
MEMÒRIA D'ACTIVITATS I PROJECTES DELGNS 2011 

 1. ACTIVITATS



 













 



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









2. PROJECTES DESENVOLUPATS



Projecte Orquídies: Ophrys Solsonès

És el primer projecte de Participació Ciutadana que coordina el GNS 
conjuntament amb els FNS i amb la col·laboració de la ICHN.

XARXA DE SEGUIMENT DE LA BIODIVERSITAT AL SOLSONÈS



 





Cens de Picot garser petit 
(Dendrocopos minor) 

 



Cens de mussol pirinenc 
(Aegolius funereus) 



El Projecte Rius a l’Aigua d’Ora



El Projecte de seguiment de les papallones
El CBMS a Llobera



Inventaris de biodiversitat

Descoberta de la Coma de la Comtesa (Odèn)



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



1. Nou màxim altitudinal per a la granota verda ibèrica 
(Pelophylax perezi) a Catalunya. David Guixé, Gerard 
Bota i Jordi Camprodon (Grup de Natura del Solsonès. Centre 
d’Estudis Lacetans. Àrea de Biodiversitat. Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya ).

Publicacions

Articles científics i de divulgació

2. Per què un consum responsable? Núria Serena.  Celsona.

3. Hallada población introducida de Ommatotriton 
ophryticus en el Prepirineo catalán. Ferran Fontelles, David 
Guixé, Albert Martínez-Silvestre, Joaquim Soler y Dani 
Villero(Grup de Natura del Solsonès, Centre d’Estudis Lacetans, Àrea de 
Biodiversitat, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Centre de 
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC)

4. Invasions al Solsonès. David Guixé. 



 

 

 



CALENDARI D’ACTIVITATS ANUALS 2012*
(en col·laboració amb l’Ajuntament de Solsona)



-

-VIII cens d’ocells aquàtics hivernants a la comarca del Solsonès (2 de gener). 
- 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). 
- 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 (falta programa)
-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:
-Xarxa de seguiment de la Biodiversitat al Solsonès: caixes-niu per mussols, orquídies, 
inventaris de biodiversitat, hivernada de gall fer.....

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



Si voleu participar en qualsevol activitat o 
projecte que s’organitza el Grup de Natura 

del Solsonès, es podeu posar en contacte a

 gns@lacetans.org
Segueix-nos al facebook

Centre d'Estudis Lacetans

Gràcies.


