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ASSEMBLEA ORDINÀRIA SOCIETAT CATALANA 
D’HERPETOLOGIA 15 DE DESEMBRE DEL 2015  

1. Lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior 
2. Balanç d’activitats de la Societat 

o XV Jornades Herpetològiques Catalanes, a Sant Feliu de Codines (10-12 d’octubre de 2014). 

o Participació en actes públics 

 Les guies d’amfibis i rèptils Masó & Pijoan i Rivera et al. i futures innovacions de les guies de 
camp. 

 Sessió conjunta entre la SCH i la SCFN: Els hèrptils dels Tepuis de Veneçuela a càrrec de César 
Barrio Amoros.  

 Curs d’herpetologia al Parc Natural de la zona Volcànica de la Garrotxa. 

 Ponència “El projecte de recuperació del tritó verd (T. marmoratus) a la Serralada Litoral (2010-
2015)”, dins la III Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VII del Montnegre i el 
Corredor.  

o Projectes 

 Collserola 

 Andrena 
a. Col·locació de la barrera antiatropellament al Estany d’en Pous.  
b. Dragat de la Bassa de Madres i captura de Procambarus. 
c. Rescat d’hèrptils a les piscines de l’Estany de la Cardonera. 
d. Condicionament de diverses basses, pous i piscines abandonades per permetre-hi la sortida 

d’animals caiguts. 

 Projecte de recuperació de Triturus marmoratus a la Serralada Litoral i Marina  

 Recuperació de  Pelobates cultripes a la Serra de Collserola 
a. 5è any del projecte; alliberats 320 exemplars provinents de basses amb perill d’assecament 

del Segrià i el Moianes. 
b. Enguany la cria de les larves a l’Escola de la Natura de Parets del Vallès. 

 Projecte grafi 
a. Avanç en el coneixement de les distribucions a Catalunya del complex Pelophylax.   
b.  L’estudi reproductiu aturat temporalment per un fong, es reprendrà el 2016.  

 Projecte: Estudi de la hibridació de V. latastei i V. aspis al Moianès. 
a. Avenços en el coneixement de la zona de simpatria de les dues espècies. 
b.  Col·laboració amb l’Espai Terra de TV3 

 Projecte Atles 
a. El Projecte més antic de la SCH segueix amb l’aportació de dades a través del formulari. 

 Custòdia  
a. Finca del Cosonell a principis del 2015 neteja i retirada de sediments, amb una vintena de 

participants. 
b. Projecte ANDRENA: Recuperació i millora de punts d’aigua i col·locació de rampes anti-

ofegament i tanques de guiatge d’amfibis a l’Albera, finançat pel fons privat Andrena.  
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o Publicacions 

o Comunicació i relació amb altres organismes i entitats.  

 Conveni amb el Consorci del Parc Natural de Collserola (CPNC) 

 Membre del Consell Consultiu del P. N. de Collserola  (CPNC).  

 Conveni amb el Parc de la Serralada Litoral. 

 Col·laboració amb  Can Miravitges (Badalona). 

 Col·laboració amb L‘Escola de la Natura de Parets del Vallès.  

 Societat adherida a la ICHN. 

 Assessorament a l’ICO . 

 Col·laboració econòmica a la beca Margarita Metallinou  

 Organització d’una jornada corporativa de formació a la natura adreçada als tècnics del 
Departament de Territori i Sostenibilitat al refugi de Fauna Salvatge de Riber  

 Assessorament en la naturalització d’una bassa a l’escola Josep Pla de Sant Andreu de la Barca.  

3. Balanç econòmic 

  

 

 
 

4. Renovació de càrrecs 

 S'incorpora en Xavier Rivera, com a nou vocal. 

 La Mònica Miras substitueix en la Tresoreria a l'Aïda Tarragó, que passa a ser vocal. 

 Canvi de representant al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. En Jordi Roca, 
substitueix en Josep A. Melero.  

 Incorporació del Jordi Roca com nou delegat territorial. 
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Càrrec  Soci  

President Joan Maluquer Margalef  

Sots-president Eduard Filella i Subirà 

Tresorera  Mònica Miras Ferrer 

Sots-secretari  Joan Ferrer Riu  

Vocal  Salvador Carranza Gil-Dolz 

Vocal  Ferran Bargalló Saumell  

Vocal Daniel Fernández Guiberteau 

Vocal Aïda Tarragó  

Vocal Iago Pérez Novo 

Vocal  Xavier Rivera  

5. Programa d’activitats pel 2016 

 Continuació dels projectes T. marmoratus, Pelobates, Pelophylax i Vipera  

 Finalització del projecte finançat pel fons ANDRENA. 

 Col·laboració del projecte Vipera, amb el Parc Zoològic de Madrid.  

 Estudi incidència batracoquitridiomicosi a Catalunya. 

 Assessorament al consorci ASG del projecte de seguiment de basses en compensació del projecte 
de reg Segarra-Garrigues. 

 Plantejament de diversos projectes de conservació al Patronat del Parc de Collserola.  

 Custòdia: manteniment i extensió dels acords verbals de custòdia en finques de l’Albera, Moianès, 
Baixa Segarra, ..... 

 Estudiar noves vies de comunicació més directes entre els socis mitjançant TIC’s  

 Publicacions 
a. Represa de l'Herpetofull, amb periodicitat quadrimestral. 
b. Edició limitada Butlletí 22 en format paper. 
c. Publicació Butlletí 23 en format digital, i tiratge reduït en paper, sota comanda. 
d. S’avança en la redacció del llibre sobre l’Albera (Previsió de publicació 2017).  

 Cursos i jornades 
a. Taller de larves. 
b. Curs sobre lacèrtids ibèrics.  
c. Sortides per prospectar zones amb poques dades a l’Atles de la SCH. 
d. Organització de les XVI Jornades Herpetològiques de la SCH. 
e. Participació de la SCH a les Jornades de l'AHE a Lleida.  

6. Precs i preguntes 


