PRINCIPALS ACTIVITATS DUTES A TERME L’ANY 2002
Assemblea
3 d’abril de 2002
Assemblea General ordinària, amb renovació de càrrecs
del Consell Directiu. Així mateix, es va nomenar sòcia
honorària la doctora Creu Casas.

14 i 15 de desembre de 2002
Els dinosaures a Catalunya: paleontologia i geologia,
per ÀNGEL G ALOBART , Museu de Paleontologia M.
Crusafont; i Oriol Oms, Departament de Geologia, UAB.
Tingué lloc a Guardiola de Berguedà.

Sessions científiques
Cursos naturalistes
1, 2 i 3 de març de 2002
Introducció al coneixement de la geologia de la
Catalunya central, per ORIOL OMS I LLOBET, Departament
de Geologia, Facultat de Ciències, UAB. Tingué lloc a
Manresa.
16 i 17 de març de 2002
Gestió i conservació de la tortuga mediterrània
(Testudo h. hermanni) a la serra de l’Albera, per JOAN
BUDÓ, XAVIER CAPELLERAS i MARC FRANCH, responsables
del Centre de Reproducció de Tortugues. Tingué lloc a
Garriguella.
13 i 14 d’abril de 2002
La vegetació d’ambients extrems (MonegrosAiguabarreig): identificació i estratègies
adaptatives, per SERGIO GALINDO, enginyer tècnic agrícola; EDUARDO ROYES, naturalista, i DAVID BADIA , biòleg,
EPS d’Osca. Tingué lloc a Fraga.
20 i 21 d’abril de 2002
Les caixes-niu: una eina per a la divulgació, l’estudi
i la protecció dels ocells i els petits mamífers, per
JORDI BAUCELLS, biòleg i enginyer tècnic agrícola. Tingué
lloc a Calldetenes.
26, 27 i 28 d’abril de 2002
Els grans incendis forestals al Bages: regeneració
natural i estratègies per a la reconstrucció dels
paisatges forestals afectats, per JOSEP M. ESPELTA ,
investigador del CREAF, iFLORENCI VALLÈS, biòleg. Tingué
lloc a Manresa.
11 i 12 de maig de 2002
Els ocells del Parc Natural del Cap de Creus, per
PONÇ FELIU LATORRE, ornitòleg i ambientòleg, i JORDI MARTÍ
ALEDO, ornitòleg. Tingué lloc al Port de la Selva.
18 i 19 de maig de 2002
Introducció a la biologia del comportament, per
ESTER D ESFILIS , biòloga de l’Institut Cavanilles de
Biodiversitat i Biologia Evolutiva, UV. Tingué lloc al Saler.
15 i 16 de juny de 2002
Les aus del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, per JORDI CANUT, tècnic de fauna del
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Tingué lloc a Espot.
4, 5 i 6 d’octubre de 2002
Biologia dels bolets en ambients pirinencs, per JOSÉ
MANUEL PÉREZ REDONDO i F. JAVIER MARTÍNEZ SOPENA ,
biòlegs, Secció de Micologia de la Fundació Pública de
la Diputació de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs. Tingué
lloc al Pont de Suert.

16 de gener de 2002
Les males herbes dels conreus, un patrimoni natural amenaçat, per JORDI RECASENS , Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrícola de Lleida, UdL. Tingué lloc a
la Facultat de Biologia, UB.
13 de febrer de 2002
Les espècies invasores: trets biològics i factors
ecològics que afavoreixen la seva expansió, per
MONTSERRAT VILÀ, biòloga, Centre de Recerca Ecològica
i Aplicacions Forestals, UAB. Tingué lloc al Centre
d’Informació Ambiental Les Cases d’en Puig del Prat de
Llobregat.
12 de març de 2002
Els mol·luscs de les illes Balears, una història
d’invasions i extincions, per CHRISTIAN RUIZ ALTABA,
Conselleria de Medi Ambient, Govern Balear. Tingué lloc
a l’IEC.
10 d’abril de 2002
Els animals cavernícoles, una fauna peculiar que
convé protegir, per JOAN LLUÍS PRETUS, CSIC. Tingué
lloc a l’IEC.
7 de maig de 2002
Característiques biològiques d’algunes de les plantes més amenaçades de Catalunya: la problemàtica
de les espècies apomíctiques, per LLORENÇ SÁEZ,
biòleg, Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, UAB. Tingué lloc a la Facultat de Ciències,
UAB.
28 d’octubre de 2002
Sessió inaugural del curs 2002-2003. Biología de la
flora de los ambientes extremos. Bases para su
preservación, perBEGOÑA GARCÍA , biòloga, Departament
de Biologia Vegetal i Ecologia, Universitat de Sevilla.
Tingué lloc a l’IEC.
4 de desembre de 2002
Estratègies de reintroducció d’espècies vegetals,
per EMILI LAGUNA, biòleg, Servei de Conservació i Gestió
de la Biodiversitat, Conselleria de Medi Ambient,
Generalitat Valenciana. Tingué lloc al Jardí Botànic de
València.

Seminari de Gestió Ambiental
11, 12 i 13 d’octubre de 2002
VII Seminari de Gestió Ambiental de la ICHN.Importància,

estat de coneixement i gestió dels boscos madurs
als Països Catalans. El seminari va consistir en una
sortida al bosc de la Mata de València d’Àneu i en la
presentació de diverses ponències impartides per:ORIOL
BOSCH I ALBERT, UB; JOAN BOTEY I SERRA, propietari forestal; JORDI CAMPRODON I SUBIRACHS, CTFC; FRANCESC CANO
I IBÁÑEZ, DGBB; MARC GARRIGA, Pirineu Viu i Fundació
Territori i Paisatge; RAQUEL GÓMEZ ALMARAZ, WWF; ANTONI
GÓMEZ I BOLEA, UB; MARC GRACIA , UdL i CREAF; EMÍLIA
GUTIÉRREZ I MERINO, UB; XAVIER LLIMONA I PAGÈS, UB;
FRANCESC LLORET I MAYA , UAB i CREAF; ÀNGELS LONGÁN,
UB; JOSEP MARIA LÓPEZ MARTÍN, DGBB; JOAN MONTSERRAT
I REIG, PNZVG, DGBB; CRISTIAN RUIZ I ALTABA, CEABCSIC; ANTONI SERRA I SORRIBES, UB; IGNASI TORRE I
COROMINAS; JOSEPH TRAVÉ, Reserve Naturelle de la
Massane, i RAMON VALLEJO I CALZADA, UB i CEAM. Tingué
lloc a Les Planes de Son (Pallars Sobirà).

Altres activitats
21 de maig de 2002
Sessió conjunta SCB-ICHN. Quatre cares del canvi
global. Presentada per JAUME RAVENTÓS , vicepresident
de la SCB, i JORDI SARGATAL, president de la ICHN. Hi
intervingueren: MANUEL BARANGÉ , director de l’Oficina
Internacional del Projecte GLOBEC (Global Ocean
Ecosystem Dynamics), que parlà sobre «L’ecosistema
marí i els seus recursos: canvi global, intransigència
humana»; CARLES GRACIA , Departament d’Ecologia, UB
i CREAF, que parlà sobre «Anades i vingudes: el carboni
dels boscos i el canvi climàtic»; DAVID SAURÍ, Centre
d’Estudis Ambientals, Departament de Geografia, UAB,
que parlà sobre «Transformacions arreu: els canvis
d’usos del sòl com a component del canvi global», i
RAFEL SIMÓ, Institut de Ciències del Mar, CMIMA-CSIC,
que parlà sobre «L’alè del mar: intercanvis oceàatmosfera i canvi global». Tingué lloc a l’IEC.
8 d’octubre de 2002
Efectes del canvi climàtic sobre la distribució i la
fenologia de les papallones, per CONSTANTÍ STEFANESCU,
membre de la SCL. Tingué lloc al Museu de Zoologia.
22 d’octubre de 2002
Dins del cicle de conferències organitzades per la Secretaria Científica de l’IEC conjuntament amb les societats
filials, Les crescudes fluvials i la gestió sostenible
del territori, a càrrec de JORDI COROMINAS, UPC. Tingué
lloc a l’IEC.

Publicacions

• Preparació de la publicació de les plantes aquàtiques
amenaçades de Catalunya.

Premis per a estudiants
El jurat, format per Joan Mir, Joan Pino i Llorenç Sáez, va
acordar no atorgar el premi a cap dels treballs presentats.

• Participació en la Comissió Permanent del Consell de
Protecció de la Natura.
• Presentació de la Institució i dels seus estudis i
projectes a: Lleida, Solsona, Tortosa, Torredembarra,
País Valencià, Roses (Simposi sobre les Àrees
Marítimes i Costaneres Protegides de la Mediterrània),
Breda (participació en una taula rodona sobre el
tractament dels espais fluvials), Manresa (presentació
del Pla del Paisatge del Bages) i Reus (xerrada sobre
les muntanyes de Prades).
• Participació en el procés d’elaboració de l’Agenda 21
de Barcelona.

Avaluació del sistema d’espais
naturals protegits de Catalunya
Elaboració del projecte per a l’avaluació del sistema
d’espais naturals protegits de Catalunya, el qual ha rebut
el suport del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya i de la Fundació Territori i
Paisatge.
S’ha elaborat una proposta de vuitanta-vuit indicadors
per avaluar l’estat i la gestió dels cent quaranta-sis
espais protegits de Catalunya. Els indicadors elaborats
han estat classificats a partir de sis grups: estat i
context, legislació i planificació, mitjans, processos,
activitats i serveis, i resultats.

• Conveni amb l’Ajuntament de Torredembarra per a la
realització d’activitats naturalistes.

Representants en organismes i
institucions
La Institució
• És membre del Consell Consultiu del Consorci per a
la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de
l’Alta Garrotxa. S’ha designat JOSEP VILA com a
representant de la ICHN en aquest Consell.
• És membre del Consell Consultiu del Consorci de
l’Espai Rural de Gallecs. S’ha designat JOSEP GERMAIN
com a representant de la ICHN en aquest Consell.

S’han avaluat els cent quaranta-vuit espais protegits de
Catalunya amb la col·laboració de més de cent cinquanta
experts en la matèria.

• És membre del Consell Consultiu del Parc de
Collserola. S’ha designat JOSEP M. ESPELTA com a
representant de la ICHN en aquest Consell.

S’ha signat un conveni amb la Universitat Autònoma de
Barcelona per facilitar la participació en aquest projecte
d’estudiants de Biologia, Ciències Ambientals i Geografia.

• És membre del Comitè Tècnic de la Fundació Fòrum
Ambiental.

Activitats de la delegació del Bages

Ha finalitzat l’estudi naturalista de la vall d’Alinyà, que,
amb el suport de la Fundació Territori i Paisatge, ha
coordinat la ICHN. Aquest estudi ha estat realitzat per
divuit grups de treball pertanyents a diferents universitats,
centres de recerca i entitats naturalistes de Catalunya.
Actualment, se’n prepara la publicació.

Participació i assessorament

• Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,
núm. 70 (2002). 140 p.

• Participació en l’assemblea de regidors de Medi
Ambient dels Països Catalans.

• Notícies de la Institució, números 39, 40, 41, 42, 43 i 44.
• Actes de la XI sessió conjunta ICHN-SCL, celebrada
l’any 1999. 137 p.

• S’han impartit conferències en el marc d’activitats
organitzades per altres entitats: a l’Institut d’Estudis
Catalans, a la Universitat de Girona, a la Universitat de
Vic, etc.

• Preparació de la publicació de la Guia dels macròfits
i helòfits de Catalunya.

• Participació en la Xarxa Catalana de Custòdia del
Territori.

20 de març
Quina política de l’aigua ha de tenir catalunya?
Hi intervinguéren: RAMON ESPADALER, conseller de
Medi Ambient, MONTSERRAT TURA, alcaldessa de
Mollet del Vallès, NARCÍS PRAT, professor de la
Universitat de Barcelona, i JOSEP PUIGPELAT, d’Unió
de Pagesos. La sessió fou presentada per LLUÍS
MATAMALA, advocat i primer president de la Fundació
Independència i Progrés, i la moderà JORDI VALLS I
RIERA, alcalde de Manresa. Tingué lloc a Manresa.
31 de maig de 2002
El seguiment de les poblacions de papallones a
Catalunya. Conferència a càrrec de JOSEP PLANAS, de la
Societat Catalana de Lepidopterologia. Tingué lloc a la
UPC de Manresa.

Exposició del medi natural del Bages

S’ha realitzat una prova pilot en set espais protegits i s’ha
redefinit el conjunt d’indicadors elaborats.

Els sistemes naturals de la
vall d’Alinyà

tora general de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Presentà la sessió JOSEP SELGA , president de la
Fundació Independència i Progrés

Sessions científiques
13, 16 i 20 de març de 2002
Cicle sobre els recursos hidràulics a Catalunya.
Organitzades per la Fundació Independència i Progrés,
amb la col·laboració d’Aigües de Manresa, SOREA, el
Col·lectiu Ecologista l’Alzina, la Institució Catalana
d’Història Natural, Unió de Pagesos i l’Ajuntament de
Manresa i el suport especial de la Caixa de Manresa.
13 de març
L’aigua a la comarca del Bages, a càrrec de
representants d’Aigües de Manresa, de SOREA i
del Consell Comarcal del Bages. Presentà la
sessió MIQUEL ASENSIO Q UIÑONERO, i la moderà
MONTSERRAT SELGA , regidora de Medi Ambient de
Manresa.
16 de març
Els recursos hidrícs a Catalunya i perspectives
de futur. Hi intervingueren: JOSEP VALERO IGLESIAS,
sotsdirector territorial de SOREA; JOSEP ALABERN I
VALENTÍ, director-gerent d’Aigües de Manresa;JOSEP
BESORA , regidor de Sallent; MARTA LACAMBRA , direc-

7, 8 i 9 de març de 2002
Rn el marc del VI Simposi sobre l’Ensenyament de les
Ciències de la Natura, que se celebrà a Balaguer, es
presentà la versió revisada i actualitzada de l’exposició
«El medi natural del Bages» en dos formats: en plafons
de mida gran per a ser exposats en sales públiques i en
versió digital. El format web està disponible a http://
www.iecat.net/institucio/societats/ICHistoriaNatural/
Bages/principal.htm.

Cursos
Del 19 d’abril al 18 de maig de 2002
Curs sobre el Coneixement de la flora i la fauna del
Bages i geologia ambiental. Aquest curs va ser
organitzat pel Departament d’Ensenyament i anava
destinat aprofessors de secundària i mestres de primària.
El professorat estava format per tres membres del
Consell Directiu de la delegació del Bages: ORIOL OMS es
va fer càrrec de l’àmbit de la geologia, RAMON SOLÀ del de
zoologia, i FLORENCI VALLÈS del de botànica. Es van fer
quatre sessions teòriques (una de geologia, una de
fauna i dues de flora i vegetació) amb les corresponents
quatre sortides al camp. Tingué lloc a Manresa.

Sortides naturalistes
19 i 26 de maig de 2002
Excursió naturalista al torrent de la Font Freda (Mura),
al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, guiada
per JORDI BADIA .
1 de juny de 2002
Sortida de demostració del mètode de comptatge de
poblacions de papallones a Serrahima (Sallent) per a
l’observació de papallones. Guiada per JOSEP PLANAS.
13 d’octubre de 2002
Dia Mundial dels Ocells. Sortida a les ribes del Llobregat
a la Corbatera, a l’Angle (Pont de Vilomara) i al meandre
de Castellbell per a l’observació d’aus aquàtiques amb
motiu del Dia Mundial dels Ocells. Guiada per JORDI
MORATÓ, RAMON SOLÀ i MARC VILARMAU.

Treballs
Itinerari del patrimoni natural i cultural del sud-oest
del Solsonès. Establiment i redacció de la guia i dels
panells informatius sobre el territori per a un itinerari que
combina la descoberta i la interpretació dels valors
naturals amb la de les restes prehistòriques de la part
sud-oest de la comarca del Solsonès. L’itinerari és
promogut pel Consell Comarcal del Solsonès.
Programa d’avaluació de la gestió dels espais
naturals protegits de Catalunya. En el marc d’un
projecte ampli d’avaluació de la gestió de tots els espais
inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya
—PEIN—, la delegació del Bages ha realitzat l’avaluació
del Parc Natural de Montserrat i dels espais naturals del
Moianès, la serra de Castelltallat i la muntanya de sal de
Cardona.
Els arbres de Manresa. Redacció de vint fitxes de la
col·lecció d’arbres de jardineria de Manresa.

Universitat de València, va parlar sobre els naturalistes
valencians, concretament sobre la secció valenciana de
la Reial Societat Espanyola d’Història Natural. Tingué
lloc al Jardí Botànic de València.
12 de novembre de 2002
Presentació de la Societat Valenciana d’Història Natural
a Alacant. Presentaren l’acte BALBINO MANCHEÑO, degà de
la Facultat de Ciències de la Universitat d’Alacant, JOSEP
GERMAIN, de la Institució Catalana d’Història Natural, i
JORDI D OMINGO, Societat d’Història Natural del País
Valencià. ALFONSO RAMOS , professor del Departament de
Ciències Ambientals i recursos Naturals de la Universitat
d’Alacant, presentà la conferència Les àrees marines
protegides al Mediterrani ibèric.
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
DE L’ANY 2002

Activitats de la delegació d’Osona:
Naturalistes d’Osona

Gestió territorial
27 d’abril de 2002
Jornada d’Urbanisme a Artés. Participació en la
Jornada d’Urbanisme del Bages, organitzada per
l’Associació de Veïns de Cabrianes, amb la presentació
dels valors naturals del pla de Bages i de l’exposició «El
medi natural del Bages». Tingué lloc a Artés.

8 de juny de 2002
Els turons testimonis de la comarca d’Osona (el
Clascar de Malla, el Serrat de Mont-rodon i el Serrat de
Palau-Malla i Gurb). Sortida guiada per CARME CASAS.
Reconeixement de les comunitats vegetals presents en
aquests espais naturals característics de la Plana.

Els Plans de la Sala (Sallent). Al·legacions a la
requalificació de terrenys del Pla de la Sala per a ús
industrial i participació en la negociació amb l’Incasol
perquè es respecti la funció de corredor de natura del
torrent de la Sala.

13 de juliol de 2002
Descobriment dels odonats (espiadimonis) (riera de
Sora). Sortida guiada perPEP GARCIA MORENO. Introducció
dels odonats (espiadimonis), captura d’alguns exemplars
i posterior identificació d’espècies.

Pla de Protecció del Paisatge del Bages .
Contribucions al Pla de Protecció del Paisatge del
Bages que redacta el Consell Comarcal.

7 de setembre de 2002
Mirem els estels (Casa de Busquets, Perafita). Sortida
guiada per J OSEP P UJALS i M ERCÈ R IALT. Sortida
d’introducció al coneixement de les constel·lacions que
es poden veure a l’estiu i a ull nu. Explicacions sobre la
dinàmica dels planetes i les estrelles, breu introducció a
la fotografia nocturna d’estels i descripció de les activitats
de l’Agrupació Astronòmica d’Osona.

Publicacions
Contribució en les publicacions:
• El medi natural del terme de Manresa, de FLORENCI
VALLÈS.
• Rutes i camins del Bages, de JORDI PLANELL i MARC
VILARMAU.
Institució Catalana d’Història Natural
Participació en les reunions de la Junta Directiva de la
ICHN a Barcelona i contribució a les activitats
organitzades per l’entitat mare.

Consell Directiu (del 3 d’abril de 2002 al 25 de març de 2003)

19 d’octubre de 2002
Taller de bolets (coll de Revell - Viladrau). Sortida
guiada per JORDI BAUCELLS. Sortida pràctica d’identificació
de camp dels principals grups i espècies comestibles i
tòxiques.
Desembre de 2002
Rastres a la neu. Sortida guiada perRAMON POU i CARLES
MARTORELL.

Presidència:
Vicepresidència:
Secretaria:
Tresoreria:
Vocals:

JORDI SARGATAL I VICENS
FERRAN RODÀ I DE LLANZA
JOSEP GERMAIN I OTZET
JOAN PINO I VILALTA
IGNASI CEBRIAN I ESTER
GUILLEM CHACÓN I CABAS
JOAN FONT I GARCÍA
CÈSAR GUTIÉRREZ I PEREARNAU
JORDI LLORENS I POCA
JOAN MALUQUER I MARGALEF
JOAN MIR I PUYUELO
MIQUEL RAFA I FORNIELES
LLORENÇ SÁEZ I GOÑALONS
SERGI SALADIÉ I GIL
ANDREU SALVAT I SALADRIGAS

Representant de la delegació del Bages:
Representant de la delegació del PaísValencià:
Representant de la delegació d’Osona:
Delegat de l’IEC:

FLORENCI VALLÈS I SALA
MÀRIUS MARTÍNEZ I MARTÍ
ANDREU SALVAT I SALADRIGAS
JOANDOMÈNEC ROS I ARAGONÈS

Nombre de socis:
Societats adherides:

Activitats de la delegació del País
Valencià: Societat d’Història
Natural del País Valencià
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19 de juny de 2002
Acte de presentació de la Societat Valenciana d’Història
Natural (SVHN), nova delegació de la ICHN. Presentaren
l’acte JORDI DOMINGO, representant de la SVHN, i JOAN
PINO, vicepresident de la ICHN. JESÚS I. CATALÀ, de la

C. del Carme, 47, 08001 Barcelona; tel.: 933 248 582; fax: 932 701 180
Adreça electrònica: ichn@iecat.net; adreça d’Internet: http://www.iecat.net/ichn
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Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord
Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà
Grup Mineralògic Català
Societat Catalana de Lepidopterologia
Societat Catalana de Micologia
Testudinum Cataloniae Societas
Estació Biològica de l’Aiguabarreig

