
 

 

EL REPTE SETMANAL DE CAL GANXO 

ÉS L’HORA DE LA NATURA 

 

 

DIA DEL MEDI AMBIENT 

El Dia Mundial del Medi Ambient va ser instituït per l’Organització de les Nacions Unides per 

alertar sobre la degradació ambiental i donar a conèixer les necessitats de preservar i millorar el 

nostre medi. Es celebra des de 1974 el 5 de juny de cada any, per commemorar la data d’inici de 

la Conferència d’Estocolm del 1972, el tema central de la qual va ser l’Ambient. L’objectiu 

principal d’aquesta celebració és avançar cap a un futur sostenible per a totes les nacions, 

promovent la cooperació mitjançant l’acció individual i col·lectiva. 

Enguany el lema escollit és “És el moment de la natura”: Els aliments que mengem, l’aire 

que respirem, l’aigua que bevem i el clima que fa habitable el nostre planeta provenen de la 

natura.  

Amb aquesta temàtica, us proposem conèixer la biodiversitat de Castelldefels amb alguns 

projectes i reptes ben senzills: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Projectes de Ciència Ciutadana 

OCELLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE NIUS: Nius és una iniciativa de ciència ciutadana 

destinada al seguiment de la nidificació dels ocells. El seu principal 

objectiu és obtenir informació sobre on, quan i com crien els ocells; 

és a dir, sobre la localització dels seus nius, la seva fenologia de cria i 

la seva biologia reproductora. 

Enllaços d’interès: 

 Fitxes de camp  

 http://www.nius.cat/  

  

  

  

  

  

PROJECTE ORENETES: Una iniciativa d'estudi dels ocells i el 

medi urbà basada en la participació ciutadana i en el seguiment dels 

nius d'oreneta cuablanca dels pobles i ciutats de Catalunya. 

Enllaços d’interès: 

 Full d'instruccions del cens 

 Fitxa guia 

 Fitxa de camp per emplenar 

 Indicadors de contaminació atmosfèrica 

 http://www.orenetes.cat/ 

  

  

   

  

OCELLS DELS JARDINS: És un projecte de ciència ciutadana on 

podràs aprendre a reconèixer i comptar regularment els ocells del 

teu pati i/o jardí. 

Enllaços d’interès:  

 http://www.ocellsdelsjardins.cat/ 

  

http://www.nius.cat/pdf/fitxa_niu.pdf
http://www.nius.cat/
https://www.orenetes.cat/pdf/full_instruccions.pdf
https://www.orenetes.cat/pdf/fitxa_guia.pdf
https://www.orenetes.cat/pdf/fitxa_de_camp.pdf
https://www.orenetes.cat/pdf/fitxa_indicadors.pdf
http://www.orenetes.cat/
http://www.ocellsdelsjardins.cat/


 

 

BIODIVERSITAT 

 

 

 

 

 

 

VEGETACIÓ 

 

 

 

 

RATPENATS 

 

 

 

NATUSFERA: Aplicació que et permet conèixer i descobrir quina 

és la biodiversitat del teu entorn: 

 Identifica: Connecta amb altres usuaris que t'ajudaran a 

identificar el que vegis 

 Aprèn sobre la natura: Augmenta els teus coneixements 

parlant amb altres naturalistes 

 Ajuda els científics a entendre on viuen diferents organismes 

Enllaços d’interès: 

http://natusfera.gbif.es/  

  

  

  

  

PRGRAMA DE SEGUIMENT DE RATPENATS: Plataforma 

de ciència ciutadana per l'estudi de les poblacions de quiròpters 

basat en el treball d'una extensa xarxa de voluntaris coordinats des 

del Museu de Ciències Naturals de Granollers. 

Aquesta iniciativa engloba 4 protocols diferents:  

 QuiroRius 

 QuiroHàbitats 

 QuiroCaixes 

 QuiroRefugis 

 Enllaços d’interès: http://www.ratpenats.org/  

 

  

  

  

PLANTNET: Pl@ntNet és una aplicació per a ajudar a la 

identificació de plantes amb imatges senzilles. 

Simplement has de penjar una o diverses fotografies de la planta 

(fulla, fruit, flor, escorça) i l’aplicació et dirà quina planta és o et 

donarà diverses opcions. 

 Enllaços d’interès: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=es  

  

  

  

  

http://natusfera.gbif.es/
http://rius.ratpenats.org/inici/
http://habitats.ratpenats.org/inici/
http://caixes.ratpenats.org/inici/
http://refugis.ratpenats.org/inici/
http://www.ratpenats.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=es


 

 

PAPALLONES 

 

 

 

 

 

 

 

2. Com augmentar la biodiversitat al teu pati o jardí 

Si tens pati o jardí pots augmentar la biodiversitat amb elements ben senzills: 

 

MENJADORES D’OCELLS: Possibilita l’aliment 

suplementari per a ocells sobretot a l’hivern, quan 

l’escassetat de menjar dificulta la seva supervivència. 

També ajuda a augmentar la riquesa i el nombre 

d’ocells de la zona i permet gaudir l’observació directa. 

 S’ha de col·locar en un lloc lliure de la 

presència de gats, es pot penjar de la branca d’un arbre. 

 Cal protegir el menjar de la pluja. 

 El menjar que es posa ha d’estar sec i en bon 

estat. No pot ser ni cuit ni salat. 

 Intentar no canviar sovint la ubicació de la menjadora perquè els ocells s’acostumin. 

 Segons el tipus de menjar, atraurem diferents ocells: 

o Mescles de llavors: pit-roigs, pardals, coloms, tórtores, pinsans, merles, tords, 

verderols, caderneres, lluerets, cargolets, estornells, garses i cueretes. 

o Pipes de gira-sol pelades: mallerengues carboneres, picots, pardals, tórtores, 

coloms, pinsans, cargolets, lluerets, verderols, caderneres i garses. 

AQUÍ et deixem diferents tipus de construir les menjadores. 

 

PROJECTE NIUS: CBMS és un projecte de seguiment de les 

poblacions de papallones: el Butterfly Monitoring Scheme a 

Catalunya (abreviat CBMS). 

Enllaços d’interès: 

 Fitxes de camp 

 Fitxa d'impactes 

 Fitxes d'identificació 

 Pòsters de les papallones de Catalunya Terra Baixa 

 Pòsters de les papallones de Catalunya muntanya mitjana 

 http://www.catalanbms.org/es/ 

  

  

  

  

  

https://drive.google.com/file/d/1tefTI8R9p2b-p9NwRvr-rJZ9UqSwFMEs/view?usp=sharing
http://www.catalanbms.org/es/recursos/
http://www.catalanbms.org/es/recursos/
http://www.catalanbms.org/pdf/impactes.pdf
http://www.catalanbms.org/pdf/impactes.pdf
http://www.catalanbms.org/pdf/Cynthia_Fitxes_Identificacio.pdf
http://www.catalanbms.org/pdf/Cynthia_Fitxes_Identificacio.pdf
http://www.catalanbms.org/pdf/Poster_papallones_catalunya.pdf
http://www.catalanbms.org/pdf/Poster_papallones_catalunya.pdf
http://www.catalanbms.org/pdf/Poster_papallones_catalunya_2.pdf
http://www.catalanbms.org/pdf/Poster_papallones_catalunya_2.pdf
http://www.catalanbms.org/es/


 

 

CAIXES NIU: Les espècies d’insectívors (mallerengues, 

raspinells, papamosques, pit-roigs, cotxes fumades...) crien 

sobretot en forats d’arbres vells (cada cop menys comuns al 

nostre entorn), parets naturals o murs artificials; les caixes 

niu substitueixen aquests arbres vells. La instal·lació i 

posterior seguiment de les caixes niu també té un interès 

científic i pedagògic.   

Les caixes niu es poden comprar prefabricades o construir-les a l’escola. Els materials més 

adequats són la fusta (fàcil de treballar), l’anomenat fusta-ciment i el fang cuit. 

 Penjar la caixa niu en un arbre amb l’ajuda d’una escala o una perxa. Ha de quedar ben 

estable perquè no pugui caure amb el vent. 

 S’han de penjar a resguard dels vents dominants, mirant cap el sud. A la ombra, però 

que no hi hagi molta humitat. 

 Fer forats a la caixa niu perquè pugui caure l’aigua de pluja de dins i que no s’ofeguin 

els pollets. 

 Procurar no instal·lar la caixa al costat d’una branca, per a no donar accés als gats. 

 Observar la caixa a distància per a no molestar, sobretot ni al final de la incubació ni 

quan acaben de néixer les cries. 

 A principi d’any cal netejar les caixes niu i revisar-les. 

 

JARDÍ DE PAPALLONES: El jardí de papallones és un espai 

dissenyat per atraure papallones, libèl·lules i altres insectes. Per 

això, s’hi acostumen a plantar moltes flors de diferents formes i 

colors, plantes aromàtiques diverses i molts racons que fan de 

refugi: 

 

 Quan es fa la tria de plantes, prioritzar les autòctones ja que necessiten menys aigua i 

estan més adaptades al clima. Tot i així, n’hi ha algunes d’al·lòctones molt resistents i 

que no són invasores. 

 Posar plantes que floreixen a diferents èpoques de l’any. Que tinguin diferents colors i 

mides. Agrupar-les per colors i mides i posar 3 o 4 exemplars de cada espècie. 

 Posar plantes per les erugues, com les lleguminoses o les gramínies. També es pot 

destinar un espai per a cols i cebes. A part, són recomanables farigola, ruda, caps blancs 

o lligabosc, alzina, arboç, ginesta, heura, lledoner, ortiga, aranyoner o rogeta. 

AQUÍ tens un llistat de les plantes adequades per a crear un jardí de papallones. 

 

 

 

http://ornitologia.org/ca/caixes_niu.html
http://www.xoriguer.org/ftpxoriguer/volcam_2007/Manual_cajas_nido_VOLCAM_2007.pdf
https://drive.google.com/file/d/1K3AbVK4QW-j0g48F9ikApHq2aUJ2u2L3/view?usp=sharing


 

 

 HOTEL D’INSECTES: Serveixen d’amagatall, repòs i cria per a 

diverses espècies d’insectes. La presència d’insectes aporten molts 

beneficis ambientals: a part d’augmentar la biodiversitat amb la 

pol·linització de les plantes, ajuden a regular les plagues, permeten la 

vida d’alguns animals i són l’aliment d’altres grups d’animals: 

 

 Tenen una estructura externa, una quantitat important de materials diversos i una 

coberta. 

 Situar-lo en un lloc assolellat. Orientat cap al sud o sud-est, deixant expressament 

alguna cantonada a l’ombra pels insectes que els agrada la foscor. 

 És preferible que no estigui tocant el terra per evitar la humitat, es pot penjar o posar 

unes potes.  

 És convenient que hi hagi una protecció pel vent i una teulada per la pluja. 

 Interessa que l’hotel estigui a prop de plantes i flors, ja que seran l’alimentació de 

molts dels hostes.  

AQUÍ tens informació de com en pots construir un.  

 

3. ACTE DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 

El Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya han engegat 

un web específic amb una selecció de 

continguts per reflexionar i actuar, sense 

moure’ns de casa: conferències i diàlegs en 

línia, debats, visites virtuals a diferents 

espais i d’altres accions més participatives 

que ja s’estan fent: 

 

 Repte: demostra si coneixes la natura de casa nostra! Participa contestant el kahoot que 

estarà actiu a partir de l’1 de juny i tindreu fins al 7 de juny per respondre'l 

 Dia 5 de juny a les 10.30 h tindrà lloc un diàleg virtual: “Ara que el món ha de reprendre 

l’activitat, és intel·ligent i econòmic tornar a treballar contra la natura?” entre Miquel 

Rovira, director de Sostenibilitat d’EURECAT i Carles Ibáñez, doctor en biologia i 

investigador de l’IRTA i patró del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, 

que parlaran sobre com la solució passa per entendre bé com funciona la natura i 

innovar basant-nos en els seus processos. L’acte comptarà amb l’actuació musical de 

Meritxell Neddermann. 

Tota la informació AQUÍ. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Y0JPBkLIPsJruF4BRyoAu55Hs1_qUihG/view
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/dia-mundial-del-medi-ambient/kahoot/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/dia-mundial-del-medi-ambient/formulari-inscripcio/index.html
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/dia-mundial-del-medi-ambient/


 

 

4. REPTES DE LA SETMANA 

 

 

La setmana del dia mundial del medi ambient, la xarxa per 

a la conservació de la natura ens proposa diversos reptes: 

 

 

 

REPTE 1 

Quines són les causes de pèrdua de la biodiversitat? Tota la informació AQUÍ. 

 

 

REPTE 2 

Us donem a conèixer algunes de les conseqüències de la pèrdua de #biodiversitat i us animem 

a compartir imatges d'espècies o hàbitats en perill. Tota la informació AQUÍ.  

 

http://voluntariatambiental.cat/activitat/i-tu-que-fas-per-la-natura-apre-comparteix-actua-dilluns-1-causes-de-la-perdua-de-biodiversitat/
http://voluntariatambiental.cat/activitat/11941/


 

 

 

 

REPTE 3 

Com evitar la pèrdua de natura? Tota la informació AQUÍ.  

 

 

 

REPTE 4 

Beneficis d’una natura sana. Tota la informació AQUÍ. 

 

http://voluntariatambiental.cat/activitat/i-tu-que-fas-per-la-natura-apren-comparteix-actua-dimecres-3-com-evitar-la-perdua-de-natura/
http://voluntariatambiental.cat/activitat/i-tu-que-fas-per-la-natura-apren-comparteix-actua-dijous-4-beneficis-duna-natura-sana/


 

 

 

 

5. BIOBLITZ 

Aquest cap de setmana passat es va celebrar el 3r 

Bioblitz on es va observar la biodiversitat als 

diferents parca i platges de Catalunya. Pots observar 

les diferents fotografies AQUÍ. 

 

 

A més, després de l'èxit del passat cap de setmana, l'Àrea Metropolitana Barcelona continua 

amb la segona part d'aquesta activitat de ciència ciutadana amb diferents streamings a 

Instagram:  

 Ocells 

 Papllones 

 Organismes aquàtics  

 Botànica. 

 Divendres 5 de juny, a les 18 h, la cloenda, a càrrec de la periodista Cori Calero. 

Podeu veure tots aquests vídeos a l’Instagram @parcsplatgesamb. Enllaç AQUÍ. 

https://www.instagram.com/parcsplatgesamb/?hl=es
https://www.instagram.com/parcsplatgesamb/?hl=es
https://www.instagram.com/parcsplatgesamb/channel/?hl=es

