
MEMÒRIA ACTIVITATS-PROJECTES GNS 2011 I CALENDARI 2012 

CALENDARI D’ACTIVITATS ANUALS 2011* 

(*en col·laboració amb l’Ajuntament de Solsona, agraint la col·laboració de tota la gent que ha assistit a 

les diferents activitats i els diferents experts que ens han acompanyat) 

Amb aquestes activitats el GNS té com a objectius principals estudiar, protegir i difondre els valors naturals 

de la comarca. Estan obertes a totes aquelles persones que senten una estima o un interès per la natura i la 

volen conèixer millor. Amb il·lusió i iniciativa es vol promoure la creació d’un equip de treball que pugui 

participar en la gestió i conservació del patrimoni natural comarcal, partint sempre del diàleg i establint 

col·laboracions amb les administracions, els ciutadans i altres entitats. També es pretén realitzar una tasca 

de divulgació i educació ambiental per millorar la conscienciació envers el medi natural que ens envolta. 

Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom. 

 

 

 

-VIII Cens d’ocells aquàtics hivernants (22 de gener). 

  



-Sortida diürna amb raquetes de neu al Montnou -organitzada conjuntament amb el Centre Excursionista 

del Solsonès- (20 de febrer). 

 

En aquesta sortida es van poder observar les petjades dels animals i identificar-les. Malgrat la poca neu i 

que les raquetes no van fer falta, es va divisar un paisatge espectacular, un mar de núvols que s’extenia als 

nostres peus. A més, es van conèixer la petjada de l’esquirol, la fagina, la guineu i la llebre, entre d’altres.  

  

    



 

 

-III Descoberta geològica del Solsonès (27 de març). 

 

La sortida va anar a càrrec del professor Josep Biosca de la Universitat Politècnica de Manresa. Semblava 

que la boira espessa del matí no deixaria observar la bellesa de la vall de Lord,  però a mesura que avançava 

el dia, aquest s’anava aclarint i finalment es van poder contemplar les formacions geològiques de la vall. 

També es va poder veure un jaciment de guix de l’empresa KNAUFF. El responsable de la mina de l’empresa 

va ensenyar el procés del mineral fins el producte principal i com després de la vida útil de la mina fan la 

restauració del terreny. 

A més, es van observar fòssils marins, lutites, calcàries, guixos i molt més. 

    



  

  

 

-Xerrada “Els deserts temperats del sud-oest d’Amèrica del Nord” (8 d’abril). 

 

 

 

 

 



-Projecte Rius a l’Aigua d’Ora (17 d’abril). 

 

El Projecte Rius és una iniciativa desenvolupada per Associació Hàbitats amb l’objectiu principal d’estimular 

la participació activa de la societat en la conservació i millora dels nostres rius. Fomenta l’apropament de 

les persones al riu i permet conèixer com són i com funcionen els ecosistemes fluvials, els organismes que 

hi podem trobar, la seva importància ambiental i social, així com els problemes que pateixen i què podem 

fer per millorar-los. 

Mitjançant l’educació ambiental, el foment del teixit associatiu i el treball en xarxa del voluntariat 

ambiental, el projecte promou una major implicació de les associacions i les persones per a compartir, 

engegar i emprendre iniciatives per la millora dels nostres rius i de l’entorn natural. 

El Projecte Rius té el seu l’àmbit d’actuació en les diverses conques fluvials de Catalunya. Tot i això, 

actualment, s’està desenvolupant el Projecte Rius al País Valencià, a Galícia, a Madrid, a Cantàbria i a 

Portugal a través de la Xarxa Projecte Rius. 

El Projecte Rius és obert a tothom, qualsevol persona o col·lectiu hi és benvingut, tingui o no coneixements 

previs sobre els rius. 

   

 

 

 

 

 



-Xerrada de Romania (29 d’abril). 

 

 

-Xerrada sobre Etiòpia (13 de maig). 

 

 

-Presència a l’estand a la Fira de Sant Isidre (13, 14 i 15 de maig). 

 

 

 

 

 

 

 



-Sortida de revisió de caixes-niu per ocells (22 de maig). 

 

2 mesos abans es van netejar totes les caixes niu de l’entorn de Brics i l’Alsina per tal que els ocells puguin 

criar de nou. 

   

    

 

 



-Sortida de flors i orquídies (19 de juny). 

 

 

-Sortida per a conèixer el Solsonès -organitzada conjuntament amb el Centre Excursionista del Solsonès- i 

en el marc de les jornades europees Big Jump per a la defensa del bon estat ecològic dels rius (10 de juliol). 

Aquest cop el lloc triat van ser el Bastets. 

  



   

 

   

-Projecte Rius a l’Aigua d’Ora (18 de setembre). 

 

 

 

 

 

 



-Sortida micològica per a conèixer bolets en el marc de la IV Fira del Bolet (16 d’octubre). 

  

 

-Exposició de bolets en el marc de la IV Fira del Bolet (21, 22 i 23 d’octubre). 

Ja fa 8 anys que el Grup de Natura del Solsonès (secció del Centre d’Estudis Lacetans, CEL) omple la sala de 

cultura de l’ajuntament de Solsona de bolets classificats segons el seu hàbitat i identificats amb el seu nom 

popular i científic i si és comestible o tòxic. 

  

 

 

 

 



-Sortida d’astronomia (12 de novembre). 

 

 

-Xerrada “Essència d’Àfrica” (18 de novembre). 

 

 



PROJECTES DESENVOLUPATS 

(*agraint el suport de la ICHN (Institució Catalana d’Història Natural), els Fotògrafs de Natura del 

Solsonès (FNS) i tota la gent que hi ha participat) 

-“Projecte Orquídies”. És el primer projecte de Participació Ciutadana que coordina el GNS conjuntament 

amb els FNS amb la col·laboració de la ICHN. 

 

De la mateixa manera que ja es va desenvolupar amb èxit a la Garrotxa i s’està realitzant al Ripollès, el 

projecte orquídies s’està duent a terme a la comarca del Solsonès promogut i coordinat pel Grup de Natura 

i Fotògrafs de Natura del Solsonès (seccions del Centre d’Estudis Lacetans) amb l’empenta, col·laboració i 

ajuda de la Institució Catalana d’Història Natural. 

El projecte orquídies consisteix en mostrejar tota la comarca del Solsonès per tal de catalogar totes les 

orquídies existents amb una metodologia ben definida i estandaritzada L’objectiu final és elaborar un Atles 

d’Orquídies de la comarca amb mapes de distribució en quadrícula UTM 5×5 km, informació de cada 

espècie, dels hàbitats, abundàncies, etc. i moltes fotografies de qualitat. 

Pretén tenir una durada d’uns 3 anys (2011-2013) i es fonamenta amb el voluntariat i la participació 

ciutadana. 

Per tal de dinamitzar-ho, enguany ja s’han fet 2 reunions de treball per definir i explicar la metodologia i 3 

sortides a camp per aprendre a diferenciar les espècies, a fer fotografies i saber agafar les dades de camp. 

S’ha creat una pàgina weeb amb tota la informació del projecte, fotografies, dades i arxius de consulta. 

Fins a dia d’avui hi ha 31 membres adscrits al grup d’orquídies, que han prospectat unes 20 quadrícules de 

maig a setembre. En total s’han recollit unes 200 citacions de 36 espècies diferents. Aquest primer any de 

prospeccions, ens ha permès trobar dues espècies que encara no havien estat citades a la comarca: Ophrys 

speculum i Goodyera repens. 

No cal dir que és obert a tothom que hi tingui interès i que totes les dades que s’obtinguin seran molt 

benvingudes. Per més informació el projecte o per a participar envieu un missatge a: 

ophrys_solsones@yahoogroups.com o consulteu la pàgina web www.lacetans.org/gns 

El passat diumenge 1 de maig s’engegava la primera trobada/formació del Projecte Orquídies amb la 

participació d’una trentena de persones, però no la última, de manera que si hi ha alguna persona 



interessada encara s’hi pot afegir. El diumenge vam mostrejar dos punts Brics i Sant Just de Joval on vam 

observar les següents espècies: 

1. Ophrys scolopax (Flor) 

2. Ophrys catalaunica (Flor) 

3. Ophrys passionis (Passades) 

4. Ophrys sphegodes (Flor) 

5. Ophrys lutea (Flor) 

6. Ophrys insectifera (Flor) 

7. Plathantera bifolia (Ponzellada) 

8. Aceras antropophorum (Flor) 

9. Limodorum abortivum (Ponzellada) 

10. Cephalantera longifolia (Flor) 

   

  



  

    

 

-Projecte de seguiment de diferents grups faunístics i/o florístics a la comarca del Solsonès organitzat 

conjuntament amb l’Àrea de Biodiversitat del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i amb la 

col·laboració del Cos d’Agents Rurals del Solsonès: mussol comú, picot garser petit, mussol pirinenc, viola 

d'aigua (Pinguicola vulgaris). 

  

 

 



Projectes no realitzats (degut a la denegació d’ajuts sol·licitats): 

-Difusió del patrimoni natural del Solsonès a través de l’edició de fascicles temàtics. 

-Conservació, millora i senyalització d’un espai fluvial del riu Negre a Clariana de Cardener. 

 

ALTRES COSES 

-Actualització de la web i del Grup de Facebook 

-Participació en la Sessió Formativa “Recursos naturals i turisme rural: eines per convertir els recursos 

naturals del Solsonès en atractius turístics”. Organitzat pel Consell Comarcal del Solsonès. A càrrec de 

Photologistics (30 de novembre i 14 de desembre). 

-Edició d’un Roll-Up de propaganda del GNS 

-Participació en la “Caminada i pedalada popular per fomentar la mobilitat sostenible” organitzada 

conjuntament pels ajuntaments d’Olius, Solsona i el Consell Comarcal i altres entitats associatives (25 de 

setembre). 

-Participació i col·laboració puntual en alguns dels projectes de l’Associació ARADA i en les valoracions del 

projecte ACTUA. 

-Participació en la comissió de seguiment del procés d’Agenda 21 de Solsona com a Membres del Consell 

Municipal de Sostenibilitat 

-Publicació de diversos articles científics i de divulgació: 

• Nou màxim altitudinal per a la granota verda ibèrica (Pelophylax perezi) a Catalunya. David Guixé 

1,2, Gerard Bota 1,2& Jordi Camprodon 1,2. (1 Grup de Natura del Solsonès. Centre d’Estudis 

Lacetans. 2Àrea de Biodiversitat. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 25280 Solsona.  

Es dóna a conèixer un nou rècord altitudinal per a la granota verda ibèrica (Pelophylax perezi) a 

Catalunya, a 1850 msnm, als Pradells, Coma de la Comtessa (Odèn). 

 

• Per què un consum responsable? Núria Serena.  

Unes quantes idees sobre què vol dir consum responsable, sobretot en unes dates tan senyalades 

com les compres nadalenques: crisi econòmica, compres innecessàries, sostenibilitat del planeta, 

teoria del decreixement. 



• Una espècie de tritó forà podria convertir-se en plaga. Ferran Fontelles. 

La troballa d’una espècie de tritó invasora, l’Ommatotriton vittatus, originària de la península 

d’Anatòlia, que es va trobar a la serra de Busa, al municipi de Navès, posa de manifest la 

problemàtica de les espècies al·lòctones o foranes. Aquestes espècies sovint tenen un potencial 

expansiu important que afecta d’una manera important als equilibris i les relacions ecològiques que 

s’estableixen en un ecosistema. Aquest és un exemple dels efectes perjudicials que l’alliberament 

d’espècies foranes al territori pot tenir en la fauna i la flora autòctona.  

   

• Hallada población introducida de Ommatotriton ophryticus en el Prepirineo catalán. Ferran 

Fontelles1, David Guixé1,2, Albert Martínez-Silvestre3, Joaquim Soler3 y Dani Villero1,2 (1 Grup de 

Natura del Solsonès, Centre d’Estudis Lacetans, Solsona (España). 2 Àrea de Biodiversitat, Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Ctra. de St. Llorenç de Morunys a Port del Comte, km 2 - 

25280 Solsona (España). E-mail: dani.villero@ctfc.cat 3 Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de 

Catalunya (CRARC), Masquefa (España).) 

• Invasions al Solsonès. David Guixé.  

Els fenòmens d’invasió han estat catalogats en els nostres dies per l’ONU com una de les grans 

causes de regressió de la biodiversitat en el nostre planeta i com la segona causa més important 

d’extinció d’espècies, després de la destrucció dels hàbitats naturals. 

A Catalunya malauradament es compta ja amb més de 500 espècies invasores. Les principals 

espècies invasores detectades al Solsonès: la fil·loxera (Dactylosphaera vitifoliae), el cranc de riu 

americà (Procambarus clarkii) i el cranc senyal (Pacifastacus leniusculus),  la carpa (Cyprinus carpio), 

el peix sol (Lepomis gibbosus) o l’alburn (Alburnus alburnus), el visó americà (Neovison vison), la 

tortuga de Florida (Trachemys scripta), la canya (Arundo donax), l’Ailant (Ailantus altissima) i la 

falsa robínia (Robinia pseudoacacia), la Planària o cuc pla (Caenoplana coerulea), el tritó turc 

(Ommatotriton ophryticus), la xinxa dels pinyons (Leptoglossus occidentalis) i el seneci del cap 

(Senecio inaequidens). 

La difusió d’aquests animals i plantes s’ha de controlar. Cal gestionar i reduir les seves poblacions 

quan és factible, i corregir els impactes que han generat. 

És important que les administracions locals posin atenció, potenciant que es comenci a fer un 

seguiment acurat i que la ciutadania i les empreses tinguin cura de no ajudar a l’arribada i 

propagació d’aquestes i moltes altres espècies que poden afectar el medi natural de la nostra 

comarca i de retruc, a la nostra salut. 

 



   

   

   

  



CALENDARI D’ACTIVITATS ANUALS 2012* 

(*en col·laboració amb l’Ajuntament de Solsona) 

 

 

 

-VIII Cens d’ocells aquàtics hivernants al Solsonès (21 de gener). 

 



El dissabte dia 21 de gener el Cos d’Agents Rurals i el Grup de Natura del Solsonès han dut a terme el VIII 

cens d’ocells aquàtics hivernants a la comarca del Solsonès. S’han mostrejat diferents zones: 

l’embassament de Sant Ponç, el de la Llosa del Cavall, el riu Cardener, la bassa de Brics i de l´Alzina i la 

depuradora de Solsona. 

-Les roques al carrer: Itinerari de geologia urbana per la ciutat de Solsona (4 de març). 

 

-Sortida de raquetes de neu  –organitzada conjuntament amb el Centre Excursionista del Solsonès- (10 de 

març). S’ha suspès per falta de neu. 

-Projecte Rius a l’Aigua d’Ora (16 d’abril). 

-Estand a la Fira de Sant Isidre (11, 12 i 13 de maig). 

-Setmana del Medi Ambient (del 26 de maig al 3 de juny) 

-Mercat de l’intercanvi –organitzat conjuntament amb Ecoxarxa i altres entitats- (2 de juny) 

-Sortida de flors i orquídies (17 de juny). 

-Sortida per conèixer el Solsonès i Big Jump (8 de juliol). 

-Sortida d’astronomia (22 de setembre). 

-Projecte Rius a l’Aigua d’Ora (30 de setembre). 

-Exposició de bolets (19, 20 i 21 d’octubre). 

-Sortida micològica (27 d’octubre). 

 

PROJECTES PREVISTOS* 

(*en funció de l’acceptació dels ajuts sol·licitats) 

-Projecte de seguiment de diferents grups faunístics i/o florístics a la comarca del Solsonès, que actualment 

encara està en fase de definició. 

ALTRES COSES PREVISTES 

-Col·laboració amb Ecoxarxa en l’elaboració de punts de llibre per Sant Jordi (23 d’abril). 


