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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
DE L’ANY 2008

Filial de l’Institut d’Estudis Catalans

• 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.

Del 23 al 29 de juliol de 2007
IV Universitat Catalana d’Estiu de Ciències de la
Natura. Tingué lloc a Serós.

del 6 al 13 de juliol de 2008
Cinquena edició de la UCECN. Tingué lloc a
l’Aiguabarreig amb la seu central a la vila de Seròs i els
entorns de la Franja de Ponent, però paral·lelament, els
mateixos dies, la UCECN oferí cursos, conferències i
pràctiques naturalistes de camp a la ciutat de Lleida i al
Principat d’Andorra, gràcies a la col·laboració de l’Obra
Social i Cultural d’iberCaja, elCentre d’Estudis de la
Muntanya i la Neu d’Andorra i l’Institut d’Estudis Andorrans.

18 i 19 d’octubre de 2008
Seminari. Papallones: estudi, conservació i recurs
turístic, a càrrec de FERNANDO CARCELLER, GUILLEM CHACON,
DAVID FERNÀNDEZ, SANDRA LODER, MIKE LOCKWOOD, VIVIAN

SIEBERING i RAMON TREMOSA. Tingué lloc a Areny de
Noguera (La Ribagorça)i comptà am el suport de
l’associació Cistus.

Projectes

• Estudi de la Biodiversitat de l’Aiguabarreig (Baix Cinca)

Activitats de la delegació de la
Franja de Ponent

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.

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

Sessions científiques

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.

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.

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.

Projectes

• Catàleg de flora vascular de la Garrotxa.

• Programa de seguiment i conservació de la flora
amenaçada.

• 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.

• 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.

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

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

• Catàleg dels ocells de la Garrotxa.

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.

Activitats del grup de treball Societat
Catalana de Fotògrafs de la Natura

14 de maig de 2008
Cicle de projeccions de fotografia naturalista. El que
tenim i no podem perdre, a càrrec de FRANCESC MUNTADA.
Tingué lloc a l’IEC.

19 de juny de 2008
Cicle de projeccions de fotografia naturalista. Què hi ha
darrera les fotografies d’animals salvatges? Aven-
tures i desventures d’un fotògraf de natura, a càrrec
de JORDI BAS. Tingué lloc a l’IEC.

19 i 20 d’abril de 2008
III Jornades Odonatològiques del grup Oxygastra, a
càrrec de PAUL MÜLLER i de DAVID VILASÍS.Tingueren lloc al
Museu Comarcal del Montsià, a Amposta.

Col·laboracions en diversos projectes

• Es col·labora amb el projecte ArtroCat aportant les
referències bibliogràfiques de la base de dades
d’Oxygastra.

• 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, fent propostes sobre com utilitzar els
odonats com a bioindicadors.

Activitats del grup de treball
Oxygastra

25 de setembre de 2008
El riu és viu. El Llobregat des d’Abrera fins al Delta,
a càrrec de JOAN GUILLAMAT. Tingué lloc a l’IEC.

13 de novembre de 2008
Malvines, a càrrec de JORDI XAMPENY i ANTONI FERNÁNDEZ.
Tingué lloc a l’IEC.



PRINCIPALS ACTIVITATS DUTES A TERME L’ANY 2008

30 de juny de 2008
Assemblea general ordinària dels socis amb renovació
de càrrecs directius. Tingué lloc a l’IEC.

Assemblea

6, 7 i 8 de juny de 2008
Commemoració del 75è aniversari de la visita de la
ICHN a Menorca.

27 de maig de 2008
Propostes de la comunitat científica per a la
conservació dels prats, els conreus, les brolles i les
màquies de  Collserola. Trobada científica per valorar
l’interès natural dels prats, els conreus, les brolles i les
màquies de Collserola i debatre les mesures de
conservació i gestió necessàries per preservar aquests
valors naturals.Tingué lloc a la Sala Prat de la Riba de
l’IEC.

2 i 3 de juny de 2008
I Jornades Catalanes de Conservació de la Flora.
Organitzades per el DMAH, la Fundació Carl Faust i la
Universitat de Barcelona. Van tenir lloc a Blanes.

3, 4 i 5 d’octubre de 2008
Commemoració del 75è aniversari de la trobada
de la ICHN a Menorca

• Notícies de la Institució, números 73, 74, 75, 76, 77 i 78.

• Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,
núm. 74 (2006). 188 p.

• Les libèl·lules de la Garrotxa. Monografies de Patrimoni
Natural de la Garrotxa, 1. Delegació de la Garrotxa de
la ICHN.

24 de gener de 2008. La diversitat que «no es veu»:
praderies de posidònia, a càrrec de JORDI SÀNCHEZ,
CRAM. Tingué lloc a Les Cases d’en Puig, Ajuntament
del Prat de Llobregat.

14 de febrer de 2008. Entre l’aigua i la terra: reptes per
a la conservació dels amfibis als Països Catalans, a
càrrec de GUSTAVO LLORENTE, UB. Tingué lloc a l’IEC.

6 de març de 2008. Llacs i llacunes de Mongòlia: en
cerca de la memòria dels nostres paradisos lacustres
esteparis ibèrics perduts, a càrrec de MIQUEL ALONSO,
URS. Tingué lloc a la Universitat de Barcelona.

12 de març de 2008. Les invasions biològiques en el
medi marí. Exemples d’impactes i amenaces a la
Mediterrània Occidental, a càrrec d’ENRIC BALLESTE-
ROS, CSIC. Tingué lloc a la Facultat de Ciències de la
Universitat de Girona.

3 d’abril de 2008. Turisme ecològic i protecció de la
fauna. El cas dels goril·les, a càrrec de DOMINGO

RODRÍGUEZ TEIJEIRO, CTFC. Tingué lloc a l’ETSEA,
Universitat de Lleida.

14 de maig de 2008. Mirades: El que tenim i no podem
perdre, a càrrec de FRANCESC MUNTADA. Tingué lloc a
l’IEC.

20 de maig de 2008. Biodiversitat i canvi global: el cas
de les papallones, a càrrec de CONSTANTÍ STEFANESCU,
Museu de Granollers. Tingué lloc a la Facultat de
Ciències, UAB.

9 de desembre de 2008, a les 7 de la tarda, a la Sala Pi
i Sunyer de l’IEC.  Els boscos de Catalunya s’assequen?
Evidències recents, a càrrec de CARLES GRACIA,
Departament d’Ecologia, Facultat de Biologia,UB; Cen-
tre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF), UAB.

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. , a
càrrec de FLORENCI VALLÈS i JORDI BADIA, biòlegs, amb la
col·laboració puntual d’altres naturalistes experts en
temes concrets.

26 de gener de 2008.
El massís del Montgrí i Pals (Baix Empordà).

23 de febrer de 2008
El massís de Cadiretes i el jardí botànic Mar i Murtra de
Blanes.

29 de març de 2008
El vedat de Fraga i les llacunes salades de Bujaraloz.

26 d’abril de 2008
L’estany de Banyoles i el seu entorn.

17 de maig de 2008
La cova del Toll i la Sauva Negra

19 i 20 d’abril de 2008. Els grans simis fòssils de
Catalunya, a càrrec de SERGIO ALMÉCIJA i d’ISAAC

CASANOVAS, de l’Institut Català de Paleontologia. Tingué
lloc a l’Institut Català de Paleontologia, Sabadell.

24 i 25 de maig de 2008. Biologia i conservació del
trencalòs (Gypaetus barbatus), a càrrec d’ANTONI

MARGALIDA, Grup d’Estudi i Protecció del Trencalòs
(GEPT). Tingué lloc al Parc Nacional de Boí.

• 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

El jurat format per Roser Campeny i Valls, Pere Luque
i Pino i Joan Pino i Vilalta, atorgà el premi per a estudiants
de la ICHN al treball:

• El poblament vegetal del massís del Montgrí, les
illes Medes i l’antic estany de Sobrestany, de Miquel
Jover Benjumea.

• 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

7 de juny de 2008
El congost de Mont-rebei

5 de juliol de 2008
El massís del Carlit

11 d’octubre de 2008
D’Espinalbet a Peguera (Berguedà)

8 de novembre de 2008
El Collsacabra (Osona)

Sessions teòriques:

3 d’octubre de 2008
Website. El medi natural del Bages, a càrrec de JORDI

BADIA, biòleg.

24 d’octubre de 2008
Geologia i relleu de Catalunya, a càrrec d’ORIOL OMS,
geòleg.

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.

16 de març de 2008
Jornada d’anellament d’ocells a l’Avenc i lliurament de
premis de la Marató ornitològica hivernal d’Osona, a
Tavertet.

12 d’abril de 2008
Els ocells del Ter. Sortida ornitològica organitzada pel
Museu Industrial del Ter (MIT).

20 d’abril de 2008
Els amfibis de les basses d’Osona i el Projecte Basses
del GNO.

11de maig de 2008
El Salt del Mir i la seva fageda, Santa Maria de Besora.

11 de maig de 2008
Cicle de descoberta del Territori. El Salt del Mir i la seva
fageda, Santa Maria de Besora.

8 de juny de 2008
El Bosc del Llopart, espai amb acord de Custòdia del
Territori. Sortida conjunta amb la delegació de la Garrotxa.
Sant Pere de Torelló.

Projectes

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

Sessions científiques

Cursos naturalistes

Seminaris i jornades

Projectes

Col·laboracions i participació

Premis per a estudiants

Publicacions

Activitats de la delegació del Bages

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

28 i 29 de juny de 2008. Introducció als nudibranquis
i opistobranquis mediterranis, a càrrec de JOSEP M.
DACOSTA i MIQUEL PONTES, Grup d’Estudis de Mare
Nostrum; ENRIC MADRENAS, fotògraf submarí i GUILLEM

MAS, Nereo. Tingué lloc al Centre d’Estudis del Mar, de
Begur.

12 i 13 de juliol de 2008.  TIC’s a l’abast. La descoberta
de la natura amb el suport de les noves tecnologies
de la informació. ALFONS RASPALL (amb la col·laboració
de Joan Manel Riera, ENC).. Tingué lloc a l’Escola de
Natura del Corredor Ca l’Arenes, Dosrius.

20 i 21 de setembre de 2008. L’estudi dels arbres i les
fustes de Catalunya. Aplicacions de la dendrologia,
impartit per RAQUEL CARRERAS RIVERY, doctora en biologia,
especialista en conservació i identificació de la fusta; i
EVARIST MARCH I SARLAT, Botànic.

27 i 28 de setembre de 2008. Introducció a les
tècniques de cens de vertebrats terrestres, impartit
per SANTI MAÑOSA RIFÉ, doctor en biologia. Tingué lloc a
Olot.

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.

la protecció i la gestió de l’espai d’interès natural de
l’Alta Garrotxa.

• 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.

• 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.

• 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
definició del Museu d’Història Natural de Catalunya.

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

• 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.

• Participació en Festival Internacional del Film sobre
Insectes.

• 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

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

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

• Pla de gestió de la finca dels Cingles de l’Avenc

• Instal·lació de cartells informatius a l’EIN de Collsacabra

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.

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.

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

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

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

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

6 i 7 de novembre de 2007
Curs. Identificació d’espècies vegetals: flora prote-
gida.

8 de novembre de 2007
Sortida. Els arbres monumentals de Sant Feliu de
Pallerols.


