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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
DE L’ANY 2006

Filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Activitats del grup de treball
Oxygastra

10 de juny de 2006
Sortida de reconeixement d’odonats al torrent de
Colobrers (Vallès Occidental), guiada per membres
del grup Oxygastra.

1-3 de setembre de 2006
Sortida de reconeixement d’odonats a la Cerdanya,
guiada per membres del grup Oxygastra.

Projectes

• Estudi dels odonats a Catalunya
• Sortides naturalistes

Activitats de la delegació de la
Garrotxa

31 de març de 2006
Els boscos madurs de la Garrotxa. Conferència, a
càrrec de JOAN  MONTSERRAT i ANTONI AGELET, a la Fundació
d’Estudis Superiors d’Olot. Tingué lloc a Olot.

1 d’abril de 2006
Els boscos madurs de la Garrotxa, sortida matinal,
guiada per JOAN MONTSERRAT i ANTONI AGELET, autors del
catàleg de boscos madurs de la Garrotxa.

8 d’abril de 2006
La Teixeda de Lliurella, a càrrec de SERGI VILA, al
Centre Cívic de Sant Jaume de Llierca. Tingué lloc a
Olot.

9 d’abril de 2006
La Teixeda de Lliurella (Sant Jaume de Llierca).
Sortida matinal, guiada per SERGI VILA, ambientòleg,
autor de l’estudi de la teixeda.

7 de maig de 2006
Introducció al reconeixement de les papallones
diürnes, a càrrec de RAFAEL CARBONELL i MIKE LOCKWOOD.
Tingué lloc a Olot.

21 de maig de 2006
Els rapinyaires diürns de Sant Feliu de Pallerols», a
càrrec de FRAN TRABALON. Tingué lloc a Olot.

9 de juny de 2006
Les plantes més amenaçades de la Garrotxa, a
càrrec de XAVIER OLIVER. Tingué lloc a Olot.

2 de juny de 2006
Com promoure la recerca naturalista, amb la
participació de MARTÍ BOADA, de la Universitat Autònoma
de Barcelona, JOAN PINO de la ICHN i JORDI SARGATAL, de
la Fundació Territori i Paisatge, i moderat per JOSEP VILA

de la DG ICHN. Tingué lloc a Olot.

16 de juny de 2006
El patrimoni geològic de la Garrotxa: amenaces i
protecció, a càrrec de LLORENÇ PLANAGUMÀ. Tingué lloc
a Olot.

30 de novembre de 2006
La iniciativa del gran connector natural europeu,
passant per la Garrotxa, a càrrec de JOSEP MARIA

MALLARACH. Tingué lloc a Olot.

27 de maig de 2006
Identificació de rapinyaires i conservació de les
seves poblacions, a càrrec de FRAN TRABALON. Tingué
lloc a Olot.

10 de juny de 2006
Els sons de la natura a la nit, a càrrec de RAFAEL

CARBONELL i BERNAT GARRIGÓS, de la DG ICHN.

16 de desembre de 2006
II seminari sobre el patrimoni natural de la Garrotxa.
Exposició de 17 treballs de recerca realitzats els últims
dos anys a la comarca, amb la participació de JORDI

ZAPATA, JOAN MONTSERRAT i JAUME FABREGÓ de l’ANEG,
FRAN TRABALON, JORDI NEBOT, RAFAEL CARBONELL i XAVIER

OLIVER, de la DG ICHN, JORDI CARRERAS i EDUARDO MATEOS

de la Universitat de Barcelona, ANTÒNIA CARITAT i LLUÍS

BENEJAM de la Universitat de Girona, JORDI PUIG de la
Diputació de Girona, MIKE LOCKWOOD, d’Oxygastra, i JORDI

CAMPRODON del Centre Tecnòlògic Forestal de Solsona.
Comptà amb 55 assistents.

Projectes

• Catàleg de briòfits de la Garrotxa
• Catàleg de flora amenaçada i/o protegida, comunitat

aquàtics i Jordi Badia i Efrem Batriu les plantes. Roser
Farrés i Núria Flor-Arnau van iniciar l’estudi de les
algues. Aquest treball coordinat pel Florenci Vallès
s’acabarà un cop fets els estudis microbiològics, que
està previst que l’equip de Josep Maria Gasol dugui a
terme al llarg del 2007.

El web
El medi natural del Bages, al llarg del 2006 ha incorporat
addicions i modificacions, el responsable de els quals
és Jordi Badia.

Participació a la plataforma Montsalat
Realització de l’estudi de la salinització de les aigües de
la conca del Llobregat causada per les explotacions
mineres de potassa. Responsable: Jordi Badia.

Direcció científica de la renovació i ampliació de la
sala de geologia i paleontologia del Museu Comar-
cal de Manresa. Responsables: Oriol Oms i Florenci
Vallès, amb la col·laboració de Josep Biosca.

Revisió i senyalització dels itineraris de natura de
Manresa, definits l’any 1998. Responsables: Lluís Len
i Florenci Vallès. Aquest projecte és un encàrrec de
l’Ajuntament de Manresa.

Cicle de sortides naturalistes, guiades pels membres de
la delegació a diferents indrets de la comarca d’Osona.

Gener de 2006
Cens d’ocells aquàtics hivernats

2 de febrer de 2006
Sortida de rastres a la neu al Coll de Port (Solsonès)

20 de maig de 2006
Sortida de formigues a Malla

11 de novembre de 2006
Sortida de reconeixement de bolets - Taradell

Altres activitats

• Exposició Natura d’Osona a l’Ajuntament de Vic i a
Centelles.

• Exposició de bolets en el marc de la setmana de la
Ciència de la UVIC

Projectes
• Projecte de restauració de basses agrícoles d’Osona
• Projecte d’estudi de rapinyaires d’Osona
• Cens de formigues d’Osona

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

Del 15 de març al 15 d’abril de 2006
Piccole Isole i campanya tardor a l’Aiguabarreig

29 i 30 de juny de 2006
Dins l’Escola d’Estiu del Voluntariat (EEV) a Lleida i
excursió pràctica al Baix Cinca «Tècniques per a obser-
var i recuperar la fauna i flora»

25 de juliol de 2006
II Congrés sobre Espais Naturals Interfronterers

26 i 27 de juliol de 2006
II Jornada de Descoberta del Patrimoni Natural: la
Franja de Ponent

Del 22 al 30 de juliol de 2006
Universitat de Ponent de les Ciències de la Natura,
a Seròs i Almatret (Segrià) i Mequinensa i Torrent de
Cinca (Baix Cinca) (Universitat Catalana d’Estiu).

Activitats de la delegació de la
Franja de Ponent

Juliol de 2006
13ens Campaments de Natura de l’Aiguabarreig

24 d’octubre de 2006
Primera Trobada de Planificació del Voluntariat Am-
biental a la Franja de Ponent, amb els caps de
l’Operació Aiguabarreig dels Minyons Escoltes i Guies
Sant Jordi de Catalunya, ICHN, Estació Biològica de
l’Aiguabarreig i diferents alcaldes.

Projectes

Estudi de la Biodiversitat de l’Aiguabarreig «Catalogació
i georeferenciació de la fauna i flora de la Reserva
Natural i l’EIN de l’Aiguabarreig». Primer any de recerca
dedicat als odonats, ropalòcers i ocells sobre SIG amb
quadrícules de 200 x 200 metres.

Sortides mensuals i activitats naturalistes a les
comarques de la Ribagorça, La Llitera, el Baix Cinca i el
Matarranya

ornítica i coleòpters saproxílics dels boscos madurs
de la Garrotxa

• Seguiment del cranc de riu autòcton a les conques del
Fluvià, de la Muga i el Ter

• Programa de conservació i millora dels rapinyaires
diürns de la Garrotxa

• Seguiment d’ocells d’interès de l’Alta Garrotxa
• Programa de seguiment i conservació de la flora

amenaçada
• Programa de seguiment i control de la flora invasora
• Catàleg de flora vascular al·lòctona de la Garrotxa
• Cartografia i tipificació de les rouredes de roure pènol

de la Garrotxa.



PRINCIPALS ACTIVITATS DUTES A TERME L’ANY 2006

31 de maig de 2006
Assemblea General ordinària, amb renovació de càrrecs
del Consell Directiu. En aquest acte es va nomenar soci
d’honor Josep Vigo i Bonada.

Assemblea

Sortides naturalistes

Sessions científiques

Avaluació del sistema del sistema d’espais naturals
protegits a Catalunya. Preparació dels articles dels
diferents grup de treball per a la publicació de l’estudi,
amb el suport de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa
Catalunya.

El jurat format per Moisès Guardiona, Joan Pino i Delfí
Sanuy, atorgà el Premi per a estudiants de la Institució
als treballs:

• Ecologia alimentària de la formiga argentina
(Linepithema humile) en ecosistemes naturals: activitat
d’extracció de melassa de Quercus suber i dieta
sòlida, de Sílvia Abril Meléndez.

• Contingut hídric de fulles i branquillons d’espècies
llenyoses del matollar mediterrani amb diferents
estratègies regeneratives post-incendi, de Sandra
Saura Mas.

8 d’abril de 2006
Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix (Ribe-
ra d’Ebre), guiada per PERE JOSEP JIMÉNEZ MUR, coordi-
nador de la Reserva Natural de Sebes – Grup de Natura
Freixe.

22 d’abril de 2006
Espai d’Interès Natural Cingles de Bertí (Vallès

Premis per a estudiants

Cicle de sortides El medi natural de la conca del
Llobregat

28 de gener de 2006
El massís de Garraf i el delta del Llobregat, guiada per
membres de la Delegació del Bages de la ICHN.

25 de febrer de 2006
La Puda de Montserrat i el Puigventós, guiada per
membres de la Delegació del Bages de la ICHN.

25 de març de 2006
Montserrat, guiada per membres de la Delegació del
Bages de la ICHN.

• 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.

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

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

Col·laboracions i participació

Activitats de la delegació del Bages

14 de febrer de 2006
Assembling the fungal tree of life: progress and
classification. Assessing fungal diversity of foliar
endophytes, a càrrec de FRANÇOIS LUTZONI, professor
associat del Departament de Biologia de la Universitat
de Duke (Durham, NC, Estats Units d’Amèrica). Tingué
lloc a la Facultat de Biologia, UB.

9 de març de 2006
Biogeografia i evolució dels rèptils i amfibis a la
Mediterrània occidental, a càrrec de SALVADOR

CARRANZA, investigador Ramón y Cajal, Departament de
Biologia Animal de la Facultat de Biologia de la UB.
Tingué lloc a la Universitat de Vic.

15 de març de 2006
Microespeciació i evolució vegetal a la Mediterrània
occidental: què coneixem i què ens cal conèixer, a
càrrec de JOSEP ROSSELLÓ, professor titular de la UV i
investigador de l’equip de biologia molecular del Jardí
Botànic de la UV. Tingué lloc a la Universitat de Girona.

29 de març de 2006
Nous mètodes en l’estudi de l’evolució: exemples
en les asteràcies, a càrrec d’ALFONSO SUSANA i JOAN

VALLÈS, Institut Botànic de Barcelona (CSIC) i Facultat de
Farmàcia de la UB. Tingué lloc a la Facultat de Farmàcia,
UB.

27 d’abril de 2006
El món vist amb vuit ulls: les aranyes com a model
per a l’estudi de la gènesi de la biodiversitat, a
càrrec de MIQUEL ÀNGEL ARNEDO, Investigador del Ramón
y Cajal, Departament de Biologia Animal de la UB.
Tingué lloc a l’IEC, Barcelona.

9 de maig de 2006
Introns del grup I com a marcadors moleculars en
els estudis de coevolució planta-fong, a càrrec de
MARI PAZ MARTÍN i JAVIER D. URIBEONDO, del Real Jardín
Botánico de Madrid. Tingué lloc a l’IEC, Barcelona.

23 de maig de 2006
Biogeografia a escala planetària; restes de la
colonització terrestre pels artròpodes al devonià, a
càrrec de GONZALO GIRIBET, professor associat al
Departament de Biologia d’Organismes i Evolutiva i al
Departament de Zoologia d’Invertebrats del Museu de
Zoologia Comparativa de la Universitat de Harvard. Tingué
lloc a l’IEC, Barcelona.

Dijous 16 de novembre de 2006
Sessió inaugural del curs 2006-2007. Estat ecològic

dels sistemes aquàtics a Catalunya, reptes i
problemes per a la gestió sostenible de l’aigua, a
càrrec d’ANTONI MUNNÉ, Àrea de Planificació per a l’ús
sostenible de l’aigua (ACA). Setmana Ciència.

Dimecres 29 de novembre de 2006
Canvis a curt i llarg termini en l’estat tròfic dels
embassaments dels rius Ter i Llobregat, a càrrec de
JOAN ARMENGOL, catedràtic d’Ecologia, Departament
d’Ecologia, UB; i de RAFAEL MARCÉ.

Dimarts 12 de desembre de 2006
Una visió general de l’estat dels rius espanyols, a
càrrec de MIQUEL ALONSO, cap de l’oficina de l’empresa
URS a Barcelona.

11 i 12 de febrer de 2006
El GPS i el SIG MiraMon: combinació de cartografia
amb captura i descàrrega de dades de camp, a
càrrec de LLUÍS PESQUER i EDUARDO LUQUE, Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de la UAB.
Tingué lloc a la UAB y a Collserola.

29 i 30 d’abril de 2006
Sistemes naturals del Parc Natural Regional del
Port del Comte (l’Alguer) i del Nord-Oest de
Sardenya, a càrrec de ANTONIO TORRE, biòleg, president
del Parc Natural Regional del Port del Comte, membre
de la Junta Regional de la Comissió de la Reserva de
l’Àrea Marina Protegida del Cap de la Caça - Illa Plana,
i CARLES SECHI, secretari de l’Obra Cultural de l’Alguer.
Tingué lloc a l’Alguer.

6 i 7 de maig de 2006
Els rèptils del delta del Llobregat, a càrrec de MARC

FRANCH, GUSTAVO A. LLORENTE i ALBERT MONTORI,
Departament de Biologia Animal de la UB. Tingué lloc al
Prat de Llobregat.

20 i 21 de maig de 2006
Biologia i conservació de l’ós bru, a càrrec de SANTIA-
GO PALAZÓN, Servei de Protecció de la Fauna, Flora i
Animals de Companyia de la Direcció General del Medi
Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya. Tingué lloc al Parc Nacional
d’Aigüestortes.

Seminaris, jornades
i conferències

28 d’abril de 2006
Commemoració del 30è aniversari de la publicació
del Llibre Blanc de la gestió de la natura als Països
Catalans. (ICHN - Fundació Territori i Paisatge de Caixa
Catalunya). Tingué lloc a la Fundació Territori i Paisatge,
Barcelona.

18 d’octubre de 2006
Jornada sobre la recerca i la gestió dels espais
costaners i marins protegits als Països Catalans.
Sessió conjunta ICHN - SCB. Tingué lloc a l’IEC, Barce-
lona.

30 de novembre de 2006
Canvi global: efectes i estratègies de gestió. Sessió
conjunta CREAF-SCB-ICHN, en el marc dels actes
commemoratius del primer centenari de l’Institut
d’Estudis Catalans. Tingué lloc a l’IEC.

Del 20 al 22 d’octubre de 2006
Congrés europeu d’experts en caròfits. Organitzat
pels experts en caròfits de la Universitat de Barcelona
amb el suport de la ICHN, amb l’objectiu de reunir tots els
investigadors que treballen amb caròfits, vius i fòssils, i
presentar els resultats dels treballs que s’estan duent a
terme.

21 i 22 de novembre de 2006
Jornades sobre el programes de seguiment de la
biodiversitat a Catalunya, organitzades conjuntament
amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l’Institut
Català d’Ornitologia i el Museu de Granollers-Ciències
Naturals.

15 i 16 de desembre de 2006
1es jornades de patrimoni natural i històric de
l’estany. Organitzades pel Consorci de l’Estany d’Ivars
i Vila-sana. Tingué lloc a Mollerussa.

Oriental), guiada per MARC MARTÍN i ANDREU SALVAT,
biòlegs.

13 de maig de 2006
Espai d’Interès Natural Estany d’Ivars i Vila-sana
(Pla d’Urgell), guiada per TONI COSTA, ambientòleg i
director tècnic del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-
sana.

28 de maig de 2006
Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa (Garrotxa),
guiada per RAFAEL CARBONELL, biòleg i naturalista.

• 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.

• I Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la
Garrotxa. Estat del coneixement. Actes del seminari
que tingué lloc el 17 de desembre de 2005 a Olot.
Aquesta publicació comptà amb el suport de la Secció
de Ciències Biològiques de l’IEC. 59 p.

22 d’abril de 2006
El torrent Salat d’Avinyó, la riera de Calders i les Tàpies
(Calders).

20 de maig de 2006
La resclosa de la sèquia de Manresa (Balsareny) i la
roureda de la Malesa (Sallent).

17 de juny de 2006
Les bòfies del Port del Compte i el clot de Vilamala
(Solsonès).

1 de juliol de 2006
El coll de Pal i la Tossa d’Alp.

II edició del curs sobre e medi natural de la conca de
Llobregat.

Sessions teòriques:

5 d’octubre de 2006
Els climes i els paisatges de la conca del Llobregat.

6 d’octubre de 2006
La fauna de la conca del Llobregat (vertebrats més
comuns i alguns invertebrats d’especial rellevància)

Sortides:

7 d’octubre de 2006
De l’aigua de Valls a l’aigua d’Ora

4 de novembre de 2006
El Picancel i la Portella

2 de desembre de 2006
Cardona, Súria i la riera de Guardiola

Els cursos sobre el medi natural de la conca del Llobregat
van ser impartits per FLORENCI VALLÈS i JORDI BADIA, amb
la col·laboració d’EFREM BATRIU, JOSEP BIOSCA i RAMON

SOLÀ. Aquests cursos formen part de l’oferta formativa
Aules de Cultura promoguda i patrocinada per
l’Ajuntament de Manresa.

Projectes

Introducció de la cigonya al Bages. Aquest projecte
es va iniciar l’any 2005 i compta amb el suport econòmic
i tècnic de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa
Catalunya. Durant el 2007 està previst alliberar les 16
cigonyes que el dia 1 d’agost de 2005 van ser portades
a un aviari d’uns 100 metres quadrats construït a Lluçà,
una masia de Santpedor. S’espera que aquestes
cigonyes, un cop alliberades, no migrin, perquè la
captivitat els acostuma a fer perdre l’instint migratori, i
fundin una nova població. Les descendents d’aquestes
cigonyes fundadores s’espera que migrin, però que
retornin al pla de Bages a la primavera. A més de la
Fundació Territori i Paisatge, han participat en la realització
del projecte Jordi Badia, Jordi Falip, Narcís Sala i Florenci
Vallès.

Estudi del torrent Salat d’Avinyó. El dia 24 de
novembre, a la UPC-Manresa, la major part dels
investigadors que treballen en l’estudi d’aquesta illa de
mar envoltada de terra va posar en comú les seves
dades per intentar relacionar-les. Al llarg del 2006, Oriol
Oms i els seus companys van estudiar l’estratigrafia de
l’entorn del torrent per intentar saber quin és l’origen de
la seva aigua salada. Josep Basas, Efrem Batriu i Xavier
de la Heras van fer anàlisis químiques de l’aigua i del
sediment, Mireia Vila va estudiar els macroinvertebrats

Els sistemes naturals de les planes de Son i la Mata
de València. La Fundació Territori i Paisatge de Caixa
Catalunya ha aprovat i encarregat a la ICHN l’estudi dels
sistemes naturals de les planes de Son.

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.

Estat del medi natural de Catalunya. Amb l’objectiu
d’avançar en l’establiment d’un sistema d’indicadors
realment significatius pel que fa a la biodivesitat i el medi
natural de Catalunya, s’ha iniciat aquest projecte amb la
col·laboració de la Fundació Territori i Paisatge.

Recull de noms catalans de plantes. La Institució
col·labora en aquest projecte de posta al dia i ampliació
del llibre de Francesc Masclans Els noms de les plantes
als Països Catalans. Aquest nou recull ja compta amb
gairebé 20.000 noms nous de plantes.

Catàleg dels invertebrats amenaçats de Catalunya.
S’ha començat a preparar una llista d’invertebrats
amenaçats amb l’objectiu de col·laborar amb el
Departament de Medi Ambient i Habitatge en l’elaboració
del futur decret de protecció dels invertebrats de
Catalunya. En aquest projecte hi participen els principals
experts en artròpodes i mol·luscs terrestres.

• És membre del Consell Consultiu del Parc de
Collserola

• És membre del Consell Consultiu de l’Espai Rural de
Gallecs

• Manté un conveni de col·laboració amb la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

• És una organització signant del Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat - Agenda 21 de Barcelona.

• 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 parti-
cipa com a representant del sector cientificotècnic.

• Participa en la constitució de l’Observatori de la
Sostenibilitat de Catalunya, juntament amb la
Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació
Fòrum Ambiental.

• Museu d’Història Natural de Catalunya. La Institució
Catalana d’Història Natural participa en el procés de
creació del Museu d’Història Natural de Catalunya.

• Participa com a entitat organitzadora al II Congrés
Forestal Català en la reunió del subcomitè
d’organització i logística d’aquest congrés que va tenir
lloc a Manresa.

• Parcipa en les Primeres Jornades d’Associacionisme
Català Transfronterer. organitzades per la Subdirecció
General  d’Associacionisme i Voluntariat del
Departament de Benestar i Família i el Consell Gene-
ral dels Pirineus Orientals.

Cursos naturalistes

Projectes

Publicacions


