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Cursos naturalistes

10, 11 i 12 de maig de 2019. «La ciència marina actual 
sobre el territori del delta de l’Ebre», a càrrec d’Esther Gar-
cés i de Jordi Camp, Institut de Ciències del Mar. 

18 i 19 de maig de 2019. «Introducció a l’aracnologia», a 
càrrec de Miquel A. Arnedo, Adrià Bellvert i Marc Domè-
nech, Universitat de Barcelona.

25 i 26 de maig de 2019. «Reconeixement, mostreig i es-
tudi dels insectes de Catalunya», a càrrec de Victor Sarto, 
biòleg i farmacèutic. 

1 i 2 de juny de 2019. «Flora i vegetació de les serres li-
torals mediterrànies», a càrrec de José M. Blanco, biòleg, 
Universitat de Barcelona. 

7, 8 i 9 de juny de 2019. «El vulcanisme permo-carbonífer 
del Pirineu català», a càrrec de Joan Martí, professor d’in-
vestigació del CSIC.

Sortides tècniques a projectes de camp 

6 d’abril de 2019. «Seguiment de flora amenaçada de la 
Garrotxa», a càrrec de Xavier Oliver, Delegació de la Gar-
rotxa.

27 d’abril de 2019. «Projecte Gat Fer. Introducció en el 
trampeig fotogràfic i en l’observació de rastres com a me-
todologies de seguiment de grans mamífers salvatges», a 
càrrec de Ferran Sayol i de Marc Vilella, Delegació d’Oso-
na – Grup de Naturalistes d’Osona.

PRINCIPALS ACTIVITATS DUTES A TERME L’ANY 2019

Assemblea general

12 de juny de 2019. Assemblea general ordinària, amb re-
novació de càrrecs del Consell Directiu.

En el tanscurs de l’acte tingué lloc un homenatge a Ramon 
Folch pel qual se’l nomenà Soci d’Honor de la Institució. 
Glosà la seva figura Ramon Maria Masalles.

Jornades i seminaris

12 i 13 de setembre de 2019. «Genomics for Biodiversity 
Symposium», Organitzat conjuntament per l’Institut d’Estu-
dis Catalans, la Societat Catalana de Biologia i la Institució 
Catalana d’Història Natural, es presentà el projecte del 
Biogenoma de les espècies dels Països Catalans que han 
posat en marxa les tres entitats. Celebrat a la seu de l’IEC.

24 d’octubre de 2019. Jornada tècnica «Comunicació es-
tratègica per a les entitats ambientals», organitzada per la 
Xarxa per a la Conservació de la Natura, amb el suport de 
la ICHN i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. Se celebrà a l’IEC.

26 de novembre de 2019. XVI Jornada CREAF – SCB – ICHN, 
amb el títol «La crisi dels pol·linitzadors». Celebrada a l’IEC.

Projectes de recerca i treballs

Es participa al Catalan Biogenome Project. La Institució 
centra la seva participació en aquest projecte en la prepa-
ració del llistat de la biodiversitat i en tot allò relacionat amb 
l’obtenció de mostres.

Paral·lelament, però de manera independent es prepara el 
Catàleg de Biodiversitat de Catalunya, iniciant aquesta tasca 
en els grups següents: líquens, briòfits, mol·luscs, odonats, 
heteròpters i vertebrats.

Preparació d’un informe sobre recerca i gestió del medi 
natural pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Representació i participació

Participa en les juntes rectores de diversos espais naturals 
protegits: Alt Pirineu; Aigüestortes i Estany de Sant Mauri-
ci; Aiguamolls de l’Empordà; Cadí-Moixeró; Zona Volcàni-
ca de la Garrotxa; Collserola; Capçaleres del Ter i el Fre-
ser; Alta Garrotxa. 
Participa en diversos consells i comissions: Consell de 
Protecció de la Natura; Comissió de Política Territorial i Ur-
banisme de Catalunya; Consell Assessor de l’Observatori 
del Paisatge de Catalunya; Comissió per a la Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre; Comissió Tècnica de Boscos Sin-
gulars; Consell de Caça; Consell de Pesca.
Assumeix la coordinació dels representants de l’IEC i de 
les seves societats filials en espais naturals protegits i co-
missions relacionades amb la conservació de la natura i el 
medi ambient.

Col·laboracions i participació
 
Del 4 al 7 de setembre de 2019. «XXIII Biennal de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural». En aquesta edició 
comptà amb la col·laboració del Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona (MCNB), l’Institut de Ciències del Mar (ICM) i 
la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN).

22 d’octubre de 2019. Seminari «El patrimoni geològic en la 
gestió del territori», al CEINR de Ribes de Freser.

11 de maig de 2019. «Projecte Fonts», a la vall de l’Espi-
nal, Argentona, a càrrec de Marcos Fernández i de Jordi 
Corbera, Delegació de la Serralada Litoral Central.

29 de juny de 2019. «Seguiment d’indicadors ambientals a 
la fageda de l’Avenc (Tavertet)» i «Seguiment de ratpenats 
forestals amb l’estudi d’ultrasons i la captura científica», 
a càrrec de Jaume Soler, Dàurica, Serveis Ambientals i  
Biodiversitat.

10 i 11 d’agost de 2019. «Seguiment del gall fer al Solso-
nès», al Port del Comte (el Solsonès), a càrrec de David 
Guixé. 



Recerca participativa

Durant l’any 2019 les activitats dels diversos grups de re-
cerca participativa de la ICHN i de les seves delegacions i 
grups de treball, que són els següents:
• Els ortòpters de la Garrotxa  
• La flora vascular de la Garrotxa i el Ripollès 
• El líquens de la Garrotxa 
• Els briòfits de la Garrotxa 
• Els fongs de la Garrotxa 
• Flora amenaçada de la Garrotxa i el Ripollès  
• Les orquídies d’Osona 
• Les papallones d’Osona 
• Les orquídies de la Noguera 

Publicacions

Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana 
d’Història Natural, números: 141 (gener - febrer de 2019), 
142 (març - abril de 2019), 143 (maig - juny de 2019) i 144 
(juliol - agost de 2019), 144 (juliol - agost de 2019), 145 
(setembre - octubre de 2019), 146 (novembre - desembre 
de 2019).
Els sistemes naturals del delta del Llobregat, número 19 
dels Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural. 23 
articles de diferents especialistes.

6 de febrer de 2019, presentació del llibre Els sistemes 
naturals del delta del Llobregat, a la sala d’actes del Cèn-
tric Espai Cultural, al Prat de Llobregat.

Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 
82.
Les orquídies del Solsonès. Editat per la ICHN, el Grup de 
Natura del Solsonès i el Centre d’Estudis Lacetans.

12 d’abril de 2019, a la sala Homilies d’Organyà de bi-
blioteca de Solsona, presentació del llibre Les orquídies 
del Solsonès. 

Presentació de la Col·lecció Maluquer de guies de camp, 
amb el suport de la ICHN.

5 de març de 2019. Presentació de la Guia d’Heteròpters 
de Catalunya, de Marta Goula, Marcos Roca-Cusachs i 
Víctor Osorio.

Pàgines web

Actualització permanent dels continguts del web de la Ins-
titució i de les seves delegacions i grups de treball.

Actualització i seguiment del web de la Societat Catalana 
de Lepidopterologia.

Delegació del Bages

Sortides naturalistes 
Es van realitzar les sortides naturalistes següents, guiades 
per Jordi Badia i Florenci Vallès, biòlegs, i Oriol Oms, geò-
leg. Es van dur a terme les sortides següents:
19 de gener de 2019. El cap de Begur (el Baix Empordà). 
16 de febrer de 2019. El pla de Roques Albes i Fucimanya 
(el Bages).
16 de març de 2019. El puig de Solterra o de les Formi-
gues des de Sant Hilari Sacalm (la Selva).
23 de març de 2019. El puig de Solterra o de les Formi-
gues des de Sant Hilari Sacalm (la Selva).
13 d’abril de 2019. Las Ripas de Ballobar (el Baix Cinca).
18 de maig de 2019. La plana de la Cerdanya a Bellver (la 
Cerdanya).
Del 21 al 24 de juny de 2019. El Périgord (França).
20 de juliol de 2019. Vall de Sorteny i l’Estanyó (Andorra).
5 d’octubre de 2019. El Roc d’Auró i el Cogulló d’Estela, 
des del santuari de Corbera (el Berguedà).
9 de novembre de 2019. El riu Ges, de Sant Pere de Tore-
lló a Vidrà (Osona).
14 de desembre de 2019. De Moià a Castellterçol per les 
rieres de Marfà i Fontscalents (el Moianès).

És membre de la Xarxa de Conservació de la Natura.
Ha signat el Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat-
Agenda 21 de Barcelona.
Col·labora amb les institucions signatàries de la Declara-
ció a favor del patrimoni natural de Catalunya en el segui-
ment del seu compliment i en la realització d’altres activi-
tats conjuntes.

11 de setembre de 2019. En el marc de la 37a edició de 
la Setmana del Llibre en Català, presentació de la Col-
lecció Maluquer de Guies de camp (flora i fauna), editada 
per Brau Edicions.

Delegació d’Osona - Grup de Naturalistes 
d’Osona

Sortides naturalistes guiades
Conjuntament amb el Centre d’Estudis dels Rius Mediter-
ranis del Museu del Ter, es van organitzar les sortides se-
güents:
2 de març de 2019. Anellament científic d’ocells.
23 de març de 2019. Taller Petits paleontòlegs.
6 d’abril de 2019. Taller pràctic sobre La història geològica 
d’Osona a través de les seves roques.
27 d’abril de 2019. Els insectes, la biodiversitat que no es 
veu.
4 de maig de 2019. Els amfibis i els altres habitants de la 
bassa.
11 de maig de 2019. Riu 4.0.
25 de maig de 2019. Flora i vegetació.
1 de juny de 2019. Bioblitz Osona.
29 de juny de 2019. Les papallones
13 de juliol de 2019. Les libèl·lules.
21 de setembre de 2019. La geologia i els fòssils. Desco-
berta de l’escull coral·lí de Collsuspina a Moià.
27 de setembre de 2019. Nit dels ratpenats.
5 d’octubre de 2019. Dia Mundial dels Ocells.
19 d’octubre de 2019. Descobrim el que trepitgem!
9 de novembre de 2019. Els bolets.



Delegació de la Serralada Litoral Central

Tronades cientificonaturalistes
6 de febrer de 2019. «Els petits gestos són poderosos! 
Restauració dels boscos marins», a càrred de Núria Vila-
drich de l’Institut de Ciències del Mar, CSIC.

13 de març de 2019. «Messi y Ronaldo nos explican para 
qué sirve la biodiversidad», a càrrec de Cayetano Gutiér-
rez Cánovas del Departament de Biologia Evolutiva, Eco-
logia i Ciències Ambientals, UB.

3 d’abril de 2019. «Hidrats de metà: foc en el gel», a càrrec 
de Maria De La Fuente, del National Oceanographic Cen-
ter, University of Southampton.

8 de maig de 2019. «Els seguiments de la biodiversitat a 
llarg termini, una eina per a la gestió i la conservació», a 
càrrec de Joan Real.

5 de juny de 2019. «Els orígens de l’agricultura i el futur de 
la seguretat alimentària», a càrrec de Catherine Precce.

3 de juliol de 2019. «La introducció de la gambúsia per al 
control de mosquits: una amenaça innecessària per al ser-
vei ecosistèmic natural», a càrrec d’Oriol Cano.

Projectes
Gat fer. Des de l’any 2018 es du a terme el Projecte Gat 
Fer a la Serralada Litoral Central. L’objectiu del projecte és 
instal·lar càmeres de mostreig fotogràfic per intentar deter-
minar si és present a diferents zones de les serralades del 
Montnegre i el Corredor. 
Fonts. L’objectiu del projecte és el de conèixer quin és 
l’estat en què es troben les fonts de Catalunya, mitjançant 
l’anàlisi fisicoquímica de les seves aigües i la identificació 
de les comunitats de briòfits que s’hi estableixen.
35ena Exposició de Bolets
Del 9 al 15 de novembre de 2019, exposició a la plaça de 
l’Ajuntament de Mataró.

Activitats complementàries:
9 de novembre de 2019. Sortida 35a exposició de bolets 
del Maresme a buscar bolets per a l’exposició.
17 de novembre de 2019. Taller «Bolets tintoris. Aprofitem 
els bolets per tenyir llana!»

Seminari «Els elements endreçats: la taula periòdica i 
els seus misteris»
Del 5 al 28 de març de 2019. Durant aquest cicle de confe-
rències i tallers organitzat per la Delegació de la Serralada 
Litoral Central (ICHN) i la Direcció de Cultura de l’Ajunta-
ment de Mataró per celebrar l’Any Internacional de la Taula 
Periòdica dels Elements Químics (IYPT 2019), es tractà 
com s’originen aquests elements, per què els fem servir i 
quin paper juguen a la natura. Les sessions es van impartir 
a la sala d’actes de Can Palauet (Mataró):
5 de març de 2019. «La química vista en dues dimensions. 
150è aniversari de la taula periòdica», a càrrec de Pere 
Grapí, del Centre d’Història de la Ciència, UAB.
7 de març de 2019. «El carboni, l’esquelet de la vida», a 
càrrec de Javier Casado, del Departament de Bioquímica i 
Biomedicina Molecular, UB
14 de març de 2019. «Els colors en la taula periòdica», a 
càrrec de Tura Puigvert.
16 de març de 2019. Taller «La descoberta de la taula peri-
òdica», a càrrec de Marc Boada, de l’Associació Pèndulum
19 de març de 2019. «El fòsfor, constructor d’ecosiste-
mes», a càrrec de Jordi Sardans, del CREAF
21 de març de 2019. «Per què hi ha tants metalls a la taula 
periòdica?», a càrrec de Claudi Mans, Departament d’En-
ginyeria Química i Química Analítica, UB.
23 de març de 2019. Taller «La taula periòdica», a càrrec de 
Pol Bartrès, del Laboratori d’Aprenentatge Científic (LAC).
26 de març de 2019. «El nitrogen, de ser un element li-
mitant a esdevenir un problema ambiental», a càrrec de 
Eugènia Martí, del Centre d’Estudis Avançats de Blanes, 
CSIC.
27 de març de 2019. «On trobem a la natura els elements 
rars de la taula periòdica», a càrrec de Joan Carles Mel-
garejo, del Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i 
Dipòsits Minerals, UB.

Publicacions
Revista L’Atzavara, número 29 «Tempus fugit», coeditat 
amb la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró. Re-
cull les ponències del seminari homònim celebrat entre el 
març i l’abril de 2018.

Delegació de la Garrotxa 

Les activitats, que en general van tenir lloc al Centre Cultu-
ral els Catòlics (Olot), van ésser les següents:

Viatges naturalistes pel món
Cicle de xerrades de diferents indrets del món per donar-ne 
a conèixer la flora, la fauna, la geologia o el paisatge. 
5 d’abril de 2019. «Viatge naturalístic pel NE d’Austràlia», 
a càrrec de Xavier Oliver.

XIII Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de 
la Garrotxa
23 de febrer de 2019. S’hi van presentar les ponències 

Projectes
Gat fer. El principals objectius d’aquest projecte són co-
nèixer millor la distribució geogràfica d’aquesta espècie i 
estimar la densitat de la població i estudiar el grau d’intro-
gressió genètica causada per la hibridació. Projecte inicial-
ment previst a Osona, s’ha estès a altres zones properes i 
ha estat a la base de la creació d’un grup de treball sobre 
carnívors de Catalunya. 
Atles d’orquídies d’Osona. Projecte de recerca participa-
tiva nascut l’any 2013, amb l’objectiu recollir dades per a 
conèixer la distribució i la fenologia de les orquídies silves-
tres d’Osona. Aquest projecte se suma a projectes similars 
en marxa en altres comarques: la Garrotxa, el Ripollès i el 
Solsonès. El resultat final del projecte serà la publicació de 
l’atles de les orquídies silvestres de la comarca d’Osona.
Fonts. Seguint l’exemple de la Delegació de la Serralada 
Litoral Central, es du a terme a la comarca d’Osona l’estudi 
de l’estat de les fonts naturals mitjançant l’anàlisi fisicoquí-
mica de les seves aigües i la identificació de les comunitats 
de briòfits que s’hi estableixen.
Des de la plataforma Ornitho ha començat el procés d’im-
portació de dades dels estudis comarcals ―començant 
per les obtingudes a Osona― per aconseguir fer públiques 
totes les dades obtingudes.



següents:
«Catàleg dels fongs de la Garrotxa», a càrrec de Miquel À. 
Pérez-De-Gregorio.  
«Seguiment de la flora invasora de la Garrotxa 2007-
2018», a càrrec de Xavier Oliver.
«El boix: problemàtica i gestió», a càrrec de Joan Mont-
serrat.
«Aportacions al Catàleg de flora vascular de la Garrotxa, 
2018», a càrrec de Neus Villegas.
«Noves dades de mosquits dels fongs (Diptera: Mycetophi-
lidae i Keroplatidae) i llista actualitzada de Catalunya», a 
càrrec de Rafael Carbonell i Peter J. Chandler. 
«Seguiment per observació focal i estima poblacional d’una 
població perifèrica de Calotriton asper (Dugès, 1852) a la 
Garrotxa (Catalunya)», a càrrec de Fernando Loras. 
«Primeres dades de reproducció de la merla blava Monti-
cola solitarius a la Garrotxa», a càrrec de Fran Trabalon.

Sortides de camp 
25 de març de 2019. Els amfibis de la Garrotxa, amb l’her-
petòleg Xavier Béjar. Es va organitzar conjuntament amb 
l’ANEGx. 
7 i 21 d’abril de 2019. Reconeixement d’aranyes a partir de 
fotografies: es poden conèixer les aranyes a través d’una 
imatge?, a càrrec de Rafael Carbonell. 
22 d’abril de 2019. Briòfits de la Garrotxa mediterrània, a 
càrrec de Miquel Jover.
28 d’abril de 2019. Els ocells del pla de la Pinya (vall d’en 
Bas), a càrrec de Fran Trabalon. 
6 de maig de 2019. Briòfits de la Garrotxa humida, a càrrec 
de Miquel Jover.
5 i 6 de juliol de 2019. Els principals grups de pol·linitzadors 
i els pol·linitzadors de la Moixina, on, quan i com observar-
los i fotografiar-los, a càrrec de Luís Oscar Aguado.
2 d’agost de 2019. Observació i estudi de papallones noc-
turnes, al Parc Nou, la Moixina i el Pla de Llacs, activitat 
emmarcada a l’European Moth Night.
5 d’octubre de 2019. Els briòfits de l’Alta Garrotxa, a càrrec 
de Miquel Jover.
12 d’octubre de 2019. Sortida fotogràfica de reconeixe-
ment de líquens pels voltants d’Olot, a càrrec d’Esteve 
Llop, especialista en líquens, professor de la Universitat 
de Barcelona, i autor del Catàleg de líquens de la Garro-
txa, organitzada conjuntament amb el Museu dels Volcans, 
dins les Jornades Europees del Patrimoni.
19 d’octubre de 2019. Els briòfits de la Garrotxa, a càrrec 
de Miquel Jover, de la UdG.
26 d’octubre de 2019. Els briòfits de la Garrotxa. Maià de 
Montcal, a càrrec de Miquel Jover.
2 de novembre de 2019. Sortida per conèixer els fongs de 
l’Alta Garrotxa, pels voltants d’Oix, a càrrec de micòlegs de 
l’Associació Micològica Joaquim Codina. 
9 de novembre de 2019. Els briòfits de la vall d’Hostoles, a 
càrrec de Miquel Jover. 
30 de novembre de 2019. Els fongs de la Garrotxa, a càrrec 
de micòlegs de l’Associació Micològica Joaquim Codina.
15 de juny de 2019. Visita a les poblacions de teixos de 
La Cot per apreciar teixos aïllats i rodals de teixos dins el 
bosc mixt i la fageda del vessant nord, a càrrec d’Antònia 
Caritat Compte. 

Grup de treball Societat Catalana de Fotò-
grafs de Natura

 
Exposicions
1 de març de 2019. Inauguració de l’exposició «Focus on 
birds», i conferència «L’estat de l’avifauna a Catalunya», 
a càrrec de Fran Trabalón, ornitòleg i coautor dels llibres 
Guia de camp dels ocells a Catalunya i Rapinyaires de Ca-
talunya. Museu Arxiu de Vilassar. 

De l’1 al 30 de juny de 2019. «Pere Ignasi Isern: l’home i la 
natura», a l’Espai Cal Marquès de Camprodon.

Sessions audiovisuals
23 i 24 de febrer de 2019. «Record dels socis que ens 
han deixat: Joan Astor, Joan Canals, Juan Santos i Pere 
Ignasi Isern», conjuntament amb l’Associació Montphoto. 
Celebrada a Santa Coloma de Farners.
15 de març de 2019. «1000 cups of tea: records del Cha-
pursan», a càrrec de Marta Bretó i Tato Rosés. Celebrada 
al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.
7 de maig de 2019. «Seguint les petjades del lleopard de 
les neus», a càrrec d’Oriol Alamany. Tigué lloc a l’IEC.
18 de juny de 2019. «1oo anys de Margalef. El rostre humà 
d’un ecòleg revolucionari», a càrrec de Josep Maria Ca-
marasa, Mercè Durfort, Ramon Margalef Mir i Albert Masó. 
Celebrada a l’IEC.
27 de novembre de 2019. «Tècniques de la fotografia d’or-
quídies silvestres i els seus processos», a càrrec de a càr-
rec de Lluís Salvador, Jordi Prat i Joaquim Reberté. Tigué 
lloc a l’IEC.

Grup de treball Grup Orquidològic de  
Catalunya

Conferències i sortides divulgatives
8 de febrer de 2019. Presentació del projecte «Atles 
d’orquídies de l’Anoia», a l’Adoberia Bella d’Igualada.
4 d’abril de 2019. Xerrada- presentació de l’exposició «Les 
orquídies silvestres de Catalunya», a càrrec de Jordi Prat 
Flamarich. tingué lloc a la biblioteca d’Artés.
15 de juny de 2019. Sortida orquidològica per la Noguera, 
organitzada pel Grup de Natura Terres de Ponent i el GOC-
ICHN.

Participació en la Xarxa Transfronterera FloraCat.
Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra. El 
projecte és liderat per la Federació de Reserves Naturals 
Catalanes i, a més de la Delegació de la Garrotxa, hi parti-
cipen les institucions següents: Parc Natural Regional dels 
Pirineus Catalans, Associació de Naturalistes de l’Arieja, 
Universitat de Perpinyà, Departament de Territori i Soste-
nibilitat i Institut d’Estudis Andorrans.

Publicacions
Annals de la delegació de la Garrotxa, núm. 8 (Seminari 
sobre el patrimoni natural de la Garrotxa, 2016).
Lithodora, novetats botàniques de la Garrotxa, 2015. 
Itineraris botànics per la Moixina. Emmarcada en el pro-
jecte de Recuperació de la roureda humida de la Moixina, 
amb el suport de la Diputació de Girona.
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Grup de treball Felis, Grup de recerca en 
carnívors de Catalunya

Constituït com grup de treball de la ICHN el mes de maig 
de 2019, té per objectiu promoure el coneixement sobre 
els mamífers carnívors de Catalunya i millorar-ne l’estat 
de conservació. Felis també, vol donar suport a projectes 
d’estudi proposats pels membres i promoure la transferèn-
cia d’informació sobre les espècies entre els membres del 
grup i difondre-la a la societat.

Grup Mineralògic Català

15 de novembre de 2019. «Fonaments bàsics de la difrac-
ció de raigs x i  l’espectroscòpia raman per a l’estudi de 
minerals», a càrrec de Jordi Ibáñez. Tingué lloc a l’IEC.
29 de novembre de 2019. «Del Marroc a les Açores rere 
dels minerals, a càrrec de Joan Rosell. Celebrada a l’IEC. 
4 de desembre de 2019. Visita guiada a l’Iinstitut de Cièn-
cies de la Terra Jaume Almera, a càrrec de Jordi Ibáñez 
Insai de Santiago Giralt.
13 de desembre de 2019. «Diga’m amb qui vas i et diré qui 
ets: interpretació de dipòsits a partir de l’associació mine-
ral», a càrrec de Marc Campeny. Tingué lloc a l’IEC.

4 de maig de 2019. Sortida orquidològica a la serra de Mi-
ralles (l’Anoia). 
25 de maig de 2019. Els Aiguamolls de l’Empordà.
2 de juny de 2019. Sortida conjunta amb el Grup d’Orquídies 
de l’Anoia.
8 de juny de 2019. Sortida a la serra del Cadí.
15 de juny de 2019. Sortida amb el grup d’estudi de les 
orquídies de la Noguera.
22 de juny de 2019. Sortida al riu Daró.
Web Ornito.cat. Generació de materials de suport a la 
identificació d’orquídies per al portal Ornitho. S’han gene-
rat una sèrie de fitxes d’ajuda a la identificació d’espècies 
conflictives.

Web del Grup Orquidològic. Actualització i manteniment 
del web, publicació de ressenyes, fotografies, catàleg, ac-
tivitats, etc.

Exposicions
De l’1 al 23 d’abril de 2019. Exposició fotogràfica col·lectiva 
«Les orquídies silvestres de Catalunya», a Artés.
Del 26 d’abril al 14 de maig de 2019. Exposició «Les orquí 
dies silvestres de Catalunya», a la Sala d’exposicions del 
Casal Pere Quart de Sabadell. 
14 de setembre al 20 d’octubre de 2019. Exposició col-
lectiva del GOC «Les orquídies silvestres de Catalunya», 
a l’Espai Cultural Can Bisa, de Vilassar de Mar. 
El mateix dia 14, xerrada «Les orquídies silvestres de Ca-
talunya», a càrrec de Jordi Prat, membre del GOC.

Projectes de recerca
Les activitats dutes a terme en el marc del projecte de re-
cerca «Ciència ciutadana i estudi de les orquídies a Cata-
lunya» s’han centrat en aquests àmbits:
Generació de materials de suport a la identificació d’orquí-
dies per al portal Ornitho. S’han generat una sèrie de fitxes 
d’ajuda a la identificació d’espècies conflictives (per grups 
d’espècies).
Preparació de les dades dels projectes comarcals finalit-
zats per a la seva importació a Ornitho. S’ha dut a terme 
un procés d’estandardització de les bases de dades dels 
projectes comarcals d’estudi de les orquídies (Garrotxa, 
Ripollès, Solsonès i Osona). 
Treball de camp a la Noguera. A la comarca de la Noguera 
s’ha continuat amb el treball de camp a càrrec de volun-
taris previst per al 2018, donant prioritat a algunes de les 
zones de la comarca menys prospectades.

Grup de treball Antaxius, grup d’estudi dels 
ortòpters de Catalunya

Constituït com grup de treball de la ICHN el mes d’octubre 
de 2019 L’objectiu principal del grup és la recerca i estudi 
dels ortòpters de Catalunya, la millora en el coneixement 
de les diferents espècies i poblacions del nostre territori, 
ja sigui per anar augmentant les cites, sobretot al portal 
d’Ornitho.cat, on es poden veure mapes de la majoria d’es-
pècies, o per un renovat Atles dels Ortòpters de Catalunya. 
Es volen potenciar les sortides divulgatives per donar a 
conèixer aquests insectes al públic general i fer estudis 
i seguiments puntuals o anuals a parcs naturals o altres 
espais protegits per avaluar l’estatus de les espècies d’in-
terès.

Filial de l’Institut d’Estudis Catalans
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