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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L´ANT 
 

   La junta directiva de l´ANT va acordar en la seva última reunió, del 23 de gener, 
convocar l´Assemblea General Ordinària de la nostra entitat per al dilluns, 6 de març 
del 2023, a les 19 hores, al local de l´associació, a la masoveria de can Sostres. 
   L´assemblea es realitzarà segons el següent ordre del dia: 
 

1r.-  Lectura i aprovació de l´acta de l´última assemblea  ordinària. 
2n.- Presentació de l´estat de comptes del 2022. 
3r.-  Resum de la feina feta l´any  2022. 
4t.- Programació i objectius per al 2023. 
5è.-  Incorporació, si s´escau, de nous membres a la junta, o de col·laboradors 
 i voluntaris. 
6è-    Precs i preguntes. 
 

   Els càrrecs de la junta, segons els estatuts de l´entitat, es renoven cada cinc anys. 
Aquest període de cinc anys finalitza l´any 2024, any en el qual caldrà que 
l´assemblea renovi els membres de la junta. 
   Així mateix l´any que ve farà 25 anys de la fundació de la nostra entitat.  
   També aprofitem l´ocasió per demanar-vos que actualitzeu les vostres dades 
aportades a l´entitat. Sobretot l´adreça electrònica que és necessària per mantenir el 
contacte i donar-vos tota la informació. 
   Enguany no s´ha repartit el calendari imprès en paper per correu postal. S´ha 
repartit entre els assistents a les reunions i les activitats. 
   Si esteu interessats en obtenir-ne algun exemplar el podeu demanar als membres 
de la junta o venir a les reunions a buscar-lo. 
   L´arxiu en PDF del calendari s´ha enviat per correu electrònic als membres de 
l´entitat i també es pot descarregar al nostre web i imprimir-lo. 

A dalt, a l´esquerra el calendari del 2023, a la dreta l´acta fundacional de l´entitat, del 8/11/1999. 
 



NETEJA DE LES CAIXES NIU 
 

   El dilluns, 20 de febrer, al matí, membres del grup d´ornitologia van fer, segons s´havia 
programat, la neteja de les caixes niu instal·lades en el nostre entorn. 
   Durant la primavera es faran els controls de nidificació. 
   Al nostre web hi ha penjades totes les dades del seguiment de la nidificació a les caixes niu 
des del 2002 al 2022. 

  Membres del grup d´ornitologia netejant les caixes niu. 
 

Algunes caixes són ocupades per dragons (Tarentola mauritanica). 
 

GUINEU MORTA 
 

   El dissabte, 4 de febrer, es 
va poder observar i 
fotografiar un exemplar de 
Guineu (Vulpes vulpes) 
afectada de sarna, a la 
Clota, entre els horts de cal 
Baldiret i de cal Castellà. 
   El dissabte, 25 de febrer, 
ens va avisar el pastor de 
can Gallina que n´hi havia 
un exemplar mort, a la 
pedrera. 
   És possible que sigui el 
mateix exemplar que s´hagi 
mort a causa de la malaltia. 
   Segons el pastor hi era 
des del dijous, 23 de febrer. 
   Aquesta malaltia és 
provocada per l´àcar 
Sarcoptes scabiei  que pot 
parasitar una àmplia varietat 
d'hostes mamífers (17 
famílies corresponents a 7 
ordres).  
 

 



LLISTA DE PRIMERES OBSERVACIONS D´ESPÈCIES ESTIVALS 

 
   Una de les activitats que realitza cada any el grup d´ornitologia és la llista 
de les primeres observacions d´aus estivals. Es tracta de recollir la primera 
observació de cada espècie dels diversos observadors locals. 
  Algun any, a finals del mes de febrer, ja es poden observar exemplars 
d´Oreneta cuablanca. I a partir del mes de març, ja es començaran a poder 
observar els primers exemplars de les altres espècies estivals. Algunes 
espècies, en el nostre entorn, no es detecten fins ben entrat l´estiu.      
 
Rossinyol (Luscinia megarhynchos). Fotografia de Juan Mora. 
 
   Podeu comunicar les vostres observacions (espècie, dia, hora, lloc i 
observadors) al grup d´ornitologia.  
   Algunes de les espècies més interessants i habituals per a comunicar 
serien: Àguila marcenca, Falcó mostatxut, Tórtora, Cucut, Xot, 
Enganyapastors, Siboc, Falciot negre, Ballester, Abellerol, Colltort, Oreneta 
vulgar, Oreneta cuablanca, Rossinyol, Cotxa cua-roja, Bitxac rogenc, 
Mosquiter pàl·lid, Mosquiter de passa, Corriol petit, Bosqueta vulgar, 
Tallarol de garriga, Papamosques gris, Mastegatatxes, Capsigrany i Oriol. 
 
Papamosques gris (Muscicapa striata). Fotografia de Vicenç Roig. 
 

  Per a comunicar-ho veniu a les reunions del grup d´ornitologia, també 
podeu donar les dades a un membre del grup o ho podeu enviar per correu 
electrònic a l´adreça de la nostra associació: ant.laformiga@gmail.com 
  També podeu entrar les vostres observacions al projecte Observacions 
ornitològiques de l´ANT dins de la plataforma Minka. S´hi pot entrar des del 
web de l´ANT i, si no heu fet, cal registrar-se. És a l´adreça següent: 
 https://minka-sdg.org/projects/observacions-ornitologiques-ant 
   Després, com cada any, es publicarà la llista de primeres observacions 

d´aus estivals a Torrelles de Llobregat en aquest full informatiu. 
 

MENJADORES PER ALS OCELLS 
 

   A iniciativa del grup d´ornitologia cada hivern es promou una campanya 
d´instal·lació de menjadores per als ocells.  
   L´objectiu és donar aliment suplementari als ocells que passen l´hivern entre 
nosaltres en els mesos de més fred.  
   Quan arriba la primavera, des del grup d´ornitologia, es recomana la seva 
retirada. 
 
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) en una menjadora del centre urbà. Fotografia de Neus 
Planas. 
 

   Recordeu que si heu instal·lat una menjadora ens podeu enviar totes les 
vostres observacions i/o imatges a la nostra adreça de correu electrònica:  
ant.laformiga@gmail.com 

 
 

Mallerenga blava (Cyanistes 
caeruleus) en una menjadora de 
can Güell. Fotografia d´Isabel Mora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus) en una menjadora de can Güell. 
Fotografia de Josep Callau. 

 



22è 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 del mes 
de gener. 
 
Foto nº 1:  Sylvia conspicillata      Tallarol trencamates 

                 Spectabled Warbler   Curruca Tomillera 

 

Foto nº 2:  Motacilla citreola    Cuereta citrina 
                              Citrine Wagtail    Lavandera Cetrina 
 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Les solucions del mes de gener: 
 
   Tallareta trencamates (Curruca conspicillata)/ Fuerteventura 
   Tallarol amb marcada gola blanca i marge taronja a l'ala, això a casa nostra ens portaria a limitar-ho a tallareta vulgar o trencamates. 
La forta intensitat del "rogenc" ja ens decanta la balança cap la trencamates, però el factor més determinant és la projecció alar. Molt 
curta en el cas de la trencamates. Allargada i que clarament sobresurtin de la longitud de les secundàries, en el cas de la vulgar. 
 
   Cuereta citrina (Motacilla citreola)/Omán 
   Sovint per identificar les cueretes ens fixem en el groc, fet que porta a errors perquè depèn de l'espècie, subespècie, sexe, edat.... El 
fet de tindre el dors gris i no amb tons verdosos ja ens descartaria a cuereta groga, però el factor clau és l'extensió del groc a les 
auriculars, fent la volta sencera, en el cas de la cuereta citrina, deixant les galtes fosques aïllades. Això es present en tots els plomatges i 
edats. Probablement es tracti d'un mascle per la intensitat del groc al cos tenint en compte que és un ocell de 1er cicle. 
 
   Recordeu la possibilitat de ficar només el gènere per assegurar punts en cas de dubtes específics 
   Molta sort a tothom. 
 
   Sergi Sales 
 



22è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

   Publiquem ara la classificació del 22è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus, comptant només la puntuació corresponent a les dues 
fotografies del mes de gener, i, en cas d´empat, per ordre temporal de les respostes donades. 
 

 4 PUNTS: Dani Rey Faura 
   Manel Gonzalez 
   Mayca Martí 
   Octavi i Eva 
   Otger Fulvià 
   Pep Domènech 
   Roser i Joan 
   Tomás Blasco 
 

 2 PUNTS: Sandra Morujo 
   Arnau Costa 
   Bet Mejan 
   Lluís Estrada 
   Maria Mira 
   Vicenç Roig    
 

 1 PUNT: Fernan Dumé   
 

 0 PUNTS: Francina Turon 
   Núria Rodríguez 
    
       
                Sergi Sales, l´encarregat del concurs, a l´acte final del 2022. 

    
      Aquestes eren les dues fotografies corresponents al mes de febrer, la resposta a les quals es podia enviar fins el dilluns, 28 de 
febrer.  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES 

   Aquestes són les observacions d´ocells del febrer del 2023 de les quals hem rebut comunicació. A la 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.  
 

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) (1 ex.) fotografiat a la Catalunya en miniatura. 
Dilluns, 27 de febrer del 2023, a les 9,48 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Aligot comú (Buteo buteo) (5 ex.) + Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex.)   
+ Corb comú (Corvus corax) (x ex.) observats a can Gallina 
Dissabte, 25 de febrer del 2023, a les 18 hores 
Observador: Vicenç Roig. 
 
Polla d´aigua (Gallinula chloropus) (1 ex.) fotografiat a la riera, a can Gallina. 
Dissabte, 25 de febrer del 2023, a les17,14 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Xivita (Tringa ochropus) (1 ex.) fotografiat a la riera, a ca la Flora. 
Dissabte, 25 de febrer del 2023, a les 12,47 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (2 ex.) fotografiats al camí dels escolars.  
Dissabte, 25 de febrer del 2023, a les 11,30 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Titella (Anthus pratensis) (3 ex.) fotografiats a cal Canut.  
Dissabte, 25 de febrer del 2023, a les 11,20 hores. 
Observador: Vicenç Roig  
 
Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex.) observat volant riera avall. 
Dissabte, 25 de febrer del 2023, a les 11,11 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Durbec (Coccothraustes coccothraustes) (3 ex.) + Verdum (Chloris chloris)  ( x ex.)  
observats al parc de can Sostres. 
Dissabte, 25 de febrer del 2023, a les 11 hores. 
Observador: Vicenç Roig  
 
Bitxac comú (Saxicola rubicola) (1 ex.) observat als camps de can Soler. 
Dissabte, 25 de febrer del 2023, a les 10 hores. 
Observador: Pep Domènech 
 
Pit-roig (Erithacus rubecula) (1 ex.) fotografiat al camí dels escolars. 
Divendres, 24 de febrer del 2023, a les 14,34 hores. 
Observadora: Neus Planas  
 
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) (1 ex.) fotografiat al camí del Puig Vicenç. 
Divendres, 24 de febrer del 2023, a les 12,30 hores. 
Observadora: Neus Planas  
 
Gafarró (Serinus serinus) (2 ex.) fotografiats al raval Mas. 
Divendres, 24 de febrer del 2023, a les 11,27 hores. 
Observadora: Neus Planas  
 
Mallerenga carbonera (Parus major) (2 ex.) fotografiats a can Güell. 
Dijous, 23 de febrer del 2023, a les 16,38 hores. 
Observador: Josep Callau 
 
Corb (Corvus corax) (2 ex.) fotografiats a Torrelletes. 
Dimecres, 22 de febrer del 2023, a les 13,05 hores. 
Observadora: Neus Planas  
 
Pardal de bardissa (Prunella modularis) (1 ex.) observat a Torrelletes. 
Dimecres, 22 de febrer del 2023, a les 12,55 hores. 
Observadora: Neus Planas  
 
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (2 ex.) observats. 
Dimecres, 22 de febrer del 2023, a les 10,30 hores. 
Observador: Tomás Blasco  
 



Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (2 ex.) observats copulant. 
Dimarts, 21 de febrer del 2023, a les 10,30 hores. 
Observador: Tomás Blasco  
 
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) (1 ex.) observat cantant, a la serra de can Güell. 
Dimarts, 21 de febrer del 2023, a les 10,20 hores. 
Observador: Tomás Blasco  
 
Aligot comú (Buteo buteo) (3 ex.) observats a can Ràfols.  
Dilluns, 20 de febrer del 2023, a les 12,30 hores. 
Observadors: Rosa Simon, Pep Domènech, Tomás Blasco, Jan i Guim Olivella i Vicenç Roig 
 
Bec de corall senegalès (Estrilda astrild) (6 ex.) fotografiats a Torrelletes. 
Dissabte, 18 de febrer del 2023, a les 16,30 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Bruel (Regulus ignicapillus) (1 ex.) fotografiat al camí del cementiri. 
Divendres, 17 de febrer del 2023, a les 17,45 hores. 
Observadora: Neus Planas  
 
Lluer (Carduelis spinus) (2 ex.) fotografiats a can Güell. 
Dijous, 16 de febrer del 2023, a les13,56 hores. 
Observador: Josep Callau 
 
Raspinell (Certhia brachydactyla) (1 ex.) fotografiat a can Roig. 
Dimarts, 14 de febrer del 2023, a les 17,24 hores. 
Observadora: Neus Planas  
 
Bitxac comú (Saxicola rubicola) (1 ex.) fotografiat a ca la Flora. 
Dimarts, 14 de febrer del 2023, a les 17,15 hores. 
Observadora: Neus Planas  
 
Sit negre (Emberiza cia) (1 ex.) fotografiat als horts de la riba de can Roig. 
Dissabte, 14 de febrer del 2023, a les 16,53 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) fotografiat a la riera a ca la Flora. 
Dissabte, 14 de febrer del 2023, a les 16,50 hores. 
Observadora: Neus Planas 
 
Merla blava (Monticola solitarius) (1 ex.) fotografiat a la pedrera de can Gallina. 
Diumenge, 12 de febrer del 2023, a les 12 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Bitxac comú (Saxicola rubicola) (1 ex.) fotografiat a can Coll. 
Diumenge, 12 de febrer del 2023, a les 11,05 hores. 
Observadora: Neus Planas  
 
Xoriguer (Faco tinnunculus) (1 ex.) observat al pi de can Bruguera. 
Dissabte, 11 de febrer del 2023, a les 16,30 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Xoriguer (Faco tinnunculus) (1 ex.) fotografiat a cal Mixerris vell. 
Divendres, 10 de febrer del 2023, a les 14,05 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 

Estornell comú (Sturnus vulgaris) (2 ex.) fotografiats al raval Roig. 
Divendres, 10 de febrer del 2023, a les 12,22 hores. 
Observadora: Neus Planas  
 
Aligot comú (Buteo buteo) (1 ex.) fotografiat a les Rovires. 
Diumenge, 5 de febrer del 2023, a les 12,57 hores. 
Observadora: Neus Planas  
 
Pardal de bardissa (Prunella modularis) (1 ex.) fotografiat a les Rovires. 
Diumenge, 5 de febrer del 2023, a les 12,43 hores. 
Observadora: Isabel Mora 
 
Picot garser gros (Dendrocopos major) (1 ex.) observat a la Clota. 
Dissabte, 4 de febrer del 2023, a les14,20 hores. 
Observador: Vicenç Roig 
 
Tord comú (Turdus philomelos) (1 ex.) fotografiat a l´hort del Massana. 
Dijous, 2 de febrer del 2023, a les 13,33 hores. 
Observadora: Neus Planas  
 



COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT 
 

   Acompanyem aquest full informatiu amb el número 250 de la Col·lecció Documents d´ant, amb 
el títol “Espècies exòtiques”.  
   Hem confeccionat aquest document amb l´article “Catalunya guanya 631 espècies exòtiques 
en 10 anys, 21 d’elles invasores” d´Anna Ramon, publicat al web del CREAF. L´hem 
complementat amb un fragment de la nota de premsa sobre la presentació de l´informe sobre els 
deu anys de l´EXOCAT. 
   A continuació reproduïm un altre article del web del CREAF en el qual es demana la 
col·laboració ciutadana, durant la Setmana de la Natura del 2022. 

 

Exocat crida a la ciutadania a buscar espècies invasores arreu de Catalunya 
maig 18, 2022 

   Ens ajudes a localitzar les espècies invasores 
més comunes o preocupants que tenim a 
Catalunya?  
   T’hi atreveixes?  
   Com més gent hi participi més observacions 
tindrem i més podrem indagar sobre aquesta 
problemàtica creixent a casa nostra.  
   El CREAF i el Departament d’Acció Climàtica, 
Agenda Rural i Alimentació obren el projecte de 
seguiment de les espècies exòtiques, l’Exocat, 
a la participació ciutadana i durant 3 dies (del 
20 al 22 de maig) aprofitant la Setmana de la 
Natura ho celebrem organitzant una marató 
d’observacions. A més, ho fem coincidir amb un 
repte europeu que es durà a terme els mateixos 
dies simultàniament a diferents punts i regions 
d’Europa, el projecte europeu IAS challenge, 
del projecte Alien SCI. 

   Per fer-ho fàcil Exocat ha elaborat 24 fitxes divulgatives per 
aprendre a reconèixer les espècies més buscades: el musclo 
zebrat, l’ailant, el cargol poma, el mosquit tigre, la cotorra 
argentina, el julivert gegant, la figuera de moro, la tortuga 
d’orelles vermelles o el visó americà, entre d’altres. 
Descripció del repte 
   Insectes, rèptils, ocells, plantes, invertebrats, mamífers, varietat 
d’espècies perquè cadascú esculli la que li sembli més atractiva o 
fàcil, surti al camp i quan en vegi, li faci una foto i la pengi a 
l’aplicació iNaturalist. Aquesta aplicació és molt fàcil d’utilitzar i no 
requereix que siguis experta o naturalista.    Dins s’hi ha creat 
un projecte específic sobre l’Exocat i allà s’agruparan totes les 
imatges que es vagin rebent. Si no saps si és l’espècie però creus 
que s’hi assembla, juga i aprèn, gràcies a la intel·ligència artificial 
iNaturalist t’ajudarà a identificar-ho. 
 
   Entra al projecte a iNaturalist 
   Instruccions per fer servir iNaturalist 
   Com que sabem que aquest repte pot crear addicció, no us 
preocupeu, després de la marató o bioblitz el projecte seguirà 
obert a iNaturalist i la comunitat de persones participant podrà 
seguir aprenent al nostre costat. 
   Les 24 espècies invasores que Exocat convida a fotografiar 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soc una escola o una entitat i m’hi vull implicar 
   Si ets una escola o entitat i et ressona la 
idea, t’animem a engegar una activitat 
relacionada amb el bioblitz 
d’espècies invasores a Catalunya i treballar 
la temàtica de les invasions biològiques i la 
seva problemàtica. Podem oferir-vos 
material informatiu que us pot ajudar a 
lligar l’activitat i podem donar-vos suport 
amb els dubtes que puguin sorgir. L’ús de 
l’aplicació iNaturalist és molt intuïtiva i 
senzilla d’utilitzar, però en cas de dubtes, 
podem ajudar-vos per aprofitar-la al màxim 
i emprar-la amb comoditat. 
   Us hi animeu?  
   Si voleu més informació, us deixem un 
correu per a contactar amb la coordinadora 
del projecte, la Roser Rotchés 

            r.rotches@creaf.uab.cat. 
   iNaturalist també té una aplicació per a smartphones . 
 

Més de 1600 espècies exòtiques a Catalunya 
   En aquest cas, les espècies invasores sí que poden ocasionar problemes en l’equilibri natural que tenen els nostres ecosistemes, en 
les espècies autòctones o fins i tot en la salut en de les persones.  
   En un món globalitzat les espècies es mouen amunt i avall a una velocitat i magnituds cada cop més grans. Les espècies que trobem 
en un lloc però que provenen de regions allunyades del seu hàbitat reben el nom d’espècies exòtiques i a Catalunya, com a la resta del 
món, cada cop en trobem més. Cal tenir en compte,però , que les espècies exòtiques per si mateixes no son dolentes i que les 
espècies de casa nostra també són exòtiques quan es desplacen a altres ambients. El problema apareix quan aquestes espècies 

s’adapten al nou entorn, comencen a 
reproduir-se sense control i esdevenen 
invasores. En aquest cas, les espècies 
invasores sí que poden ocasionar 
problemes en l’equilibri natural que tenen 
els nostres ecosistemes, en les espècies 
autòctones o fins i tot en la salut en de les 
persones. 
 
El julivert gegant (Heracleum mantegazzianum), 
una de les espècies que convidem a buscar 
 

   Si bé no totes les espècies exòtiques 
acabaran sent invasores, cal conèixer bé 
les espècies exòtiques que tenim i 
analitzar el risc que es converteixi en 
invasores per valorar millor les accions a 
prendre i gestionar-les de forma correcte 
abans que comencin a generar 
alteracions als nostres ecosistemes. 
   L’eina central a Catalunya per conèixer i 

tenir localitzades aquestes espècies és el Sistema d’Informació d’Espècies Exòtiques de Catalunya (EXOCAT). Una iniciativa que 
coordinem des del CREAF com a encàrrec del Departament d’Acció Climàtica, Agenda Rural i Alimentació des del 2011. Es tracta de la 
primera base de dades oberta de les espècies exòtiques presents a Catalunya, classificades segons el seu estat d’invasió (si s’ha vist 
una vegada, si s’ha introduït, si s’ha establert o si ja és invasora) i reuneix ja més de 1.600 espècies exòtiques registrades.    
   “No totes les espècies exòtiques són invasores. Cal recordar que, perquè una espècie exòtica es converteixi en invasora s’ha 
d’establir amb èxit al territori, és a dir, reproduir-s’hi, i després s’ha d’estendre i augmentar la seva població”, explica Roser Rotchés, 
coordinadora del projecte.  
   Sovint, que això passi és només qüestió de temps. Per això, els experts adverteixen que la resposta ràpida i la prevenció són clau i 
gairebé l’única estratègia per evitar l’expansió d’aquestes espècies i els seus impactes sobre la biodiversitat, l’economia o fins i tot la 
salut humana. 
 

Anna Ramon 
Responsable de comunicació del CREAF. Sóc llicenciada en Biologia per la UAB i Màster en Comunicació Científica i Ambiental per la 
UPF. Apassionada de la comunicació corporativa amb més de 7 anys d'experiència en el sector de la R+D en l'àmbit ambiental. 
 



RECULL DE PREMSA 
 

   Acompanyem aquest full informatiu 
amb un recull de premsa, el número 168 
dins de la col·lecció, que porta el títol 
“Aigüamolls de l´Empordà”.    
   Es tracta d´un recull d´informacions  
publicades als diaris i mitjans digitals El 
Punt Avui, Empordà, Ara, Vilaweb i La 
Vanguardia entre l´octubre del 2021 i el 
febrer del 2023. 
   Les informacions del 2021 fan 
referència als problemes de falta d´aigua 
i sequera que afectaven els Aigüamolls 
de l´Empordà aquell any. Les 
informacions d´enguany són sobre la 
compra per part de la Generalitat de 
Catalunya d´una part del sòl de les 
reserves integrals i l´inici de l´expedient 

d´expropiació d´una altra part, per aconseguir que es puguin fer aportacions d´aigua i poder mantenir així les zones aquàtiques del 
parc. 
   A continuació reproduïm la nota de premsa del govern de la Generalitat de Catalunya sobre la compra i el procés d´expropiació del 
sòl d´una part de les reserves. I, després, el comunicat emès a finals del 2021 per l´IAEDEN sobre la sequera i els problemes de gestió 
de l´aigua als Aigüamolls de l´Empordà. 
    
2 febrer 2023  
Dia Mundial de les Zones Humides 
Acció Climàtica adquirirà un centenar d'hectàrees de la reserva integral dels Estanys per recuperar la seva 
dinàmica natural 
La secretària de Medi Ambient ha explicat que s’ha iniciat un procés d’expropiació de la finca de l’estany de Vilaüt per garantir 
la recuperació de la biodiversitat de l’espai, que actualment es troba en una situació crítica 
També s’ha anunciat l’inici del procés de compra de la finca dels estanys de Sant Antoni que representa el 24% del total de la 
superfície de la reserva integral dels Estanys 

 
   El Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural adquirirà un 
centenar d’hectàrees de la reserva integral 
dels Estanys, al Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà, que passaran a ser sòl públic 
per millorar la gestió i garantir-ne la 
conservació. Així ho ha explicat avui la 
secretària de Medi Ambient, Anna Barnadas, 
durant la visita que ha realitzat a aquest 
paratge juntament amb el director general de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc 
Vilahur, coincidint amb el Dia Mundial de les 
Zones Humides. 
   En aquest sentit, Barnadas ha anunciat que 
s’ha iniciat el procés d’expropiació forçosa de 
la finca de l’Estany de Vilaüt, que es troba en 
una situació molt delicada, i paral·lelament 
s’ha endegat també un procés de compra dels 
estanys de Sant Antoni. Aquesta darrera és 
una finca de 70 hectàrees que constitueix una 

peça estratègica en la gestió de la reserva a causa de la seva localització. Així mateix, la finca representa el 24% del total de la 
superfície de la reserva dels Estanys. 
   El Departament preveu invertir 1,4 milions en la seva compra i un milió d’euros més procedents dels Fons Next Generation per 
garantir-ne la recuperació. 
   Amb aquestes actuacions, Barnadas ha explicat que es compleix el Pla de gestió de la reserva natural dels Estanys que marca com a 
objectiu prioritari augmentar el nombre de finques públiques per recuperar la dinàmica i l’estat ecològic del sistema hídric dels estanys 
de la reserva. De fet, amb l’adquisició d’aquestes dues finques, el nombre d’hectàrees en mans públiques sumarà 170 de les 300 que 
configuren el total de superfície de la reserva. 



 

Garantir l’entrada d’aigua a l’estany de Vilaüt 
   Pel que fa a l’estany de Vilaüt, Barnadas ha insistit que “la complicada situació ambiental de l’estany requeria una actuació urgent, i, 
per això, hem iniciat un procés d’expropiació forçosa”. “Actualment, l’estany de Vilaüt es troba en una situació molt degradada i, atesa la 
impossibilitat de gestionar la vegetació, els hàbitats i els nivells d’aigua, es feia necessari l’adopció de mesures urgents per actuar en la 
seva hidrologia”, ha dit la secretària de Medi Ambient. 
   En el mateix sentit, s’ha expressat el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, que ha explicat 
que “l’actuació més prioritària és l’aportació d’aigua, ja que la mateixa aportació d’aigua regula tot el sistema d’aquesta llacuna temporal 
oligotròfica”. Així, es preveu recuperar la inundació de l’estany mitjançant la concessió actual disponible per part de l’Agència Catalana 
de l’Aigua de 17.000 m3/any amb aigua procedent dels regants del marge esquerre de la Muga. “A partir d’aquí, amb l’arribada d’aigua, 
el sistema es regenerà sol”, ha declarat Vilahur. 
   Un cop l’estany es recuperi amb l’entrada d’aigua, caldrà avaluar si cal alguna altra actuació complementària com ara revertir el 
procés d’extinció d’hidròfits o eliminar la llepassa Xantium Strumarium, una espècie de flora exòtica que actualment ocupa la major part 
de l’estany. 
    L’estany de Vilaüt, de 29 hectàrees, compta amb hàbitats d’interès comunitari i amb diferents espècies de flora amenaçada i és un 
dels punts més destacats per a la reproducció d’amfibis. A més, té un elevat valor com a zona d’alimentació i reproducció d’espècies 
amenaçades, alhora que és un important punt d’aturada de les espècies migratòries. L’estany és un dels llocs principals de nidificació 
d’espècies que necessiten estanys amb aigües obertes i durant l’hivern presenta la major concentració d’anàtides al nord del Parc 
Natural. 
 

COMUNICAT DE PREMSA SOBRE L’ESTAT DEL PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ  
3 de desembre del 2021 

 

   Des de la IAEDEN volem posar de manifest la 
nostra preocupació creixent per l'estat de 
conservació del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà.  
   Enguany, una remarcable situació de sequera ha 
provocat que gran part de les zones humides del 
parc es veiessin molt afectades per manca d’aigua, 
durant un període que s’ha prolongat mesos. No cal 
dir que l'aigua esdevé un element crucial en un 
espai natural d'aiguamolls, ja que és l'element que 
garanteix la conservació de la seva biodiversitat.  
   És evident que el Parc no està exempt de la 
climatologia adversa, però considerem que podria 
haver estat una situació diferent. El canvi climàtic és 

una realitat de la qual científics, gestors, i cada cop més la ciutadania en general, en són plenament conscients. Si hi hagués hagut una 
previsió i una planificació d'aquestes situacions associades al clima, que malauradament cada vegada seran més freqüents, potser es 
podria haver mitigat l’impacte de la sequera d’aquest 2021.  
   Referent a aquesta previsió i planificació, ha quedat palès que molts factors externs al clima que han agreujat la situació en el context 
de la sequera, són problemàtiques que fa anys que són presents al Parc. El fet de no adreçar-les en el passat ha causat un impacte 
molt sever, on tots els components que formen els Aiguamolls se n’han ressentit.  
   Cal reforçar la previsió i planificació davant els nous escenaris de canvi climàtic en un espai natural on l'aigua és crucial. Demanem a 
la direcció del parc que prengui en consideració les propostes i malestar que volem expressar en aquest comunicat, i que des de 
l’administració pública s’actuï amb celeritat per poder facilitar aquest procés de previsió i planificació.  
   Finalment, ens mostrem oberts a poder parlar i treballar amb els diferents agents del Parc per tal d’ajudar a resoldre aquesta situació 
de cara al futur.  
PROPOSTES QUE FA LA IAEDEN A LA DIRECCIÓ DEL PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS I QUE DEMANAREM EN LA 
PROPERA JUNTA DEL PARC 
 - Promoure més espais d’entesa i treball amb els diferents agents i col·lectius que formen el teixit humà del Parc.  
- Proposem comprar íntegrament la reserva integral de Vilaüt per facilitar-ne la gestió.  
- Celeritat al Consorci d'Aigües Costa Brava perquè les aigües provinents de la depuradora puguin abastir els sistemes de llacunatge 
del Parc.  
- Millora de l’estat de la canalització de l’aigua provinent de la depuradora.  
- Proposem de recuperar el Rec del Molí d'en Dorra, com sempre havia dit l'enyorat hidrogeòleg Jordi Muntaner, perquè és una aigua 
neta superficial d'altíssima qualitat que portaria una elevada qualitat d'aigua als estanys del Parc.  
- Arreglar els 2 pous malmesos, dels 4 disponibles.  
- Proposem posar comportes autobasculants en el rec Sirvent amb l'objectiu d'aturar l'entrada d'aigua de mar, que salinitza els estanys 
interiors, i permet entrada d'aigua dolça superficial.  
- Planificar de manera urgent la capacitat de càrrega pel que fa a alguns camps de conreu de la plana empordanesa que tenen 
elevadíssims consum d'aigua: blat de moro i arròs. 
 
 



PLA DE CAN COLL 
 

   El dijous, 2 de febrer del 2023, en el ple municipal de l´ajuntament de Torrelles de Llobregat, es va aprovar inicialment el projecte de 
la modificació puntual del Pla General d´Ordenació de Torrelles de Llobregat a l´àmbit de can Coll juntament amb l´estudi ambiental 
estratègic. 
   Aquest tràmit és especialment delicat després de l´anul·lació pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de l´anterior pla aprovat 
pel consistori municipal. 
   Aquest pla va ser encarregat per l´ajuntament als serveis de l´Àrea Metropolitana de Barcelona. 

   Tot i el procés participatiu previ, en el qual de forma majoritària els assistents demanaven la 
limitació de l´àrea urbana fins el torrent de can Coll deixant el marge dret del torrent i el mateix 
torrent com a espais lliures amb la funció de connector ecològic, l´equip d´arquitectes de l´AMB i 
el propi consistori han prioritzat les solucions arquitectòniques a les mediambientals i han situat, 
en aquesta planificació aprovada, tres edificis, tres blocs de pisos, a la zona del marge dret del 
torrent da can Coll. Escanyant així el corredor natural situat entre el raval Mas i la urbanització de 
can Coll. 
    Tot i que la Generalitat, l´Ajuntament i l´empresa promotora van recórrer al Tribunal Suprem la 
sentència adversa al Pla de can Coll del TSJC, l´any 2010 van tornar a iniciar-ne la tramitació de 
nou, amb les noves normatives, les quals obligaven a fer un Informe de Sostenibilitat Ambiental 
preliminar des dels inicis de la tramitació de qualsevol pla urbanístic. 
   L´ANT va rebre una carta de sol·licitud de consulta, des de l´oficina territorial d´avaluació 
ambiental de Barcelona, del DMAH de la Generalitat de Catalunya, referent a la nova tramitació 
de la Modificació puntual del PGOM del sector Can Coll, al terme municipal de Torrelles de 
Llobregat. 
   La resposta que vam enviar aleshores es va publicar al document número 102, de la Col·lecció 
Documents d´ant, amb el títol “Resposta de l´ANT a la consulta del DMAH sobre l´ISA preliminar 
del nou planejament de can Coll” el desembre del 2010. 
   En aquesta resposta continuàvem demanant que el límit urbà, per sobre de la carretera del 
raval Mas, fos el torrent de can Coll. 
   Després d´una certa paralització del projecte, quan es va tornar a iniciar la tramitació, la nostra 
associació va tornar a ser consultada. 
   En el número 232 de la Col·lecció Documents d´ant, amb el títol “Resposta de l´ANT a la 
consulta del Departament d´Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre el nou 
planejament a l´entorn de can Coll”,  es va tornar a publicar la resposta de la nostra associació a 
la consulta sobre l´Avanç de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la 
regularització de l'ordenació dels sòls a l'àmbit de Can Coll, al terme municipal de Torrelles de 
Llobregat . 
   La nostra associació continuava defensant la preservació del sòl lliure, com a corredor natural, 
entre el torrent de can Coll i el raval Mas. 
   Dèiem: 
   Que hem rebut la vostra comunicació demanant les nostres aportacions a la consulta en relació 
a l´abast i el grau d´especificació de l´estudi ambiental estratègic de l´Avanç de la Modificació 

puntual del Pla general d´ordenació de la 
regularització de l´ordenació dels sòls a l´àmbit de 
Can Coll, al terme municipal de Torrelles de 
Llobregat (OTAABA20210140 – URB 133-21) 
 
   Que aquest nou planejament de la Modificació 
puntual del PGOM del sector Can Coll, al terme 
municipal de Torrelles de Llobregat (URB. 226-10), 
es realitza perquè en la sentència del 23 de març del 
2010 del TSJC, sobre l´anterior modificació puntual 
del Pla General i el Pla Parcial, es va anul·lar aquest 
planejament anterior. Tot i que una part dels elements 
que contemplava el planejament anul·lat ja s´han 
executat, encara hi ha una bona part del planejament 
que encara es pot corregir. 
 

   Que, com es diu en la mateixa memòria del pla, la 
planificació metropolitana en el PTMB i l´avanç del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) ressalten la importància dels espais 
oberts entre el raval Mas i el torrent de can Coll com a espais a protegir pel seu interès natural i agrari i adverteixen de la necessitat de 
no afavorir la consolidació d´un continu urbà sobre aquests terrenys i la preocupació per evitar la consolidació de continus urbans entre 
el nucli i les urbanitzacions. 



 

   Que també es diu en la memòria de l´Avanç de la Modificació puntual del Pla general d´ordenació de la regularització de l´ordenació 
dels sòls a l´àmbit de Can Coll, que cal preservar el torrent de can Coll integrant-lo en el sistema d´espais lliures i afavorint la 
connectivitat ecològica dels espais naturals. 
 

   Que en les quatre propostes fetes per l´equip redaccional es situen blocs de pisos al marge dret del torrent de can Coll. Les dues 
primeres propostes, només situen tres blocs per sobre de la carretera del raval Mas. El fet de construir edificis al marge dret deixaria el 
torrent entre dues fileres de blocs de pisos disminuint en gran manera, si no en la seva totalitat, el paper d´espai natural i de 
connectivitat ecològica. 
 

   Que en la memòria de l´Avanç de la Modificació puntual del PGO també es diu que s´han assajat altres propostes, a més de les 
quatre proposades, com la de no depassar el límit del torrent de can Coll, concentrant el desenvolupament de les edificacions en el 
marge esquerra del curs fluvial i que s´ha desestimat per avaluació negativa del resultat. En la memòria no s´explica aquesta avaluació 
negativa.  
 

Per les quals coses, us fem arribar les següents  
 

CONSIDERACIONS: 
 

1.-  Les quatre alternatives presentades dins del mateix àmbit consoliden edificis al marge dret del torrent de can Coll. Caldria 
alternatives amb tota l´edificació al marge esquerra del torrent. 
   Si el PTMB i l´avanç del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) ressalten la importància dels espais oberts entre el raval Mas i el 
torrent de can Coll com a espais a protegir pel seu interès natural i agrari i adverteixen de la necessitat de no afavorir la consolidació 
d´un continu urbà sobre aquests terrenys i la preocupació per evitar la consolidació de continus urbans entre el nucli i les urbanitzacions 
caldria haver presentat com a preferent una alternativa que traslladés les edificacions situades al marge dret del torrent al marge 
esquerra, si tal com es diu en la memòria, en els objectius de la proposta, el primer criteri d´ordenació fos la preservació de l´espai 
natural amb valor. Actualment només hi ha consolidada al marge dret del torrent la zona d´equipament de l´escola Can Coll. Demanem 
que s´estudiï una alternativa amb el trasllat de l´edificació planejada al marge dret del torrent de can Coll, al marge esquerra, als carrers 
Bellavista  i Giravolt de la Cova, al davant i per sota del camí al cementiri. 
 

2.- Cal que s´avaluï la importància de mantenir la connectivitat ecològica de la zona situada entre el torrent de Can Coll i el raval Mas. 
   Com es diu en el PTMB i l´avanç del PDUM és important mantenir i protegir els espais naturals i agrícoles que trenquen el continu 
urbà i faciliten la connectivitat ecològica entre els espais naturals inclosos a la xarxa Natura 2000 com serien l´ENP de les Muntanyes 
de l´Ordal i el Parc del Garraf, dins del LIC i ZEPA de les Serres del Litoral Central, i amb el riu i el delta del Llobregat. Caldria mantenir 
lliure d´edificacions l´espai situat entre el torrent de Can Coll i el raval Mas per facilitar la connectivitat ecològica entre aquestes diverses 
zones naturals.  
 

3.- Connectivitat ecològica del torrent de Can Coll. 
   En les quatre alternatives presentades es pretén mantenir la connectivitat ecològica del torrent de Can Coll amb la construcció de 
blocs de pisos als dos marges del torrent. Cal avaluar si el fet de construir edificis al marge dret del torrent disminuiria en gran manera, 
si no en la seva totalitat, el paper d´espai natural  i de connector ecològic del torrent. 
 

   Per tot això, 
 

   SOL.LICITEM: 
 

   Es tinguin en compte les nostres consideracions i es realitzin els estudis necessaris per completar l´avaluació ambiental i per a 
adoptar les mesures correctores que calguin en aquest planejament. 
 

   A Torrelles de Llobregat, 26 de juliol del 2021. 
 

   Després de l´aprovació inicial, encara es poden presentar al·legacions.  
   Continuarem demanant la rectificació del pla inicial aprovat i animem a les 
persones a mostrar la seva oposició a aquesta redacció inicial aprovada. 
   I, en tot cas, des de l´Associació Naturalista Torrellenca La Formiga, continuarem 
defensant la preservació d´aquest important connector ecològic dins del municipi 
de Torrelles de Llobregat quan ens arribi una nova consulta. 
   Des de les administracions, es continua treballant com si la crisi climàtica no 
existeixi, i es prioritzen els interessos econòmics i urbanístics davant dels 
mediambientals tot i el llenguatge falsament respectuós que fan servir els polítics. 
Només cal recordar temes com l´ampliació de l´aeroport del Prat, el 4t cinturó del 
Vallès o el projecte del Hard Rock. 
 
Imatge del torrent de can Coll i, a la dreta, la zona on es construirien els tres blocs de pisos si 
continua endavant aquesta planificació aprovada inicialment. 
 

 



MOBILITZACIONS 
 

   Hem rebut un correu electrònic anunciant una gran manifestació unitària aglutinadora de totes les lluites del territori. El reproduïm a 
continuació junt amb el manifest unitari i una informació sobre la manifestació contra el 4t cinturó a Sabadell. 
 

   Bona nit,  
 
   Primer de tot, disculpeu-nos la urgència amb la que enviem aquest 
missatge. Ens posem en contacte amb vosaltres perquè des 
de StopJJOO, Aturem Hard Rock, ZEROPORT i la Campanya Contra el 4t 
Cinturó hem estat coordinant-nos per a convocar una gran manifestació 
unitària que aglutini totes les lluites del territori i els moviments socials per 
reclamar un canvi de rumb del model socio-econòmic que està trinxant les 
nostres terres i que cristalitza en l'Acord de Pressupostos de la passada 
setmana.  
 

   Darrerament hem pogut comprovar com la patronal i diferents partits 
han iniciat una ofensiva en totes les contrades amb la forma de projectes 
que, en mig d'una crisi econòmica, social, ambiental i climàtica, pretenen 
perpetuar un model econòmic que afavoreix el gran capital i va en 
detriment de la vida de les treballadores i del nostre entorn.  
 

   Som moltes persones organitzades en col·lectius de tot tipus que 
resistim aquest últim embat del sistema i, en conseqüència, creiem 
necessari començar a teixir una xarxa organitzada que, de manera activa, 
combati activament a tots aquells que ens volen enterrar en ciment a 
través de projectes urbanístics, infraestructures, projectes turístics...  
    

   Per això us emplacem a totes a adherir-vos a la convocatòria de la 
manifestació el proper: 

           
          Dissabte 4 de març     

            18:00h  
                  Plaça Catalunya (Barcelona)  
 

   Aquesta manifestació la presentarem en una primera roda de premsa demà dilluns a les 11h davant de la seu de Foment Nacional a 
Barcelona (Via Laietana).  
 

   Aquesta és una primera crida aprofitant el ressò mediàtic dels pressupostos però la intenció és anar molt més enllà i poder aglutinar 
totes les lluites de tot arreu per reclamar un canvi de model radical. Seguidament, us adjuntem la proposta de manifest que hem 
redactat i que marcaria molt genèricament les línies de la manifestació.  
 

   Demà mateix rebreu el cartell de la manifestació i podeu adherir-vos compartint el cartell i en les properes reunions que convoquem.  
 
   Salut i lluita! 
 

Manifest unitari: DEFENSEM LA TERRA, CONSTRUIM EL FUTUR 
   Aquestes passades setmanes hem assistit a un espectacle lamentable en què el Govern de la Generalitat d’ERC i el PSC han pactat 
un conjunt d’aberracions ambientals i socials amb l’excusa de l’aprovació d’uns pressupostos que, segons diuen, han de millorar els 
serveis públics. De fet, no hi ha hagut negociació sinó que el Govern s’ha limitat a assumir les demandes de les patronals, entomades 
pel PSC que li ha fet de representant parlamentari. 
   El Govern pretén fer-nos creure que es preocupa pel canvi climàtic, la reducció de la desigualtat, la millora de la biodiversitat i la 
transformació econòmica però l’acord dels pressupostos només s’inspira en un model caduc que comporta l’empitjorament del canvi 
climàtic, el deteriorament del medi ambient i unes condicions de treball precàries, i que a més fa que unes poques empreses 
s’enriqueixin a base d’obra pública, especulació i increment del 
turisme de masses i de la hipermobilitat. 
   No podem seguir encadenades als mateixos projectes plantejats fa dècades anys. En un context d’agreujament de la crisi econòmica, 
social, energètica i ambiental és imprescindible sortir de les coordenades i les polítiques que ens hi han portat. 
   Els Megaprojectes d'infraestructures i d'urbanisme com els plantejats redunden, tant en la seva execució com en la seva finalitat, en 
la degradació ambiental i en la crisi climàtica, a més d'augmentar el consum d’energia i materials cada cop més escassos. És una 
irresponsabilitat que els polítics facin cas omís de les advertències sobre la pèrdua massiva de biodiversitat pel deteriorament dels 
espais naturals. No escolten les alertes que, si no aconseguim reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’escalfament global 
tindrà uns efectes devastadors que patiran de manera més greu les poblacions més vulnerables. 



   Les nostres lluites, potser estan separades territorialment, però responen a un denominador comú: el sistema econòmic depredador i 
extractiu en el qual vivim, des dels jocs olímpics del Pirineu, a la lluita per l’horta valenciana, passant per la massificació turística de les 
illes Balears, l’ampliació de l’aeroport del Prat, el megacasino de Hard Rock, destruir la terra amb línies d’alta tensió, MATS, 
gasoductes, macroplantes solars i eòliques, abocadors, espoli i destrucció de rius i rieres, plans urbanístics especulatius o projectes 
que ataquen les condicions de vida de les veïnes o la natura. Diferents territoris, diferents atacs, però la mateixa problemàtica i la 
mateixa solució: l’organització popular per a canviar el model econòmic en què vivim. La unió entre pobles, barris i ciutats de tot arreu 
és la clau per a crear una consciència i sentiment de pertinença a les nostres viles, per a poder ser respectats i deixar de ser decorats 
on els polítics de torn poden fer i desfer com els dicti el mercat. Per això reivindiquem l’organització per front comú a tots els atacs 
contra el territori i contra les nostres vides. Perquè voldran enterrar-ho tot sota una capa de ciment, però no saben que les nostres 
arrels són molt més fortes i trencarem totes les barreres que ens posin per davant. 

   Som aquí per reivindicar i cridar ben fort que no necessitem macroprojectes i trinxar el 
territori, que no necessitem més autopistes, casinos ni més avions, sinó tot el contrari. 
Que necessitem serveis públics i de qualitat i infraestructures que millorin les nostres 
vides de forma real i directa. Sí a la sanitat pública, sí a l’educació pública, sí a un 
transport digne i de qualitat, sí a poder viure a les nostres viles sense pagar lloguers 
abusius, sí a un model econòmic al servei de les treballadores i el territori. Sí a la 
planificació d’una transició 
ecosocial per afrontar el futur. És urgent un canvi de rumb radical pel futur del nostre 
país. 
   Necessitem mirar al futur i fer un canvi de rumb de les polítiques que agredeixen al 
territori. 

   Necessitem posar al centre les necessitats de la població i dels ecosistemes. Apostem pels serveis públics i de qualitat i per una 
transformació del model econòmic encaminades a la transició ecosocial. 
    Les lluites ecologistes i socials ens unim i fem una crida a la participació  en la propera gran manifestació el dissabte 4 de febrer a les 
18h a Plaça Catalunya (Barcelona) sota el lema “Defensem la terra, construïm el futur!”. 
 

Milers de persones rebutgen el quart cinturó a Sabadell 
El candidat d’ERC a la capital vallesana defensa la “coherència” del partit amb la lluita contra la infraestructura 
EMILI BELLA – SABADELL - - 27 febrer 2023 

 
Manifestació contra la B-40, ahir a Sabadell E. B. 
 

   Trenta anys després, la Campanya Contra el Quart Cinturó 
continua ben viva. Prop de 4.000 persones, segons l’organit-
zació, van participar, ahir, en una manifestació pels carrers de 
Sabadell per rebutjar la construcció d’un nou tram de la B-40, 
després que el govern d’ERC hagi pactat el pressupost amb el 
PSC a canvi de firmar el conveni amb l’Estat per allargar la infra-
estructura entre Terrassa i Castellar del Vallès. 
   El portaveu de la campanya, Toni Altaió, va constatar que al 
Vallès “no hi ha el consens que algunes formacions polítiques 
diuen que hi ha per tirar endavant aquesta infraestructura” i va 
denunciar el greu atac agroforestal que suposaria trepitjar el verd 

que hi ha entre Terrassa i Sabadell. En quaranta anys, al Vallès Occidental s’han perdut més de 8.000 hectàrees de sòl agrícola i al 
Vallès Oriental, 9.000. 
   “Continuem defensant que el que cal en l’àmbit vallesà és vertebrar una veritable xarxa de transport col·lectiu. No té sentit incremen-
tar la xarxa viària”, va assegurar. Altaió hi va afegir que caldrà veure per on volen fer passar exactament el traçat, però va advertir que 
encara “falta superar molts esculls que la mateixa administració de l’Estat pot ser que posi”. “En trenta anys, han tingut ocasions sobra-
des per publicar estudis informatius. Segurament, el que volen és generar un conflicte a la Generalitat per intentar fragmentar de nou el 
projecte del quart cinturó i tirar endavant un tram més”, va explicar. En aquest sentit, va subratllar que la legislació ambiental actual no 
permet la fragmentació de projectes com aquest: “Haurem de veure quin artefacte jurídic s’inventen per poder justificar la construcció 
d’un tram més.” 
   En la protesta van participar representants de la CUP i d’En Comú Podem, però també d’ERC. No hi havia l’exalcalde republicà, avui 
conseller de Territori, Juli Fernàndez, però sí l’exalcalde de la CUP, Maties Serracant, fitxat per Fernàndez a la conselleria. Al llarg del 
recorregut, es van veure pancartes i adhesius en contra d’ERC i també es va sentir algun crit de “traïdors”. El candidat republicà a 
Sabadell, Gabriel Fernàndez, va defensar que ERC no ha canviat d’opinió respecte del quart cinturó i va diferenciar entre el govern i la 
formació política: “ERC, com a partit, és coherent amb la lluita de trenta anys. Entenem la posició del govern, calia aprovar el pressu-
post, però també ha d’entendre el govern que si soc l’alcalde, evitaré la construcció d’aquest quart cinturó.” 
   Al seu torn, la CUP va carregar contra ERC i En Comú Podem per la seva presència en la manifestació. “És absolutament hipòcrita 
que ERC i els comuns siguin avui aquí mentre estan possibilitant que macroprojectes com ara el quart cinturó vagin endavant amb un 
acord amb el PSC”, va criticar el diputat Xavier Pellicer, que va recordar que els vots dels comuns són clau perquè l’acord pressupostari 
tiri endavant en el Parlament el 10 de març. 
 

 



ACCESOS FERROVIARIS AL PORT DE BARCELONA 
 

   Segons Depana les obres dels accesos ferroviaris al port de Barcelona no es podran fer fins que no s´aprovi l´ampliació de la Zona 
d´Especial Protecció de les Aus del delta del Llobregat. I que els mateixos serveis jurídics del Port ho reconeixen. 
   Reproduïm la informació del web de Depana. 
 

El Port reconeix que les obres dels nous accessos ferroviaris no podran començar fins que no s’aprovi l’ampliació 
de la ZEPA del Delta 
febr. 9, 2023 |   

   En resposta a les al·legacions presentades 
per DEPANA, els serveis jurídics del Port 
reconeixen que les obres no es poden executar 
fins que no es concreti si la nova llera del riu    
Llobregat quedarà protegida. 
   Les obres afectarien de manera directa una 
de les zones amb els valors naturals més 
importants del Delta. 
   Els serveis jurídics del Port de Barcelona 
reconeixen que les obres dels nous accessos 
ferroviaris al Port de Barcelona no es podran 
executar fins que es concreti oficialment si la 
nova llera del riu Llobregat s’inclourà a la Zona 
d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) 146. 
Els serveis jurídics del Port s’han pronunciat 
arran de l’al·legació presentada per DEPANA a 
la licitació de les obres de l’estació que es 
projecta al costat de la nova llera del riu. 

   Segons l’entitat, les obres de la nova estació ferroviària de Nou Llobregat afectaran de manera directa l’espai que ha de quedar 
protegit amb l’ampliació de la ZEPA, perjudicant de manera significativa la reproducció i supervivència de les espècies incloses a la 
directiva d’aus en tota la llera del riu Llobregat, una de les zones amb els valors naturals més importants de tot el Delta. 
   La nova llera està inclosa a la proposta d’ampliació de la ZEPA del Delta del Llobregat que tramita la Generalitat de Catalunya en 
compliment amb el requeriment de la Comissió Europea que insta les administracions a protegir els ecosistemes del Delta. L’ampliació 
va ser publicada el 28 de juliol passat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
   La Comissió Europea considera aquesta zona essencial per a la conservació de les aus i com a àrea d’alt valor i, per tant, s’hi ha 
d’aplicar la directiva europea relativa a la conservació de les aus silvestres. Aquesta norma obliga les administracions a  prendre les 
mesures adequades per evitar la contaminació o el deteriorament dels hàbitats, així com les pertorbacions que afectin a les aus 
d’aquest àmbit, tant de forma directa com indirecta. 
   De fet, encara està pendent la inclusió de la nova llera a les RRNN del Delta del Llobregat, fet que conferirà a la zona un dels màxims 
valors de protecció de la legislació catalana. 
   Com que el projecte de nou accés ferroviari comporta un perjudici ambiental, no es pot executar sense una adequada avaluació de 
les repercussions, d’acord amb l’article 6.3 de la Directiva hàbitats, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres. Amb aquesta decisió preventiva, els serveis jurídics del Port reconeixen que si no es concreta exactament la nova zona 
delimitada no es pot avaluar correctament l’impacte ambiental de l’obra sobre la zona protegida. 
   D’aquesta manera, el Port reconeix implícitament que les avaluacions que s’han fet fins ara, i que no han pogut tenir en compte les 
limitacions vigents, no es poden haver avaluat de manera convenient. Cal recordar que l’article 6.3 de la Directiva d’Hàbitats no només 
fa referència als projectes que afecten de forma directa les zones protegides, sinó totes aquelles que puguin quedar afectades, ja sigui 
en el present, el passat o el futur, tal com assenyala la Carta d’emplaçament de la Comissió europea. 
Projecte finançat amb els fons Next Generation 
   DEPANA recorda que les obres estan finançades amb els fons Next Generation de la Unió Europea, que tenen com a objectiu 
l’impuls de la transició ecològica, de manera que qualsevol actuació que pugui ser negativa per al medi ambient els podria aturar. 
   Segons recalca l’entitat, mentre no es delimiti de manera definitiva la ZEPA del Delta de manera coherent amb l’IBA, cap dels 
projectes urbanístics o actuacions que afectin o puguin afectar aquests espais poden rebre ajuts europeus. Així mateix, assenyala que 
un cop definits els límits de les zones protegides, els projectes s’hauran de revisar d’acord amb els nous valors reconeguts i les 
possibles afectacions. 
 

CENS D´AUS NOCTURNES 
 

   El grup d´ornitologia de la nostra entitat, en la seva última reunió, ha programat una nova sortida de camp per fer el 
cens d´aus nocturnes, segons el sistema iniciat en l´anterior, per al dilluns, 20 de març del 2023, a les18,30 hores, a 
can Sostres. 
   Totes les dades dels censos fets per la nostra entitat es poden veure al web de l´associació. 

 



ABOCADOR DE SOLIUS 
 

   Ecologistes en acció  ha emès un comunicat sobre el tancament de l´abocador de Solius i demana perquè es faci un dipòsit de residus 
a la comarca i no es traslladin a abocadors de gran distància. 
 

Recorden a l’Agència de Residus de Catalunya que cal respectar el principi de proximitat en la gestió 
13/02/2023 | Girona 
   L’abocador de Solius deixa de rebre deixalles i el Baix Empordà es queda sense cap abocador de residus municipals. 
   La meitat del rebuig que rebia Solius, unes 20.000 tones a l’any, anirà a parar a partir d’avui al Vallès, tot vulnerant el principi de proximitat en la 
gestió de residus. 
   Ecologistes en Acció de Catalunya demana una rectificació a l’Agència de Residus de Catalunya i als municipis implicats perquè busquin, de 
manera urgent, una alternativa de dipòsit dintre de l’àmbit territorial gironí. 
   El dipòsit de Solius deixa avui definitivament de rebre deixalles. El Baix Empordà es queda sense cap abocador de residus municipals i la fracció 
resta de quinze municipis del Baix Empordà i el Gironès, unes 40.000 tones anuals, es repartirà al 50 % entre Lloret i Pedret i Marzà, d’una banda, i 
Vacarisses de l’altra. 
   Ecologistes en Acció de Catalunya considera que l’alternativa triada per a aquest esperat tancament no és l’adequada, ja que vulnera el principi de 
proximitat en la gestió de residus en plantejar el trasllat del rebuig fora del territori on aquest s’ha generat. 
   Aquesta decisió presenta una doble problemàtica. D’una banda, l’elecció d’un abocador fora de les comarques gironines no respecta el criteri 
d’autorresponsabilitat territorial, importantíssim en el cas dels tractaments finalistes en la gestió de residus (i encara més si es tracta d’abocadors), 
que cal exigir a tots els agents per simple justícia ambiental. D’altra banda, la tria de Vacarisses suposarà un sensible increment de la petjada de 
carboni en el transport de les aproximadament 55 tones/dia de rebuig fins a la planta del Vallès Occidental, més de cent quilòmetres més lluny del 
que es feia fins ara. 
   Tot i que es presenta com una solució provisional que resta pendent de l’adopció de mètodes de recollida selectiva d’alta eficiència per part dels 
ajuntaments implicats, no s’han marcat terminis perquè això es faci efectiu i, per tant, la situació es pot perllongar molt en el temps. 
   Per tot plegat, Ecologistes en Acció de Catalunya demana una rectificació a l’Agència de Residus de Catalunya i als municipis implicats perquè 
busquin, de manera urgent, una alternativa de dipòsit dintre de l’àmbit territorial gironí. 
   El mateix cas de transvasament territorial de residus podria donar-se també en el buidatge de l’abocador de Vacamorta, al municipi de Cruïlles, 
Monells i St. Sadurní de l’Horta (també al Baix Empordà), que es va iniciar desembre passat i del qual no es tenen notícies d’on anirà a raure el 
rebuig que quedi del procés de “mineria d’abocador” que s’hi està practicant. 
   L’entitat ecologista conclou que aquesta mala pràctica en l’abocament de residus municipals ha de ser totalment excepcional i realment motivada 
per causes de força major. 
 

RECICLATGE DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
 

    Al Butlletí de medi ambient s´anuncia la regulació de l´ús dels àrids procedents del reciclatge dels residus de la construcció. 
 

1 de febrer 2023  
Acció Climàtica impulsa l'economia circular dels recursos obtinguts amb el reciclatge dels residus de la 
construcció 
Publicada l’Ordre per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i la 
demolició 

   La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, 
Teresa Jordà i Roura, ha signat una ordre per la qual es regula 
la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització 
de residus de la construcció i demolició. La regulació 
possibilita l'aprofitament d'aquest material garantint la 
protecció de la salut de les persones i del medi ambient, atesa 
la composició física dels àrids reciclats a partir del percentatge 
en pes de cadascun dels materials de què estan constituïts 
(formigó, prefabricats i morter, pedra natural, maons, teules i 
material ceràmic, vidre, etc.), i de la seva granulometria. 
   Amb aquesta regulació es facilita la introducció d'aquestes 
matèries al mercat, i que tota la seva producció pugui ser 
absorbida a Catalunya, alhora que es dona un impuls al seu 
ús, consolidant la seva utilització no només en obra pública, 
que està regulada des de l’any 2020 a Catalunya, i que obliga 

a determinar en els projectes de construcció d'obra pública i privada l'ús d’aquests materials procedents de 
la valorització de residus de la construcció i demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total 
d'àrids previstos. 
   Actualment la valorització dels residus de la construcció se situa a Catalunya en el 61,4%, i s’ha 
d’encaminar a que el 75% d’aquests residus siguin valoritzats. Assolir aquests nivells de reciclatge ha estat 
possible gràcies al cànon de residus de la construcció que ha impulsat Catalunya des de l’any 2009, i que 
ha permès convocar ajudes per més de 20 milions d’euros en els darrers anys per fomentar el seu ús. 
 

 

 



AJUTS DE L´ARC PER AL FOMENT DE LES RECOLLIDES SELECTIVES 
 

   Al Butlletí de medi ambient ses va anunciar la convocatòria d´ajuts per fomentar les recollides selectives de residus municipals dirigides als ens 
locals i a comerços i serveis. 
 

L'Agència de Residus de Catalunya convoca ajuts per més de 9 milions d'euros per fomentar la recollida selectiva de residus municipals 
Les subvencions tenen dues línies d’actuació: una adreçada als ens locals per a la recollida selectiva de diferents fraccions i, l’altra, 
adreçada als a comerços i serveis 
Hi ha previst una jornada en línia el 14 de febrer per explicar les particularitats i diferents aspectes a tenir en compte 
10.02.2023 
   S'ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, amb una 
dotació màxima de nou milions quatre-cents setanta-set mil set cents quaranta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims d'euro (9.477.745,29€). 
   Les bases de la subvenció es van aprovar el passat 10 de gener amb la resolució ACC/24/2023 
   Aquesta línia d’ajuts va destinada als ens locals de Catalunya i a les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, fundacions, 
entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus 
municipals des d'una perspectiva de l'economia circular. 
   La finalitat principal d'aquesta subvenció és el foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, 
des d'una perspectiva de l'economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar 
compliment als objectius establerts a la normativa vigent. 
   De manera específica, es financen les següents actuacions, que fan referència als següents projectes de residus municipals i assimilables: 
   Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal). 
   Projectes d'autocompostatge. 
   Recollida selectiva de residus tèxtils. 
   Recollida selectiva d'olis vegetals usats. 
   Poden optar a les subvencions: 
   Línia 1. Els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i 
diputacions, entre altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l'autocompostatge, i que presentin projectes sobre els serveis indicats a l'objecte i per 
als quals tinguin la competència en el moment de presentar la sol·licitud. 
   Línia 2. Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, és a dir, les entitats jurídiques públiques i 
privades (empreses, associacions, gremis, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya que duguin a terme 
activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals no perillosos. 
   El pressupost es distribuirà de la següent manera: 
   Projectes de la línia 1,  el 85% de la dotació pressupostària. 
   Projectes de la línia 2, el 15% de la dotació pressupostària. 
   Si queda import romanent d’una línia es podrà aplicar a l’altra línia. 
   El proper dia 14 de febrer de 10h a 13h, hi ha una jornada en línia on s’explicarà les particularitats i els diferents aspectes a tenir en compte de les 
dues línies que formen part d'aquesta convocatòria. Aquesta jornada està organitzada dins del marc de la Plataforma de Residus Municipals, per 
poder participar-hi cal fer una inscripció prèvia. Podeu trobar tota la informació en aquest enllaç. 
   El termini de presentació de les sol·licituds, que s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), finalitzarà dijous 16 de març. 
 

CERTIFICAT RESIDU ZERO 
 
   El municipi de Torrelles de Llobregat és, des de fa anys, un referent en la recollida de residus sòlids urbans. Reproduïm una informació del web 
municipal. 
 
Torrelles és un dels primers municipis de l’estat amb Certificat Residu Zero 
El nostre municipi ha aconseguit l’acreditació de tres estrelles per tenir un índex de recollida selectiva que arriba al 72 % 
Dijous, 22 de setembre de 2022  
   Després del seu compromís de convertir-se en Municipi Residu Zero el març de 2021, Torrelles es converteix en un dels dos primers pobles 
Certificats Residu Zero d'Espanya, juntament amb el municipi madrileny de Boalo, Cerceda i Mataelpino, i també dels primers en obtenir aquest 
certificat a tota la Unió Europea. A més, Torrelles ha estat el primer en aconseguir una acreditació de tres estrelles, que s’atorga a aquells pobles 
amb un índex de recollida de residus superior al 65% o que generin un volum de residus per càpita que estigui per sota del que està establert per la 
mida de la població. En aquest sentit, actualment Torrelles compta amb un índex de recollida selectiva del 72 %. 
   La Certificació de Ciutats i Pobles Residu Zero constitueix un sòlid estàndard de certificació desenvolupat per l’organització no governamental 
Mission Zero Academy (MiZA) i impulsat per Zero Waste Europe. L’objectiu és accelerar la transició cap al residu zero i la implementació de 
l’economia circular als pobles i les ciutats europees, a escala local, fins aconseguir que els municipis arribin a un 90 % de recollida selectiva. Així 
mateix, la certificació suposa un reconeixement de l’esforç que han fet municipis compromesos des de fa anys, com és el cas de Torrelles.  
   Per obtenir aquesta certificació, l’Ajuntament ha passat per un procés d’auditoria externa que ha anat a càrrec de l’organització Amics de la Terra.    
Entre d’altres qüestions, s’ha valorat que Torrelles és un municipi que compta amb més de 15 anys en la implantació de la recollida Porta a Porta 
amb el Model residu mínim (Humit /Sec), i mes de 25 anys de la separació de la orgànica.   
   Un cop obtinguda la certificació, els municipis han de realitzar un monitoratge de la seva activitat i millores anuals per potenciar els resultats 
assolits. Cada tres anys estaran subjectes a noves auditories per confirmar el seu estat a la Certificació, amb la possibilitat de pujar de nivell, 
aconseguint fins a un màxim de cinc estrelles.  
   Des de Torrelles, el segon tinent d’Alcalde, Ignasi Llorente, assegura que l’obtenció d’aquest certificat suposa “la necessitat de continuar treballant 
en la reducció i reutilització de residus, i la necessitat de fer-ho d’una forma precisa i continuada en el temps”. Llorente assegura que “les d’auditories 
són una bona eina per dirigir els esforços en els punts concrets”.  
 



ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 

   Al butlletí de medi ambient s´informa del fort increment d´instal·lacions d´energia solar fotovoltaica d´autoconsum. 
 

 6 febrer 2023  
L'autoconsum fotovoltaic supera les 60.000 instal·lacions a Catalunya i assoleix els 466 MW de potència 
Les xifres confirmen que el 2022 ha estat l’any de la consolidació de l’autoproducció d’electricitat a partir d’energia 
fotovoltaica 
Només en l’últim trimestre es van registrar més instal·lacions que en tot l’any 2021 

 
   Catalunya va tancar l’any 2022 amb 60.208 instal·lacions 
d’autoconsum fotovoltaic en servei, que sumen una potència 
instal·lada de 466,59 MW. L’any passat es van posar en marxa 
39.237 equips d’autoconsum que totalitzaven una potència de 
293,56 MW, xifres que multipliquen per tres les registrades durant 
l’exercici 2021. Aquestes xifres confirmen el 2022 com l’any de la 
consolidació de l’autoconsum fotovoltaic, i demostren el 
compromís de la ciutadania i les empreses amb la transició 
energètica. De fet, només en el darrer trimestre es van registrar 
més instal·lacions que en tot l’any 2021. 
   Segons les dades elaborades per l’Observatori de l’Autoconsum 
a Catalunya a partir del Registre d’Autoconsum a Catalunya, el 
sector domèstic és on s’acumula el major nombre d’instal·lacions: 
un 73,1% de les instal·lacions tenen una potència igual o inferior a 

5 kW, mentre que només un 0,4% tenen més de 100 kW de potència. Tanmateix, les instal·lacions de fins a 5 kW de potència suposen 
només un 33,87% de la potència instal·lada, mentre que les de més de 100 kW suposen el 19,31% del total de la potència, fet que 
demostra el pes de l’autoproducció entre empreses i institucions. 
   Per demarcacions, a Barcelona s’hi concentren 36.814 instal·lacions, que sumen una potència de 277,77 MW; Girona compta 9.597 
equips, amb una potència de 79,46 MW; Tarragona té registrats 8.580 sistemes d’autoconsum, que totalitzen 58,87 MW, i a Lleida hi ha 
5.217 instal·lacions que tenen una potència conjunta de 50,49 MW. El Vallès Occidental és la comarca amb un major nombre 
d’instal·lacions (8.330) i de potència instal·lada (57,94 MW). 
L’autoconsum, una prioritat per Catalunya 
   L’autoproducció d’electricitat a partir d’energia solar fotovoltaica ha estat i és una prioritat per a Catalunya, en la mesura que és un 
dels eixos bàsics per a la transició cap a un nou model energètic més net, democràtic, sostenible i inclusiu. L’extensió i generalització 
de la pràctica de l’autoconsum és un termòmetre de la implicació de la ciutadania amb la transició energètica, ja que permet que les 
persones passin de ser només consumidores a generar, gestionar i consumir la seva pròpia energia. 
   Per això, la Generalitat ha estat pionera en l’aplicació de mesures normatives i d’incentius per tal de detectar i eliminar barreres 
jurídiques, tècniques i econòmiques per a l’autoconsum. La Prospectiva Energètica de Catalunya per a l’any 2050 calcula que, 
juntament amb l’electrificació de la demanda i la reducció en el consum d’energia, cal que hi hagi fins a 500.000 instal·lacions 
d’autoconsum en servei l’any 2050 per assolir el repte de la descarbonització de l’economia i la societat catalana. 
 

SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA D´ESPORGA 
 

   S´oficialitza el servei municipal de recollida d´esporga iniciat l´any passat com a prova.  Reproduïm la informació municipal. 
 

Comença el servei de recollida d’esporga 
Dilluns, 6 de febrer de 2023  

   És necessari recollir les saques per abocar les restes de jardineria a la 
deixalleria municipal 
   L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat enceta el 7 de febrer el servei 
domiciliari de recollida d’esporga mitjançant les saques municipals. Per a fer 
ús d’aquesta possibilitat, cal complir amb els següents requisits: 
   És necessari demanar dia de recollida a la deixalleria (936 891 111)  o 
trucant a l’Ajuntament (936 890 000). 
   Cal desplaçar-se a la deixalleria per obtenir la saca estandarditzada 
d’esporga (màxim dos per habitatge). 
   S’ha de treure la saca al carrer el vespre anterior al dia de la recollida 
pactada. 
   Què es pot dipositar al sac? 
   Es poden dipositar gespa; fulles; flors; herba i restes de poda. 

   No es poden dipositar troncs/branques de més de quaranta centímetres de diàmetre, ni tampoc testos, pedres ni runa. 
  



EXTRACCIÓ DE BROTS DE LLENTISCLE 
 

   En el nostre entorn és habitual veure com s´extreuen 
branques de llentiscle (Pistacia lentiscus) sense cap 
mena de permís. Algunes propietats han posat cartells 
amb la prohibició de la recol·lecció. Sovint es veuen en 
els camins dels nostres boscos rams abandonats. 
   A l´informatiu dels parcs de la Diputació de Barcelona 
s´ha publicat una informació sobre aquesta problemàtica. 
La reproduïm a continuació. 
 
 
 
 
 
 
 
Cartell observat en una propietat privada de Torrelles de 
Llobregat. Arxiu. 
 
 
 
 
 

 
La seva extracció sense permís pot afectar els ecosistemes 
La Xarxa de Parcs Naturals se suma a la campanya per evitar l'espoli del llentiscle 
20/02/2023 

 
Rams de llentiscle al Parc Natural de Sant Lllorenç 
del Munt i l'Obac. Autor: Joan Real 
 
 

   El llentiscle (Pistacia lentiscus) és una 
planta arbustiva típica dels ecosistemes 
mediterranis que es pot trobar sovint al 
sotabosc de pinedes i alzinars. En els últims 
temps, aquesta espècie està patint una 
extracció massiva per ser comercialitzada de 
forma clandestina amb finalitats ornamentals 
o per a la producció de cosmètics, entre 
d’altres usos. Per advertir d’aquesta situació, 
que també es dona als espais naturals de la 
Xarxa de Parcs Naturals, l’associació Flora 
Catalana ha creat un vídeo explicatiu i fa 
campanya per evitar-ne l’espoli. 
   L’aprofitament descontrolat del llentiscle i 
sense autorització en espais protegits pot 
perjudicar seriosament les poblacions de 
l’espècie, així com generar desequilibris en 

els ecosistemes on viu, afectant tant als hàbitats presents com a les espècies de fauna que en fan ús com a refugi o aliment.  
   Aquesta activitat extractiva ha anat assolint cada vegada més importància econòmica, social i ambiental. Malgrat això, l’administració 
no disposa de cap normativa/regulació que determini en quines condicions cal desenvolupar l’extracció del llentiscle per tal de garantir 
la gestió sostenible i equilibrada del potencial multifuncional de les superfícies forestals, de manera que els serveis ecosistèmics vitals 
que presten puguin funcionar correctament i satisfer la creixent demanda de matèries primeres per a productes nous o ja existents 
orientats a satisfer la demanda. 
   La Generalitat de Catalunya està elaborant una nova normativa per regular la recol·lecció professional i comercialització del llentiscle, 
que no és una espècie protegida. L'objectiu del decret és evitar l'extracció massiva i descontrolada d'aquesta planta. En aquest sentit, 
l’any 2022 va promoure una consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’Ordre de regulació de l’activitat de recol·lecció de 
llentiscle i de bruc. 
   A la Xarxa de Parcs Naturals també es donen casos d’extracció de llentiscle, especialment als parcs situats al litoral mediterrani. Per 
exemple, Agents Rurals, Mossos d’Esquadra i guardes forestals del Parc de la Serralada de Marina van denunciar a finals del mes de 
setembre del 2022 tres persones que recol·lectaven llentiscle a Badalona, dins del Parc. En total, els van comissar deu feixos. El Parc 
denuncia que habitualment hi ha espoli de llentiscle per part de persones que el recullen i se l’emporten amb furgonetes.  
 
 
 



PARC NATURAL DE LLEVANT A MALLORCA 
 

   Des del butlletí del GOB feliciten el Govern de les Illes Balears per l´ampliació del Parc Natural de Llevant a Mallorca. 
   Reproduïm el text del butlletí 
 

Dimarts, 21 Febrer 2023  
Felicitam el Govern per l’ampliació del Parc Natural de Llevant 
Una vegada ampliat l’àmbit i amb un nou PORN actualitzat, ara cal dotar l’espai protegit els els recursos necessaris per a la 
seva gestió 

   Avui es publica al BOIB el Decret 8/2023 de 20 de 
febrer pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos 
Naturals de Llevant i s'amplien els límits del Parc Natural de 
la Península de Llevant, aprovat ahir pel Consell de Govern. 
   Aquest acord és la fita més important en protecció d’espais 
naturals d’aquesta legislatura, i satisfà una demanda que des 
de fa anys venien reclamant el GOB i l’ajuntament d’Artà.    
Felicitam l’executiu (lògicament en especial a la Conselleria 
de Medi Ambient i Territori) per haver impulsat i aprovat  
aquest procediment. 
   Recordem que el Parc Natural de Llevant es va declarar el 
2001, amb una superfície de 21.507 hectàrees (16.232 
terrestres i 5.275 marines), però que el 2003 un Govern del 
PP presidit per Jaume Matas el va retallar el 93%, deixant-lo 
en només les 1.671 hectàrees que tenia fins ara. Aquell retall 
no només tingué efectes quantitatius, sinó també qualitatius 

ja que molts d’hàbitats naturals d’alt interès en quedaren exclosos. 
   Tot i que l'ampliació aprovada (17.111 hectàrees) està per davall de la superfície originalment protegida el 2001, es recuperen ara les 
zones ecològicament més valuoses i especialment incorpora hàbitats escassos, amenaçats i d’alt interès ecològic, com els sistemes 
dunars de Sa Canova, Cala Mesquida i Cala Agulla com a més importants, i també les zones humides de Son Bauló, Son Real i Na 
Borges. 
   Igualment, consideram que l’articulat del nou Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) s’adapta a la realitat actual de l’espai a 
conservar, i planteja regulacions que en general han de ser suficients per aconseguir els objectius de conservació del patrimoni natural 
alhora que permetre el gaudi públic ordenat i les activitats econòmiques sostenibles i compatibles amb els objectius del parc natural. 
   Cal dir que en el seu moment el GOB presentà un escrit d’al·legacions a la proposta, algunes de les quals han estat incorporades i 
altres no. Pel que fa a les mancances, potser la més important és la falta d’una zona perifèrica de protecció que faci de zona 
d’esmorteïment de possibles impactes generats a la perifèria del parc natural. Igualment la delimitació, realitzada sobre la base de la 
xarxa Natura 2000 ha exclòs algunes zones importants com la connexió entre Sa Canova i Son Real per darrere Son Serra. També 
consideram que es podria haver delimitat una zona de màxima protecció a l’àmbit marí, colindant amb les àrees d’exclusió terrestre, per 
tal de poder limitar les activitats nàutiques motoritzades esportives que en aquestes zones generen molèsties a la reproducció d’aus 
marines. La designació d’una zona marina de protecció estricta hauria contribuït igualment a avançar cap a l’objectiu, establert per 
l’Estratègia Europea de Biodiversitat, d’assolir el 10% de superfície marina estrictament protegida el 2030, una fita de la qual en 
aquests moments ens trobam molt enfora. 
   A partir d’ara caldrà dotar el nou parc de recursos humans, mitjans i pressupost suficient per garantir les necessitats de vigilància, 
informació, seguiment ecològic, manteniment i gestió de l’ús públic, entre altres línies fonamentals. Instam el Govern a fer avanços 
substancials en aquest sentit de forma immediata. 
 

XERRADA AUDIOVISUAL 
 

   Dins del programa de la Festa Major de Sant Pau, a iniciativa del Centre Excursionista Torrellenc 
(CET), es va fer una xerrada-audiovisual amb el títol “Dels Càtars als Xerpes. El trekking de la il·lusió”, 
a càrrec  de Juli Salvat, el divendres, 3 de febrer, a la sala gran de l´Ateneu Torrellenc, amb una molt 
bona assistència. 
   Seguint la tradició dels últims anys, aquesta activitat és coorganitzada pel CET i l´ANT. 
   El tema de l´audiovisual van ser les dues rutes realitzades per l´autor, Juli Salvat. La Ruta dels Bons 
Homes, relacionada amb els Càtars, i un trekking per l´Himàlaia. 
   Com deia l´autor el fil conductor és un viatge desitjat i esperat a Kathmandú. L´atracció per 
l´Himàlaia es viu, en aquest documental, al costat dels nepalesos. Ells viuen les muntanyes com la 
representació dels Déus a la terra. 
   Van ser molt ben rebudes les informacions sobre les qüestions pràctiques dels viatges i el recorregut 
de les dues rutes. 
 

 



NEVADA 
 

   El dilluns, 27 de febrer, a la matinada, com havien predit les previsions meteorològiques, va nevar en l´entorn local de Torrelles de 
Llobregat. Es va notar, sobretot, a les muntanyes. Va caure poc gruix de neu i al migdia ja s´havia fos. 
   A continuació reproduïm algunes fotografies. 
 

 

 

El puig Vicenç, per darrera de la serra de can Valent, vist des de la vall de can Reinal. 
 

 
               A dalt, a l´esquerra, camps de la vall de can Reinal.        A dalt, a la dreta, teulades nevades de la masia de can Roig. 

 

 



 

 

 

 

El turó de la creu de can Cartró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La serra del mas Segarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tabor vist del centre urbà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265     AGENDA      MARÇ      2023         

CALENDARI DE REUNIONS I ACTIVITATS DE L´ANT 
 

   Dilluns, 6 de març del 2023, a les 19 hores, a la masoveria de can Sostres. Assemblea General Ordinària de l´ANT. 
   Dilluns, 27 de març del 2023, a les 19 hores, a la masoveria de can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia. 
   Dilluns, 27 de març 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, 5 de març, 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. 
 
   Dilluns, 20 de març, a les 18,30 hores, al parc de can Sostres. Sortida de camp per fer el cens d´aus nocturnes. Organitzada pel 
grup d´ornitologia. 
 
   Divendres, 31 de març. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes de març del 22è Concurs 
d´identificació fotogràfica d´aus.  Si voleu participar en aquest concurs demaneu de rebre les fotografies per correu electrònic a 
l´adreça:   salessergi@gmail.com 
 

ALTRES ACTIVITATS 
 

   Diumenge, 5 de març del 2023, a les 9 del matí, al pàrquing municipal 
d’Ulldemolins, durant tot el dia. SORTIDA PER LA SERRA DE LLENA. La 
Josepa Rovira i l’Albert Poblet ens portaran per aquest indret de la serralada 
prelitoral Catalana. Explicant-nos detalls dels  llocs d’interès paisatgístic amb el 
seu rerefons històric. Itinerari: Ulldemolins – Camí ral de Reus a Lleida – 
Carena de Serra la Llena – Cova del Blai – Crestes de la Llena. Mirador – GR 
65-5 – Molí d’en Vaquer – Finestra dels Eixarts – Riuet del Teix – Ulldemolins. 
Distància aproximada 13,5 km. Punts interessants del recorregut: Tram de 

l’antic camí ral de Reus a Lleida, Restes de trinxeres de la Guerra Civil a la carena de Serra la Llena, Cova del Blai, Balma amb parets de pedra seca 
on es guardaven ramats, Vistes del Montsant, Finestra dels Eixarts i Roca foradada. Organitzada pel Gepec. T. 977 331 142 secretaria@gepec.cat 

 
   Diumenge, 5 de març del 2023, de les 9 a les 17 hores. Bicicletada pel curs del Llobregat. Sortida matinal de 25 
km en bicicleta pels marges dret i esquerre del riu Llobregat, pujant des del Prat fins a Sant Vicenç dels Horts, 
continuant pels aiguamolls de Molins de Rei i acabant a Cornellà de Llobregat. Una oportunitat especial per valorar la 
interacció entre la natura originària i la introduïda per les persones. A càrrec de Guila Fidel. Organitzada per Depana. 
Tel. 93 210 46 79. info@depana.org 
 

   Dijous, 16 de març del 2023, de les 19,30 a les 21 hores, a la seu de Depana. Xerrada: ‘ M o n o  D a u r a t ,  e l  p e t i t  t r e s o r  d e  l a  
s e l v a ’ .  El mono daurat és un dels primats més desconeguts del Parc Nacional dels Virunga on comparteix protagonisme amb una altra espècie 
emblemàtica, el goril·la de muntanya. A càrrec de Victor Escuin. Organitzada per Depana. Tel. 93 210 46 79. info@depana.org 
 
   Dissabte, 18 de març del 2023, de les 9 a les 13,30 hores. Caminada: De l  c am í  d e  l e s  f o n t s  a  V a l l v i d r e r a  S u p e r i o r .  Passarem 
per la font de la Budellera, la de la Salamandra i la de Sant Medir, tot pujant al Turó de la Magarola i baixant pel Parc del Laberint d’Horta. 
Organitzada per Caminants de Collserola i DEPANA. Cal inscriure’s durant la setmana anterior al Parc Natural de la Serra de Collserola. Telèfon: 932 
80 35 52. 
 
   Dimarts, 21 de març del 2023, de les 9 a les 14 hores. Caminada: De Canyelles a Mundet. Anirem per la Font de Santa Eulàlia i Can Ferrer fins 
Can Catà i per la Serra de Fotjar, tot passant per la Font de la Poca Aigua. Organitzada per Caminants de Collserola i DEPANA. Cal inscriure’s 
durant la setmana immediata anterior al Parc Natural de la Serra de Collserola. Telèfon 932 80 35 52. 
 

12è CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA  
 

   En l´última reunió de junta es va acordar iniciar els contactes per organitzar la 12a edició del Concurs de fotografia naturalista 
torrellenc que organitza la nostra associació cada dos anys. 
   En principi es mantindrien les mateixes bases que la convocatòria de l´any 2021 i es continuaria organitzant per la Festa Major de 
Sant Martí, al novembre. 
   En els propers fulls informatius es concretaran les dates d´admissió de les fotografies que es presentin.  El jurat farà una preselecció 
de fotografies i després els seus membres en una reunió acordaran els premis. Podeu començar a preparar les vostres fotografies.  
 
 


