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EL CRANC DE RIU A CATALUNYA 
       Un llibre imprescindible pels naturalistes 
 

El cranc de riu de potes blanques o cranc de riu del país és una espècie que es troba greument amenaçada a 
Catalunya i al món. Tot i no fer massa anys que era abundant en gran part dels cursos fluvials del país i que 
també era pescada i molt apreciada en la gastronomia local, actualment ha passat a estar catalogada com “en 
perill d’extinció”. Es tracta de la única espècie de Catalunya que amb una població de milions d’exemplars, en 
poc més de trenta anys, ha patit una regressió que ha fet perillar la seva supervivència.   

Si voleu adquirir un exemplar 
Podeu acostar-vos un divendres de 5 a 8 del vespre pel Mas Les Mates, (Olot) al preu de 14 euros (envieu-nos 
un correu uns dies abans per assegurar-vos que hi siguem). També el trobareu a les llibreries d'Olot al mateix 
preu. 

Aquest fet ha estat causa d’una malura 
contagiosa (afanomicosi) produïda per un fong 
patogen introduït als nostres rius a través d’una 
espècie al·lòctona, el cranc roig americà, 
portador i resistent a la malura. 
Aquest llibre és un recull de tota la informació 
que es disposa actualment  sobre aquesta 
espècie i es fa un repàs de la problemàtica i de 
la gestió que s’està duent a terme per la seva 
salvaguarda. A més, vol induir a la reflexió 
sobre els canvis que estan patint els 
ecosistemes a  conseqüència del fenomen de la 
globalització. El moviment d’espècies a nivell 
mundial produïda per la ma de l’home està 
provocant greus alteracions en el medi natural i 
en aquest llibre se’n dóna un ampli exemple a 
través del seguiment d’aquesta espècie. 

Si voleu rebre el llibre a casa, podeu fer la vostra comanda  enviant un correu 
a naturalistesgarrotxa@gmail.com indicant la vostra adreça postal i el nombre d’exemplars que voleu. Rebreu 
un correu confirmant la petició i demanant-vos que feu un ingrés de 19 euros  (cost del llibre + despeses 
d’enviament) en el compte  a nom de l’Agrupació.  

També el podreu trobar a 
les principals llibreries 
d’Olot i Girona, i en alguna 
a Barcelona (si us interessa 
demaneu el llistat complet 
de botigues on podreu 
trobar el llibre  per correu) 
 

Un cop rebem l'ingrés us 
enviarem el llibre dins els 7 
dies següents. Si el voleu 
rebre abans hi haurà un 
increment del cost en 
funció del servei de 
missatgeria. En aquest cas 
indiqueu-ho en el correu i 
us contestarem dient si és 
possible i quin serà el cost. 
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ACTIVITATS DEL DARRER SEMESTRE 

Si esteu interessats en el proper casal d'estiu, 
trobareu més informació a la nostra agenda (p.7) 
 

 

Com us anunciàvem en el darrer butlletí, a principis d'estiu es va realitzar el primer casal naturalista i 
excursionista de l'ANEGx.amb una vintena de nens i nenes entre 8 i 12 anys,  Les activitats han estat molt 
variades: recerca de rastres de fauna, jocs per aprendre noms i usos de les plantes, avistament d'ocells, 
investigació dels invertebrats aquàtics, jocs de lleure, contacte amb agricultors i ramaders, erradicació de 
peixos invasors, bicicletada, contacte amb cavalls,taller de caixes niu, intercanvi amb un altre casal 

d'estiu.... i bones remullades a cop de mànega o a 
la picina!!Després del casal varem proposar-nos 
de repetir l’experiència el proper estiu.. Gràcies 
als monitors i educadors del casal! Aritz, Joans, 
Toñi, Jordi, Tura, Mònica, Javiera, Romero, Epi i 
David, i també a la Coral i la Maria pel seu ajut 
com a pre-monitores! 
En el blog anegxdelagarrotxa.blogspot.com -
trobareu una presentació de fotos ben 
interessant) 

El 12/01/2014 es va realitzar el cens d’aus 
aquàtiques hivernants de la Garrotxa, activitat 
que es porta fent des de l’any 2006. Enguany hi 
han hagut 26 observadors repartits en 7 grups 
que han prospectat 9 localitats al riu Fluvià entre 
Sant Ferriol i la Vall d’en Bas. S’han censat un 
total de 758 exemplars pertanyents a 18 
espècies diferents. Un cop acabat el cens, vam 
tornar a fer pinya al Mas Les Mates gaudint d’un 
arròs vegetarià i la companyia d’una bona part 
dels assistents. 

 Cens d’aus aquàtiques 

Cens de dormidors 

Després del cens de dormidors realitzat el 
11/01/2014 a la resclosa de Serinyà, en el que es 
van comptabilitzar 28 corbs marins grossos i 
observar altres aus aquàtiques, els assistents 
van poder gaudir d’una xocolatada al Mas Les 
Mates, cortesia del nostre company Xevi. 
Aquesta activitat va ser tot un èxit ja que ens va 
permetre coneixe’ns millor mentres compartíem 
les experiències de la tarda. Aquestes activitats 
són molt valorades des de l’ANEGx perquè ens 
permet estar en contacte amb els socis i 
simpatitzans. 

Casal d’estiu 

3 

http://anegxdelagarrotxa.blogspot.com/
http://anegxdelagarrotxa.blogspot.com/
http://anegxdelagarrotxa.blogspot.com/
http://anegxdelagarrotxa.blogspot.com/
http://anegxdelagarrotxa.blogspot.com/


4 

Educació Ambiental a l'escola 

El local i l’entorn de Les Mates 

Durant aquesta tardor i hivern hem continuat les tasques 
d’acondicionament, endreçant l’interior del local i reorganitzant la 
biblioteca per poder millorar el servei de consulta i préstec de 
llibres. Properament pintarem el sostre de l’interior del local. 
També s’està treballant en un catàleg de llibres que es publicarà al 
blog de l’ANEGx perquè els socis i simpatitzants de l’agrupació 
puguin estar al cas dels llibres que podran trobar al local.  
 
Ara els divendres a la tarda el local fa goig. En Xavi i en Dani 
realitzen feines administratives i solen passar-se altres membres 
de l’ANEGx com en Carles i en David. Sovint ens reunim al voltant 
de l’estufa per xerrar sobre l’actualitat naturalista. Enviem una 
salutació i molts ànims al Michael, que ens ha ajudat moltíssim en 
l’acondicionament del local i que ara es troba de baixa. 
 
 

Durant el primer trimestre escolar (setembre-desembre), l'equip del GEA ha realitzat diverses activitats a les 
escoles de La Garrotxa. El taller dels mamífers està agradant molt, i s’ha dut a terme amb nens i nenes de 3r i 
4rt (8-10 anys) a les escoles Bisaroques, El Pla de Dalt i l'Escola Pia. 
També hem realitzat tallers i sortides per conèixer els invertebrats a l'Escola Malagrida (5è) i a Petit Plançó 
(2n). Amb els més menuts (3-6 anys) s’han fet diverses sortides de descoberta de la natura al nostre entorn 
amb les escoles del Morrot, Volcà Bisaroques i Pla de Dalt, i fora d’Olot a l’escola Lluis Castells de Riudaura,  

Des de principis dels anys 80 diversos membres de l’ANEGx han realitzat seguiments de diferents espècies 
d’aus. Gràcies a aquests seguiments s’ha pogut constatar que els rapinyaires necròfags han tingut un 
augment  significatiu tant en nombre d’efectius com d’espècies, ja que durant la dècada dels 60 van 
desaparèixer de la comarca (només hi havia observacions excepcionalment) i actualment es poden observar 
regularment en les principals cingleres de la comarca. A més d’aquestes observacions regulars, l’any 2009 va 
ser el primer any en que es va comprovar la nidificació del voltor comú a la comarca. A partir d’aleshores (en 
els darrers 5 anys) s’ha estat realitzant un seguiment de la seva evolució i també de la nidificació de l’aufrany 
a partir de l’any 2010 i del trencalòs a partir de l’any 2012. El voltor negre, que també pot ser observat a la 
comarca però de manera molt més ocasional, encara està en procés de recolonització, ja que va ser re 
introduït al Prepirineu de Lleida l’any 2007 i les primeres nidificacions s’hi varen donar l’any 2010. 

el Parvulari de Sant 
Esteve de'n Bas i a 
l’escola Castanyer de 
Sant Joan Les Fonts (en 
aquest cas a cicle 
inicial, 6-8 anys).   
A finals d’hivern i amb 
l’arribada de la 
primavera 
començarem els tallers 
de coneixement dels 
ocells i de les plantes, 
entre d’altres. 

 

Seguiment de la nidificació de rapinyaires necròfags a La Garrotxa 



ACORDS DE L’ASSEMBLEA D’HIVERN 

1. Projecte d’estudi sobre els senglars i els caçadors  Farem un treball de recerca en pro de donar propostes, 
arguments i eines per una millor gestió de la caça i per desmitificar la figura dels caçadors com a unics 
reguladors de l’ecosistema. Destinem 300 euros a becar aquest estudi sobre “la cacera, incidències i 
alternatives”. En Dani Carrillo coordina i redacta el treball: recull de dades de proximitat a la comarca i base 
documental d'alternatives, amb el suport d’un equip de gent. 
  
2. Projecte llista 'label'/activitats econòmiques relacionades o avalades per l'ANEGx, de socis i afins. Decidim 
que un primer pas és tenir aquesta llista d’activitats enllaçada a la web de l’ANEGx i estem d’acord en què no 
podem utilitzar els contactes de l’ANEGx per fer propaganda d’altres coses. 
  
3. Cicle d'actes sobre temes ambientals amb altres entitats, (reciclatge, energia, alimentació...) ANEGx hi 
donarà suport, encara que sigui posant el logo com a col·laboradors en els seus cartells, si be en Carles anirà a 
la primera. Se suposa que es poden adherir altres entitats als debats. Compartirem materials i converses per 
parlar i consensuar l’opinió que ens representi en cada tema, sobretot abans dels debats a través de Dropbox i 
grups de correu dels interessats.  
  
4. Actualització del local i entorn (millores casa, acabar pintura, seguretat, JEA, recollida pluvials, horts...) En 
Carles preguntarà el preu dels vidres de la claraboia, i si s’escau els comprarem i demanarem a l’Ajuntament 
que hi posi el personal, com van dir que podien fer. Estem pendents de la regidora de Medi Ambient, que està 
treballant amb un reglament pel tema d’horts comunitaris, per fer una reunió veïnal. 
  
5. Calendari d'activitats pel proper any: sortides, treballs de camp, incloent  les assemblees i horari 
d'obertura de divendres tarda. Es programen les dates de totes les reunions – o assemblees- trimestrals. De 
cares a la primavera es preveuen activitats a l'entorn del jardí i el manteniment. (mireu l'agenda a la plana 7) 
  
6. Secretaria. Les llistes d'enviament de correus i les informacions i altres afers de secretaria i comptabilitat. 
Acordem reforçar el tema de secretaria, en Xavi Borruel i Dani Carrillo se n’encarregaran. En Xavi farà més 
feines de secretaría: ordenar cartes, atendre socis, atendre suport a les activitats, coordinar Na Tura, etc. En 
Dani farà feines editorials d'imatge i comunicació, bloc, web, cartells, etc. Xavi i Dani Acordem assignar 80 
euros mensuals a cadascun d’ells com a contribució a la seva dedicació setmanal. L’acord es revisarà a 
l’assemblea de primavera. Compartirem un grup de correus de gent activa (el que seria una junta però oberta 
a tothom en tot moment). Acordem comprar/aconseguir un mòbil per l'ANEGx.. Gestionar si podem incloure el 
telèfon a la tarifa plana d'Orange. 
  
7.Bloc/web possibilitats de fer un web com cal. Ho deixem en pausa fins la propera assemblea, entre d’altres 
coses perquè hem decidit força despesa i hem de mirar si és possible a nivell del pressupost que disposem. 
Mirarem d'avançar en aquest tema amb autogestió de moment. En Xavi i tots. 

La Comissió Europea ha posat encara més difícil la lluita contra aquest procediment tant agressiu anunciant 
que Europa no regularà aquesta pràctica, és a dir, cada estat membre serà lliure de fer sondejos i explotar gas 
natural mitjançant aquest mètode. Això si, han redactat unes recomanacions no obligatòries a seguir. Aquesta 
tècnica, que injecta aigua, sorra i productes químics al subsòl a alta pressió per a fracturar roques i poder 
extreure’n gas natural, és molt perjudicial pel medi natural ja que contamina el terreny i els aqüífers 
subterranis. Tot i el rebuig ciutadà i naturalista, la Generalitat ja ha aprovat alguns permisos per a la realització 
d’aquesta pràctica, entre ells el que sembla que es durà a terme al municipi de Riudaura.  

 

Cop a la lluita anti-fracking 

 

NOTÍCIES 
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En els últims anys el col·lectiu de caçadors ha guanyat força a la comarca. S’han rebut moltes queixes i 
incidències de propietaris i usuaris del medi natural sobre  pressumptes actituds agressives de caçadors 
envers ells, tals com amenaçes, baixes al bestiar domèstic, a més dels accidents de caça que se solen produïr 
quan es realitza aquesta activitat. A més, des de l’administració sembla que es vol protegir a aquest col·lectiu, 
ja que el misistre Miguel Arias Cañete està redactant la nova “Ley de Montes” on pretèn afavorir l’ús del medi 
natural per a la cacera i restringir -ne l’accés a d’altres usuaris. Per fer front a aquesta situació, des de l’ANEGx 
es mantenen converses amb  representants de diversos organismes, com el cap comarcal dels serveis 
d’agricultura, pesca i medi natural i amb  el cap dels agents rurals entre d’altres, per tal de coordinar-se  en la 
recerca d’incidències i solucions al problema dels caçadors. A més des de l’Agrupació s’ha projectat realitzar 
un estudi per poder millorar la situació d’aquest tema i poder protegir el medi i els seus usuaris. 

      VIII Seminari Patrimoni Natural de la Comarca de la               
Garrotxa 
Dissabte  15 de febrer de 2014 se celebrarà a Olot el VIII Seminari de 
Patrimoni Natural de la Comarca de la Garrotxa, organitzat per la 
Delegació  de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural. 
La jornada començarà a les 10 del matí i s’allargarà fins a quarts de 7 de 
la tarda. Igual que en les anteriors edicions es desenvoluparà a la sala 
d’actes de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d’Olot (IMPC), 
situat al c/Bisbe Lorenzana, 15 d’Olot (davant l’estació d’autobusos). 
L’assistència és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de 
l’adreça electrònica ichn@iec.cat o trucant al telèfon 933 248 582. 
 

      Circuit de trial  a l’EIN de l’Alta Garrotxa 
Arran d’una denuncia efectuada contra uns 
motoristes  a l’EIN de l’Alta Garrotxa, hem pogut 
saber que  aquest grup està legalitzant un circuit de 
trial  entre Salarsa i Bolòs. Sembla que els serveis 
juridics del departament ho estan valorant, però que 
per agilitzar el procés ja han fet un tancat amb 
filferros de pues i una tanta de 1,80m. De tirar 
endevant (i sembla que així serà), aquesta activitat 
pertorbarà la pau  de la zona i de ben segur que 
afectarà a la fauna i la flora d’aquest entorn únic de la 
comarca. Des de l’ANEGx s’està realitzant un 
seguiment de tot el procés i es farà tot el possible per 
que no  arribi a realitzar-se. Recordeu que les normes 
de l'EIN de l'Alta Garrotxa no permeten la circulació 
de motos per senders 
   

     Cicle de debats i xerrades 
L'ANEGx i el grup de 'Territori i medi ambient' de la CUP Garrotxa presenten un cicle de debats i xerrades 
sobre diferents qüestions d'actualitat local, econòmica i social de la Garrotxa. L'objectiu és vincular el canvi 
de paradigma ambiental amb les propostes més innovadores com a font d'ocupació, estalvi econòmic i 
benestar social. Volem combinar el debat amb l'anàlisi de projectes en funcionament amb valor afegit en els 
terrenys de la I+D, la responsabilitat social i el canvi climàtic. 
       

Programa: 
8 de Febrer, a les 19:00, a Can Trinxeria “Pros i contres de la recollida 

Porta a Porta d'escombraries” 
15 de Març, “Sobirania alimentària i producció local” 

5 d'abril  ““Som energia”, i altres models de transició energètica ” 
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La cacera a debat 
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Dissabte 22 de març  Assemblea anual de socis i activitats de manteniment a Les Mates. Horaris: de 9-12h 
activitats de manteniment al jardí i el local; de 12-14h, assemblea; a les 14h dinar (dinar gratuït pels assistents a 
la jornada, 6 € per la resta)  

Del 25 de juny al 31 de juliol Casal Naturalista (per 
nens i nenes de 8 a 12 anys)  
 
Juliol Travessa naturalista de 6 dies (per joves 
entre 13 i 16 anys) Aviat tindrem més informació. 
Poseu-vos en contacte amb nosaltres si voleu 
inscriure-us! 

Maig Matinal de descoberta i adopció d’un tram de 
riu (a concretar lloc i data): farem un recorregut 
fluvial per descobrir la fauna i flora, estudiar la 
qualitat de l'aigua i si n'hi ha, treure 
deixalles (activitat gratuïta) 

Diumenge  6 d’abril Sortida als Aiguamolls de 
l’Empordà. Trobada al Mas les Mates a les 
7:30. Compartirem cotxes fins els Aiguamolls i farem 
visites als principals aguaits. Dinar de pícnic (amb els 
qui vulgueu el podem compartir) Tornada a mitja 
tarda Activitat gratuïta pels socis de l‘ANEGx. No 
socis: 8 € 

L’AGENDA DELS ANEGX 

 

Dissabte 21 de juny Assemblea d'estiu  i activitats de 
manteniment a Les Mates. Horaris: de 9-12h 
activitats de manteniment al jardí i el local; de 12-
14h, assemblea; a les 14h dinar (dinar gratuït pels 
assistents a la jornada, 6 € per la resta)  

 
 

Dissabte 28 de juny Descobrim 
els  Ratpenats  Sortida nocturna a l’Alta Garrotxa. 
Quedem a Les Mates a les 19:00. Tornada a les 
24:00 Un vespre-nit per descobrir alguns dels 
secrets dels ratpenats de La Garrotxa, on 
tenim  prop de 20 espècies diferents. Gratuit pels 
socis de l'anegx. No socis: 6 €  

 

7 

  
Dissabte 22 de febrer Jornada de treball al Mas Les Mates. Horaris: de 9-14h activitats de manteniment al 
jardí i el local;  a les 14h dinar: calçotada i cabrit (gratuït pels assistents a la jornada, 9€ per la resta). En cas de 
pluja aquesta activitat s’ajornaria al dissabte 1 de març. 
 
Taller de caixes niu De 10:30 a 13:30 del matí al jardí de Les Mates. L'activitat consistirà en aprendre a 
construir una caixa niu a partir de les fustes i accessoris que us proporcionarem. Un cop fetes, aprendrem a 
penjar-ne algunes en els arbres del jardí-arborètum de Les Mates. Activitat gratuïta (Si voleu endur-vos la caixa 
que construïu, el seu cost és de 6 € pels socis -8 € pels no socis- )  

Dissabte 15 i diumenge 16 de març Conèixes els cants dels ocells? Dissabte de 4 a 6 de la tarda a Les Mates 
(Olot) taller formatiu amb audició de cants i projecció d’imatges. Diumenge sortida a Els Hostalets d’en Bas 
(trobada a l’aparcament de l’hostal Vertissol de Les Preses a les 8:30 h) Ens acostarem a Els Hostalets en cotxe i 
des d’allà farem un recorregut a peu pel Racó d’El Grau per escoltar i aprendre a identificar alguns cants dels 
ocells quan la primavera despunta. Preus: Activitat gratuïta pels socis ANEGx. No socis: 5 eu 



Ve n i u  a  l ' A N E G x ,  u s  a g r a d a r à !  

   Enllaços interessants 
    Xarxa de cooperatives de consum ecològic a La 
Garrotxa 
La Pinya: cooperativarauta@gmail.com Sant esteve de’n Bas: 
latrepadella@gmail.com Sant Feliu de Pallerols: 
masfranch@masfranch.org Sta. Pau: lesrosites@gmail.com 
Batet: ecobatet@gmail.com Tortellà: lapepa  Alta Garrotxa: 
coop.arigany@gmail.com Olot: 
cooperativaelmorrot@gmail.com 
  

    No cal ser soci per rebre el nostre butlletí digital!  
Escriu-nos a naturalistesgarrotxa@gmail.com demanant-ho i  l'enviarem gratuïtament a la teva adreça 
electrònica. 
 

Calendaris del col·lectiu Olea de Molinàs 

     Aquest 2014 està dedicat als arbres 
 

Molinàs és un veïnat abandonat uns 10 km terra endins de la població de Colera (Alt Empordà). Fa un any un 
grup de joves varen començar a recuperar la zona forestal i a rehabilitar un Mas, a netejar les fonts i a crear 
una horta amb tècniques de permacultura. Per tal de tirar endavant, editen aquest preciós calendari farcit 
de dibuixos, amb receptes de cuina i remeieres basades en els arbres, i amb missatges que ens conviden a 
retrobar-nos amb la natura. El seu preu és de 10 € que van íntegrament pel projecte. Demaneu-nos-el 
escrivint-nos un correu i us indicarem quan el podeu passar a recollir 

 
    Entitats que organitzen activitats de caire naturalista i 
ambiental 
ICHN Garrotxa: http://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/ - Centre 
d’Educació Ambiental Alt-Ter (Ripollès): www.alt-ter.org - 
Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l'Estany: 
www.limnos.org - Associació d'amics del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà: www.apnae.org/ 
  
    Butlletins digitals d’entitats properes: 
Naturalistes de Girona: www.naturalistesgirona.org/ca/14-
butlleti-natus-digital.html 
IAEDEN Empordà: www.iaeden.cat/Apag/butlleti.htm 

 

      I si ets socis també podràs... 
●Assistir gratuïtament (o a preus reduïts) a les 
sortides naturalistes, excursions, tallers, xerrades 
divulgatives i formatives. Ser membre actiu en 
estudis de camp. 
●Obtenir llibres i publicacions en préstec i fer us de la 
biblioteca, de la connexió ADSL i el local. 
●Rebre comunicacions periòdiques via correu dels 
temes que t’interessin 
●Participar en les decisions i organització de l’entitat a 
través de les reunions i assemblees. Participar en 
grups temàtics. 
●Rebre, si ho prefereixes, el nostre butlletí en paper a 
casa 
 

Mas Les Mates, 17800 Olot 
Obert tots els divendres de 17 a 20h 

naturalistesgarrotxa@gmail.com 
anegxdelagarrotxa.blogspot.com.es 

facebook.com/anegx.garrotxa 
 

 
Fes-te’n soci! només te un cost de 22 € anuals o de 34 € (quota familiar). Envia'ns la teva petició per correu 
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