
MEMÒRIA D’ACTIVITATS
DE L’ANY 2014

Filial de l’Institut d’Estudis Catalans
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Presidència: Joan Pino Vilalta 
Vicepresidència: Pere luque Pino 
Secretaria: Moisès Guardiola Bufí

Tresoreria: roser CaMPeny Valls

Vocalies: ÒsCar aloMar Kurz

 JauMe ayGuadé ayGuadé

 eulàlia CoMas laMarCa

 XaVier esCuté Gasulla

 Juli PuJade Vilar

 oriol oMs i lloBet

 delfí sanuy i Castells

Representant de les delegacions:
Delegació del Bages: florenCi Vallès sala

Delegació del País Valencià: Màrius Martínez Martí

Delegació d'Osona: GuilleM BaGaria Morató

Delegació de la Franja de Ponent: ànGel roMo díez

Delegació de la Garrotxa: XaVier oliVer i Martínez-fornés 
Delegació de la Serralada Litoral Central Jordi CorBera BenediCto

Delegat de l’IEC: JoaquiM GasálBez noGuera

Grups de treball: Oxygastra - Grup d’Estudi dels Odonats de Catalunya
 Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura
 Espais Naturals Protegits

Societats adherides: 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
 Objectiu Natura, Associació de Fotògrafs de Natura de Catalunya
 Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
 Museu de Ciències Naturals de Barcelona  

Societat Catalana d’Herpetologia 
Centre Excursionista de Terrassa 

Associació Montphoto 
Consorci dels Espais Naturals Protegits del delta del Llobregat

Associació Orquidològica de Catalunya
El Cau del Cargol 

Nombre de socis, a 31 de desembre de 2014: 1.001



Sessions científiques

14 de maig de 2014. De Pius Font i Quer a l’avenir: evo-
lució de l’etnobotànica a les terres catalanes, a càrrec de 
Joan Vallès (Universitat de Barcelona). Cicle «Recordant 
Pius Font i Quer». Tingué lloc a Manresa.

21 de maig de 2014. Les adaptacions ecològiques de les 
plantes del nostre entorn, a càrrec de JoseP Maria ninot 
(Universitat de Barcelona). Cicle «Recordant Pius Font i 
Quer». Tingué lloc a Manresa.

27 de maig de 2014. Les plantes exòtiques, de nouvin-
gudes a invasores, a càrrec de raMon Maria Massalles 

Cursos naturalistes

22 de febrer de 2014. Processat i optimització de fotografi-
es digitals, a càrrec d’alBert Masó, biòleg, professor, fotò-
graf de natura i assessor científic de National Geographic.

22 i 23 de març de 2014. Travessa geològica per la De-
pressió Central. De Montserrat al Port del Comte, a càrrec 
de JoseP BiosCa Munts, professor del Departament d’Engi-
nyeria Minera i Recursos Naturals de la UPC; i d’oriol oMs 
lloBet, professor de la Unitat d’Estratigrafia de la UAB. 

26 i 27 d’abril de 2014. Fauna herpetològica de Catalu-
nya, a càrrec de Joan Maluquer, biòleg, Societat Catalana 
d’Herpetologia-ICHN. JoseP Melero, biòleg, Societat Cata-
lana d’Herpetologia.

10 i 11 maig de 2014. Observació i identificació d’aràcnids 
al camp, a càrrec d’eduardo Mateos, Departament de Bio-
logia Animal de la UB.

17 i 18 de maig de 2014. Mol·luscs marins del litoral de la 
Plana. Aprendre a censar la biodiversitat, a càrrec d’Enric 
Forner, Ateneu de Natura.

30 i 31 de maig de 2014. Tècniques d’estudi de vertebrats 
al camp, a càrrec de daVid GuiXé, biòleg, Centre Tecnològic 
i Forestal de Catalunya.

28 i 29 de juny de 2014. Plantes d’alta muntanya. Diversi-
ficació en un medi limitat, complex i dinàmic, a càrrec de 
JoseP Maria ninot, botànic, UB.

5 i 6 de juliol de 2014. Els macroinvertebrats de les aigües 
dolces. Taxonomia, biologia i ecologia, a càrrec de Pere 
luque, biòleg, Museu de les Terres de l’Ebre, raül esCosa, 
director de l’Àrea de Serveis del CODE; i Montse Masia, 
cap de l’Àrea de Control de Plagues del CODE.

Recerca participativa

Durant l’any 2014 han continuat les activitats dels diversos 
grups de recerca participativa de la ICHN i de les seves 
delegacions i grups de treball, que són els següents:

• Orquídies del Ripollès
• Orquídies del Solsonès
• Ortòpters de la Garrotxa
• Flora de la Garrotxa
• Orquídies de la Garrotxa
• Papallones diürnes de la Garrotxa
• Seguiment de les libèl·lules de Catalunya
• Coleòpters florícoles del Vallès Occidental
• Orquídies d’Osona

PRINCIPALS ACTIVITATS DUTES A TERME L’ANY 2014

Assemblea general

25 de juny de 2014. Assemblea general ordinària, amb re-
novació de càrrecs del Consell Directiu i nomenament de 
Soci d’Honor de Lluís Paluzié Mir, en reconeixement de 
la seva tasca naturalista, la presentació del qual van fer 
Joandomènec Ros i Josep Germain.

Jornades i seminaris

29 de març de 2014. Jornada sobre la Conservació del 
Patrimoni Natural. Tingué lloc a l’IEC.
27 d’abril de 2014. Sortida matinal. Observació d’orquídi-
es a Begues (Baix Llobregat). Sortida conjunta Associació 
Orquidològica de Catalunya - ICHN.
18 de juny de 2014. Sessió Conjunta ICHN-SCB - Margalef 
i la Biodiversitat, coorganitzada per la Institució Catalana 
d’Història Natural i la Societat Catalana de Biologia, amb 
la col·laboració de la Universitat de Barcelona i l’Institut 
d’Estudis Catalans. La jornada emmarcada dins del cicle 
commemoratiu del desè aniversari de la mort de Ramon 
Margalef, va incloure les conferències Informació i biodi-
versitat en l’ecologia de Margalef, a càrrec de Jordi flos, i 
Informació i biodiversitat després de Margalef, a càrrec de 
salVador Pueyo i la intervenció de MerCè durfort.
22 al 27 de juny de 2014. Tenth International Congress on 
Rudist Bivalves, organitzat per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i 
la Institució Catalana d’Història Natural.

(Universitat de Barcelona). Cicle «Recordant Pius Font i 
Quer». Tingué lloc a Manresa.

18 de juny de 2014. Margalef i la Biodiversi tat, a càrrec 
de Jordi flos i salVador Pueyo (Universitat de Barcelona). 
Sessió conjunta entre la Institució Catalana d’Història Na-
tural i la Societat Catalana de Biologia. Tingué lloc a l’IEC.

17 de setembre de 2014, Un mundo a punto de desapa-
recer. Los dinosaurios pirenaicos, a càrrec de José iGna-
Cio Canudo, de la Universitat de Saragossa. Celebrada a 
Tremp.

19 de setembre de 2014. La recreació dels dinosaures, a 
càrrec de luis rey, il·lustrador. Tingué lloc a l’Ajuntament 
de Tremp

27 de novembre de 2014. Garanteixen el parcs naturals de 
Catalunya la protecció del patrimoni natural ? Com podrien 
millorar?, a càrrec de JoseP Maria MallaraCh.Tingué lloc al 
Centre Excursionista de Terrassa.



Activitats de la delegació del Bages

Sortides naturalistes 

Curs de sortides guiades a espais naturals de Catalunya 
dedicades a botànica, zoologia, ecologia i geologia, més 
un curs de botànica descriptiva. El conjunt d’aquestes 
sortides és una mostra representativa de la varietat d’am-
bients naturals catalans i de les diferents disciplines que 
estudien la natura, a càrrec de Jordi Badia, oriol oMs i 
florenCi Vallès.

Dins el cicle de sortides guiades, s’han dut a terme les 
sortides següents:
• 18 de gener del 2014. Les cales l’Estartit (Baix Empor-

dà).
• 15 de febrer del 2014. El passat miner i la flora del Car-

bonífer d’Ogassa (Ripollès)
• 15 de març del 2014. La serra de Llaberia (Baix Camp).
• 12 d’abril de 2014. De Santa Maria de Besora a Sant 

Pere de Torelló pel salt del Mir i el santuari de Bellmunt 
(Osona).

• 10 i 11 de maig de 2014. Reserva de fauna africana de 
Sigéan i les gorges de Galamús (Llenguadoc i Fenolle-
des (Catalunya Nord).

• 14 de juny de 2014. Collegats, el Museu de les Papallo-
nes de Catalunya i els salins de Gerri de la Sal.

• 12 de juliol de 2014. Tosa d’Alp (Berguedà), al Parc Na-
tural del Cadí-Moixeró.

• 11 d’octubre de 2014. Gósol, la font de Torrentsenta i el 
pont Cabradís (Berguedà).

• 8 de novembre de 2014. Les esquerdes de la Freixeneda 
(Osona, Garrotxa).

• 13 de desembre de 2014. De Manresa al coll d’Estena-
lles per la vall de la riera de Mura (Bages).

Actes commemoratius del 50è aniversari de la mort de 
Pius Font Quer
31 de maig de 2014. Caminada per l’anella verda de Man-
resa, tot visitant els seus espais d’interès botànic i reconei-
xent la vegetació.

25 d’abril de 2014. Commemoració del 50è aniversari de 
la mort de Pius Font i Quer. Va tenir lloc a l’Ajuntament de 
Manresa. Es tractà d’un homenatge a Pius Font i Quer, en 
el qual van intervenir l’alcalde Manresa, Valentí Junyent, 
Pere ruBió i JoseP Maria Mata, en qualitat d’antics profes-
sors de l’institut Pius Font i Quer de Manresa, JoseP ViGo i 
Bonada, botànic que conegué Font i Quer i que glossà la 
figura del mestre, raül font-quer, el nét del botànic, i Jo-
andoMèneC ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans.

Publicacions

Notícies de la Institució, números 111, 112, 113, 114, 115, 
116.

Butlletí de la ICHN, número 78.

Projectes

• Els sistemes naturals del delta del Llobregat. Estudi plu-
ridisciplinar sobre els sistemes naturals d’aquesta zona 
humida en el qual participen 20 equips diferents de recerca.

• Estratègia Catalana de Conservació de Flora (ECCF). Per 
encàrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural s’ha elaboratat i presentat 
l’Estratègia.

Col·laboracions i participació

• S’han fet diferents presentacions relacionades amb l’estudi 
de la natura i la seva conservació: Apassionats per la 
natura: Barcelona, Girona, Reus i Lleida; L’aportació dels 
ciutadans a la ciència: Montesquiu; Parcs naturals, realitat 
o ficció?: Sabadell; Paisatges retrobats: Solsona; etc. 

• Participa en les juntes rectores de diversos espais naturals 
protegits.

• Participa en diversos consells i comissions: Consell de 
Protecció de la Natura; Comissió de Política Territorial i 
Urbanisme de Catalunya; Consell Assessor de l’Observatori 
del Paisatge de Catalunya; Comissió per a la Sostenibili-
tat de les Terres de l’Ebre; Consell Científic Assessor del 
Parc Natural de Collserola; Comissió Tècnica de Boscos 
Singulars.

• És membre de la Xarxa Catalana de Custòdia del Territori.
• Té convenis de col·laboració amb l’Ajuntament del Prat 

de Llobregat, la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona.

• Ha signat el Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat - 
Agenda 21 de Barcelona.

Pàgines web

De la ICHN. Actualització permanent dels continguts del web 
de la Institució i de les seves delegacions i grups de treball.
De les sortides naturalistes. Durant l’any 2014 s’hi han 
incorporat els itineraris de Roca del Corb (Serra de Sant 
Honorat), Falgars d’en Bas (Collsacabra).
Dels grups de recerca participativa. Seguiment dels diferents 
grups de treball.

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

Projectes de conservació
Concurs fotogràfic de papallones. Aquest concurs fotogrà-
fic consisteix a cercari fotografiar, de l’1 de març al 31 de 
setembre de 2014.

Grups de treball
•	Custòdia del territori, coordinat per Carles Martorell.
•	Projecte basses, coordinat per JoseP roCa i Carles Mar-

torell.

11 de novembre de 2014. Sessió conjunta CREAF-SCB-
ICHN, amb el títol Què hem après dels incendis del 1994? 
Tingué lloc a l’IEC.



Grup de treball d’estudi dels odonats Oxy-
gastra

Han continuat les tasques relacionades amb l’Atles dels 
odonats de Catalunya.

Activitats de la delegació de la Garrotxa	

Grups de treball
•	Grup Orchis d’estudi de les orquídies: coordinat per Xa-

Vier BéJar. 
•	Grup d’estudi de papallones diürnes: coordinat per Jordi 

artola, Beth CoBo i MiKe loCKwood.
•	Grup de flora vascular: coordinat per XaVier oliVer.
•	Grup de flora amenaçada: coordinat per XaVier oliVer i 

Beatriu tenas.
•	Grup d’estudi dels ortòpters: coordinat per rafael Car-

Bonell.
•	Grup d’estudi dels ocells: coordinat per fran traBlon.
•	Grup d’estudi de les libèl·lules: coordinat per XaVier oli-

Ver.

Sessions i sortides divulgatives
22 de febrer de 2014. Presentació del projecte Atles de 
papallones diürnes de la Garrotxa.
26 d’abril de 2014. Visita comentada a la fageda i rodals de 
teix de les Olletes (la vall d’en Bas, la Garrotxa), a càrrec 
de Joan Montserrat i antÒnia Caritat.
27 d’abril de 2014. Sortida Descobreix la Moixina amb la 
teva càmera, a càrrec dels fotògrafs de Fotoformació, MarC 
hoMs i PePi CoMPte i els experts en fauna i flora de la ICHN.
1 de maig de 2014, de 10 a 14 h. Grup de flora. Plantes de 
Sant Feliu de Pallerols, a càrrec de XaVier oliVer. Trobada 
al Firal de Sant Feliu. 
11 de maig de 2014. Sortida de flora. Plantes de la Vall 
d’Hostoles, a càrrec de XaVier oliVer.
11 de maig de 2014. Grup d’orquídies. La Barroca. 
1 de juny de 2014. Grup d’orquídies. Bassegoda, a càrrec 
de XaVier BéJar.
15 juny de 2014. Grup d’orquídies. Pic de les Bruixes - 
Sant Marc, a càrrec de XaVier BéJar. 
29 de juny de 2014. Sortida matinal. Flora de la Garrotxa, 
a càrrec de XaVier oliVer.

29 de juny de 2014. Grup de flora. Plantes de Falgars, a 
càrrec de XaVier oliVer.
27 juliol de 2014. Ortòpters, a càrrec de rafael CarBonell.
6 i 7 de setembre de 2014. Ortòpters, a càrrec de rafael 
CarBonell.

La cooperació transfrontera com a eina de conserva-
ció de flora patrimonial del Pirineu (Andorra, Catalunya 
i França) Projecte transfronterer de Seguiment d’espècies 
de flora patrimonial dels espais naturals catalans (Ando-
rra, Catalunya i França) en el qual participen: la Federació 
de Reserves Naturals Catalanes i el Parc Natural Regio-
nal dels Pirineus Catalans (Govern de França), els Parcs 
Naturals de la Vall de Comapedrosa i de la vall del Sor-
teny i el Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (Govern 
d’Andorra), els Serveis Territorials de Girona de Medi Na-
tural, els Parcs Naturals de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró 
(Generalitat de Catalunya), l’Association Charles Flahault i 
la Institució Catalana d’Història Natural.

Programa Els líquens de la Garrotxa, a càrrec d’esteVe 
lloP.
• 5 d’abril de 2014. Els líquens dels alzinars.
• 18 de maig de 2014. Els líquens de fagedes i rouredes.
• 8 de juny de 2014. Els líquens de roques volcàniques.
• 13 de juliol de 2014. Els líquens de roques sedimen-

tàries.

Tertúlies Naturalístiques
16 de gener de 2014. Els ocells de la Garrotxa: Què en 
sabem?
13 de febrer de 2014. Les xarxes socials i les entitats na-
turalistes.
13 de març de 2014. El top 10: la llista negra de les plantes 
invasores de la Garrotxa.
10 d’abril de 2014. Els mamífers de la Garrotxa: Què en 
sabem?
8 de maig de 2014. Les migracions dels animals a la Ga-
rrotxa.
12 de juny de 2014. La biodiversitat a la comarca de la 
Garrotxa.
9 d’octubre de 2014. Invasions o colonitzacions: fauna i 
flora dels rius de la comarca de la Garrotxa.
13 de novembre de 2014. Els amfibis i els rèptils de la Ga-
rrotxa: Què en sabem?
11 de desembre de 2014. Els mol·luscs de la Garrotxa: 
cargols, llimacs i nàiades.

Sessions, seminaris i jornades
15 de febrer de 2014. VIII Seminari sobre patrimoni natural 
de la comarca de la Garrotxa. Tingué lloc a l’Institut Muni-
cipal de Promoció de la Ciutat, IMPC (Olot).

Publicacions
Lithodora. Novetats botàniques de la Garrotxa, 2011.
Annals de la delegació de la Garrotxa, núm. 6. VI Seminari 
sobre el Patrimoni Natural de la comarca de la Garrotxa, 
del 18 de febrer de 2012.
Memòria d’activitats de la delegació de la Garrotxa de la 
Institució Catalana d’Història Natural, 2014.

•	Projecte mussols, coordinat per laia GiMénez i Jordi Bau-
Cells.

•	Projecte gat salvatge, coordinat per raMon Pou i Jordi 
faus.

•	Atles d’orquídies d’Osona, coordinat per Jordi faus i da-
Vid Vilasís.

•	Grup de treball ornitològic, coordinat per Martí franCh.

Sortides i activitats
S’han realitzat diverses sortides sobre orquídies, odonats, 
ratpenats, bolets, etc. 
Cicle «Descobreix els sistemes aquàtics»
15 de març de 2014. Anellament científic d’ocells.
17 de maig de 2014. Les Orquídies.
24 de maig de 2014. El dia del peix viatger.
31 de maig de 2014. La vegetació de ribera.
26 de setembre de 2014. Els ratpenats.
11 d’octubre de 2014. La geologia i el fòssils.
25 d’octubre de 2014. Micromamífers i mamífers carnívors. 
15 de novembre de 2014. Els bolets.



C. del Carme, 47, 08001 Barcelona; tel.: 933 248 582; fax: 932 701 180
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Grup de treball Societat Catalana de Fotò-
grafs de Natura

Exposició de fotografia de natura argentina. Exposició de 
fotografia de natura argentina que portava per títol La Na-
tura, per sí, és art. La majoria eren d’aus de Sud-Amèrica. 
Exposada a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.
11 de febrer de 2014. Presentació de l’exposició Formes i 
textures de la natura. Exposada a la seu de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i a la Universitat de Lleida, al Centre Cultu-
ral i Biblioteca del Casino de Manresa, a la piscifactoria del 
Pont de Suert i, a la Secció de Ciències Naturals, al Centre 
Excursionista de Terrassa.

Exposició Montphoto 

29 d’abril de 2014. Inauguració de l’exposició Montphoto 
i presentació del llibre Inspirats per la natura, a càrrec de 
PaCo MeMBriVes. Exposada a l’IEC.

Sessions audiovisuals
2 de febrer de 2014. Fotografia i conservació, a càrrec de 
Joan de la Malla.

7 de maig de 2014. La natura d’Escòcia. Les Hèbrides en 
bicicleta, a càrrec de tato rosés, a l’IEC.

Grup de treball sobre Espais Naturals Pro-
tegits

Coordinació de la Comissió d’Espais Naturals de l’IEC.
Elaboració de l’informe Aportacions del Consell de Protec-
ció de la Natura, en relació amb les espècies protegides  i 
amenaçades amb el suport de la Secció de Ciències Bio-
lògiques de l’IEC. 
Participació en juntes rectores, consells i comissions re-
lacionades amb els espais naturals protegits: Alt Pirineu, 
Zona Volcànica de la Garrotxa, Aiguamolls de l’Empordà, 
Collserola,  etc.  
29 de març de 2014. Jornada La conservació del patrimoni 
natural de Catalunya: problemàtica, anàlisi i oportunitats. 
Posteriorment es van editar el resum i conclusions de la 
jornada.

Dimecres 15 d’octubre de 2014, a les 19 h, a la sala Pere 
Coromines de l’IEC. Sessió audiovisual. 10 anys sense el 
Dr. Margalef, a càrrec de MerCè durfort, raMon folCh i 
alBert Masó.

27 de novembre de 2014. La indústria del fred. Els pous de 
glaç, a càrrec d’ernest Costa.


