21 d’octubre del 2007
Sortida de Bolets a càrrec de JORDI BAUCELLS.
16 de desembre de 2007
Sortida d’Observació d’ocells a càrrec de MARTÍ
RODRÍGUEZ, en el marc de la Marató Ornitològica Hivernant
d’Osona.

20 de maig de 2007
Observació de rapinyaires al massís del Mont, Alta
Garrotxa.
2 de juny de 2007
Introducció a l’estudi dels peixos.
9 de juny de 2007
Observació d’aus d’alta muntanya.

• Catàleg de flora vascular, comunitat ornítica i coleòpters
saproxílics dels boscos madurs de la Garrotxa. El
projecte ha comptat amb el suport econòmic de
Fundació «La Caixa».
• Mapa de flora invasora de la Garrotxa.
• Cartografia digital de tàxons invasors.

16 de juny de 2007
Plantes amb flor de la Garrotxa: com identificar-les.

• Líquens dels boscos madurs de la Garrotxa. Aquest
projecte ha rebut l’ajut econòmic de la Secció de
Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans.

1 de juliol de 2007
Sortida. Anem a veure insectes.

• Cartografia i tipificació de les rouredes de roure pènol
de la Garrotxa.

Projectes

18 i 19 de setembre de 2007
Curs sobre Arbres i arbusts: I-Barcelona i Girona.

• Seguiment d’ocells d’interès de l’Alta Garrotxa per
encàrrec del Consorci de l’Alta Garrotxa.

• Projecte mussol. Instal·lació i control de caixes niu;
realització de censos i alliberament de polls.

18 i 19 d’octubre de 2007
Curs sobre Arbres i arbusts: II-Lleida i Tarragona.

• Catàleg dels ocells de la Garrotxa.

Premis
La Fundació Caixa de Manlleu, en la segona edició de la
convocatòria dels premis de Custòdia del Territori atorgà
el tercer premi al projecte Acord de Custòdia a la
finca Castell de Vilagelans (Gurb) del Grup Naturalistes
d’Osona, delegació d’Osona de la ICHN.

• Projecte basses. Elaboració i manteniment del catàleg;
Actuacions de restauració i conservació; Divulgació,
informació i col·laboració amb altres institucions
científiques.
• Custòdia del Territori. Elaboració del Pla Estratègic del
GNO i altres actuacions de custòdia.
• Projecte gralla. Recollida d’informació i bibliografia.
Publicacions
Des del desembre de 2006 fins a l’octubre de 2007 s’ha
publicat mensualment, al setmanari el 9Nou, un article
de temàtica naturalista.
Altres projectes

6 i 7 de novembre de 2007
Curs. Identificació d’espècies vegetals: flora protegida.
8 de novembre de 2007
Sortida. Els arbres monumentals de Sant Feliu de
Pallerols.
10 i 11 de novembre de 2007
Sortida. Boscos madurs de l’Alt Pirineu.
24 de novembre de 2007
Sortida matinal. Terratrèmols a Olot? El risc sísmic a
la Garrotxa.
1 de desembre de 2007
Sortida matinal. Introducció als fòssils de la Garrotxa.

• Presentació de l’avantprojecte de creació d’una zona
inundable vora el Gurri al terme municipal de Vic.

15 de desembre de 2007
Sortida organitzada dins del Seminari sobre Patrimoni
Natural de la Garrotxa.

• Realització de la Marató Ornitològica Hivernant
d’Osona (MOHO).

Sessions científiques

• Elaboració d’una Guia per a l’identificació de capgrossos.

4 de maig de 2007
Conferència «Polygala vayredae, planta endèmica
de la Garrotxa», a càrrec de SÍLVIA CASTRO, de la
Universitat d’Aveiro (Portugal). Amb la col·laboració de la
FES i l’ajuntament d’Olot.

Exposició de bolets a la Universitat de Vic. Amb
motiu de la Setmana de la Ciència, el GNO col·labora
amb la Universitat de Vic, en l’organització de l’exposició
de bolets.

26 de maig de 2007
Sortida científica sobre boscos vells, a càrrec del
CREAF, de l’ANEG i de la DG ICHN. Coorganitzada amb
el CREAF i l’ANEG.

• Participació en el cens d’ocells aquàtics hivernants de
Catalunya.

Activitats de la delegació de la
Garrotxa
Cursos i sortides naturalistes, a càrrec de diversos
membres de la delegació: JORDI ARTOLA, RAMON CROS,
Joan Font, Xavier Oliver i FRAN TRABALÓN.
21 d’abril de 2007
Sortida matinal. Observació d’aus a Beget.
6 de maig de 2007
Sortida matinal. Introducció a les orquídies.
13 de maig de 2007
Sortida naturalista pel Fluvià.

17 de novembre de 2007
Conferència. Els arbres monumentals de Sant Feliu
de Pallerols.
23 de novembre de 2007
Conferència. Terratrèmols a Olot? El risc sísmic a la
Garrotxa.
30 de novembre de 2007
Conferència i debat Un exemple de gestió de dades
de flora i vegetació: SilvaMc, a càrrec de MIQUEL
CAMPOS. Amb la col·laboració de la FES i l’Ajuntament
d’Olot.

Publicacions
• Notícies de la Delegació, número 1. Setembre 2007.
Delegació de la Garrotxa de la ICHN.
• Notícies de la Delegació, número 1. Setembre 2007.
Delegació de la Garrotxa de la ICHN.
• Lithodora, novetats botàniques de la Garrotxa, 2006.
Desembre 2007. Delegació de la Garrotxa de la ICHN.
• Annals de la delegació de la Garrotxa de la ICHN, 2.
Desembre 2007. Delegació de la Garrotxa de la ICHN.
• Les libèl·lules de la Garrotxa. Monografies de Patrimoni
Natural de la Garrotxa, 1. Delegació de la Garrotxa de
la ICHN.

Activitats de la delegació de la
Franja de Ponent
Del 23 al 29 de juliol de 2007
IV Universitat Catalana d’Estiu de Ciències de la
Natura. Tingué lloc a Serós.
Cursos internacionals de la Universitat Catalana d’Estiu
de Ciències de la Natura.
Projectes
• Estudi de la Biodiversitat de l’Aiguabarreig (Baix Cinca)

Activitats del grup de treball
Oxygastra
24 de novembre de 2007
II Jornada Odonatològica, amb l’assistència de diversos membres d’Oxygastra i del convidat d’honor, JAVIER
PÉREZ GORDILLO, responsable del projecte Life de protecció
d’artròpodes d’Extremadura. Tingué lloc a l’IEC.

Sortides de grup
28 d’abril de 2007
Sortida al Delta del Llobregat, guiada per MICHAEL
LOCKWOOD.
7 de juliol de 2007
Sortida a les terres de l’Ebre, guiada per PERE LUQUE i
ANTONI SERRA.
Filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Col·laboracions
naturalistes

amb

i

associacions

2 de juny de 2007
Sortida conjunta amb l’ADENC (Associació per la Defensa i Estudi de la Natura de Catalunya) al Riu Ripoll i
Torrent del Castelló.
15 de juliol de 2007
Sortida conjunta amb el Grup de Naturalistes d’Osona.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
DE L’ANY 2007

16, 17 i 18 de juliol de 2007
Participació a les jornades de protecció d’artròpodes
amenaçats, dins del programa europeu Life, que va tenir
lloc a Extremadura.
23 de juliol de 2007
A la Universitat Catalana de Ciències de la Natura, i dins
del curs, conferència i sortida de camp sobre Seguiment
i Estudi de la Fauna Invertebrada.
15 de novembre de 2007
Jornades sobre el patrimoni natural de Menorca,
realització d’una xerrada sobre els odonats
(tallanassos) del Parc Natural de s’Albufera des Grau.

Consell Directiu (del 19 de juny de 2007 al 30 de juny de 2008)
Presidència:
Vicepresidència:
Secretaria:
Tresoreria:
Vocals:

JOSEP PEÑUELAS I REIXACH
JOAN PINO I VILALTA
XAVIER ESCUTÉ I GASULLA
MARC MARTÍN I PÉREZ
ROSER CAMPENY I VALLS
MOISÈS GUARDIOLA I BUFÍ
PERE LUQUE I PINO
NÚRIA MORRAL I NADAL
ORIOL OMS I LLOBET
XAVIER SABATÉ I ROTÉS
DELFÍ SANUY I CASTELLS
FLORENCI VALLÈS I SALA

16 de novembre de 2007
Dins del context de la Setmana de la Ciència, es va
participar en les activitats programades pel Museu Comarcal del Montsià i el Parc Natural del Delta de l’Ebre
fent una conferència sobre el Canvi climàtic i els
odonats.
Col·laboracions en diversos projectes
• Es col·labora amb el projecte ArtroCat aportant les
referències bibliogràfiques de la base de dades
d’Oxygastra.
• En el projecte d’elaboració d’un article sobre la
bibliografia odonatològica d’Espanya, s’aporten les
dades corresponents a Catalunya.
• S’ha col·laborat en el projecte Invertebrats que
requereixen mesures de conservació a Catalunya,
realitzant l’apartat d’odonats.
• S’ha col·laborat en el projecte Estat del medi natural de
Catalunya, fen propostes sobre com utilitzar els
odonats com a bioindicadors.
Publicacions
S’han publicat set articles a partir del treball de camp de
2007 o de projectes personals dels membres
d’Oxygastra; també s’ha col·laborat en la realització de
la publicació Les libèl·lules de la Garrotxa de la delegació
de la Garrotxa de la ICHN.

Representant de la delegació del Bages:
Representant de la delegació del PaísValencià:
Representant de la delegació d’Osona:
Representant de la delegació de la Franja de Ponent:
Representant de la delegació de la Garrotxa:
Delegat de l’IEC:
Societats adherides:

Grups de treball

Nombre de socis:

Projectes
• Catàleg de flora vascular de la Garrotxa.
• Programa de seguiment i conservació de la flora
amenaçada.

grups

C. del Carme, 47, 08001 Barcelona; tel.: 933 248 582; fax: 932 701 180
Adreça electrònica: ichn@iec.cat; adreça d’Internet: http://ichn.iec.cat

FLORENCI VALLÈS I SALA
MÀRIUS MARTÍNEZ I MARTÍ
GREGORI CONILL
GUILLEM CHACÓN I CABAS
XAVIER OLIVER I MARTÍNEZ-FORNÉS
JOSEP VIGO I BONADA

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
Estació Biològica de l’Aiguabarreig
Associació Ibèrica de Mirmecologia
Associació Catalana de Malacologia
Oxygastra
Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura
994

PRINCIPALS ACTIVITATS DUTES A TERME L’ANY 2007
Assemblea
19 de juny de 2007
Assemblea general ordinària dels socis amb renovació
de càrrecs directius. Nomenament de Jaume Terradas
com a soci d’Honor. Semblança de la trajectòria
científica de Jaume Terradas, a càrrec de FERRAN
RODÀ; i conferència de JAUME TERRADAS sobre Una visió
evolutiva de la natura i la societat. Tingué lloc a l’IEC.

2 de juny de 2007
Introducció a l’estudi dels peixos, a càrrec de LLUÍS
ZAMORA, de l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universitat
de Girona. Coorganitzada amb l’Iinstitut d’Ecologia
Aquàtica de la UdG i amb la col·laboració de la Fundació
d’Estudis Superiors, Ajuntament d’Olot.
15 de novembre de 2007
Sessió inaugural Consilience: The Unity of
Knowledge, a càrrec d’EDWARD O. WILSON, professor
honorari i conservador del Departament d’Entomologia
del Museu de Zoologia Comparativa de la Universitat de
Harvard (EUA) i Premi Internacional Catalunya 2007.
Tingué lloc a l’IEC.

Sessions científiques
Sortides naturalistes
13 de febrer de 2007
Funcionalitat dels ecosistemes fluvials mediterranis,
a càrrec de FRANCESC SABATER, Departament d’Ecologia,
UB. Tingué lloc al Museu de Mataró.
28 de febrer de 2007
L’Observatori, 10 anys de seguiment d’indicadors
socioecològics a la conca de la Tordera, a càrrec
d’ARNAU URGELL i de ROSER MANEJA, Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals (ICTA), UAB. Tingué lloc a l’Aula
Magna de la Facultat de Biologia, UB.
15 de març de 2007
Capacitat d’autodepuració de rius mediterranis que
reben nutrients procedents de l’activitat humana.
El cas del riu Gurri a la Plana de Vic, a càrrec de GORA
CANALS MERSEBURGER, Departament d’Ecologia, UB.
Tingué lloc a l’Aula Magna de la Universitat de Vic.
29 de març de 2007
L’estany de Cal Tet: exemple de creació d’un estany
litoral al delta del Llobregat , a càrrec de PAU ESTEBAN,
Ajuntament del Prat del Llobregat. Tingué lloc a l’Aula
Magna de la UdG.
19 d’abril de 2007
Els rius catalans i la nova cultura de l’aigua: el cas
de Flix com a exemple, a càrrec de NARCÍS PRAT,
catedràtic d’Ecologia, UB. Tingué lloc a Cal Bofill,
Ajuntament de Torredembarra.
4 de maig de 2007
Polygala vayredae, planta endèmica de la Garrotxa,
a càrrec de SÍLVIA CASTRO, de la Universitat d’Aveiro
(Portugal). Amb la col·laboració de la Fundació d’Estudis
Superiors d’Olot. Tingué lloc a Olot.
8 de maig de 2007
Té sentit biològic fer tipologies d’ecosistemes?
Una reflexió a partir del cas dels estanys dels
Pirineus, a càrrec de J ORDI C ATALAN , professor
d’investigació del CSIC. Tingué lloc a la Universitat de
Lleida.
24 de maig de 2007
L’estat ecològic del riu Llobregat: la resposta dels
organismes davant la pressió humana, a càrrec de
CÈSAR GUTIÉRREZ, biòleg. Tingué lloc a les Cases d’en
Puig, Ajuntament del Prat de Llobregat.

21 d’abril de 2007
Espais d’Interès Natural Serra Llarga i Serra de
Bellmunt (Noguera), a càrrec d’ANTONI MAYORAL i ANDREU
SERÉS, biòlegs.
5 de maig de 2007
Espai d’Interès Natural Serra de Cardó (Ribera
d’Ebre), a càrrec de LAUREÀ GINÉ, biòleg.
19 de maig de 2007
Espai d’Interès Natural Serra de Montgrony
(Ripollès), a càrrec de FERRAN GONZÀLEZ, biòleg i naturalista, membre del GEDENA-Ripollès i de la ICHN.
16 de juny de 2007
Parc del Montnegre i el Corredor (Maresme), a
càrrec de JOAN MANEL RIERA, biòleg i coordinador de
l’Escola de Natura del Corredor.

Cursos naturalistes
24 i 25 de febrer de 2007
El GPS i el SIG MiraMon, a càrrec d’EDUARDO LUQUE i
LLUÍS COMAS Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals, UAB. Celebrat al Centre de Recerca Ecològica
i Aplicacions Forestals, UAB.
2, 5 i 9 de març de 2007
Curs introductori al programari Vegana,a càrrec de
XAVIER FONT i MIQUEL DE CÀCERES, Departament de Biologia
Vegetal, Facultat de Biologia, UB. Celebrat al Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, UAB.
24 i 25 de març de 2007
Conservant tot conreant; bases per a la custòdia
del territori en finques agràries productives - II
edició, a càrrec de JORDI PIETX i DAVID GIRALT, biòlegs,
Xarxa de Custòdia del Territori. Se celebrà al Seminari
de Vic.
14 i 15 d’abril de 2007
El mapa geològic, un recurs didàctic, a càrrec de
LLORENÇ PLANAGUMÀ, geòleg. Tingué lloc al Casal dels
Volcans de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Olot.

24 i 26 d’abril de 2007
Conservació i documentació de mostres vegetals:
els herbaris i les bases de dades de biodiversitat
vegetal, a càrrec de R OSER GUARDIA . CeDoc de
Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona.
Tingué lloc al Parc Científic de Barcelona.
12 de maig de 2007
La platja de Castelldefels, a càrrec de CARLES NOVELL
i JUAN CARLOS LÓPEZ, biòlegs. Tingué lloc a Castelldefels.
26 i 27 de maig de 2007
Biologia i conservació dels carnívors semiaquàtics
a Catalunya, a càrrec de TONI BATET, tècnic del Servei de
Fauna del Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya i de VICTÒRIA ASENSIO, Forestal Catalana. Centre de Fauna del Pont de Suert. Se
celebrà al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, Boí.

Projectes
• Els sistemes naturals de les Planes de Son i la Mata de
València. Estudi pluridisciplinar sobre els sistemes
naturals d’aquest sector pirinenc en el qual participen
21 equips diferents de recerca.
• Estat del Medi Natural de Catalunya. Projecte
d’elaboració d’un sistema d’indicadors per a avaluar
l’estat del medi natural de Catalunya pel que fa a la
biodiversitat.
• Recull de noms catalans de plantes. Projecte endegat
pel TERMCAT per tal de donar a conèixer els noms de
les plantes.
• Llibre vermell de la flora vascular de Catalunya. En
aquest llibre es recolliran les dades sobre l’estat de
conservació de les espècies rares, endèmiques i
amenaçades de Catalunya.
• Catàleg dels invertebrats amenaçats de Catalunya.
Elaboració d’un catàleg de les espècies que requereixen
mesures de conservació dels grups d’invertebrats
següents: mol·luscs, miriàpodes, odonats, ortòpters,
heteròpters, coleòpters i lepidòpters.
• Fundació Observatori per a la Sostenibilitat de
Catalunya. La ICHN participa en la creació d’aquest
observatori.

13, 14 i 15 d’abril de 2007
IX Seminari de Gestió Ambiental de la ICHN, L’Estany
d’Ivars i Vila-sana. Tingué lloc a l’Espai Cultural dels
Canals d’Urgell, de Mollerussa.

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

12 de maig de 2007
La riera de Calders

El 31 de maig i l’1 de juny de 2007
Jornades de l’Alta Garrotxa. Es varen celebrar a
Tortellà.

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

30 de juny de 2007
La serra d’Ensija

3 de desembre de 2007
Sessió conjunta CREAF-SCB-ICHN. Jornada sobre
fragmentació del territori i biodiversitat, tingué lloc a
la Universitat Autònoma de Barcelona.

• Participa com a entitat organitzadora al II Congrés
Forestal Català en el subcomitè d’organització i logística.

Cicle de Sortides naturalistes de llevant a ponent
de Catalunya de temàtica tant biològica com geològica
per donar a conèixer més indrets que tenen una natura
interessant, de llevant i cap a ponent de Manresa.

• Coordinació dels representants de l’IEC als espais
naturals protegits. Elaboració de l’informe
Representants de la comunitat científica en els
diferents organismes relacionats amb la conservació
de la natura a Catalunya.

18 d’octubre de 2007
Els climes i els paisatges de la conca del Llobregat

• Participació en Festival Internacional del Film sobre
Insectes.

20 d’octubre de 2007
La fageda de la Grevolosa i el Puigsacalm

I s’ha participat en les activitats següents:
24 de març de 2007
III Sessió Científica sobre Invertebrats i Medi
Ambient, organitzada amb el suport de l’Ajuntament de
Cervelló, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona i
el Departament de Medi Ambient i Habitatge i la
col·laboració de la ICHN. Tingué lloc a l’Ajuntament de
Cervelló.
Del 16 al 18 de juny de 2007
Primeras Jornadas sobre Artrópodos Amenazados,
a càrrec de membres d’Oxygastra. Tingueren lloc a
Cuacos de Yuste, Extremadura.

Col·laboracions i participació

13 de gener de 2007
14ena Sessió Conjunta d’Entomologia ICHN - SCL.
Tingué lloc a l’IEC.
19, 20 i 21 de març de 2007
Simposi Científic sobre gestió i conservació de
llacunes temporànies mediterrànies. Dins del marc
del Projecte LIFE Natura de «Restauració dels ambients
aquàtics de Porqueres i Banyoles». Organitzat pel
Consorci de l’Estany i la Universitat de Girona amb
col·laboració de la Institució Catalana d’Història Natural.
Tingué lloc a Banyoles.

El jurat format per Moisès Guardiola i Bufí, Joan Pino i
Vilalta i Delfí Sanuy i Castells, atorgà el premi per a
estudiants de la ICHN al treball:
• Estudis etnobotànics a la Vall de Camprodon (Alta
Vall del Ter, Pirineus), de Montse Rigat i Coll

• Notícies de la Institució, números 69, 70, 71, 72, 73 i 74.

• Participació en la Xarxa Catalana de Custòdia del
Territori.

• Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,
núm. 73 (2005). 188 p.

• 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.

• Conclusions del IX Seminari de Gestió Ambiental
L’Estany d’Ivars i Vila-sana, 7 p.

• 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.

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

Publicacions

Activitats de la delegació del Bages
Curs El Medi Natural de la Conca del Llobregat, a
càrrec de FLORENCI VALLÈS i JORDI BADIA, biòlegs, amb la
col·laboració puntual d’altres naturalistes experts en
temes concrets. Tingué lloc al Centre Cívic Selves i
Carner de Manresa.
Sessions teòriques:

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

27 de gener de 2007
La conca del riu Anoia

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

24 de febrer de 2007
La serra de l’Obac

• La Institució ha estat convidada a participar al Consell
Assessor de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.
• És membre de la Comissió per a la Sostenibilitat de
les Terres de l’Ebre, en la qual participa com a
representant del sector cientificotècnic.

19 d’octubre de 2007
Plantes silvestres comestibles de Catalunya

10 de novembre de 2007
La capçalera de la riera de Rajadell. Visita al cogulló de
Cal Torre, la font del Forn i el racó de ca la Magina.
1 de desembre de 2007
El Montseny

• 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.

• És membre del Consell Consultiu del Parc de
Collserola

Seminaris i jornades

Premis per a estudiants

2 de juny de 2007
Gresolet, la serra Pedregosa i Cercs

24 de març de 2007
Montserrat
Sortides:
21 d’abril de 2007
El cremat oest del Bages

Projectes
• Estudi interdisciplinari del torrent Salat d’Horta d’Avinyó
(Bages). Estudi dels sistemes naturals d’aquest torrent
en el qual participen diversos grups de recerca.
• Projecte de reintroducció de la cigonya al Bages. El 30
de març passat, com a continuació del projecte de
reintroducció de les cigonyes (Ciconia ciconia) al
Bages, va tenir lloc la festa d’alliberament de les 16
cigonyes que han estat a l’aviari de Santpedor des de
l’agost del 2005. Amb el suport de la Fundació Territori
i Paisatge de Caixa Catalunya.

Activitats de la delegació d’Osona
- Grup de Naturalistes d’Osona
18 de febrer de 2007
Sortida a Castellcir per observar els arbres
monumentals de la zona, a càrrec de RAMON POU i
CARLES MARTORELL, biòlegs.
25 de març de 2007
Sortida de descoberta dels Espais Agrícoles, a Malla,
a càrrec de JORDI BAUCELLS, del Grup Naturalistes d’Osona.
21 d’abril del 2007
Sortida a les Fagedes de Milany, a càrrec de CARME
CASAS, biòloga.
20 maig de 2007
Sortida a la recerca d’orquídies, a càrrec de CARLES
MARTORELL, biòleg.
15 de juliol de 2007
Sortida d’Odonats (espiadimonis, libèl·lules…) a càrrec
de DAVID VILASSÍS i PEP GARCÍA.
23 de setembre de 2007
Sortida als Sorreigs i Torrent de l’Infern, a càrrec de
CARLES MARTORELL.

