
CRÒNICA  

D’UN PROJECTE 

DE CIÈNCIA CIUTADANA 





L’Associació de Mestres Alexandre Galí amb l’Institut Ègara, amb el CREAF (Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) de la UAB, dins del seu projecte de Ciència 
Ciutadana “Ritme Natura” i el suport de les regidories d’Educació i Medi Ambient i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament deTerrassa i de la Diputació de Barcelona va realitzar el matí 
del dissabte, 20 de novembre de 2021, el primer BioBlitz de Terrassa, al Parc de Vallparadís. 
L’objectiu era que els adults, els infants i els joves participants coneguessin de la mà 
d’experts els arbres, arbusts, plantes herbàcies… que conformen el pulmó verd de la ciutat, 
el Parc de Vallparadís, i aportessin dades a la Comunitat Científica sobre l’estat fenològic de 
les espècies que s’hi observen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’activitat va començar al Claustre del Castell amb la presentació del “BioBlitz Vallparadís” 
de la mà d’Antoni Poch, coordinador del projecte, i de “Ritme Natura” per part de Gerard 
Gaya, representant del CREAF, que va remarcar com és d’important que la ciutadania aporti 
dades per tal de facilitar l’estudi científic del canvi climàtic i poder analitzar de manera 
precisa com afecta les diverses espècies. Es van donar instruccions sobre l’ús de  l’aplicació 
“iNaturalist” que permet compartir les observacions amb la Comunitat Científica. També es 
va presentar l’alumnat de l’Institut Ègara disposat a assessorar els participants sobre 
l’utilització d’aquest eina informàtica. I finalment es van presentar els dos experts 
naturalistes, Àngel Hernández i Antoni Comellas, que acompanyarien i assessorarien els 
participants  al llarg de tot el trajecte.  
 
 
 
 
 



A continuació tothom es va acostar a la carpa situada en la confluència entre el Torrent de 
les Bruixes i el Torrent Monner, els dos trams escollits per dur a terme les observacions. 
S’hi van repartir unes carpetes amb material per al treball de camp que es duria a terme. 
A les taules també es disposava de lupes binoculars per poder observar les espècies amb 
més detall. Eduard Vives, entomòleg terrassenc, va preparar una mostra d’insectes.  
També es podia consultar un extens recull de llibres de temàtica naturalista local i general.  
Per als més menuts o no tan menuts hi havia una taula amb materials naturals per poder 
fer creacions plàstiques a l’estil de l’anomenat land art.  
 
Finalment es va obsequiar els assistents amb llibres del Parc de Vallparadís cedits per 
Espais Verds de l’Ajuntament: “Els arbres del Parc”, “Els Horts del Parc” i “El Parc dels 
sentits”. 
 



PERSONES QUE VAN PARTICIPAR AL BIOBLITZ VALLPARADÍS TARDOR 2021 

• Maite Alonso Hernansaiz 

• David Cano López, amb dos fills/filles 

• Teresa Casas Ros 

• Maria del Castillo Hervás  

• Mónica Castiñeira Martínez , amb un 
fill/a 

• Teresa Ciurana 

• Fran Esparza Tronchoni 

• Teresa Garcia 

• Cinta Gas Vilanova 

• Gerard Gaya Gas 

• Griselda González, amb tres fills/es 

• Mariona Graell,  amb dos fills/es 

• Angel Manuel Hernández Cardona 

 

• Sónsoles Hernández Sánchez, amb un 
fill/a 

• Aleix Llima Solans 

• Susan MaÍllo Hernández, amb un fill/a 

• Bea Martín 

• Pablo Mas 

• Antoni Poch Comas 

• Dolors Ribera Aligué 

• Natalia Ruiz Vergara, amb dos fills/es 

• Maria Antònia Solano Solans 

• Angel Torres Casas 

• Josep Valls Ruiz 

• Yeni Nohemí Velásquez Martínez 

• Manuel Vives 

 

Aidan, Ainara, Carla, Ian, Judit, Laura, Leyre, Paula, Tarikua, Ziyad i Yassin, formaven el grup 
de joves de l’Institut Ègara disposats a dur a terme  el servei d’assessorament en l’ús de les 
app naturalistes, segons fos necessari. Els van acompanyar Bea Martín i Fran Esparza, del 
professorat de l’institut. 

Durant tot el matí moltes persones de diferents edats es van afegir a l’activitat naturalista en  
una  o altra de les propostes que s’oferien, demanant informació o deixant les seves dades 
per a altres ocasions. La carpa fou un bon punt de trobada  i de sorpreses. 
 



Acàcia borda (Robínia pseudoacacia) 
Aloc (Vitex agnus-castus) 
Alzina  (Quercus ilex) 
Auró americà (Acer negundo)  
Bedoll  (Betula pendula) 
Cànem bord (Erigeron bonariensis) 
Cotoneasters (Gènere Cotoneaster) 
Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) 
Freixa de fulla gran (Fraxinus excelsior) 
Galzeran  (Ruscus aculeatus) 
Liquidàmbar americà (Liquidambar styraciflua) 
Lligabosc del Japó o xuclamel  (Lonicera 
japonica) 
Lledoner (Celtis australis) 
Magnòlia (Magnolia grandiflora) 
Murtra  (Myrtus communis) 
Mollera roquera  (Parietaria judaica) 
Tamariu  (Tamarix gallica) 
Om (Ulmus minor) 
Pi pinyer  (Pinus pinea) 
Piracant  (Pyracantha coccínea) 
Pitosporum (Gènere Pittosporum) 
Pollancre (Populus nigra) 
  
  
 

ESPÈCIES AMB UN MAJOR NOMBRE D’OBSERVACIONS  REALITZADES 
Arbres, arbustos, plantes herbàcies 

Un catàleg de la flora i la fauna del Parc de Vallparadís no s’acaba mai i menys si es pretén dur 
a terme un seguiment fenològic, tot i que moltes espècies ja estan força ben documentades i a 
l’abast de les persones interessades. La consulta es pot fer en format imprès i/o digital. Les 
activitats de ciència ciutadana  promouen i encomanen l’interès per la natura i la seva 
preservació com a font de salut compartida. 



 
 

Bioblitz Vallparadís Tardor 2021  
Terrassa Dissabte, 20 de novembre  
De les 10 del matí a la 1 del migdia  

 
Benvolguts i benvolgudes, 
  
Sembla ser que aquest dissabte farà sol!  
El parc és ara mateix una de les joies policromades de la ciutat de Terrassa.  
 
Per aconseguir que aquesta activitat de ciència ciutadana vagi el millor possible, ens 
semblen adients aquestes consideracions:  
 

1  La puntualitat, com a mostra de respecte. A mida que arribeu al Castell-
Cartoixa de Vallparadís, rebreu un distintiu. L’activitat s’iniciarà en l’antic 
claustre.  
 
2  La majoria de persones inscrites veniu acompanyades de nens i nenes. 
Tingueu present que en sou els principals responsables. Hi haurà recursos i 
suggeriments pensats per a ells i elles.  
 
3  La identificació i registre de les espècies observades utilitza el mòbil i les app 
iNaturalist i Ritme Natura. Podreu comptar amb el suport de persones expertes. 
  
4  Cal ser cooperatius i respectuosos entre nosaltres, amb l’entorn, amb els 
materials i estris a disposició. Cal atendre les indicacions dels organitzadors de 
l’activitat.  
 
5  Cal vetllar pel compliment de les normes de salut en relació a la COVID. 
 La mascareta és del tot obligatòria.  
 
Gràcies per la vostra cooperació!  

 
 
 
Comissió organitzadora 
Associació de Mestres Alexandre Galí 


