milions 
d’euros anuals. 
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CALENDARI DE REUNIONS I ACTIVITATS DE L´ANT 
 

   Dilluns, 23 de gener del 2023, a les 19 hores, a la masoveria de can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia. 
   Dilluns, 23 de gener del 2023, a les 19,30 hores, a la masoveria de can Sostres. Reunió de junta directiva. 
 
   Les reunions de la junta directiva de l´ANT són obertes a la participació de tots els membres de l´associació, amb veu i sense vot. 
   Les reunions del grup d´ornitologia són obertes a la participació de totes aquelles persones que tinguin interès en el món de les aus. 
 

ACTIVITATS DE L´ANT 
 

   Diumenge, 8 de gener, a les 16 hores, a la plaça de l´Església. Passejada per observar els ocells del nostre entorn. Cal avisar de l´assistència. 
T. 936890366. 
 
   Dimarts, 31 de gener. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes de gener del 22è 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 
 
   Dissabte, 14 de gener del 2023. Sortida guiada: Les noves llacunes a prop de barcelona. Us proposem una ruta que inclou fins 
a sis llacunes situades totes elles al Vallès, ben a prop de la ciutat de Barcelona: Can Dunyó (Lliçà), Can Salvi (Gallecs), El Falgar 
(Llerona), Gravera d’en Segur (La Roca), el Molí Vermell (Barberà) i Mas Duran (Montcada). Descobrirem aquests nous hàbitats 
aquàtics, nascuts d’antigues explotacions d’àrids i graveres renaturalitzades, i que avui dia acullen una rica biodiversitat, en 
especial ocells i insectes. És per això que han esdevingut espais força freqüentats per ornitòlegs i entomòlegs. A càrrec de Jordi 
Cebrián. Organitza Depana. T. 932104679  info@depana.org 
 
   Dijous, 19 de gener del 2023, a les 19,30 hores, al local de Depana ( Sant Salvador, 97 Barcelona)  Xerrada: Observació i 
fotografia de la fauna a Tailàndia i Laos. Com les mesures de conservació i de la presència de població local en els espais 
naturals poden influir en l’estat de moltes espècies animals. A la xerrada, a banda de conèixer moltes espècies característiques del 
Sud-est Asiàtic, podrem veure la diferència d’abundància que hi ha entre Tailàndia i Laos. A Tailàndia s’han protegit alguns espais 
d’una manera estricta però a Laos, durant molts anys, la protecció només ha existit sobre el paper i els seus espais naturals han 
patit molt la cacera furtiva, tant la destinada al consum de les poblacions locals com a la medicina tradicional. A càrrec d´Òscar 
Domínguez. Organitza Depana. T. 932104679  info@depana.org 

 

CENS D´AUS NOCTURNES 
 

   El dimarts, 27 de desembre, es va realitzar una sortida de camp per fer el cens 
d´aus nocturnes.  
   En diverses reunions del grup d´ornitologia es va acordar canviar el mètode 
utilitzat fins ara. S´han planificat  tres sortides de camp anuals, i es farà en tres 
punts fixos prou distanciats entre ells.  
   També s´ha canviat el mètode. S´escolta en silenci en cada punt durant un temps 
determinat i, després, es posa el reclam de les espècies no escoltades, segons la 
temporada. 
   Les espècies detectades en aquesta sortida d´hivern van ser el Duc (Bubo bubo) 
i la Cabra boja (Strix aluco).  
 
Membres del grup d´ornitologia a la Roca del Barret durant el cens de nocturnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A dalt, captura de pantalla del web de l´ANT amb els resultats del censos d´aus nocturnes. 

 
 


