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Agraïments
Des de l’Associació Cetàcea volem agrair molt especialment a en 
Fernando de Alvarado i a en Jorge Salamanca, patrons habituals 
en les nostres sortides de mostreig, la seva disponibilitat i la 
de les seves embarcacions per poder dur a terme les sortides 
de navegació. Aquest any, que no ha sigut fàcil de gestionar, 
volem agrair molt especialment la seva capacitat d’adaptació als 
constants canvis logístics derivats de les restriccions vigents i les 
facilitats que ens han posat en tot moment. 

Agrair molt especialment la col·laboració del Club Nàutic del 
Garraf que ens ha donat totes les facilitats per poder desenvolupar 
i promocionar les nostres sortides i activitats.  Agraïr també al 
Parc Natural del Garraf i la Diputació de Barcelona per comptar 
amb nosaltres per la organització de sortides i activitats per 
coneixer els espais marins.

Per altra banda, donar les gràcies a entitats com ADENC o el 
Centre de la Platja per la seva col·laboració en l’organització 
d’activitats i xerrades divulgatives dels projectes sobre els quals 
tracta aquest informe tècnic. 

També volem agrair la contribució de totes les persones i entitats 
que enguany han fet arribar dades pel projecte de ciència 
ciutadana Amics del Mar: Laia Andreu (Odysea diving), Maria 
Serrano (Xoca l’Aleta), Lluis Toldrà (Depana), Toni Solà, Toni, Maria 
Ros (Creuers Mare Nostrum), Abel Tomàs, Carlos Molina, Laura 
Justicia, Fernando, Paco (Club Nàutic Garraf), Santi, Sabrina, 
Jordi, Laura Francesc, David Jara i Alex.
Volem donar les gràcies també a en Joaquim Castells, d’Axis 
Films, per pensar en nosaltres com a entitat participadora del 
festival Olot.doc, podent contribuir a la sensibilització de joves 
estudiants d’Olot sobre temes tan importants com la conservació 
dels cetacis i els ecosistemes marins i al mateix temps ajudar a 
finançar aquests projectes. 

Agrair també a l’Alba de l’empresa Girraffa i a l’Ester, autora del 
llibre Tomasa se va de casa, per pensar en nosaltres com a entitat 
beneficiària dels seus projectes. Volem també donar les gràcies a 
Laboratoris Rubió per l’adopció del dofí mular Rubifin (TT0092) i 
a la família Martín Muñiz per l’adopció del cap d’olla gris Cacerola 
(GG0016) i per les seves contribucions econòmiques al projecte.

Per últim, volem donar un fort agraïment a totes les persones 
sòcies de l’Associació i a les persones que han participat en 
alguna de les sortides de mostreig i que han ajudat a fer possible 
aquests projectes. 

Som conscients que no ha estat un any gens fàcil i en aquest 
sentit volem agrair la seva comprensió i la capacitat d’adaptació 
a tots els canvis que hem hagut de fer.
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L’Associació Cetàcea, sempre compromesa 
amb la protecció, divulgació i estudi de 
l’entorn marí, va començar a finals de l’any 
2012 a realitzar estudis sobre el rorqual 
comú (Balaenoptera physalus) a la costa 
catalana. L’estudi, inicialment estava basat en 
la presència del rorqual comú a les nostres 
costes als mesos de primavera, el període on 
l’espècie emprèn la seva anual ruta migratòria 
cap al Mediterrani nord, tot i que darrerament, 
estudis han demostrat que l’àrea nord del mar 
Balear així com les costes catalanes també 
serien una zona de residència per a l’espècie. 
Durant el transcurs de la primera temporada 
de l’estudi es van poder albirar altres espècies 
de cetacis residents al Mediterrani. Així doncs, 
sense deixar de banda el rorqual comú, es 
va decidir ampliar les espècies estudiades i 
desenvolupar un projecte per a conèixer millor 
tots els cetacis que habiten o freqüenten la 
zona, basant-lo en la foto-identificació. 

Aquest estudi es va iniciar a la primavera 
de l’any 2014 i s’ha estat duent a terme fins 
a l’actualitat sota el nom de projecte Foto-
Identificació: Balenes i dofins al litoral català 
(projecte Foto-Identificació). Cal afegir que 

aquest estudi ha comptat amb l’autorització 
del Ministeri per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic des del 2018. 

Des dels seus inicis, l’Associació Cetàcea 
sempre ha apostat per la protecció de l’entorn 
marí mitjançant la col·laboració ciutadana, i ha 
intentat desenvolupar projectes i eines que 
estiguin enfocades a assolir aquests objectius. 
En aquest sentit, més recentment es va 
decidir la creació de dos projectes vinculats 
a la participació de persones externes a 
l’associació: el projecte Amics del Mar, creat 
el 2018 i el projecte Ulls al mar ideat el 2019. 
Es pretenia, amb aquests dos projectes, donar 
resposta a la dinàmica positiva mostrada per la 
societat catalana a favor de la conscienciació 
sobre la fauna en general. Des de l’Associació 
Cetàcea es volia fer a la població general 
partícip per poder notificar i informar dels 
diferents albiraments que, especialment 
durant les restriccions d’aquest any, prenen un 
valor afegit molt interessant.

Durant el 2020 també s’ha treballat en la 
creació del projecte Plomes al Mar. Aquest 
projecte té com a objectiu principal obtenir 
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el major nombre de dades possibles de 
les diferents espècies d’aus, residents o 
migratòries que trobem presents al llarg de tot 
l’any a les costes del Garraf. 
La intenció és poder conèixer quines espècies 
es poden observar al llarg de l’any, en quins 
moments les podem trobar presents ja que 
també és una zona important d’hivernada 
d’algunes espècies com el fraret (Fratercula 
arctica) o el gavot (Alca torda), així com el 
nombre d’individus que es poden observar. 
En els darrers anys l’Associació Cetàcea ha 
publicat anualment un informe tècnic, els quals 
es troben disponibles a la nostra web i recullen 
la descripció i els resultats dels projectes duts 
a terme per la nostra entitat. En aquest sentit, 
i més concretament aquest informe, recull 

informació i resultats dels diferents projectes 
que es troben en marxa, entre els quals, a més, 
hi trobem informació de nous projectes que 
s’han iniciat recentment. En aquest context, 
i des d’un punt de vista de mirada de futur, 
cal destacar el fet que tota la informació 
generada així com els resultats recollits en 
aquest i els darrers informes, prendran encara 
més rellevància en les properes publicacions 
de la nostra entitat. Aquest fet s’explica, si 
tenim en compte que durant aquest 2020 
s’han establert i consolidat diferents convenis 
de col·laboració que permeten participar de 
manera regular en el bescanvi de dades amb 
diferents entitats del Mediterrani occidental 
com ara, GECEM, ANSE, Noa18Nusos, 
Tursiops, Tethys i Edmaktub. 

Projectes en marxa
L’Associació Cetàcea té ara mateix quatre projectes de recerca en 
marxa que es troben en diferents fases del seu desenvolupament.

PROJECTE FOTO-IDENTIFICACIÓ

El projecte Foto-identificació es va idear durant la tardor de l’any 
2013 i s’ha estat desenvolupant des de la primavera de l’any 2014 fins 
a l’actualitat. La seva finalitat és estudiar les diferents comunitats 
de cetacis que freqüenten les costes del Garraf pel que fa a la seva 
composició, als hàbitats que visiten i l’ús que en fan o al comportament 
que mostren. L’estudi es basa en l’ús de tècniques de foto-identificació i 
la presa de dades de comportament i composició dels grups durant les 
sortides d’albirament. Es tracta d’un projecte plantejat a llarg termini, 
amb la intenció d’anar recollint informació sobre els grups de cetacis 
de la zona i que de moment ja ha servit per a desenvolupar catàlegs de 
foto-identificació de tres de les espècies de cetacis albirades a la zona, 
el dofí mular (Tursiops truncatus), el cap d’olla gris (Grampus griseus) i 
per primera vegada, aquest any, el rorqual comú. A més a més, des del 
2018, ha estat dut a terme sota l’empara del Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic (enguany amb la referència: DGBBD/
BDM/AUTSPP/32/2020).

PROJECTE AMICS DEL MAR

El projecte Amics del Mar, és un projecte de ciència ciutadana, nascut 
el 2018 amb una doble finalitat: per una banda, donar a conèixer les 
diferents espècies de cetacis que hi ha a la costa catalana, i per l’altra, 
obtenir dades de presència de dofins i balenes al llarg de tota la costa 
catalana i mar catalano-balear, gràcies a les aportacions que puguin fer 
particulars, empreses o entitats amb embarcacions pròpies. Les dades 
aportades serviran per conèixer la distribució de les diferents espècies 
de cetacis, i es complementaran amb les dades que ja obtenim del 
projecte Foto-Identificació. Actualment el projecte continua tenint una 
bona acollida per part de la població en general, entitats i empreses. 
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PROJECTE ULLS AL MAR

El projecte Ulls el Mar neix el 2019 amb l’objectiu d’augmentar el 
coneixement dels cetacis que viuen a la costa catalana. Tal com ja s’està 
fent amb el projecte Foto-identificació, aquest nou projecte, permetrà 
donar una visió més ampla de coneixements sobre aquests animals. Es 
basa en una tècnica no invasiva que ofereix la possibilitat de recollir 
dades sobre diferents espècies de cetacis, així com de les condicions 
ambientals associades, mitjançant l’establiment de punts d’observació 
terrestre i un protocol d’actuació adequat. L’àrea d’observació és el 
litoral català central, concretament l’espai comprès entre Barcelona i 
Garraf. 
Pel que fa al desenvolupament d’aquest projecte durant la temporada 
2020, cal destacar el fet que no ha sigut possible desenvolupar les 
activitats i tasques programades a conseqüència de la crisi sanitària 
derivada de la pandèmia de la COVID-19. Tanmateix, s’han analitzat 
diferents punts d’observació terrestre a la ciutat de Barcelona així com 
iniciat diferents contactes amb l’Ajuntament d’aquesta ciutat, i més 
concretament amb el Centre de la Platja i el Port de Barcelona per 
establir futures col·laboracions per dur a terme les diferents activitats 
que es vulguin proposar des del projecte Ulls al Mar. 

PROJECTE PLOMES AL MAR

El projecte Plomes al Mar, té com a objectiu principal obtenir el major 
nombre de dades possibles, de les diferents espècies d’ocells que trobem 
presents al llarg de tot l’any a les costes del Garraf. La intenció és poder 
conèixer quines espècies es poden observar al llarg de l’any, en quins 
moments les podem trobar presents ja que també és una zona important 
d’hivernada d’algunes espècies, quins hàbitats ocupen i les quantitats que 
estan presents. El projecte es va començar a desenvolupar a finals del 
2019 i el 2020 ha sigut el primer any en el qual s’ha començat a obtenir 
dades. Aprofitant les sortides d’observació de cetacis emmarcades en 
el projecte Foto-identificació, s’han pogut anar prenent dades sobre les 
diferents espècies d’aus albirades.
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Projecte Foto-Identificació
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Introducció

Actualment se sap que allotja més de 17.000 
espècies marines descrites i aporta un 7% de 
la biodiversitat marina del món, amb una gran 
presència d’espècies endèmiques[4]. Aquesta 
gran diversitat de vida marina natural inclou, 
entre d’altres, mamífers marins com ara els 
cetacis, ja sigui perquè hi viuen o perquè 
hi migren[5]. Tot i aquesta biodiversitat, en 
l’actualitat, la pèrdua i degradació de l’hàbitat, 
l’extracció de recursos, la contaminació, 
l’eutrofització, la introducció d’espècies 
exòtiques i el canvi climàtic, constitueixen 
les amenaces més importants que afecten 
el major nombre de grups taxonòmics que 
es troben al Mediterrani[4,6]. A més a més, els 
ecosistemes marins costaners, són els més 
afectats per la naturalesa acumulativa dels 
impactes derivats de les activitats humanes[7].  
Aquests efectes es veuen reflectits sobretot 
en els depredadors superiors, com ara els 
cetacis[8]. Com a components fonamentals 
dels ecosistemes, els cetacis es poden utilitzar 
com a indicadors per a poder-ne determinar el 
seu estat[9]. 

Hi ha onze espècies de cetacis que es poden 
veure de forma més o menys freqüent 
al mar Mediterrani[2]. Vuit d’elles estan 
considerades residents, el rorqual comú 
(Balaenoptera physalus), el catxalot (Physeter 
macrocephalus), el zífid de Cuvier (Ziphius 
cavirostris), el cap d’olla negre (Globicephala 
melas), el cap d’olla gris (Grampus griseus), el 
dofí comú de musell curt (Delphinus delphis), 
el dofí mular (Tursiops truncatus) i el dofí 
ratllat (Stenella coeruleoalba)[2,5]. Totes elles 
es poden albirar amb més o menys freqüència 
en el Mar Balear (àrea situada entre la costa 
de la Península Ibèrica i les Illes Balears), però 
n’hi ha quatre que són força comuns en aigües 
sobre la plataforma i el talús continentals de 
la costa catalana: el rorqual comú, el cap d’olla 
gris i els dofins mular i ratllat. Estudis realitzats 
anteriorment, sobretot a finals del segle passat, 
suggerien la presència d’aquestes espècies 
amb certa freqüència en el Mar Balear, tot i 
que algunes d’elles es consideraven força 
menys abundants que en altres zones del 
Mediterrani[10]. 

El Mediterrani és un mar semitancat, caracteritzat per una evaporació més important que la 
precipitació i l’escorrentia superficial[1]. Aquest fet és contrarestat per una entrada constant 
d’aigua per l’estret de Gibraltar, de la que en deriven unes dinàmiques oceanogràfiques i 
patrons de circulació oceànica, com ara corrents circulars, que li confereixen una naturalesa 
oligotròfica[1,2]. Tot i això, la barreja d’aigües hivernal, els corrents circulars i el episodis 
d’aflorament, sovint lligats a la presència de canyons submarins, són fenòmens a petita escala 
que deriven en zones d’alta productivitat, sovint lligades a una alta biodiversitat[2,3]. La seva rica 
i singular biodiversitat l‘ha portat a que sigui reconegut com un dels hotspots de biodiversitat 
més importants del planeta[4].

Actualment se 
sap que allotja 
més de 17.000 

espècies marines 
descrites i 

aporta un 7% de 
la biodiversitat 

marina del 
món, amb una 

gran presència 
d’espècies 

endèmiques.
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A més a més, estudis sobre l’avarament de 
cetacis mostren que individus d’aquestes 
espècies queden encallats amb una freqüència 
variable a les platges del litoral català[11], fet 
que suggereix la seva presència de forma més 
o menys regular en el Mar Balear.

Tot i això, les aigües de la costa catalana i en 
concret en el litoral català central mostren una 
manca de dades recents sobre la presència 
d’aquestes espècies[12]. A més a més, gran part 
de la plataforma continental del litoral català 
central del sud de Barcelona, forma part de 
la Xarxa Natura 2000 i les zones situades 
mar endins formen part d’una Àrea Marina 
Protegida que ha estat proposada com a 
Zona Especialment Protegida d’Interès per al 
Mediterrani (ZEPIM) del Corredor de migració 
de cetacis del Mediterrani[13]. 

Tot i aquestes àrees protegides, l’àrea situada 
damunt del talús continental, on també es 
troben els canyons submarins, no gaudeix 
actualment de cap mena de figura de 
protecció, malgrat la seva importància per a 
certes espècies de cetacis com el cap d’olla, el 
rorqual comú i el dofí ratllat.  

Per poder donar resposta a aquesta manca 
de dades i valorar la necessitat de millorar les 
figures de conservació al litoral català central, 
es va dissenyar un projecte que permetés 
conèixer millor totes les espècies de cetacis 
que habiten o freqüenten la zona. Aquest 
projecte està basat en la recollida sistemàtica 
de dades sobre l’ecologia d’aquestes espècies 
i l’ús de diferents tècniques d’estudi entre 
les quals destaca la foto-identificació. Aquest 
estudi es va iniciar durant la primavera de l’any 
2014 i s’ha estat duent a terme fins a l’actualitat 
sota el nom de projecte Foto-Identificació.

Gran part de la plataforma continental del 
litoral català central forma part de les Zones 
d’Especial Protecció per les aus (ZEPA), i 
l’àrea més costera també, com a Lloc d’Interès 
Comunitari (LIC). Aquestes àrees estan 
incloses a la Xarxa Natura 2000, donen 
protecció a 22 espècies d’aus marines, i el 
LIC confereix protecció al dofí mular i a la 
tortuga careta (Caretta caretta). A més, les 
zones situades al final dels canyons, i més 
allunyades de la costa, formen part de l’Àrea 
Marina Protegida proposada com a ZEPIM 
del Corredor de migració de cetacis del 
Mediterrani[13]. Aquest nivell de protecció, 
denota la importància de realitzar estudis 
sobre l’ecologia, la distribució i l’ús d’hàbitat 
de les espècies de cetacis que la freqüenten.

El projecte es va idear el desembre de 
2012, amb la finalitat de protegir, conservar i 
estudiar la vida i hàbitats marins en el litoral 
català. L’Associació Cetàcea va començar a 
desenvolupar un estudi sobre el rorqual comú, 
que es duria a terme en aigües enfront de la 
costa del Garraf i que finalment es va iniciar a 
la primavera de 2013.

Al 2014 es va decidir ampliar l’estudi a totes 
les espècies de cetacis de la zona d’estudi per 
dues raons principals:

•	 En primer lloc, l’observació recurrent 
d’altres espècies de cetacis com ara el dofí 
mular el dofí ratllat o el cap d’olla gris a la 
zona d’estudi.

•	 En segon lloc, la falta d’informació i dades 
científiques recents sobre aquestes 
espècies en el litoral català central.
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Espècies estudiades
Tot i que a l’àrea d’estudi s’hi han albirat fins a 8 espècies de cetacis de 
forma més o menys regular, en aquest document es presenten només 
aquelles que es veuen de forma més freqüent.

Dofí ratllat: És el cetaci més abundant al mar Mediterrani, amb una 
població estimada al voltant dels 117.000 individus[10]. És comú a les 
dues conques mediterrànies, especialment a mar obert, essent molt 
abundant al mar Lígur, al Golf de Lleó, al mar d’Alboran (entre Andalusia 
i Marroc) i al mar Balear. El seu estat de conservació, segons la Unió 
Internacional per la Conservació de la Natura (UICN) és vulnerable[14]. 

Es caracteritza per tenir una coloració dorsal negra o gris blavosa amb 
unes franges blanques als laterals del cos, i la part ventral blanca[15]. 
Aquesta espècie sovint viatja en grans grups, preferint aigües obertes 
altament productives més enllà de la plataforma continental[5].

Dofí mular: És probablement el més social dels petits cetacis del 
Mediterrani. La seva població en aquest mar s’estima en menys de 
10.000 individus i està catalogada com a vulnerable per la UICN[16,17]. 
L’espècie sol viure en petits grups de 2 a 15 individus, tot i que en 
ocasions s‘han albirat grups més grans, especialment a alta mar[16]. 

El seu cos, que és robust, té una coloració general grisa, més clara 
als laterals i blanca al ventre. Poden assolir una longitud màxima de 4 
metres[15]. Aquesta espècie es troba per tota la conca mediterrània i del 
Mar Negre, on, en conjunt es creu que hi hauria fins a tres poblacions 
genèticament diferenciades[18,19]. Al Mediterrani, tal com també passa 
en moltes regions del món, es pot trobar sobretot en zones costaneres. 

Rorqual comú: És l’únic misticet que presenta una població estable 
al Mediterrani i se’l pot trobar sobretot a la part oest de la seva 
conca. Tot i aquesta presència regular, el seu estat de conservació ha 
estat catalogat de vulnerable per la UICN[20]. A finals del segle passat 
s’estimà la seva abundància al voltant dels 5.000 individus[21]. Aquesta 
espècie es sol concentrar al mar Lígur, situat entre les costes franceses, 
italianes i la costa nord de Còrsega, durant els mesos d’estiu, on hi van 
per alimentar-se de krill del nord (Meganyctiphanes norvegica)[22]. El 
rorqual comú és el segon animal més gran de la Terra, després de la 
balena blava (Balaenoptera musculus), amb adults que arriben fins a 25 
m de longitud[15]. 

Els individus d’aquesta espècie solen viure a mar obert en solitari o en 
grups reduïts[5]. La seva coloració general és gris fosc a la part dorsal i 
blanca a la ventral, tot i que és asimètrica a nivell de mandíbules: la del 
costat esquerre és de color gris fosc i la del dret és blanca[15]

Fo
to

gr
afi

a:
 T

àn
ia

 G
ar

ni
ca

Fo
to

gr
afi

a:
 A

be
l T

om
às



13

Informe tècnic 2020 · Assoiació Cetàcea

Cap d’olla gris: Es tracta d’una espècie distribuïda per tots els mars 
tropicals i temperats del món, associada sobretot a les zones properes 
del talús continental[23,24,25]. Al mar Mediterrani hi ha molta incertesa 
sobre la seva distribució, tot i que es creu que està distribuït per tota la 
conca essent, però, més abundant a la part occidental d’aquesta, on els 
trobem sobretot en aigües lligades a canyons submarins[24,25]. De fet, el 
seu estat de conservació no s’ha pogut determinar degut a la manca de 
dades i a que les estimes de població són només parcials[26]. 

Aquesta espècie és fàcilment identificable pel seu peculiar front 
arrodonit i per tenir el cos marcat per abundants ratlles i cicatrius 
que van augmentant amb l’edat i que els fa perdre la coloració gris 
fins a tornar-se pràcticament blancs[15]. Els últims estudis científics 
suggereixen que el cap d’olla gris del Mediterrani forma una població 
diferent que la del cap d’olla de l‘Atlàntic[5].
 
Catxalot: És l’odontocet més gran que existeix. És una espècie 
cosmopolita i al Mediterrani està distribuït per tota la conca, des de 
l’estret de Gibraltar fins a la part més oriental, malgrat que en termes 
d’abundància sembla que hi ha més individus a la part occidental que a 
l’oriental[19]. En termes de conservació, la UICN va catalogar el catxalot 
al món com vulnerable i en perill d’extinció al Mediterrani. En aquest 
mar, habiten fora de la plataforma continental a profunditats que 
superen els 600 metres[27]. El catxalot és un depredador que s’alimenta 
de diferents espècies de cefalòpodes[28,29]. 

La seva identificació al Mediterrani es força fàcil, degut a la seva mida 
i a la seva característica bufada d’uns 45° respecte a la superfície de 
l’aigua. A diferència de l’altra espècie de mida gran, el rorqual comú, el 
catxalot acostuma a treure l’aleta caudal completament de l’aigua en 
iniciar una immersió. Presenta un cos llarg amb forma de tronc, i el cap 
ocupa entre un quart i un terç de la seva longitud total[15].

Zífid de Cuvier: És el zífid més globalment distribuït i freqüent d’albirar. 
La subpoblació mediterrània es considera genèticament separada de 
l’atlàntica[30]. És per aquest motiu que al Mediterrani, en termes de 
conservació, no es tenen dades suficients per a la seva avaluació[31]. 

És un animal de mida mitjana, arribant fins als 6,5 metres en el cas 
d’individus adults[15]. Es solen albirar en grups reduïts, generalment de 2 
a 3 individus[32]. En superfície la seva identificació resulta senzilla, degut 
al color clar de la part del cap i cremós o gris a la resta del cos. A més, 
presenten una aleta dorsal molt endarrerida respecte a la longitud 
total[15]. És una espècie de busseig profund que ostenta el rècord 
de busseig per a qualsevol mamífer del món[33,34]. La seva dieta està 
principalment basada en calamars que captura a gran profunditat i en 
immersions llargues[35].
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Objectius

El projecte Foto-identificació es va concebre com una eina per la presa sistemàtica de dades 
sobre les diferents espècies de cetacis que freqüenten el litoral català central i intentar corregir 
la manca de dades de la zona. Els principals objectius són:

1. Prendre dades geogràfiques, ambientals i biològiques com ara la distribució, la mida i 
composició dels grups de les diferents espècies de cetacis estudiades. Aquestes dades 
serviran per a analitzar la seva ecologia, distribució, abundància i estructura social. Les dades 
obtingudes s’analitzaran de forma individual i es podran fer servir com a dades bàsiques de 
referència per a futurs estudis. 

2. Degut al caràcter migratori d’algunes de les espècies estudiades, un objectiu essencial del 
projecte és el de compartir i comparar les dades obtingudes amb altres institucions que 
treballen en altres àrees geogràfiques a fi de tenir una visió més global sobre els aspectes 
esmentats anteriorment. En aquest sentit, un altre dels objectius principals és establir 
ponts de diàleg i col·laboració amb altres entitats que estudiïn les mateixes espècies en 
altres regions del Mediterrani, per poder entendre una mica millor les seves dinàmiques de 
distribució i migració.

3. Desenvolupar un projecte a llarg termini, consolidant els catàlegs de foto-identificació del 
dofí mular, del cap d’olla gris i del rorqual comú i la presa de dades.

4. Realitzar publicacions científiques i publicacions divulgatives públiques que exposin i facin 
accessibles aquestes dades, resultats i conclusions a tot tipus de públic. D’aquesta manera 
es vol contribuir a millorar la informació sobre el medi marí i la conscienciació sobre la 
importància de la seva conservació entre el públic en general.

5. Per últim i per mitjà de xerrades, tallers i presentacions en conferències científiques es 
planteja el doble objectiu de conscienciar i sensibilitzar al públic en general sobre la 
necessitat de conservar l’entorn marí i les espècies que hi habiten i fer públics els nostres 
resultats amb la comunitat científica.

A més a més, en aquesta temporada 2020 es van plantejar els objectius següents:

1. Consolidar l’ús de les noves fitxes de presa de dades durant el transcurs dels albiraments 
de cetacis.

2. Enllestir el catàleg de foto-identificació del rorqual comú.

3. Enllestir la comparació amb els catàlegs de foto-identificació de les entitats col·laboradores.
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El projecte Foto-Identificació s’ha dut a terme en una àrea que s’estén des del municipi de Gavà 
(Baix Llobregat) fins a Calafell (Baix Penedès), entrant unes 15 milles nàutiques mar endins, i té 
una extensió aproximada de 1.000 km2. L’àrea està caracteritzada per una plataforma continental 
més aviat estreta, d’entre 10 i 15 km d’amplada, seguida per un talús continental on destaca la 
presència de quatre canyons submarins (Figura 1). 

Aquesta orografia diversa crea hàbitats diferenciats on s’espera trobar diferents espècies de 
cetacis, tal com ocorre a altres indrets del Mediterrani[27,41]. A més, hi ha dues àrees protegides, 
incloses dins de la Xarxa Natura 2000, que cobreixen bona part de la plataforma continental 
(Figura 1). En aquest sentit, l’àrea més propera al talús queda protegida per una ZEPA anomenada 
Espai Marí del Baix Llobregat-Garraf que dóna protecció a 22 espècies d’aus marines. 

Per altra banda, l’àrea situada més a prop de la costa, anomenada Costes del Garraf, està 
reconeguda com a ZEPA i com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC). Conjuntament confereixen 
protecció a 15 espècies d’aus marines, al dofí mular i a la tortuga careta (Caretta caretta). Per 
últim, les parts més profundes dels canyons submarins es troben dins de l’Àrea Marina Protegida 
proposada com a ZEPIM del Corredor de migració de Cetacis del Mediterrani[13].

Figura 1. Àrea d’estudi on 
s’ha dut a terme el projecte 

Foto-Identificació. A la 
figura s’hi mostra l’àrea 

mostrejada (marcada 
amb una línia discontínua 

vermella), els quatre 
canyons submarins i 

les diferents figures de 
protecció (LIC i ZEPA).

Materials i mètodes
ÀREA D’ESTUDI

La costa catalana està caracteritzada per una plataforma continental d’extensió variable, que 
com passa al llarg del Mediterrani nord-occidental, està interrompuda per la presència d’una 
sèrie de canyons submarins[36,37]. Aquestes valls submergides i profundes ocupen gairebé el 
50% del vessant continental[38], i han estat considerades durant molt de temps com a zones 
importants per la vida marina[39,40]. Al litoral català central del sud de Barcelona (des del Baix 
Llobregat al Baix Penedès), la plataforma continental és bastant estreta en comparació amb 
la resta del litoral català, assolint una amplada d’entre 15 i 25 km[36], i són diversos els canyons 
submarins que la interrompen[37].
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RECOLLIDA DE DADES

La recollida de dades s’ha dut a terme mitjançant sortides de mostreig específicament 
dissenyades per obtenir dades sobre les diferents espècies de cetacis que es troben a l’àrea 
d’estudi. Totes les sortides s’han realitzat des del port del Garraf, que és el port base del 
projecte des de la tardor del 2016. Les jornades de mostreig s’han dut a terme a bord de dues 
embarcacions de vela diferents (l’Alcyón i l’Esmeralda), però amb plataformes d’observació 
de característiques semblants. Les dues embarcacions tenen una eslora de 12 i 11 metres 
respectivament i una alçada d’observació d’aproximadament dos metres respecte del nivell 
del mar. S’ha prioritzat la navegació a motor, per facilitar la maniobrabilitat en cas d’albirament 
de cetacis. La navegació s’ha dut a terme respectant les directrius marcades pel Reial Decret 
1727/2007 pel qual s’estableixen les mesures de protecció de cetacis. A més, el projecte ha 
comptat amb l’autorització administrativa DGBBD/BDM/AUTSPP/32/2020 del Ministeri per a 
la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que ha facilitat les tasques de presa de dades o 
fotografies de les espècies albirades.

Durant la temporada 2020, s’ha seguit utilitzant la mateixa metodologia d’observació que s’ha 
emprat dels del 2017. Aquesta consisteix en intentar distribuir l’esforç d’observació de forma 
homogènia tant al llarg de l’any, com per tota l’àrea d’estudi. Tot i això, la temporada 2020 ha 
estat acompanyada d’unes condicions excepcionals derivades de la pandèmia de la COVID-19 
que han obligat a l’aturada de les sortides des de finals de febrer a finals de maig, i a partir de 
mitjans d’octubre.

Per tal de posar en pràctica còmodament el pla de recerca, s’ha subdividit l’àrea d’estudi en 
segments de cercle d’un angle de 10° (des dels 100° als 230°). El centre del cercle s’ha situat 
al port del Garraf. El primer tram del recorregut de les diferents sortides s’ha realitzat pel 
mig de cada segment, admetent-se variacions en el traçat degudes a albiraments, observacions 
naturalístiques o recollida d’objectes surants. Els segments s’han anat recorrent de forma 
consecutiva, sempre que l’estat del mar i la meteorologia ho han permès. D’aquesta manera s’ha 
obtingut una distribució de l’esforç força homogènia pel que fa a la primera part del recorregut. 
Durant el segon tram del recorregut s’ha realitzat una navegació menys determinada, adaptant-
se a la meteorologia i al criteri de la tripulació, que ha permès tan recorreguts paral·lels a la 
costa com, recórrer els canyons longitudinalment.

Per poder fer una valoració de la cobertura espacial s’ha fet un seguiment continu de l’esforç 
realitzat. Per dur-ho a terme, s’ha extret la posició de l’embarcació cada 20 minuts a partir 
de les rutes de navegació realitzades. Posteriorment s’ha dividit l’àrea en una sèrie de cel·les 
hexagonals d’una milla nàutica de radi amb una superfície aproximada de 9 km2 cada una d’elles 
(Figura 2). Combinant les posicions de l’embarcació amb les cel·les hexagonals, s’ha determinat 
quines eren les cel·les més visitades en cada moment, intentant d’aquesta manera assolir una 
distribució espacial de l’esforç més homogènia.

Figura 2. Mostra la 
graella amb cel·les 

hexagonals utilitzada 
per calcular l’esforç 

d’observació i els 
Albiraments per Unitat 

d’Esforç (mapa 1). 
El mapa 2 mostra 

les posicions de 
l’embarcació que 

han sigut utilitzades 
per calcular l’esforç 

d’observació.
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Les sortides de mostreig s’han realitzat sempre amb un mínim de tres membres de l’Associació 
Cetàcea, que s’han encarregat de dur a terme les tasques d’observació, presa de dades, 
fotografies i navegació. Les sortides s’han dut a terme només quan les condicions meteorològiques 
i marítimes han permès una correcta observació de cetacis. És a dir, en absència de boira i amb 
estat del mar inferior a 3 en l’escala de Douglas.

Al llarg de les sortides, el personal investigador s’ha encarregat de recollir dos tipus de dades: 

1. En primer lloc s’han recollit dades ambientals i la posició geogràfica de l’embarcació cada 
hora i al principi de cada albirament. D’aquesta manera, s’han pogut descriure les condicions 
ambientals al llarg de la sortida, assegurant que aquestes eren òptimes per la detecció i 
observació de cetacis. 

2. En segon lloc, cada cop que s’ha produït un albirament s’han anotat dades específiques 
de cada grup de cetacis, com ara l’espècie, la seva localització, la seva composició, o el 
seu comportament. Per anotar el comportament dels grups albirats s’ha diferenciat 
entre misticets i odontocets. En el cas dels misticets s’ha utilitzat una tècnica de mostreig 
continu[42] per obtenir dades sobre els patrons de respiració. En el cas dels odontocets, 
s’han utilitzat diferents tècniques de mostreig per obtenir dades sobre el comportament 
general, i la presència o absència de comportaments concrets en períodes de 15 minuts[42]. 
En tots dos casos s’ha enregistrat el comportament general del grup al llarg de l’albirament 
utilitzant la tècnica de mostreig de l’activitat predominant del grup[42].

A més a més, s’han realitzat fotografies dels diferents albiraments, que en els casos concrets del 
dofí mular, el cap d’olla gris i el rorqual comú, han estat posteriorment utilitzades per estudis 
de foto-identificació. En aquests casos s’ha intentat romandre el temps necessari per a poder 
obtenir fotografies de tots els individus del grup, sempre i quan els animals no mostressin signes 
evidents que la presència de l’embarcació els fos molesta. 

Un cop acabades les sortides, les dades i fotografies recollides s’han informatitzat pel seu 
posterior processat.

Tipus de dades recollides:

MATERIAL UTILITZAT

ANÀLISIS DE DADES

Per a poder prendre totes les dades necessàries s’ha emprat el material següent. En primer lloc, 
s’ha disposat de dos GPS portàtils Garmin GPSMap 78 per poder registrar la distància total 
recorreguda, la posició de l’embarcació en el moment de cada presa de dades i les coordenades 
dels albiraments. S’han utilitzat prismàtics de diferents augments per a facilitar la detecció i 
identificació de cetacis en aquelles àrees més allunyades de l’embarcació. Per últim, s’han 
utilitzat càmeres fotogràfiques digitals amb objectius d’una distància focal entre 50 i 650 mm, 
per realitzar les fotografies dels animals.

Un cop les dades han estat recollides s’han utilitzat diferents tècniques i eines per dur a terme 
les diferents anàlisis. Aquests es detallen a continuació:

Anàlisi de la profunditat:

La profunditat a la qual s’han produït els albiraments s’ha analitzat de dues formes diferents. 
Per un costat, s’ha mirat si hi havia diferències significatives entre les diferents espècies pel 
que fa a la profunditat a la qual es van produir els albiraments. A més, per a cada espècie, s’ha 
mirat si la profunditat mitjana dels albiraments de la temporada 2020 era igual que la registrada 
en temporades anteriors. Per dur a terme aquestes anàlisis s’han utilitzat tests paramètrics 
(ANOVA) o no paramètrics (Kruskall-Wallis i test de Dunn), en funció de si les dades complien 
les condicions de normalitat i homogeneïtat. 
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Anàlisi de la mida de grup

Anàlisi de l’esforç d’observació realitzat

De forma semblant al punt anterior, s’ha analitzat si la mida mitjana del grup registrada per 
cada espècie, ha sigut semblant a l’obtinguda en anys anteriors. Per dur-ho a terme, s’han 
utilitzat tests paramètrics (ANOVA) o no paramètrics (Kruskall-Wallis i test de Dunn), en funció 
de si les dades complien les condicions de normalitat i homogeneïtat.

Les anàlisis estadístiques s’han realitzat utilitzant els programes R[43] i Past[44].

Durant la recollida de dades a les sortides d’albirament, és habitual que les diferents zones 
de l’àrea d’estudi no es visitin amb la mateixa freqüència[45,46]. En aquest sentit, per poder 
determinar la distribució o l’ús de l’hàbitat dels cetacis, és necessari tenir en compte l’esforç 
d’observació realitzat[45]. S’entén per esforç d’observació el temps transcorregut o la distància 
recorreguda en absència de cetacis i durant la qual es cerquen cetacis activament. L’esforç 
d’observació realitzat s’ha calculat a partir de la posició de l’embarcació registrada cada 20 
minuts. Per obtenir aquestes posicions, s’han agafat els recorreguts obtinguts amb el GPS i 
que estan formats per una sèrie de punts que representen la localització del GPS registrada en 
intervals de temps variables però semblants cada pocs segons. Amb l’objectiu d’estandarditzar 
la mostra de registres del GPS i fer-la comparable amb anys anteriors, s’han seguit els passos 
següents. En primer lloc s’ha seleccionat el primer registre de cada minut. Posteriorment, s’han 
seleccionat registres en intervals de 20 minuts des de l’inici fins al final de la sortida. D’aquesta 
manera, s’ha obtingut la posició de l’embarcació cada 20 minuts. Per últim, s’han seleccionat 
només les posicions en absència de cetacis i aquelles en les quals les condicions del mar eren 
adequades per la cerca d’aquests animals. Les posicions en presència de cetacis o per les quals 
l’estat de la mar era igual o superior a tres a l’escala de Douglas, han quedat descartades, ja que 
en aquestes condicions la cerca activa d’animals queda aturada.

L’anàlisi de la distribució espacial de l’esforç s’ha realitzat utilitzant el programa QGIS 3.8[47]. 
Per fer-ho, s’ha dividit l’àrea d’estudi en una graella amb cel·les hexagonals iguals amb un radi 
d’una milla nàutica (1,852 km) i s’ha comptat el nombre total de posicions en cada cel·la de la 
graella (Figura 2, mapa 2)[48]. L’elecció de cel·les hexagonals per aquesta anàlisi es deu a tres 
raons principals[49]. Tradicionalment s’han utilitzat tres tipus de figures geomètriques per a 
crear graelles, triangles, quadrats o hexàgons. Aquestes últimes són les que presenten una àrea 
més semblant a una circumferència, que és l’àrea visual al voltant d’una embarcació. En segon 
lloc, la distància entre cel·les adjacents és sempre la mateixa, en el cas de graelles amb cel·les 
hexagonals. Per últim, l’ús de cel·les hexagonals redueix l’efecte marge, “edge effect” produït per 
canvis bruscs entre ambients o paisatges.

Per mostrar l’esforç d’observació realitzat al llarg de l’any s’ha utilitzat un mètode d’interpolació 
b-spline[50].

Anàlisi geogràfica

Per a poder estudiar la distribució de les espècies albirades, és necessari prendre dades sobre 
les ubicacions on es produeix cada albirament. En aquest sentit, s’ha anotat les coordenades de 
la posició de l’embarcació en tres moments: a l’inici de l’albirament, just quan s’albiren els animals 
per primer cop, en el moment de màxima proximitat amb el grup i al final de l’albirament. A més 
a més, en el moment inicial, també s’ha anotat el rumb de l’embarcació, la distància entre els 
cetacis i l’embarcació (estimada en metres) i l’angle d’albirament (prenent el rumb de l’embarcació 
com a 0°). En aquells albiraments que la distància mínima amb el grup ha arribat a ser inferior a 
100 metres, s’han utilitzat les coordenades de màxima proximitat per a situar l’albirament en el 
mapa. En aquells casos en que els animals han estat en tot moment a una distància superior als 
100 metres s’utilitzen el rumb de l’embarcació, l’angle i la distància d’albirament per a estimar la 
posició real dels animals. La profunditat de cada albirament s’ha extret d’una imatge trama de 
batimetria de 15 segons d’arc de resolució de la Carta Batimètrica General dels Oceans[51].
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Les localitzacions dels albiraments s’han combinat amb la informació referent a l’esforç 
d’observació realitzat per obtenir els Albiraments per Unitat d’Esforç (APUE). Aquest mètode 
permet estudiar de forma més precisa la distribució de les diferents espècies[45] i s’ha dut a 
terme utilitzant l’equació següent[48]: 

APUE= NAlb/PEsf 

On NAlb és el nombre d’albiraments en una cel·la determinada i PEsf és el nombre de punts 
en esforç en aquella mateixa cel·la. Amb aquesta informació s’han pogut realitzar mapes de 
distribució de les diferents espècies albirades al llarg de la temporada 2020. A més a més, 
s’ha utilitzat el coeficient de correlació de Spearman (ρ) per veure si hi havia correlació entre 
l’esforç realitzat i la ràtio calculada, és a dir si el nombre d’albiraments en una cel·la ha estat 
determinat per l’esforç dut a terme. Aquest càlcul ha servit per saber quin és el nombre de 
punts d’esforç mínim per cel·la per assegurar que aquestes dues variables siguin independents 
(p<0,05). En el cas del dofí ratllat, rorqual comú, cap d’olla gris i zífid de Cuvier, s’ha vist que no 
hi ha nombre mínim de punts d’esforç per cel·la per assegurar que la ràtio d’albiraments calculat 
era independent de l’esforç realitzat. En el cas del dofí mular, aquest valor ha estat de 2 punts 
d’esforç per cel·la. Per assegurar la independència de les dades s’han utilitzat només aquelles 
cel·les amb un valor d’esforç superior als esmentats per cada una de les espècies. A més a 
més, per al càlcul dels APUE s’han descartat tots aquells albiraments que es s’han produït en 
condicions marítimes inadequades per l’observació de cetacis.

Anàlisi de Foto-identificació

La foto-identificació és una tècnica que permet el reconeixement individual dels animals 
albirats mitjançant la presa sistemàtica de fotografies de les seves característiques corporals 
distintives[52]. Aquestes varien entre les diferents espècies, des dels patrons de coloració en el 
cas del rorqual comú[53], fins a la forma de l’aleta dorsal i el nombre, forma i patró d’osques en el 
seu marge posterior en el cas del dofí mular i el cap d’olla[52]. Addicionalment, en el cas del cap 
d’olla, també es poden utilitzar les cicatrius que presenten per tot el cos[54].

Totes elles compleixen una sèrie de requisits que les fan òptimes per aquesta tècnica[52,55]: 
són marques persistents en el temps, són singulars (es poden diferenciar d’altres marques) i 
confereixen la mateixa probabilitat d’albirament. En aquest sentit, i amb l’objectiu d’evitar 
errors, s’han descartat tots aquells individus que no presentaven osques distintives i les cries 
per les anàlisis de foto-identificació. 

La metodologia emprada per analitzar les fotografies realitzades durant el transcurs de cada 
albirament ha seguit els passos següents:

1. Classificació: En primer lloc s’han seleccionat i agrupat totes les fotografies realitzades per 
cada individu de l’albirament. Sempre que ha estat possible, les fotografies de les cries i els 
juvenils s’han classificat associades amb les fotografies de l’individu adult amb el qual han 
estat fotografiats més sovint. 

2. Identificació: Un cop totes les fotografies d’un individu han estat classificades, s’ha escollit 
la millor fotografia de cada costat, que mostrava les característiques distintives d’aquell 
individu. 

3. Comparació: Posteriorment, s’ha comparat les millors fotografies escollides per cada individu 
amb les millors fotografies dels albiraments anteriors de la mateixa temporada. Finalment, 
s’ha realitzat la mateixa comparació amb el catàleg de foto-identificació. D’aquesta manera 
s’ha pogut establir el nombre total de realbiraments intraanuals i interanuals.
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Resultats i conclusions
INFORMACIÓ GENERAL

La temporada 2020 ha estat clarament marcada per les restriccions derivades de la pandèmia 
de la COVID-19. En aquest sentit, les sortides de mostreig van estar completament aturades 
entre el 24 de febrer i el 22 de maig. A més a més, la temporada es va haver de donar per 
acabada el 19 d’octubre degut a les restriccions de moviment. 

Durant la temporada 2020 s’han realitzat 20 sortides de mostreig des del port del Garraf des 
del mes de febrer, fins a mitjans d’octubre. Això ha suposat un temps de navegació total d’una 
mica més de 200 hores i s’ha recorregut una distància de 1.787 km (Taula 1). Les sortides s’han 
distribuït sobretot a la primavera i a l’estiu, com a conseqüència de les restriccions derivades 
de la COVID-19. S’ha realitzat com a mínim una sortida cada mes amb l’excepció dels mesos de 
març, abril, novembre i desembre (Taula 1).

Època Sortides Hores Milles Km
Hivern 4 (18%) 32,4 165,1 305,8

Primavera 7 (32%) 66,2 317,6 588,2

Estiu 9 (41%) 85,6 387,81 718,2

Tardor 2 (9%) 18,9 94,4 174,8

Total 22 203,1 964,91 1.787

Mes Sortides Hores Milles Km

Gener 2 (9%) 16,27 83,5 154,6

Febrer 2 (9%) 16,15 81,6 151,1

Març 0 (0%) 0 0 0

Abril 0 (0%) 0 0 0

Maig 3 (14%) 27,3 125,3 232,1

Juny 5 (23%) 48,83 240,64 445,7

Juliol 5 (23%) 47,48 219,17 405,9

Agost 1 (4%) 9,5 40,5 75

Setembre 2 (9%) 18,67 79,8 147,8

Octubre 2 (9%) 18,92 94,4 174,8

Novembre 0 (0%) 0 0 0

Desembre 0 (0%) 0 0 0

Taula 1. Resum de les sortides realitzades durant la temporada 2020, incloent les distàncies recorregudes 
en milles nàutiques, Km i el temps de navegació en hores
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Malgrat la situació general, la temporada 2020 ha estat semblant a les dues temporades 
anteriors pel que fa al nombre de sortides realitzades, el temps de navegació i la distància 
recorreguda (Taula 2 i Figura 3). Aquest fet permet mantenir la tendència iniciada la temporada 
2017 i consolidar un esforç d’observació semblant al llarg de les últimes quatres temporades. 
L’esforç logístic realitzat ha permès que l’actual hagi estat la temporada amb un major temps de 
navegació i una major distància recorreguda, tot i que les restriccions derivades de la COVID-19 
han impedit realitzar sortides de mostreig els mesos de març, abril i gran part de maig, i han 
obligat a aturar la temporada dos mesos abans del previst.

Taula 2. Resum de les sortides realitzades des de l’any 2013 fins a 2020. Per a cadascuna de les temporades, 
s’inclouen les distàncies recorregudes en milles nàutiques, Km i el temps de navegació en hores. Per a la 
temporada 2015 no es va calcular el temps de navegació.

Figura 3. Gràfica on es comparen el nombre de sortides, temps de navegació i distància navegada en 
kilòmetres per a cadascuna de les temporades des de 2013 a 2020.

Temporada Sortides Hores Milles Km
2013 9 51 308 549,8

2014 18 121 656 1214,9

2015 5 - 74 137,1

2016 15 89 407 753,8

2017 25 194 843 1.561,2

2018 21 169 817 1.513,1

2019 22 189 936 1.733,5

2020 22 203 965 1.787,2
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Durant les sortides realitzades s’han produït un total de 49 albiraments que han permès veure 
fins a 5 espècies de cetacis diferents incloent el rorqual comú, el cap d’olla gris, el dofí ratllat, 
el dofí mular i el zífid de Cuvier (Taula 3 i 4). Destaca l’absència del catxalot en els albiraments 
de la temporada de 2020. El temps total transcorregut en presència de cetacis ha estat 
d’aproximadament 21 hores 45 minuts, fet que representa un 10,7% del temps total de navegació.

Taula 3. Nombre d’albiraments per espècie i estació de l’any per a la temporada 2020. Abreviatures: RC: 
Rorqual comú; CO: Cap d’olla gris; DM: Dofí mular; DR: Dofí ratllat; ZC: Zífid de Cuvier; NI: No identificat.

El dofí ratllat ha estat l’espècie albirada més vegades (30), seguida pel dofí mular (6) i el cap 
d’olla gris (5) i finalment el zífid de Cuvier (3) i el rorqual comú (2). Tant el cap d’olla gris i el dofí 
ratllat han sigut albirades durant tot l’any, mentre que el dofí mular ha sigut albirat a totes les 
estacions excepte a la tardor. Pel que fa al zífid de Cuvier, aquesta espècies ha estat albirada 
a l’estiu i la tardor i finalment i pel que fa al rorqual, tan sols ha estat albirada a la primavera 
(Taula 3). La tardor ha sigut l’estació amb menys albiraments, tanmateix, cal tenir en compte el 
menor nombre de sortides i hores de navegació d’aquesta estació de l’any a conseqüència de 
les restriccions imposades per la situació epidemiològica del país en relació amb la COVID-19 
(Taula 1). 

Si es compara el nombre total d’albiraments de les diferents temporades (Taula 4, Figura 4), es 
pot observar que en aquest any 2020 s’han realitzat un menor nombre d’albiraments respecte a 
2019. Aquest fet és destacable si tenim en compte que tant al 2019 com el 2020 es van realitzar 
el mateix nombre de sortides, i al 2020 s’han realitzat un major nombre d’hores de navegació 
respecte a l’any anterior (Taula 2). D’altra banda cal destacar, a més a més de l’absència 
d’albiraments de catxalot, el fet d’haver albirat per segon any consecutiu el zífid de Cuvier. 

Pel que fa al rorqual comú, el baix nombre d’albiraments (2), semblaria confirmar la tendència 
iniciada al 2018, de tenir poc albiraments. Cal però tenir en compte que les restriccions derivades 
de la COVID-19 van impossibilitar les sortides de mostreig entre finals de febrer i finals de maig, 
època en la qual aquesta espècie es pot veure amb freqüència al litoral català. Tot i això, s’han 
produït albiraments oportunistes des de la costa que han pogut ser confirmats per l’equip de 
l’associació.

Taula 4. Nombre d’albiraments per espècie i temporada. Abreviatures: RC: Rorqual comú; CO: Cap d’olla gris, CA: Catxalot, DM: 
Dofí mular; DR: Dofí ratllat; ZC: Zífid de Cuvier; DC: dofí comú; NI: No identificat. 
*Només es comptabilitzen els albiraments pels quals hi ha coordenades.

Època RC CO DM DR ZC NI Total
Hivern 0 1 1 12 0 1 15

Primavera 2 1 4 8 0 1 16

Estiu 0 2 1 8 2 1 14

Tardor 0 1 0 2 1 0 4

Total 2 5 6 30 3 3 49

Any RC CO CA DM DR ZC DC NI Total

2013 2 0 0 4 5 0 0 0 11

2014 8 2 0 4 17 0 0 0 31

2015 0 1 0 1 3 0 0 0 5

2016 10 1 0 3 9 0 0 0 23

2017 5 1 4 11 28 0 1 1 51

2018 2 2 2 8 18 0 0 0 32

2019 1 7 1 10 39 1 0 0 59

2020 2 5 0 6 30 3 0 3 49

Total 30 19 7 47 149 4 1 4 261



23

Informe tècnic 2020 · Assoiació Cetàcea

Figura 4. Gràfic que compara el nombre d’albiraments de les diferents espècies i el total d’albiraments 
registrat des de l’inici del projecte. Les abreviatures es poden entendre de la següent manera: RC: Rorqual 
comú; DC: Dofí comú; CO: Cap d’olla gris; NI: No Identificat; CA: Catxalot; DR: Dofí ratllat; DM: Dofí mular; 
ZC: Zífid de Cuvier.

MIDA DELS GRUPS

A grans trets, els albiraments de les espècies dels cetacis més grans com ara el rorqual comú o el 
Zífid de Cuvier, han estat formats per grups de pocs individus. Pel que fa al Zífid de Cuvier, s’han 
produït un total de 3 albiraments entre els quals trobem fins a un màxim de 2 individus. D’altra 
banda, pel que fa als grups d’espècies de mida més petita com ara el dofí ratllat, el dofí mular 
o el cap d’olla gris, han estat més nombrosos (Taula 5). Les mides mitjanes de grup obtingudes 
l’any 2020 (Taula 5) s’han comparat amb les dades obtingudes en la suma dels anys anteriors 
per al rorqual comú, el cap d’olla gris, el dofí ratllat, el dofí mular i el Zífid de Cuvier (Taula 5).
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Temporada 2020 Temporades 2013-2019

Espècie NºAlb Min Max Mitjana EE NºAlb Min Max Mitjana EE

Rorqual comú 2 2 2 2 0 23 1 3 2 0

Cap d’olla gris 5 6 65 26 10 13 1 25 8 2

Dofí ratllat 30 1 70 15 3 114 1 100 11 1

Dofí mular 6 1 11 6 2 39 1 30 9 1

Zífid de Cuvier 3 1 2 2 0 1 3 3 3 0

Taula 5. Mida mitjana dels grups de cetacis albirats durant la temporada 2020 comparada amb la mida 
mitjana dels grups enregistrada en temporades anteriors. Només s’han tingut en compte aquells albiraments 
pels quals es va estimar la mida de grup. Abreviatures: Nº Alb: Nombre d’albiraments, Min: mida de grup 
mínima, Max: mida de grup màxima, EE: error estàndard.

Figura 5. Diagrama de caixes on es mostra que no hi ha diferències significatives entre la grandària dels 
grups registrats durant la temporada 2020 i la grandària dels diferents grups registrats durant totes les 
temporades anteriors per el rorqual comú, el cap d’olla gris, el dofí ratllat i el dofí mular. El diagrama també 
mostra que els grups de cap d’olla gris albirats el 2020 han estat significativament més grans que els vistos 
en temporades anteriors.

La comparació de les mitjanes de la temporada 2020 amb la resta de temporades analitzades 
va mostrar diferències significatives en relació amb la mida del grup pel que fa als grups de cap 
d’olla gris (p=0,03 < 0,05). En aquest sentit cal destacar d’aquesta espècie el fet d’haver albirat 
grups significativament més nombrosos si ho comparem amb anys anteriors (Taula 5). 

D’altra banda, comentar que no s’han obtingut diferències significatives per a la resta d’espècies 
albirades (Figura 5).
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ALBIRAMENTS EN RELACIÓ AMB LA PRODUNDITAT

En general, les diferents espècies de cetacis es 
solen trobar en àrees més o menys concretes 
que estan determinades, entre d’altres factors, 
per la profunditat. Analitzant les dades de 
profunditat de cada un dels albiraments, 
s’ha caracteritzat una separació espacial de 
les diferents espècies albirades. Així doncs, 
es pot parlar d’espècies que s’han trobat en 

aigües més profundes, com podrien ser el zífid 
de Cuvier (1285 ± 105,7 m) i el cap d’olla gris 
(828 ± 58,87 m), d’altres d’aigües intermèdies, 
com ara el rorqual comú (334 ± 6 m) i el dofí 
ratllat (639 ± 53,26 m), i d’altres com el dofí 
mular, que ocuparia aigües menys profundes 
(109 ± 51,74 m) (Taula 6).

Taula 6. Profunditat mitjana dels grups de cetacis albirats durant la temporada 2020 comparada amb la 
profunditat mitjana dels grups enregistrada en temporades anteriors. Només s’han tingut en compte aquells 
albiraments pels quals es va enregistrar la profunditat (Nº Alb: Nombre d’albiraments).

L’anàlisi estadístic comparant les profunditats dels albiraments de les espècies albirades durant 
el 2020, indiquen que hi ha diferències significatives entre les profunditats dels albiraments 
de dofí mular amb les de cap d’olla gris (p=0,0021 < 0,05), dofí ratllat (p=0,0044 < 0,05) i zífid 
de Cuvier (p=0,002 < 0,05). D’altra banda, també s’han trobat diferències significatives entre el 
rorqual i el zífid de Cuvier p=(0,0354 < 0,05) (Figura 6). Així els resultats semblen indicar que 
mentre que espècies com el dofí mular es troba en zones menys profundes respecte a la resta 
d’espècies, altres com el zífid de Cuvier seleccionen àrees de major profunditat, la qual cosa és 
esperable més si tenim en compte els estudis realitzats en altres zones del Mediterrani[16,27,56,57,58]. 

L’anàlisi de les profunditats dels albiraments de cadascuna de les espècies d’interès per a la 
temporada 2020 respecte al període anterior de 2013-2019, mostra que no hi ha cap diferència 
significativa respecte a les profunditats observades en anys anteriors.

Profunditat temp. 2020 (m) Profunditat temp. 2013-2019 (m)

Espècie NºAlb Min Max Mitjana ES NºAlb Min Max Mitjana ES

Rorqual comú 2 328 340 334 6 25 58 1.272 446,28 73,28

Cap d’olla gris 5 649 965 828 58,87 14 454 1.204 878,79 66,48

Dofí ratllat 30 199 1.234 639 53,26 117 96 1.439 739 30,67

Dofí mular 6 18 290 109 51,74 40 21 732 186,4 31,25

Zífid de Cuvier 3 1.102 1.468 1285 105,7 1 740 740 740 0
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Figura 6. Al panell de l'esquerra trobem el diagrama de caixes on es mostra que hi ha diferències significatives 
entre la profunditat dels albiraments de dofí mular (DM) i la profunditat dels albiraments de cap d’olla gris 
(CO), dofí ratllat (DR), Zífid de Cuvier (ZC) i Rorqual (RC). Als panells de la dreta es mostren les profunditats 
dels albiraments de les diferents espècies d’interès respecte al període anterior de 2013-2019, amb el qual 
no s’observen diferències significatives.
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ESFORÇ I DISTRIBUCIÓ

Els recorreguts obtinguts amb el GPS durant el transcurs de les 22 sortides realitzades han 
permès estimar l’esforç d’observació realitzat durant la temporada 2020 (Figura 7). Pel que fa 
a la distribució d’aquest esforç es pot considerar que hi ha dos factors que n’han influenciat 
considerablement la seva distribució. Per una banda la localització del port base des d’on s’han 
realitzat les sortides i per l’altra la presència del canyó submarí del Foix. D’aquesta manera, la 
zona propera a la localitat de Garraf, les àrees situades a les capçaleres dels canyons i, en menor 
mesura, aquella regió situada entre ambdues zones, han estat les més freqüentades. Tot i això, al 
llarg de la temporada s’ha realitzat un seguiment continu de l’esforç, fet que ha permès intentar 
corregir en la mesura del possible la tendència d’anar al canyó més gran de l’àrea d'estudi. 
(Figura 7).

Figura 7. Representació de la distribució espacial de l’esforç de la zona d’estudi per a la temporada 2020.
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Tenint en compte les localitzacions dels albiraments realitzats durant 
la temporada 2020 (Figura 8) i la distribució espacial de l’esforç, s’ha 
generat un mapa de distribució per a cada una de les espècies amb 
major nombre d’albiraments, que inclogués l’esforç realitzat en l’anàlisi 
de la seva distribució espacial. Els resultats mostren una distribució 
diferencial en l’àrea d’estudi per a la majoria d’espècies (Figura 9) que 
corroboren els resultats de l’anàlisi estadística sobre profunditat dels 
albiraments realitzats (Taula 6, Figura 6)

Figura 8. Localització dels albiraments en la zona d’estudi segons l’espècie per 
a la temporada de 2020
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Figura 9. Distribució espacial de les espècies albirades en la zona d’estudi. Mapa 
de distribució en funció de l’esforç per a cada una de les espècies albirades en més 
d’una ocasió. De dalt a baix, dofí ratllat, dofí mular, cap d’olla gris, rorqual comú i 
zífid de Cuvier.
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DADES FOTO-IDENTIFICACIÓ

Fruit dels albiraments realitzats i les fotografies obtingudes durant aquesta temporada, s’ha 
pogut fer una comparació d’individus de tres de les espècies que incloem en l’estudi de foto-
Identificació: cap d’olla gris, dofí mular i rorqual comú. Mitjançant aquest estudi, s’han pogut 
identificar individus que encara no havien estat identificats per l’Associació Cetàcea, així com 
s’han pogut confirmar alguns realbiraments d’individus, tant intraanuals (mateixos individus 
identificats en diferents albiraments aquesta mateixa temporada) com interanuals (mateixos 
individus identificats en temporades anteriors).

Aquest any ha destacat per l’elevat nombre de fotografies realitzades, un total de 17.438 
fotografies, la gran majoria d’elles de cap d’olla gris (Taula 7). També cal remarcar que aquesta 
temporada s’han pogut acabar de revisar les fotografies de cap d’olla gris i dofí mular el que ha 
fet variar el nombre d’individus totals catalogats i realbirats de temporades anteriors.

Any Numb Alb Total fotos Individus 
identificats

Individus 
catalogats

Realb. 
Intraanuals

Realb 
Interanuals

Cries Total 
acumulat

Cap d’olla gris

2013 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 2 710 40 34 6 0 3 34

2015 2 558 27 21 0 1 5 55

2016 1 6 2 2 0 0 0 57

2017 1 358 5 5 0 0 3 62

2018 2 1.087 10 8 0 2 2 70

2019 7 3.931 35 25 2 8 11 95

2020 5 14.157 136 114 11 11 28 209

Total 20 20.807 255 209 19 22 52 209

Dofí mular

2013 4 152 9 9 0 0 2 9

2014 5 227 22 22 0 0 2 31

2015 2 69 17 15 0 2 1 46

2016 3 370 27 20 1 6 0 66

2017 11 1.461 65 57 2 6 6 123

2018 8 2.373 102 84* 5 15 6 207

2019 10 4.895 100 80* 4 18 7 287

2020 6 2.675 24 16 0 8 4 303

Total 49 12.222 366 303 12 55 28 303

Rorqual Comú

2013 2 0 0 0 0 0 0 0

2014 7 504 7 7 0 0 1 7

2015 0 0 0 0 0 0 0 7

2016 9 281 11 10 0 1 1 17

2017 5 150 4 4 0 0 0 21

2018 2 467 2 1 1 0 0 22

2019 1 41 1 1 0 0 0 23

2020 2 606 1 1 0 0 1 24

Total 28 2.049 26 24 1 1 3 24
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Figura 10. Nombre d’individus de les tres espècies estudiades mitjançant foto-identificació durant el 2020. 
Es mostren valors d’individus nous identificats durant el 2020, individus realbirats i la xifra acumulada de 
total d’individus identificats des de l’inici del projecte Foto-identificació
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Cap d’olla gris

Aquesta temporada 2020 s’han identificat un total de 136 individus de cap d’olla gris, una xifra 
molt significativa tenint en compte que el total d’individus identificats des de l’inici del projecte 
fins a la temporada 2019 era de 95. En resum, aquesta temporada s’ha més que doblat el nombre 
total d’individus de cap d’olla gris identificats. Dels 136 individus albirats aquesta temporada, 11 
d’ells han estat albirats en més d’una ocasió aquesta temporada (realbiraments intraanuals) i uns 
altres 11 individus havien estat identificats en temporades passades (realbiraments interanuals). 

Aquest fet es podria deure a una certa permanència estacional per part d’alguns individus, 
ja que la major part dels realbiraments interanuals es van produir durant els mesos de juny 
i juliol. De fet, una permanència estacional s’ha vist també a Gal·les[59] i al Mediterrani Nord-
Occidental, on es creu que l’espècie mostraria preferència per certs llocs concrets, segurament 
per qüestions tròfiques[60]. En aquestes àrees, el realbirament d’individus seria habitual. A més a 
més, durant aquesta temporada s’han albirat un total de 28 cries, xifra també significativa tenint 
en compte que el nombre acumulat de cries albirades fins el 2019 era de 24. Tal com es mostra 
a la Figura 10, aquests resultats mantenen la tendència a l’augment d’albiraments de cap d’olla 
gris a la zona d’estudi que es va constatar la temporada anterior. Tot i repetir-se la tendència a 
l’augment del nombre d’individus albirats, el percentatge de realbiraments d’aquesta temporada 
(8%) ha sigut menor a les dues temporades anteriors. El total de realbiraments interanuals 
acumulats durant les diferents temporades és de 22, dels quals la meitat s’han produït aquesta 
temporada. Aquests resultats concorden amb la possibilitat d’una certa residència estacional 
de l’espècie a la zona.

Dofí mular

Aquesta temporada 2020 s’han identificat un total de 24 individus de dofí mular, xifra inferior a 
les últimes tres temporades tal com s’aprecia a la Figura 10. Del total d’individus identificats, 16 
d’ells han sigut nous individus, 8 d’ells han sigut realbiraments interanuals i 4 d’ells eren cries. 
Aquesta temporada no hi ha hagut albiraments intraanuals de dofí mular. Tot i que el nombre 
d’individus identificats aquesta temporada ha sigut menor, cal destacar que el percentatge 
d’individus realbirats respecte al total (un 33%) ha sigut major que en temporades anteriors (22% 
el 2019; 20% el 2018) i que el total de realbiraments (18%). El fet d’haver tingut realbiraments 
d’alguns individus tot i el menor nombre d’albiraments podria indicar que alguns individus 
presenten una certa residència a la zona. Tot i que el nombre d’albiraments ha estat inferior 
a les temporades anteriors, caldrà veure si aquesta tendència es confirma en un futur proper. 

Fotografia: Carlos Molina

Fotografia: Eva Rizo
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Rorqual comú

Aquesta temporada per primera vegada s’ha pogut completar el catàleg de foto-identificació 
de rorqual comú, i per aquest motiu es comenten els resultats de la comparació d’individus 
de les temporades anteriors.  Tal com es mostra a la Taula 7, al llarg de les temporades 2013-
2020 s’han identificat un total de 26 individus en un total de 28 albiraments i mitjançant un 
total de 2.049 fotografies. De tots els individus identificats, s’han inclòs al catàleg un total de 
24 individus, i s’han realitzat 2 realbiraments. Un dels individus inclòs en el catàleg durant els 
anys 2013-2015 es va realbirar durant l’any 2016, any que, amb diferència, es van identificar més 
individus (un total de 11). L’any 2018 va ser l’únic que es va produir un realbirament intraanual, un 
mateix individu es va veure en 2 sortides la mateixa temporada. 

S’han albirat un total de 3 cries, una d’elles aquest 2020.  Aquest any s’han albirat només 2 
individus de rorqual comú, dels quals només un era exemplar adult i s’ha pogut incloure al 
catàleg de foto-identificación. Aquest resultat confirmaria la tendència a la baixa d’albiraments 
d’aquesta espècie a la zona d’estudi en comparació a les temporades 2014, 2016 i 2017. Tot i així, 
cal tenir en compte que la majoria de sortides d’aquest 2020 s’han realitzat fora del període més 
favorable per al seu albirament (típicament, entre març i juny) degut a les restriccions derivades 
de la situació sanitària causada per la COVID-19.
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COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS

Aquest 2020 s’ha treballat intensament en la comparació d’individus amb aquells catalogats 
per altres entitats del Mediterrani Nord-Occidental. A més a més, s’ha començat a utilitzar 
el software FinFindR[61] per agilitzar el procés de comparació. Concretament, s’ha finalitzat la 
comparació d’individus de dofí mular catalogats fins l’any 2019 amb el catàleg de l’associació 
Tursiops (Illes Balears) i de l’associació Noa 18 Nusos (costa catalana nord). En el cas del cap 
d’olla gris s’ha finalitzat la comparació dels individus catalogats fins l’any 2019 amb les mateixes 
entitats. Actualment està en procés de comparació dels individus identificats de dofí mular 
amb els catàlegs de l’associació Edmaktub (costa catalana central), l'entitat GECEM (costa 
mediterrània francesa centre-oriental) i l’associació ANSE (costa murciana). Fruit d’aquesta 
comparació, s’han pogut detectar les següents coincidències d’individus:

Dofí mular: s’han comparat un total de 292 
individus catalogats per l’Associació Cetàcea 
i s’han trobat 15 coincidències de dofí mular 
amb el catàleg de Noa 18 Nusos. En canvi, 
no s’ha trobat cap coincidència clara de dofí 
mular amb el catàleg de l’associació Tursiops. 
Fruit de la comparació encara en curs amb el 
catàleg de l’entitat GECEM, s’han detectat 
un 33% de coincidències respecte al total 
d’individus comparats fins al moment. També 
s’han trobat 4 coincidències amb el catàleg 
de l’associació ANSE, comparació encara en 
curs. Aquests resultats preliminars semblarien 
indicar que els individus d’aquesta espècie 
que es poden veure al litoral català central 
tindrien un moviment al llarg de la costa 
continental del Mediterrani Nord-occidental. 
Les Illes Balears semblarien quedar fora del 
seu rang de distribució.

Cap d’olla gris: actualment només s’ha realitzat 
la comparació del catàleg de cap d’olla 
gris de l’Associació Cetàcea (101 individus 
catalogats fins a 2019) amb el de l’associació 
Noa 18 Nusos i s’han trobat 5 coincidències i 1 
possible que està a l’espera de ser confirmada. 
Per altra banda, la comparació amb el catàleg 
de l’associació Tursiops, no va donar cap 
coincidència.
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Valoració final i mirada al futur

Aquesta temporada ha estat clarament influenciada per la situació sanitària provocada per la 
COVID-19, causant la interrupció de les sortides del projecte en dues ocasions: des de mitjans 
de març fins a finals de maig, i des de finals d’octubre fins a finalitzar l’any. Això, juntament amb 
l’anul·lació d’algunes sortides per causes meteorològiques, van impossibilitar la navegació i per 
tant la presa de dades durant dos períodes de 3 i 2,5 mesos.

En aquest sentit es valora de forma molt positiva el gran esforç realitzat per tot l’equip i que ha 
permès no només mantenir uns nivells de presa de dades semblants a les temporades anteriors, 
sinó també avançar en la gestió i l’anàlisi de dades i fotografies.

ACOMPLIMENT D’OBJECTIUS

OBJECTIUS PER LA PRÒXIMA TEMPORADA

Aquest 2020 s’han assolit els següents objectius plantejats a l’inici de la temporada:

•	 S’han mantingut el nombre de sortides i fins i tot s’han augmentat les hores de navegació i 
la distància recorreguda.

•	 S’han revisat i posat al dia els catàlegs de dofí mular i cap d’olla gris i s’ha creat el catàleg de 
rorqual comú.

•	 S’ha expandit la xarxa d’associacions amb les quals es col·labora en treballs de foto-
identificació de diferents espècies.

•	 Per altra banda, alguns dels objectius marcats a principis de temporada, com ara la finalització 
de la comparació de fotografies amb altres entitats, no han pogut ser assolits.

Des de l’inici del projecte s’ha realitzat un esforç per poder establir una metodologia de treball 
que permetés dur a terme una recollida sistemàtica i al llarg de l’any de dades sobre les diferents 
espècies de cetacis que es poden albirar a l’àrea d’estudi. Des del principi aquest projecte 
va ser concebut com a un estudi a llarg termini i poc a poc s’ha anat consolidant en aquest 
sentit, sobretot des de l’any 2017. En aquesta línia, la propera temporada es pretén compaginar 
la consolidació de l’ús de la metodologia actual, tot adaptant-la a aspectes concrets que ens 
permetin aprofundir en el coneixement sobre l’ecologia de les diferents espècies, i iniciar una 
anàlisi més exhaustiu de les dades aconseguides fins ara. 

A més a més, es pretén ampliar l’àrea d’estudi fins a 25 milles nàutiques (46 Km) de la costa 
amb el permís del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb el qual ja 
comptem des de 2018. Amb aquesta nova àrea d’estudi, es pretén ampliar els coneixements 
sobre espècies de gran profunditat com el catxalot, el zífid de Cuvier i, en menor mesura, i el 
cap d’olla gris, l’estat de conservació del qual és desconegut, a causa de la falta de dades. Per a 
dur-ho a terme es contemplen els aspectes següents:

•	 Consolidació de la metodologia actual:
 » Com qualsevol estudi a llarg termini, la primera prioritat és continuar recollint dades 

de forma sistemàtica, que aportin informació sobre l’ecologia, distribució, composició 
de grups sobre aquestes espècies. Aquesta temporada s’ha fet un esforç molt gran per 
contrarestar els efectes de les restriccions de la COVID-19, fet que ha permès dur a 
terme sortides en èpoques de l’any en els que habitualment se’n feien menys. De cara a 
la propera temporada es pretén mantenir aquest esforç, sempre que les condicions del 
mar i meteorològiques ho permetin.

 » Ampliació de l’àrea de mostreig:
 » Amb l’objectiu de cobrir la superfície total dels canyons, la propera temporada s’ha 

ampliat l’àrea de mostreig. Aquesta serà un semicercle de 25 milles nàutiques de 
diàmetre amb el port del Garraf en el seu centre.
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•	 Inici de campanyes específiques :
Les dades recollides al llarg dels darrers anys han permès veure una distribució diferencial de 
les espècies a l’àrea d’estudi. Amb l’objectiu d’entendre una mica millor l’ecologia d’algunes de 
les espècies de cetacis que s’observen, es pretén realitzar campanyes específiques, centrades 
en espècies en concret, que permetin centrar el mostreig en els hàbitats utilitzats per aquestes 
espècies i optimitzar-hi la recollida de dades. Aquestes campanyes estaran incloses dins del 
projecte Foto-Identificació i permetran obtenir informació addicional.

•	 Anàlisi i publicació de dades:
Qualsevol projecte de recerca ha de ser capaç de poder extreure conclusions de les dades 
obtingudes i fer-les arribar a la comunitat científica i a la societat en general. En aquest sentit, 
al 2021 es pretén iniciar anàlisis més exhaustives de les dades recollides durant els últims anys i 
que puguin resultar amb la seva publicació en la literatura científica. 

•	 Optimització de la foto-identificació amb altres entitats:

Enguany s’ha realitzat un esforç per consolidar i ampliar la xarxa d’entitats amb les quals es 
comparteix informació sobre la foto-identificació de diferents espècies. De cara a la propera 
temporada es pretén optimitzar i agilitzar el procés de comparació de catàlegs amb l’objectiu de 
poder fer enllestir la comparació amb totes les entitats dels individus fotografiats fins al 2020.
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Projecte Amics del mar



39

Informe tècnic 2020 · Assoiació Cetàcea

Introducció

Històricament des de l’origen dels primers assentaments a Catalunya, la presència del mar 
Mediterrani, ha marcat molt la vida de les persones. Moltes persones han fet del Mediterrani la 
seva forma de vida, i una font d’ingressos molt important tant per pesca, com actualment, per 
altres activitats lúdiques.

Un cop l’Associació Cetàcea va començar a treballar en l’estudi de les poblacions de cetacis 
a Catalunya, molta gent informava a l’entitat d’observacions ocasionals de dofins i balenes, 
que havien realitzat en hores laborals o en temps lúdic de navegació. Això ens va incentivar a 
elaborar una metodologia de recollida de totes aquestes dades que la ciutadania pot oferir, el 
que va acabar donant lloc al projecte Amics del Mar, l’any 2018.

Com defineix l’oficina de ciència ciutadana de Barcelona, s’entén per ciència ciutadana “aquells 
projectes de recerca científica que compten amb la implicació activa del públic no especialitzat”. 
Aquesta contribució és especialment rellevant quan les dades adquirides poden ser utilitzades 
per científics o persones amb capacitat de decisió per la publicació d’articles científics o la 
presa de decisions[62]. 

De fet, la participació ciutadana en la recollida de dades que seran posteriorment utilitzades en 
estudis científics no és nova. En algunes disciplines, com per exemple el camp de l’ornitologia, 
persones sense una formació necessàriament científica o acadèmica han contribuït de forma 
important en diferents projectes científics des de, com a mínim, mitjans del segle XIX[62,63,64]. 
Aquesta participació ciutadana s’ha anat desenvolupant i creixent al llarg dels anys i actualment, 
és fonamental per a adquirir dades valuoses per estudiar la distribució de les espècies, les 
tendències que presenten les diferents poblacions o entendre rutes migratòries, entre altres 
aspectes[65]. Més enllà d’aquest aspectes, la ciència té el potencial d’ampliar la capacitat de 
projectes de recerca científica, ja que gràcies a la contribució de diferents persones pot cobrir 
escales geogràfiques més grans, aportant, moltes vegades dades amb una resolució molt alta, 
durant llargs períodes de temps[62,65]. 

En els darrers s’ha pogut comprovar com els projectes de ciència ciutadana poden ser molt 
beneficiosos, no només per la seva contribució a l’ampliació del coneixement científic, sinó 
també com a eines per a millorar i fer un seguiment de les estratègies de conservació i gestió[62]. 
Tanmateix, la participació de la ciutadania en aquest tipus d’iniciatives, pot resultar una manera 
de fer-la partícip i d’augmentar el seu interès per l’educació ambiental i científica i la recerca en 
general.

En el cas dels cetacis, els estudis científics duen sovint unes despeses i dificultats associades a 
la recollida de dades en un ambient, el mar, que pot resultar inhòspit i inaccessible durant una 
bona part de l’any. En aquest sentit, els projectes de ciència ciutadana poden significar una 
aportació addicional de dades a projectes realitzats utilitzant mètodes més tradicionals[66]. De 
fet cada vegada són més els estudis que utilitzen la participació ciutadana en l’estudi d’aquestes 
espècies[66,67,68].

IMPORTÀNCIA DE LA CIÈNCIA CIUTADANA

És fonamental 
per a adquirir 

dades valuoses 
per estudiar la 
distribució de 

les espècies.
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Objectius

Materials i mètodes

El projecte Amics del Mar té com a objectiu global recollir el màxim d’informació sobre les 
observacions de cetacis al del mar catalano-balear referent a les observacions d’aquestes 
espècies. A més a més, el projecte persegueix altres objectius:

1. Obtenir dades de presència de dofins i balenes al llarg de tota la costa catalana i mar 
catalano-balear.

2. Donar a conèixer les diferents espècies de cetacis que hi ha a la costa catalana, mitjançant 
presentacions a diferents llocs. 

3. Facilitar l’accés lliure a tot ciutadà i ciutadana a aquestes dades a través de diferents 
plataformes (web de l’Associació Cetàcea, xarxes socials, informes publicats).

4. Estudiar la comparabilitat entre aquest projecte de ciència ciutadana i altres projectes de 
l’Associació Cetàcea, que segueixen una metodologia de mostreig més sistemàtica.

5. Donar a conèixer la normativa vigent de navegació responsable al voltant dels cetacis a 
totes les persones que aporten dades d’albiraments.

ÀREA D’ESTUDI

El projecte Amics del Mar està centrat en recollir dades d’albiraments de cetacis al llarg de 
la costa catalana i en aigües del mar catalano-balear (Figura 11). Aquest és el mar que queda 
entre els poc menys de 600 km de costa catalana i les Illes Balears. Està caracteritzat per unes 
plataformes continentals més aviat estretes i un canal profund situat al mig, anomenat canal de 
València[69]. Al costat català, que és d’on arriben la majoria de les observacions, la plataforma 
continental varia entre els 15 i els 85 quilòmetres d’amplada[36] i està caracteritzada per una sèrie 
de canyons submarins entre els quals destaquen els sistemes de canyons del cap de Creus, de 
la Fonera, de Blanes i del Foix[37].

Figura 11. Àrea d’estudi 
del projecte Amics 

del Mar on es mostra 
l’orografia submarina 

del mar catalano balear. 
Destaquen els canyons 

del Cap de Creus (1), de 
la Fonera (2), de Blanes 
(3) i del Morràs (4). Les 

línies batimètriques 
estan situades cada 100 

metres de profunditat.
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RECOLLIDA DE DADES

Totes les dades utilitzades per aquest projecte han estat aportades per particulars o altres 
entitats que han albirat cetacis al llarg de la costa catalana durant el 2020. La seva col·laboració 
ha resultat fonamental per dur l’obtenció d’aquestes dades. Les dades s’han aportat a través del 
formulari al web de l’associació, a través del correu electrònic o a través de les xarxes socials.

En ser un projecte que ofereix la possibilitat a tots aquells particulars i entitats usuàries del mar 
a aportar dades sobre la presència de cetacis, s’ha de partir de la base que els coneixements 
i l’experiència de les persones observadores pot ser molt variada. En aquest sentit, les dades 
que es recullen són dades bàsiques que permetin establir la localització exacta de l’albirament, 
l’espècie albirada i el nombre d’individus albirats. A més a més, també es demana material 
audiovisual que permeti identificar l’espècie i confirmar les dades aportades. 

En concret, les dades sol·licitades són:

•	 Les seves dades personals (nom, correu electrònic i telèfon) per tal de poder   
 contactar amb ells un cop ens fan arribar aquestes dades.
•	 Data de l’albirament
•	 Hora de l’albirament
•	 Espècie albirada
•	 Nombre d’individus aproximats que es van observar
•	 Posició GPS
•	 Si era possible, fotografia o vídeo de l’exemplar o exemplars albirats per a poder  
 confirmar l’espècie

Fotografia: Marc Caballero
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NAVEGACIÓ RESPONSABLE

MÈTODES D’ANALISI

Totes les espècies de cetacis són espècies 
protegides degut al seu estat de conservació. 
Com a tals, la navegació al seu voltant està 
regulada pel Reial Decret 1727/2007, que 
estableix una sèrie de mesures destinades a 
protegir aquestes espècies[70]. Entre elles s’hi 
troben l’establiment d’una velocitat màxima de 
navegació en presència de cetacis, la definició 
de la metodologia d’aproximació al grup 
de cetacis, i la creació d’un espai mòbil de 
protecció al voltant del grup de cetacis, amb 
diferents graus de restriccions en funció de la 
distància al grup. 

Des de Cetàcea, s’ha fet arribar aquesta 
informació a les persones col·laboradores del 
projecte i s’ha posat també a disposició del 
públic general al web de l’associació.

Totes les dades rebudes han passat un procés de validació i s’han descartat els albiraments que 
s’han fet des de terra, ja que la posició geogràfica aportada no és molt exacta. Un cop validades 
les dades rebudes, aquestes han estat introduïdes en una base de dades i estandarditzades. 
Posteriorment, s’ha utilitzat el programari QGIS 3.8[47] per realitzar mapes de distribució dels 
albiraments de les diferents espècies. L’eina de Mostreig Puntual (Point Sampling Tool) del 
mateix programa ha estat utilitzada per extreure la profunditat de tots els albiraments a partir 
d’una imatge trama de batimetria de 15 segons d’arc de resolució de la Carta Batimètrica General 
dels Oceans[51]. Finalment s’ha analitzat la mida mitjana dels grups per cada una de les espècies.
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Resultats i conclusions

L’any 2019 es va presentar el primer informe anual d’aquest projecte i tot i que aquest any la 
navegació ha estat molt limitada degut a la situació sanitària, s’han pogut recollir observacions 
al llarg de l’any de diferents espècies de cetacis.

Figura 12. 
Albiraments de cetacis 

registrats a la costa 
catalana en el marc del 
projecte Amics del Mar.

Les dificultats en la mobilitat que ha comportat la situació sanitària viscuda, ha afectat les dades 
que s’han rebut aquesta temporada. Moltes empreses i particulars, no han sortit a navegar i 
s’han fet menys observacions. Tot i això s’han rebut observacions de rorqual comú, en mesos 
que no és habitual veure’n a Catalunya. Concretament es van observar rorquals el 18 i 22 d’agost 
a la zona de la costa brava i s’han tingut noticies d’altres observacions en territori català. També 
és destacable una observació d’un grup de dofins comuns a la costa del Maresme, observats al 
mes de juliol, conjuntament amb dofins ratllats.
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Valoració final i mirada al futur

Tot i les dificultats presents aquesta temporada degut a les restriccions de mobilitat, fem una 
valoració molt positiva del projecte i de les dades que s’obtenen amb ell. La recollida de dades 
per part de la ciutadania, ha permès registrar les observacions de rorqual comú durant l’estiu a 
la zona del cap de creus, dada molt interessant per conèixer exactament la presència al llarg de 
l’any d’aquesta espècie a la costa de Catalunya.

El baix nombre d’observacions, fa que les anàlisis comparatives amb altres metodologies no 
tinguin gaire robustesa, pel que s’ha optat per esperar a la propera temporada i realitzar una 
anàlisi bianual d’aquestes dades.
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Projecte Plomes al mar
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Introducció

Els ocells marins constitueixen un grup taxonòmicament heterogeni, amb representació de 
diversos ordres i famílies, que presenten una característica comuna: la seva adaptació al mar. 
És a dir, són ocells que passen almenys una part del seu cicle vital en el medi marí, ja sigui en 
aigües costaneres o pelàgiques. Les estratègies adaptatives dels ocells en el mar són diferents 
entre grups. Unes maximitzen la seva capacitat de vol, per poder recórrer grans distàncies en 
busca d’aliment com les baldrigues, altres es caracteritzen per tenir ales llargues i estretes com 
els mascarells, i d’altres han potenciat la seva capacitat de busseig mitjançant la presència d’ales 
curtes i ossos pesats, que els permet accedir a un gran ventall de preses, com és el cas del gavot 
o el fraret. Entre un extrem i altre, la resta d’espècies presenten característiques intermèdies[71].

Els ocells marins constitueixen uns bons 
bioindicadors de l’estat del medi marí[72], 
per la seva elevada posició tròfica (que 
permet integrar els impactes que afecten 
a qualsevol punt de la xarxa tròfica), la 
seva àmplia distribució, la seva diversitat 
(això permet utilitzar diferents espècies 
per abordar diferents objectius), la seva 
vistositat (que les converteix en bones eines 
de seguiment) i el seu vincle amb terra ferma 
per reproduir-se (que permet accedir a elles 
de forma relativament senzilla, concentrant-se 
aquestes en llocs concrets que seleccionen). 
Finalment, és important destacar que 
aquestes característiques que converteixen 
als ocells marins en bons indicadors també 
les converteixen en un dels grups d’ocells més 
amenaçats a nivell mundial[73].

A Catalunya, vuit de les 74 famílies d’ocells 
que hi podem trobar són típicament 
marines: la família de les calàbries 
(Gaviidae), hivernants escassos; els ocells 
de tempesta (Hydrobatidae) i les baldrigues 
(Procellariidae), ocells estrictament marins; 
els mascarells (Suliidae); els corbs marins 

(Phalacrocoraciidae); les gavines i xatracs 
(Laridae), amb una gran diversitat d’espècies; 
els paràsits (Stercorariidae); i els gavots i 
similars (Alcidae), hivernants estrictament 
marins. No totes les espècies tenen el 
mateix grau d’amenaça en aquest sentit fins 
que disposem del catàleg català d’espècies 
amenaçades d’extinció (en tramitació), el Reial 
Decret 139/2011[74] i modificacions posteriors, 
estableix el llistat d’espècies protegides i 
amenaçades d’extinció a nivell estatal[75]. 
D’acord amb el Catàleg, actualment dos 
terços de les espècies d’ocells marins citats 
a Catalunya estan protegides (36 espècies) 
i cinc d’elles catalogades com a espècies 
amenaçades d’extinció en diferents graus, 
entre les quals trobem catalogades com a 
vulnerables la baldriga cendrosa (Calonectris 
diomedea), el corb marí emplomallat 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii), i 
la gavina corsa (Larus audouinii) i en perill 
d’extinció la baldriga balear (Puffinus 
mauretanicus) i el fumarell negre (Chlidonias 
niger). 

Fotografia: Iris Anfruns
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En aquest context i tenint en compte que 
des de l’inici del projecte Foto-Identificació 
s’han observat i citat constantment als nostres 
diaris de navegació un gran nombre i diversitat 
d’espècies d’ocells marins durant les sortides 
realitzades en el context d’aquest projecte, 
des del grup de recerca de l’Associació 
Cetàcea, es va iniciar el febrer de 2020 el 
projecte Plomes al mar. Aquest projecte 
neix de la necessitat d’obtenir informació 
complementària i relacionada amb la zona 
d’estudi on es realitza el projecte Foto-
identificació però també i pel fet que la 
realització de sortides de manera constant al 
llarg de l’any ens brinda l’oportunitat d’aportar 

informació i aprofundir en l’estudi dels ocells 
marins com a indicadors del medi marí i l’estat 
de conservació del la biodiversitat de la costa 
catalana. 

És per això que el projecte Plomes al Mar té 
com a objectiu principal obtenir informació 
sobre els diferents ocells marins que trobem 
al llarg de l’any a la costa central catalana i 
més concretament a la costa del Garraf amb 
la intenció de conèixer la seva l’abundància 
i diversitat així com conèixer quins són els 
paràmetres ambientals que determinen la 
seva presència i distribució en la zona d’estudi.
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Materials i mètodes
ÀREA D’ESTUDI

MATERIAL I MÈTODES

L’àrea d’estudi per al projecte Plomes al Mar coincideix amb la descrita per al projecte Foto-
identificació en la qual trobem una orografia diversa on destaca la plataforma continental i la 
presència de canyons submarins. En aquest sentit, cal destacar la idoneïtat d’aquesta àrea per 
a l’estudi de les aus, ja que hi trobem dues àrees protegides, incloses dins de la Xarxa Natura 
2000. L’àrea més propera al talús continental queda protegida per una ZEPA anomenada Espai 
Marí del Baix Llobregat-Garraf, que dóna protecció a 22 espècies d’aus marines i per altra 
banda, l’àrea situada més a prop de la costa, anomenada Costes del Garraf, està reconeguda 
com a ZEPA i LIC. Conjuntament confereixen protecció a 15 espècies d’aus marines.

Es tracta d’un projecte no invasiu que es basa en el recull de dades sobre la presència de les 
espècies d’ocells marins en l’àrea d’estudi mitjançant l’observació directa amb prismàtics així 
com la georeferenciació de les diferents citacions mitjançant GPS. Aquestes dades es prendran 
durant el diferents transsectes que es desenvolupen en el context del projecte de Foto-ID i es 
complementaran amb el recull de dades ambientals que aporta aquest projecte. En el cas de 
que una espècie no es pugui identificar al llarg dels transsectes, es fotografia, per posteriorment 
identificar-la amb suport d’eines informàtiques.

Figura 13. Àrea d’estudi 
del projecte Plomes 

al Mar. A la figura s’hi 
mostra l’àrea mostrejada 
(marcada amb una línia 

discontinua vermella), els 
quatre canyons submarins 

i les diferents figures de 
protecció (LIC, ZEPA).
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Resultats i conclusions

L’any 2019 es va presentar el primer informe anual d’aquest projecte i tot i que aquest any la 
navegació ha estat molt limitada degut a la situació sanitària, s’han pogut recollir observacions 
al llarg de l’any de diferents espècies de cetacis.

Fruit de les sortides realitzades en el marc del projecte durant la 
temporada 2020, s’han realitzat un total de 390 observacions i 
comptabilitzat un total de 1.257 individus, dels 767 dels quals se n’ha 
pogut identificar l’espècie mentre que dels 423 restants només se n’ha 
pogut identificar el gènere.

Les espècies més observades han estat les baldrigues del gènere 
Puffinus: un total de 602 individus, dels quals 128 baldrigues balears, 
90 baldrigues mediterrànies, i 384 que no se n’ha pogut confirmar 
l’espècie. A continuació tindríem les baldrigues cendroses amb 202 
individus, i l’ocell de tempesta amb 141 individus. 

Pel que fa a les gavines, el total d’individus observats és menor que 
el de baldrigues i ocells de tempesta. Això es podria deure a que 
els trajectes efectuats prioritzen les zones dels canyons submarins 
bastant allunyades de la costa, zones que estarien més freqüentades 
per aus estrictament oceàniques. Cal remarcar que el gavià argentat 
no s’ha comptabilitzat a l’estudi degut a l’alt nombre d’exemplars que 
s’observen normalment. Una altra possible explicació pel nombre més 
baix de gavines respecte a altres espècies és que aquestes sovint 
estan lligades a l’activitat pesquera, la qual normalment no s’observa 
a les sortides ja que gairebé la seva totalitat s’han realitzat en cap de 
setmana. El nombre de xatracs també ha estat reduït comparat amb el 
d’altres espècies.

Pel que fa a la distribució d’individus al llarg de l’any, observem com es 
confirmen els patrons de migració de diferents espècies, d’entre les 
quals destaquen:

•	 Fraret: observat gairebé exclusivament als mesos d’hivern i en 
migració.

•	 Mascarell: observat amb més abundància els mesos d’hivern i 
sobretot a la tardor, si bé és destacable el nombre relativament alt 
d’observacions d’individus juvenils al mes de juny, comportament 
que ja s’ha observat en els primers anys de vida d’aquesta espècie[76]. 
Tot i així, les poques sortides durant finals d’hivern i principis de 
primavera fa difícil de valorar aquesta xifra.

•	 Ocell de tempesta: els mesos d’estiu han presentat el major 
nombre d’observacions, coincidint amb l’època de nidificació. Les 
observacions durant l’estiu són les esperades degut a la proximitat 
de la zona de cria de les Illes Balears[77].

•	 Xatrac bec-llarg: tot i ser una espècie amb presència durant tot 
l’any, s’ha vist de manera irregular als diferents mesos, mostrant un 
màxim a l’estiu.

Fotografia: Gonzalo Jara

Fotografia: Gonzalo Jara

Fotografia: Oriol Giralt

Fotografia: Gonzalo Jara
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Nom 
comú

Nom 
Científic

Nº 
Obs.

Inds. 
totals Nombre d’individus per mesos*

Feb Mai Jun Jul Ago Set Oct

Ànec collverd
Anas 
platyrhynchos

1 2 0 0 2 0 0 0 0

Ardeids Ardea sp. 1 4 0 0 0 0 0 4 0

Baldriga 
balear

Puffinus 
mauretanicus 35 128 36 10 6 4 0 11 61

Baldriga cen-
drosa

Calonectris 
diomedea 87 202 0 7 70 30 58 1 36

Baldriga medi-
terranea

Puffinus yelkouan
13 90 2 0 1 0 0 0 87

Baldrigues Puffinus sp. 55 384 0 11 40 1 0 0 332
Bernat pes-
caire

Ardea cinerea 4 36 0 1 0 4 0 3 28

Bosqueta 
vulgar

Hippolais 
polyglotta

1 1 0 0 0 1 0 0 0

Capó reial
Plegadis 
falcinellus

1 41 0 0 0 41 0 0 0

Corb marí 
gros

Phalacrocorax 
carbo

8 9 1 1 4 1 0 0 2

Corb marí 
emplomallat

Phalacrocorax 
aristotelis

2 2 0 0 0 0 0 0 2

Corbs marins Phalacrocorax sp. 4 35 0 0 0 0 0 0 35

Cotxa fumada
Phoenicurus 
ochruros

1 1 0 0 0 0 0 0 1

Falciot negre Apus apus 6 12 0 0 3 9 0 0 0
Falcó peregrí Falco peregrinus 2 2 0 0 0 0 0 0 2
Fraret Fratercula arctica 9 12 11 1 0 0 0 0 0
Gavina cap-
negra

Ichthyaetus 
melanocephalus

25 28 2 0 0 11 2 2 11

Gavina corsa Larus audouinii 33 41 0 3 10 14 2 3 9
Gavina vulgar Larus ridibundus 6 6 3 0 0 0 0 1 1
Martinet blanc Egretta garzetta 1 7 0 0 0 0 0 7 0
Mascarell Morus bassanus 34 48 5 1 16 0 0 0 26
Ocell de 
tempesta

Hydrobates 
pelagicus

41 141 0 4 17 108 5 5 2

Oreneta 
vulgar

Hirundo rustica 1 2 0 0 0 0 0 0 2

Paràsit gros Stercorarius skua 2 2 0 0 0 1 0 0 1
Xatrac bec-
llarg

Thalasseus 
sandvicensis

15 19 1 0 13 0 0 0 5

Xatrac comú Sterna hirundo 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Xoriguer Falco tinnunculus 1 1 0 0 0 1 0 0 0

Total 390 1257 61 39 183 226 67 37 644
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Figura 14. Totes les observacions d’aus que s’han realitzat al llarg de les sortides de mostreig.

Per poder observar millor les dades recollides s’han diferenciat algunes especies aper poder-les 
representar en els mapes i així obtenir una informació més precisa d’aquestes.
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En els mapes anteriors podem observar com en el cas dels corb marins, les observacions 
realitzades estan sempre molt pròximes a la costa i sobre la plataforma continental.

En el cas de la baldriga cendrosa mediterrània la distribució al llarg de la zona d’estudi és molt 
més homogènia i la trobem tant en zones properes a la costa, com en punts més allunyats com 
la zona central dels canyons submarins.

Aquest primer any de presa de dades sistemàtiques i amb una metodologia establerta sobre 
les aus marines, ha servit per corregir alguns errors inicials i perfeccionar les fitxes de presa 
de dades. Tot això permetrà que la propera temporada sigui molt més eficient pel que fa la 
recollida d’aquestes dades.
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Valoració final i mirada al futur

El gran nombre d’observacions d’aus realitzats durant aquesta temporada, tot i no havent pogut 
realitzar observacions durant tots el mesos de l’any, ens mostra que s’ha complert l’objectiu 
primer: instaurar una metodologia per recollir informació sobre les aus observades durant les 
sortides del projecte Foto-identificació. De les observacions realitzades, una gran part s’ha 
pogut identificar l’espècie. A més a més, tres de les cinc espècies amenaçades d’extinció han 
tingut un nombre important d’observacions: la baldriga cendrosa mediterrània, la baldriga balear 
i la gavina corsa. 

De cara al futur es plantegen els següents objectius per tal de millorar i perfeccionar la recollida 
de dades d’aus marines:

•	 Consolidar la metodologia, ja que s’ha anat ajustant la presa de dades durant la temporada.

•	 Intensificar la feina post-sortida per acabar d’identificar aquelles aus que només hem sabut 
identificar el gènere

•	 Aconseguir prendre dades d’una manera més continuada al llarg de l’any, si la situació 
sanitària i meteorològica ho permet.

•	 Analitzar les dades per veure si hi ha influència de dades ambientals (força del vent, estat de 
la mar) en el nombre d’individus observats / espècies observades

•	 Millorar la formació pel que fa a la identificació de les diferents espècies d’aus presents a la 
costa catalana, ajudant així a que la presa de dades sigui molt més ràpida, i no depengui de 
poques persones.
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Xerrades i activitats 
derivades dels projectes
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Al llarg de la temporada 2020 es van dur a terme diferents xerrades i activitats. Tot i la reducció 
d’activitats presencials degut a les restriccions derivades de la COVID-19, s’han realitzat activitats 
en línia, col·laborant amb diferents entitats.

Xerrades

•	 Xerrada del projecte Amics del Mar al Saló de la Immersió (14 al 16 de febrer 2020)
•	 Jornada de conscienciació sobre la importància de la conservació dels cetacis al festival 

Olot.doc.
•	 Xerrada online Identificación de delfines y ballenas en la costa del Garraf
•	 Xerrada online Què en sabem sobre els dofins i balenes de la costa del Garraf
•	 Xerrada online “Projecte Amics del Mar” amb ADENC.
•	 Xerrada online ¿Qué sabemos de los delfines y las ballenas de la costa catalana? Per Roots 

& Shoots Puerto Rico.

Treballs de fi de grau i Treballs de recerca

Al llarg d’aquest any 2020, s’han supervisat diferents treballs de fi de grau i treballs de recerca, 
que es detallen a continuació:

Treball de Fi de Grau:
•	 Foto-identificació del dofí mular, per Sol Aliart de la Universitat de Barcelona.

Treballs de Recerca
•	 Cetacis a la costa catalana: Estudi de les poblacions mitjançant la foto-identificació, per 

Ivette Lopez
•	 Cetacis a la costa del Garraf, per Omnia Jilali
•	 També s’ha col·laborat responent preguntes i/o fent entrevistes als treballs de recerca de la 

Lluna Gil, la Cristina Orozco i en Kilian Peña.

Fotografia: Iris Anfruns
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Pressupost

Concepte Import
Lloguer embarcació 4.375€
Assegurança responsabilitat civil 435€
Total 4.810€

Concepte Import
Donacions 4.465€
Total 4.465€

Taula 9. Detall de les despeses associades als projectes Foto-identificació i Plomes al Mar.

Taula 10. Detall dels ingressos associats als projectes Foto-identificació i Plomes al Mar.
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