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La bassa de l’hípica (vegeu imatge 1), a La Sentiu (Gavà, Catalunya), localitzada entre 

la carretera de Gavà a La Sentiu i el Turó de Caçagats (UTM: 31T DF17), presenta un 

entorn caracteritzat per sòls rogencs argilosos i roques calcàries, amb vegetació de 

ribera com canyars i envoltada per un bosc aciculifoli on abunda el pi blanc Pinus 

halepensis. Es tracta d'una bassa temporal, caracteritzant-se aquesta zona per la seva 

forta irregularitat pluviomètrica, tenint constància de l’assecament d’aquesta bassa en 

alguns períodes de sequera.  

En la localitat es coneix la presència d’una població reproductora de gripau d’esperons 

Pelobates cultripes i, a l’any 1999, s’havien observat reproduccions de granoteta de 

punts Pelodytes punctatus (encara que aquesta espècie sembla avui absent d’aquesta 

localitat), i també s’ha citat granota verda ibèrica Pelophylax perezi (SÁEZ i RIVERA., 

2001; GÓMEZ et al., 2011).  

El 16 i 18 de maig de 2016, en prospeccions a la citada bassa, es va observar un nombre 

important d’exemplars recent metamorfosats de granota pintada Discoglossus pictus 

Otth, 1837 (vegeu imatges 2 i 3), espècie de la que fins el moment no teníem notícia en 

aquesta bassa, però que ja era present a la plana deltaica del Llobregat (FRANCH et al., 

2007). Aquesta nova localització apropa la seva dispersió al peu del massís de Garraf.  

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 

 
 

Imatge 1: Bassa de l’hípica, localitzada entre la carretera de Gavà a La Sentiu i el Turó 
de Caçagats (Gavà, Baix Llobregat).  
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Imatges 2 i 3: Exemplars metamòrfics de granota pintada observats a la bassa de 

l’hípica (Gavà) . 
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