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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
DE L’ANY 2005

Filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Activitats del grup de treball
Oxygastra

Activitats de la delegació de la
Franja de Ponent

Abril - desembre de 2005
Programa de cursos naturalistes i de gestió del medi
natural.

Del 23 al 30 de juliol de 2005
2a edició de la Universitat de ponent de Ciències de
la Natura. Tingué lloc a Serós.

25 de juliol de 2005
I Jornades de Ponent sobre Gestió d’Espais Naturals
-Aiguamolls. Juntament amb la Universitat de Ponent
de Ciències de la Natura es farà cada any unes jornades
sobre la gestió d’ecosistemes als espais naturals. La
primera sessió –la de 2005- tractà sobre els aiguamolls
i marjals als Països Catalans. Hi participaren responsa-
bles d’espais naturals fluvials d’arreu el nostre territori.

26 de juliol de 2005
Seminari sobre la Gestió i Administració d’Espais
Naturals Protegits Fronterers. Hi van participar res-
ponsables d’espais naturals protegits que limiten entre
dues autonomies o dos estats i el seminari se centrà en
analitzar i avaluar propostes de coordinació i gestió
compartida.

28 de juliol de 2005
Jornada de Descoberta del Patrimoni Natural de
l’Alguer. Es realitzà a la Franja de Ponent i hi van
participar destacats naturalistes i responsables de la
gestió del medi natural a l’Alguer (Sardenya) contribuint
així a enfortir els lligams del naturalisme en les terres
catalanes.

• Durant el mes de maig, organitzà el cens d’aus
nocturnes del 2005. Hi participaren  més de 20 voluntaris
organitzats en 6 grups, per censar les poblacions
comarcals de mussol banyut, siboc, enganyapastors,
xot i mussol.

• El 25 de maig se signà un acord de custòdia del territori
entre el Grup de Naturalistes d’Osona (GNO) i els
propietaris de la mateixa finca. L’objecte d’aquest
contracte de col·laboració voluntari és establir un acord
per a la conservació dels valors naturals, paisatgístics
i patrimonials d’aquesta propietat durant un període de
cinc anys i en una superfície de 4,67 hectàrees.

• A finals de juny es van iniciar els alliberaments dels
primers exemplars del projecte mussol. TVO va gra-
var l’alliberament, en va fer una notícia a l’informatiu i un
reportatge d’uns deu minuts per al programa del medi
agrari que comença de les 9 del vespre. Es van
alliberar tres mussols pel sistema de hacking, un
mètode d’alliberament progressiu que maximitza les
possibilitats d’assentament dels exemplars a la zona.

• Es va posar una tanca a la bassa del pla del Dau de
Savassona, com a primer pas per a la seva restauració.

• Sortides de camp, a l’estany de Banyoles, al Ter per la
zona de Girona, a diversos estanyols i rieres propers
a Santa Coloma de Farners i Riudarenes i a la zona
d’Igualada, per tal de prospectar noves zones i seguir
aprenent en la identificació dels gèneres més difícils
de libèl·lules. D’aquestes sortides en va sortir una
dada molt interessant en capturar i veure alguns
exemplars de Libellula fulva al riu Ter.

• Treballa en un llistat de noms catalans dels nostres
odonats, per tal d’ajudar a divulgar aquest grup
d’insectes. Aquest llistat s’està fent sota les
recomanacions del Termcat i amb la col·laboració
d’especialistes dels països catalans.

• S’han fet diverses xerrades sobre odonats a l’Agrupació
Astronómica d’Osona i a Girona.

• S’han publicat petites noticies a la revista naturalista
NAT i s’ha protagonitzat un reportatge del programa El
Medi Ambient sobre els odonats.

• Cal destacar la troballa de dues espécies d’odonats
que feia aproximadament un segle que no es citaven
a Catalunya.

• Enguany s’ha incorporat a la Institució el Grup de
treball Oxygastra.

• S’ha creat una nova delegació a la Garrotxa.

• El Departament de Treball i Indústria de la Generalitat
de Catalunya ha concedit un ajut del programa de nous
jaciments d’ocupació, pel qual la ICHN ha aconseguit
finançament per crear una Secretaria Tècnica que
funciona des del mes d’octubre. Aquest ajut té vigència
per al periode 2005 -2006.

Noves incorporacions

Activitats de la delegació de la
Garrotxa

1 de juliol de 2005
Constitució de la delegació de la Garrotxa de la ICHN. En
el transcurs de l’acte s’informà dels antecedents de
creació de la Delegació; es presentà la versió aprovada
del Reglament de règim interior pel qual es regirà la
delegació; es presentà la candidatura del Consell
executiu, i el seu programa d’actuació; es va votar i
s’aprova, per unanimitat, la candidatura del Consell
Directiu.

1 de juliol de 2006
Sessió científica. Sessió constitutiva de la delegació.
Històries d’orquídies i pol·linitzadors, a càrrec de
JOAN FONT, de la Universitat de Girona. Tingué lloc a Olot.
16 de desembre de 2005
Els rapinyaires de la Garrotxa, a càrrec de FRAN
TRABALON, coordinador de la línia de recerca de rapinyaires
de la delegació. La conferència, així com el projecte, han
estat promoguts i coorganitzats per la Fundació d’Estudis
Superiors (Ajuntament d’Olot) i la delegació de la Garrotxa
de la ICHN, i ha rebut suport econòmic de la Fundació la
Caixa. Es va celebrar a la Fundació d’Estudis Superiors
d’Olot.
17 de desembre de 2005
I Jornada sobre Patrimoni Natural de la comarca de la
Garrotxa, amb les ponències: El patrimoni faunístic de
la Garrotxa: els grups d’animals vertebrats, a càrrec
d’EMILI BASSOLS; El patrimoni faunístic de la Garrotxa: els
grups d’animals invertebrats, a càrrec de JORDI NEBOT;
Geologia, recursos i riscos geològics i patrimoni edàfic
de la comarca de la Garrotxa, a càrrec de LLORENÇ
PLANAGUMÀ; Estat del coneixement del patrimoni botànic
de la Garrotxa, a càrrec de XAVIER OLIVER, amb la
col·laboració de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
i de  l’Ajuntament d’Olot. Tingué lloc a Olot.



PRINCIPALS ACTIVITATS DUTES A TERME L’ANY 2005

23 de maig de 2005
Assemblea General ordinària, amb renovació de càrrecs
del Consell Directiu. Així mateix, es va nomenar sòcia
honorària Mercè Durfort i Coll.

Assemblea

Sortides naturalistes

Sessions científiques

Avaluació del sistema del sistema d’espais naturals
protegits a Catalunya.
Un cop presentats els resultats preliminars a Girona i
lliurat el treball al DMAH el 2004, durant l’any 2005 s’ha

Seminaris, jornades
i conferències

17 de febrer de 2005
Etnobotànica al Pallars, a càrrec d’ANTONI AGELET
SUBIRADA, biòleg. Tingué lloc a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària, UdL.

7 de març de 2005
Podem compensar la pèrdua d’hàbitats fluvials per
als amfibis restaurant graveres? L’exemple del
gripau corredor (Bufo calamita) a l’Europa central, a
càrrec d’ULRICH SINSCH, de l’Instituto de Biología, de la
Universitat de Koblenz-Landau. Tingué lloc al Museu de
Zoologia de Barcelona.

6 d’abril de 2005
La protecció de la natura a la Catalunya nord: el
paper de les reserves naturals, a càrrec de CHRISTOPHE
HURSON, tècnic de la Confederació de reserves naturals
catalanes i JEAN ANDRÉ MAGDALOU, conservador de la
Reserva Natural de la Massana. Tingué lloc a l’IEC.

13 d’abril de 2005
Biodiversitat, canvi climàtic i gestió de prats de
muntanya del Pirineu, a càrrec de M. TERESA SEBASTIÀ,
de l’Àrea d’Ecologia Vegetal i Botànica Forestal del
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (Solsona).
Tingué lloc a la Universitat de Girona.

5 de maig de 2005
L’estat ecològic dels rius catalans, a càrrec d’ANTONI
MUNNÉ, de l’Agència Catalana de l’Aigua. Tingué lloc a
l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

12 de maig de 2005
Influència de l’estructura dels boscos i la gestió
forestal sobre la diversitat biològica. Els ocells com
a biondicadors, a càrrec de JORDI CAMPRODON I SUBIRACHS,
del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i de la
Universitat de Vic. Tingué lloc a la Unviersitat de Vic.

25 d’octubre de 2005
Sessió inaugural del curs 2005-2006. Descobertes
paleontològiques recents als Hostalets de Pierola i
l’origen dels grans simis, a càrrec de SALVADOR MOYÀ-
SOLÀ, Institut Paleontològic Miquel Crusafont. Tingué lloc
a l’IEC.

15 de desembre de 2005
L’espècie, un misteri? Quin misteri?, a càrrec
d’ANTONIO FONTDEVILA, catedràtic de Genètica de la UAB
i membre del Grup de Biologia Evolutiva de la UAB.
Tingué lloc a  la Facultat de Biologia, UB.

Cursos naturalistes

12 i 13 de març de 2005
Conservant tot conreant. Bases per a la custòdia del
territori en finques agràries productives, a càrrec de
JORDI PIETX I COLOM, biòleg, XCT; i SANTI MAÑOSA RIFÉ,
biòleg, Universitat de Barcelona. Tingué lloc a Vic.

16 i 17 d’abril de 2005
Les orquídies del delta del Llobregat, a càrrec de
VALENTÍN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ i RAFAEL DEL HOYO PASTOR,
biòlegs.Tingué lloc a Les Cases d’en Puig, Ajuntament
del Prat de Llobregat.

21 i 22 de maig de 2005
Biologia i conservació del trencalòs (Gypaetus
barbatus), a càrrec d’ANTONI MARGALIDA, Grup d’Estudi i
Protecció del Trencalòs (GEPT). Tingué lloc a Boí.

3, 4 i 5 de juny de 2005
Els riscos naturals al Pirineu: adaptació de l’home
modern al medi natural, a càrrec de GLÒRIA FURDADA,
Universitat de Barcelona; i RAMON COPONS, geòleg
(Euroconsult SA) Grup de Riscos Naturals (RISKNAT),
Departament de Geodinàmica i Geofísica, UB. Tingué
lloc a Andorra.

2 i 3 de juliol de 2005
Botànica de camp als estatges montà, subalpí i alpí
del vessant nord del Pirineu central, a càrrec de
JAUME GAMISANS, catedràtic jubilat de la Universitat Paul
Sabatier, Tolosa de Llenguadoc. Tingué lloc a la vall de
Louron (Catalunya nord).

12 de febrer de 2005
II sessió científica sobre invertebrats i medi ambient.
Aquesta sessió comptà amb el recolzament científic de
la Institució Catalana d’Història Natural, del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona (Zoologia i Geologia), i
de la Societat Catalana de Lepidopterologia. Tingué lloc
a l’Ajuntament de Cervelló.

4 d’abril de 2005
Dins del cicle l’Aire i el Medi organitzat per la Secretaria
Científica de l’IEC, la ICHN presenta la conferència
sobre El pol·len i les espores a l’aire, a càrrec de
JORDINA BELMONTE, de la Universitat Autònoma de Barce-
lona.

6 d’abril de 2005
Sessió de cloenda del cicle l’Aire i el Medi. Forest
carbon cycles: thinking globally, acting locally, a
càrrec de RUSELL MONSON, Universitat de Colorado, Estats
Units.

15 de juny de 2005
Sessió conjunta de la Societat Catalana de Biologia i la

El jurat format per Joan Pino, Delfí Sanuy i Joan Vallès,
atorgà el Premi per a estudiants de la Institució ex aequo
als treballs Atributs i estratègies de la vegetació als
hàbitats supraforestals dels Pirineus catalans, d’Estella
Illa i Bachs; i Efectes de la formiga argentina (Linepithema
humile) en la reproducció i la condició física de la
Mallerenga Blava (Parus caeruleus), de Judit Roca i
Araque.

Institució Catalana d’Història Natural, en homenatge a
Ramon Margalef. Sota el títol Espai i temps en ecologia,
hi van participar XAVIER RUBERT DE VENTÓS, filòsof, UPC,
amb la ponència La teoria de la frontera; i JORDI
CATALAN, biòleg, CEAB de Blanes, amb la ponència
Rellotges tous? El Margalef científic de prop.

24 de maig de 2005
Els desafiaments de la Xarxa Natura 2000. Taula
rodona en la qual Josep M. Mallarach representà la
ICHN. Va tenir lloc a l’Espai Cultural de Caja Madrid.

14 i 15 de juny de 2005
Jornada sobre la futura llei de biodiversitat-patrimoni
natural, organitzada conjuntament per la Càtedra de
Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de
Girona, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i la
ICHN. Va tenir lloc a la Universitat de Girona.

30 d’abril de 2005
Espai d’Interès Natural Ancosa-Montagut (Alt Camp),
guiada per MÀRIUS DOMINGO DE PEDRO, naturalista i agent
rural a l’Alt Camp.

14 de maig de 2005
Reserva Natural de les Illes Columbrets (País
Valencià), guiada per guardes de la reserva.

21 de maig de 2005
Espais d’interès natural Estany de Sils i Riera de
Santa Coloma (Selva), guiada per LLUÍS MOTJÉ I COSTA,
consultor i educador ambiental.

4 de juny de 2005
Espai d’Interès Natural Ribera Salada (Solsonès),
guiada per DAVID GUIXÉ i FERMÍ SORT, biòlegs i membres
del Grup de Natura del Solsonès.

11 de juny de 2005
Reserves naturals de Pi i Mentet (Conflent,
Catalunya Nord), guiada per CLAUDI GUISSET, conserva-
dor de les reserves naturals de Pi i Mentet.

Premis per a estudiants

Projectes

treballat en la redacció d’una publicaciçó que reculli de
manera extensa les dades i els resultats obtinguts.

Els sistemes naturals de les planes de Son
La Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya ha
aprovat i encarregat, enguany,  a la ICHN l’estudi dels
sistemes naturals de les planes de Son, el qual
començarà l’any 2006.

Llibre vermell de les plantes vasculars endèmiques
i amenaçades de Catalunya
S’esta treballant en la redacció de la publicació sobre
plantes amenaçades de Catalunya, amb el suport de
l’Institut d’Estudis Catalans i del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.

• Notícies de la Institució, números 57, 58, 59, 60, 61 i 62.

• Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,
núm. 72 (2004). 188 p.

• Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural,
núm. 14 (2004). Els sistemes naturals de la vall
d’Alinyà. 608 p. 7 mapes. Amb el suport de la Fundació
Territori i Paisatge de Caixa Catalunya.

15 de febrer de 2005
Presentació del llibre Els sistemes naturals de la vall
d’Alinyà. L’acte va comptar amb la presència de bona
part dels seixanta autors dels divuit treballs que recull i
amb una notable assistència de públic. Van presentar
l’acte Josep Peñuelas, president de la Institució, i Jordi
Sargatal, director de la Fundació Territori i Paisatge de
Caixa Catalunya. També va comptar amb la participació
de Joaquim Maluquer, president de la Institució en el
moment que es va començar a gestar aquest treball i un
dels seus més ferms impulsors. Aquesta publicació
s’inclou en la tradició de treballs pluridisciplinaris de la
Institució i esdevé una de les principals monografies
d’un espai prepirinenc. Josep Germain, coordinador de
l’estudi, i Jordi Camprodon, autor d’un dels treballs de
recerca, van presentar el procés que s’ha seguit  des
dels dels treballs de camp fins a la publicació dels
resultats.

3 de març de 2005
Presentació dels resultats de l’Avaluació del sistema
d’espais naturals protegits de Catalunya: resultats globals
i a Osona, organitzat pel GNO i el Departament de
Ciències Ambientals de l’Escola Politècnica Superior de
la Universitat de Vic. JOSEP MARIA MALLARACH, coordinador
de l’estudi, va presentar la metodologia seguida i els
resultats globals obtinguts en l’avaluació dels cent
quaranta-vuit espais naturals protegits de Catalunya; i
CARLES MARTORELL, membre del GNO, va presentar els
resultats obtinguts en l’avaluació dels 10 espais naturals
protegits de la Comarca d’Osona. Va tenir lloc a la
Universitat de Vic.
8 d’octubre de 2005
Conferencia sobre Els ocells del Collsacabra, a càrrec
de JOAN CULÍ, CARLES MARTORELL i GUILLEM MAS.
Presentació dels resultats de la recerca per a conformar
l’Atlas dels ocells nidificants de Catalunya. Tingué lloc a
Cantonigrós, en el marc de la 4a Fira del Llibre de
muntanya.
22 d’octubre de 2005
Sortida naturalista de cargols, a càrrec de J. C. ABELLA.
5 de novembre de 2005
Sortida naturalista de bolets.
12 i 13 de novembre de 2005
Curs d’anellament (ICO) a càrrec de JEPI PUIG i ORIOL

CLARABUCH, a la roureda del Castell de Vialgelans (Gurb).

• El GNO-ICHN va obtenir el segon premi de la Fundació
Caixa Manlleu d’Iniciatives de Custòdia del Territori
2004.

Sortides naturalistes guiades pel terme de Manresa
i el seu entorn
Programa formatiu teoricopràctic de seixanta hores de
durada, organitzat per la delegació del Bages de la
Institució Catalana d’Història Natural, el qual formà part
del programa Aules de Cultura de l’Ajuntament de
Manresa. L’impartiren JORDI BADIA, EFREM BATRIU, JOSEP
GALOBART i FLORENCI VALLÈS.

26 de febrer de 2005
Can Poc Oli, els Comtals i la pedrera de Montlleó.
19 de març de 2005
La ruta dels fòssils: del Mal Balç al pont Foradat.
16 d’abril de 2005
Collbaix i els boscos de can Canals Vell i del Balcells.
21 de maig de 2005
La riera de Rajadell de la Morera al Xup.
4 de juny de 2005
La riera de Sant Esteve i la font dels Borjons.

Cicle de sortides El medi natural de la conca del
Llobregat

6 i 7 d’octubre de 2005
Sessions teòriques sobre el substrat geològic, la
vegetació i la fauna vertebrada, a càrrec de FLORENCI
VALLÈS.
8 d’octubre del 2005
Gréixer i els Empedrats (PN Cadí-Moixeró)

12 de novembre del 2005
La roureda de les Teixoneres i el torrent de Fontfreda
(PN Sant Llorenç del Munt i l’Obac)
3 de desembre del 2005
La serra de Collserola (PN Collserola)

19 d’abril del 2005
Presentació del llibre Els arbres de Manresa, de FLORENCI

VALLÈS, a la biblioteca del Casino de Manresa.

Projecte d’introducció de la cigonya al Bages
La delegació del Bages de la ICHN i la Fundació Territori
i Paisatge de Caixa Catalunya, ha iniciat la instal·lació,
que haurà d’acollir durant dos anys en captivitat la
generació de cigonyes fundadora de la nova població,
preparada al mas Llussà de Santpedor.

El web
El medi natural del Bages, ha incorporat, a més
d’addicions i modificacions, una versió íntegra en castellà
i una parcial en anglès.

Participació al plataforma Montsalat
Realització de l’estudi de la salinització de les aigües de
la conca del Llobregat causada per les explotacions
mineres de potassa.

• 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
Lleida, a la Universitat de Vic, etc.

• Participació en la Xarxa Catalana de Custòdia del
Territori.

• La ICHN forma part de la Xarxa Temàtica d’Estudi de
la Biodiversitat i de la Xarxa Temàtica per a la Divulgació
de la Biodiversitat.

• Membre del Comitè Tècnic de la Fundació Fòrum
Ambiental.

• Membre del Consell Consultiu del Consorci per a la
protecció i la gestió de l’espai d’interès natural de l’Alta
Garrotxa.

• Membre del Consell Consultiu del Parc de Collserola
• Membre del Consell Consultiu de l’Espai Rural de

Gallecs
• La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya

(FEEC) i la ICHN, han signat un acord de col·laboració
per millorar la difusió de les activitats d’ambdues
entitats entre els seus membres i facilitar-los la
participació.

• El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de
Barcelona va convocar les organitzacions signants
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat - Agenda
21 de Barcelona, entre les quals la ICHN, per valorar
conjuntament els avenços fets fins a la data. La Institució
participa en el grup de treball sobre espais lliures i
biodiversitat.

• La Institució ha estat convidada a participar al Consell
Assessor de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

• La Institució és membre de la Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, en la qual partici-
pa com a representant del sector cientificotècnic.

Publicacions

Els sistemes naturals de la vall
d’Alinyà

Col·laboracions i participació

Activitats de la delegació del Bages

Activitats de la delegació d’Osona
- Grup de Naturalistes d’Osona


