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> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET

Ocells 
hivernants
S’ha acabat l’estiu. Els dies es 
fan més curts i el fred és cada 
cop més intens. Alguns ocells 
senten una gran excitació i 
s’aplegen en grans estols. Hi ha 
una tensió que talla l’ambient 
i, de cop, sense que ningú hagi 
donat cap ordre, alcen el vol. 
Ningú es vol quedar enrere, 
perquè els hi va la vida.

Els adults ja saben el camí, 
cada any el repteixen. Cap al 
sud a la tardor, cap al nord 
a la primavera. Els joves de 
l’any es deixen portar. Potser 
els seu instint els guiaria 
igualment, però se senten 
segurs dins la bandada.

Però, per què migren, alguns 
ocells? Doncs perquè en 
canviar l’estació no troben 
els recursos que els calen 
per a la supervivència. En 

determinades estacions els 
aliments són més escassos i en 
d’altres molt més abundants. 
Per aquest motiu, en època de 
cria busquen l’abundància i 
han de marxar a latituds més 
baixes a l’hivern.

La migració no és igual per 
a tots els ocells. La gran 
majoria es van desplaçant tot 
fent parades per alimentar-se 
i reposar. Algunes espècies, 
però, poden fer grans 

distàncies d’una sola tirada. La màxima que s’ha registrat la va 
fer un tètol cuabarrat que va volar d’una tirada 12.200 km, des 
d’Alaska a Nova Zelanda en un vol initerromput de 224 hores.

També hi ha ocells sedentaris, que passen tot l’any al mateix 
indret, però a Catalunya, a l’hivern, ens arriben ocells del nord 
d’Europa i és una magnífica ocasió per poder observar algunes 
espècies impossibles de veure en altres moments de l’any.

La proposta
Els ambients naturals on més biodiversitat hi podem trobar 
són les zones humides, especialment les litorals. la combinació 
d’aigües dolces i salades fa que s’hi desenvolupin comunitats 
vegetals molt diferents que aporten recursos alimentaris i refugi 
per a moltíssimes espècies animals, entre elles els ocells.

A Catalunya tenim tres grans zones humides litorals situades 
a les desembocadures dels rius Muga, Llobregat i Ebre. Són el 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el Parc Natural 
del Delta del Llobregat i el Parc Natural del Delta de l’Ebre 
respectivament. Evidentment, totes tres són àrees protegides, 
incloses en la directiva d’aus com a Zones d’Especial Protecció 
per a les Aus.

El recorregut que proposem avui és un itinerari pel Delta del 
Llobregat, segurament la menys coneguda de les grans zones 
humides de Catalunya. Aquesta caminada ens permetrà 
conèixer els diferents hàbitats que formen aquest espai natural 
i podrem visitar alguns dels aguaits que hi ha instal·lats per a 
l’observació d’aus i observar algunes de les espècies hivernants. 

Trobareu la descripció de l’itinerari si seguiu el codi QR que 
acompanya la fotografia.

Les activitats de desembre

Trobareu tota la informació del 
Centre Excursionista de Terrassa 

i les nostres activitats a:

ce-terrassa.cat

INFANTIL, JUVENIL I FAMÍLIES
Coneixermon
19 de desembre: Anem a cercar el Tió
Del 23 de desembre al 7 de gener: Casal de Nadal

SENDERISME
Horitzons
11 de desembre: Camí vell de Montsor

Passejades pel Parc
15 de desembre: Canal de la Pedrera i del Bosc

Travessades familiars
19 de desembre: Coves de cal Llucià

Senders
19 de desembre: Camí dels Nyerros 5a etapa

MARxA NòRDICA
Les sortides dels divendres

ESPELEOLOGIA
16 de desembre: Excavacions a les coves Simanya, de les 
Ànimes i de la Canal

CIèNCIES NATURALS
22 de desembre: Reunió anual Memorial Joan Crispi

Ornitologia
11 de desembre: Anem a Cercar el Pela-roques a Montserrat

Botànica
12 de desembre: Collbató i Montserrat

CULTURA
1 de desembre: Presentació del llibre «El meu camí Ignasià»

ExPOSICIONS
Del 13 de desembre al 7 de febrer: LxxxIConcurs 
fotogràfic de l’entitat.

EMCET · ESCOLA DE  MUNTANyA
12 de desembre: Tastet ·  Iniciació a l’escalada en via llarga
15 de desembre: Conferència · Com evitar les lesions 
típiques del trailrunning

I DURANT EL CURS, A L’EMCET:

Tastets:
•	 Raquetes de neu
•	 Escalada en gel
•	 Progressió amb piolet i grampons i técnica en 

corredors de neu
•	 Esquí de muntanya

Cursos:
•	 Alpinisme nivell I
•	 Alpinisme nivell II
•	 Escalada nivell II

Conferències:
•	 Tècniques per evitar lesions típiques del trailrunning

MISSA DEL GALL A LA MOLA
A causa de les resticcions en els aforaments
causats per la pandèmia de la COVID-19

enguany no se celebrarà la 
missa del Gall a la Mola

Sentim les molèsties que aquest fet 
us pugui ocasionar


