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Agraïments
Des de l’Associació Cetàcea volem agrair molt especialment tant a en Fernando 

de Alvarado com a en Jorge Salamanca per la seva disponibilitat i la de les seves 

embarcacions,  Alcyón i Esmeralda, per a poder dur a terme les sortides de navegació. 

També donar les gràcies a totes aquelles persones i entitats, com Adenc, el Col·legi 

Oficial de Biòlegs i la revista Experiències, que ens han acompanyat a les sortides 

d’albirament i que, mitjançant la seva aportació econòmica, les han fet possible. 

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 activitats, a més 

d’acompanyar-nos en les nostres sortides . 

Agrair també a les entitats i als seus representants com en José Luís Murcia d’ANSE, la 

Julie Jourdan de GECEM, l’Albert Gonzalez Roig de Noa 18 Nusos i al Txema Brotons 

de Asociación Tursiops per la seva disposició a compartir dades i fotografies que 

ens permeten ampliar els coneixements de les espècies que estem estudiant. Donar 

les gràcies a entitats com Depana i Adenc per la seva col·laboració en l’organització 

d’activitats puntuals i la seva difusió. 

Volem donar les gràcies també a totes aquelles persones i entitats que han facilitat 

dades en el projecte Amics del Mar i que han permès que progressi amb informació 

molt valuosa (Lloret Water Xtreme, Depana, Club Nàutic del Garraf, Club de Vela 

de Barcelona, Club de Submarinisme Escafandra Calafell, Temps de Vela, Escola 

Nàutica Castelldefels, Unisub Estartit, Pescadors d‘Alçada -GEPEC-, Begur Dive 

Center, La Bullidora, DofíJet, Ophiuroidea, David Rodés, Noemi Larumbe, Fernando 

de Alvarado, Jorge Salamanca, Roger Pinart, Marc Alber Foz, Miquel Ferres, Enric 

Pena Franch, Àlex i Víctor). 

Agrair també a les diferents escoles i centres cívics que ens han sol·licitat tallers i 

xerrades, per permetrens sensibilitzar a petits i joves en la importància de cuidar el 

medi ambient i ajudar alhora a finançar el nostre projecte. Donar les gràcies a les 

alumnes que van organitzar el Festival benèfic Mare Nostrum, a la Alba de la empresa 

Giraffa i a la Cris i en Denís de Twee Muizen per pensar en nosaltres com a entitat 

beneficiària dels seus projectes. Per últim, un agraïment molt especial a tots aquells 

voluntaris de l’associació que ens han ajudat en la valoració i comparació de les aletes 

de dofí mular i cap d’olla, ja que la seva col·laboració ha esdevingut fonamental per a 

poder realitzar aquesta tasca satisfactòriament.
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A finals de l’any 2012, amb la finalitat de protegir, 

conservar i estudiar la vida i hàbitats marins en el litoral 

i costa catalanes, l’Associació Cetàcea va començar 

a desenvolupar un estudi sobre el rorqual comú 

(Balaenoptera physalus), que s’havia de dur a terme en 

aigües de davant de la costa del Garraf i que va iniciar-se 

a la primavera del 2013. Es van escollir aquestes dates, 

perquè és precisament entre els mesos de març i juny, el 

període en el qual aquesta espècie empren una migració 

cap a les principals àrees d’alimentació en el Mediterrani, 

situades al mar de Ligúria[1, 2]. Tot i que estudis recents 

han demostrat que una proporció de rorquals es queden 

en aigües situades al nord del Mar Balear[3], també hi ha 

rorquals que migren des d’altres regions del Mediterrani 

o des d’aigües atlàntiques[2, 3, 4, 5]. A més a més, aquests 

estudis també mostren que les aigües de davant de la 

costa catalana són una zona important de migració i fins 

i tot de possible residència per a l’espècie[2, 6]. Durant 

el transcurs de la primera temporada de l’estudi es van 

poder observar altres espècies de cetacis a més a més 

Antecedents
del rorqual comú, sobretot dofins. 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.

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, recentment es va decidir la 

creació de dos projectes vinculats a la participació de 

persones externes a l’associació: El projecte Amics del 

Mar i el projecte Ulls al mar. 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. 

Dofí llistat. Foto: Oriol Giralt (Associació Cetàcea).
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En concret, des de l’Associació Cetàcea, s’ha pogut 

observar l’augment de l’interès sobre els animals 

salvatges i s’ha aconseguit arribar i informar a moltes 

persones. Per aquest motiu es va decidir donar un pas 

endavant i fer a la població partícip en la conservació de 

la fauna marina en general i dels cetacis del mar catalano-

balear en particular. Com a objectius generals, el projecte 

Amics del Mar pretén que les persones que visiten el 

Mediterrani tinguin una plataforma on poder informar 

i notificar els cetacis que albiren en les seves sortides, 

de forma que es pugui desenvolupar una base de dades 

global sobre els albiraments que es produeixen al mar 

catalano-balear. Tota aquesta informació, serà plenament 

pública i es podran consultar els mapes actualitzats i les 

taules amb les dades a la web, informes o xarxes socials.

Recentment s’ha desenvolupat el projecte Ulls al Mar, 

que també fa col·laboradora a la ciutadania a través 

de l’observació del mar a punts relativament elevats 

del litoral, on l’observació de cetacis sigui probable 

i logísticament viable. L’objectiu general d’aquestes 

jornades és la recol·lecció de dades complementàries 

al projecte de Foto-Identificació, així com dades de 

distribució i ecològiques del dofí mular (Tursiops truncatus) 

i el rorqual comú com a espècies més probables d’albirar 

des de terra. Les sortides del projecte Ulls al Mar també 

serveixen per informar i donar informació a les persones 

i/o voluntaris que acudeixen a les jornades.

Pàg. 7 
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Projecte foto-identificació:
Balenes i dofins al litoral Català

Fotografia: C
arlos M

olina
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El projecte Foto-Identificació: Balenes i dofins al litoral 

català 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 en tot allò referent 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 

Introducció
El Mediterrani és un mar semitancat amb diverses 

dinàmiques oceanogràfiques i patrons de circulació 

oceànica, com ara corrents circulars, afloraments i 

fronts, els quals provoquen augments de productivitat 

biològica en diferents llocs i a diferents temps. La 

seva rica i singular biodiversitat l‘ha portat a que sigui 

reconegut com un dels hotspots de biodiversitat més 

importants del planeta[54]. És per això, que és un mar 

amb una gran diversitat de vida marina natural que 

inclou, entre d’altres, mamífers marins com ara els 

cetacis, ja sigui perquè hi viuen o perquè hi migren[8].

Hi ha onze espècies de cetacis que es poden veure de 

forma més o menys freqüent al mar Mediterrani. Vuit 

d’elles estan considerades residents, el rorqual comú, 

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 i el dofí 

llistat (Stenella coeruleoalba)[6, 7, 8, 9]. 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 llistat.

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]. A més a més, estudis 

sobre l’avarament de cetacis desenvolupats des de 

finals dels anys 70 han mostrat que individus d’aquestes 

espècies queden encallats amb una freqüència variable 

a les platges del litoral català[11, 12, 13], fet que suggereix la 

seva presència de forma més o menys regular en el mar 

Balear. 

Projecte foto-identificació:
Balenes i dofins al litoral Català

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 dues 

de les espècies de cetacis albirades a la zona, el dofí 

mular i el cap d’olla gris. A més a més, des del 2018, ha 

estat dut a terme sota l’empara del Ministerio para la 

Transición Ecológica sota el número de permís SGPM/

BDM/AUTSPP/22/2019.
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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[46, 47]. 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. 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. 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[7, 44]. Al Mediterrani, tal 

i 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[48]. A finals del segle passat s’estimà la seva 

abundància al voltant dels 5.000 individus[49]. 

Aquesta espècie es sol concentrar al mar de Ligúria, 

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)[1].  El rorqual comú és el segon animal més gran 

de la Terra, després de la balena blava (Balaenoptera 

Tot i que estudis recents confirmen la presència de 

gairebé totes aquestes espècies al Mediterrani nord-

occidental[6, 7, 8, 9, 14], són pocs els estudis centrats en 

aigües de la costa mediterrània catalana i en concret en 

el litoral català central.

Durant les sortides realitzades a la primavera i tardor 

del 2013 en el marc del Projecte Rorqual, en el que el 

rorqual comú era l’objectiu principal de l’estudi, es van 

poder observar altres espècies de cetacis, sobretot el 

dofí llistat, el dofí mular i en menor mesura el cap d’olla 

gris. En conseqüència, es va decidir posar en marxa un 

projecte que permetés estudiar-les. 

A més a més, el fet que aquesta zona quedi englobada 

dintre del Corredor de Cetacis del Mediterrani, que 

és una àrea compresa entre la Península Ibèrica i les 

Balears declarada com a ZEPIM (Zona Especialment 

Protegida de Importància pel Mediterrani) al desembre 

de 2017, denota la importància de realitzar estudis sobre 

l’ecologia, la distribució i l’ús d’hàbitat de les espècies 

de cetacis que la freqüenten.

ESPÈCIES ESTUDIADES

El projecte Foto-identificació permet recollir dades 

sobre les diferents espècies de cetacis que es troben 

al litoral català central, entre les que destaquen les 

següents:

Dofí llistat:

És el cetaci més abundant al mar Mediterrani, amb una 

població estimada al voltant dels 117.000 individus[43]. És 

comú a les dues conques mediterrànies, especialment 

a mar obert, essent molt abundant al mar de Ligúria, 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[45]. Es caracteritza per tenir una 

coloració dorsal negra o gris blavosa amb unes franges 

blanques als laterals del cos, i la part ventral blanca[8]. 

Aquesta espècie sovint viatja en grans grups, preferint 

aigües obertes altament productives més enllà de la 

plataforma continental[8].

Dofins Mulars. Foto: Ricard Marcos (Associació Cetàcea).
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musculus), amb adults que arriben fins a 25 m de longitud. Malgrat la seva 

grandària, són animals que es poden moure ràpidament, nedant a velocitats 

de fins a 50 km per hora. Els individus d’aquesta espècie solen viure a mar 

obert en solitari o en grups reduïts[8]. 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: el costat esquerre és de color gris fosc i el dret és blanc.

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[14, 17, 39]. 

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[14, 17]. 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[50]. 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. 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[8].

“Malgrat la seva 

grandària, són 

animals que es 

poden moure 

ràpidament, nedant 

a velocitats de fins a 

50 km per hora “

Rorqual comú
Foto: Gonzalo Jara
(Associació Cetàcea).
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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[37]. En termes de conservació, 

la UICN va catalogar al 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 600m[27]. El catxalot és un depredador que 

s’alimenta de diferents espècies de cefalòpodes [21, 22]. 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’altre 

espècie de mida gran, el rorqual comú, el catxalot acostuma a treure l’aleta 

caudal completament de l’aigua al 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.

Vista aèrea d‘un Catxalot. 
Foto: Tània Garnica 
(Associació Cetàcea).
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Aquest projecte es basa en la foto-identificació, que 

s’utilitza com a eina d’estudi no invasiva que permet 

el reconeixement individual dels animals utilitzant 

característiques físiques úniques de cadascun d’ells. 

A més a més, representa una gran oportunitat per a 

la recollida de dades sobre les diferents espècies de 

cetacis que freqüenten l’àrea d’estudi, que serviran 

per tenir una visió més exacta de la seva biologia, 

ecologia i distribució.

Els objectius principals del projecte són la presa de 

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.

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.

La intenció és desenvolupar un projecte a llarg termini 

no només consolidant els catàlegs de foto-identificació 

del dofí mular i del cap d’olla gris incorporant més 

individus, sinó també realitzant un catàleg de foto-

identificació de rorqual comú amb les fotografies 

que s’han obtingut en anys anteriors. A més a més, es 

continuaran recollint dades anuals sobre les diferents 

espècies amb l’objectiu final de realitzar publicacions 

científiques i publicacions divulgatives 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.

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.

Objectius

Briefing de la sortida a càrrec de la voluntària Eva Rizo. Fotografia: Iris Anfruns.



Informe Tècnic 2019 |  Associació Cetàcea

Pàg. 14 

Materials i mètodes
Àrea d‘estudi:
L’àrea on s’ha desenvolupat l’estudi es troba en aigües de la costa del Garraf, al litoral català 

central. La seva elecció no és a l’atzar, sinó que respon al fet de tenir la certesa que era possible 

veure-hi rorquals comuns i altres espècies de cetacis. Des del 2013, any en que es va iniciar 

el projecte, l’àrea s’ha anat adaptant a les necessitats de l’estudi i a la disponibilitat d’una 

embarcació per a poder realitzar les sortides de preses de dades. Així, durant l’any 2013 es varen 

realitzar les sortides des dels ports de Vilanova i la Geltrú, Sitges i Segur de Calafell, tot i que la 

majoria es van realitzar des del port esportiu de Vilanova i la Geltrú. A partir de l’any 2014 i fins 

a l’agost de 2016, la totalitat de les sortides es van realitzar des del port de Vilanova i la Geltrú i 

a partir de setembre de 2016 des del port esportiu del Garraf i puntualment des de Barcelona 

o altres ports de la comarca del Garraf. 

Actualment, l’àrea d’estudi s’estén des del municipi de Calafell (Baix Penedès) fins al municipi 

de Gavà (Baix Llobregat), arribant fins a 15 milles de la costa (Figura 1). La superfície total és 

aproximadament de 1.100 km2. En ella s’hi inclouen els diferents hàbitats on s’espera trobar-hi 

les diferents espècies de cetacis, tal i com succeeix en altres zones del Mediterrani[10, 16, 25, 26]. 

L’orografia submarina de la regió està caracteritzada per una plataforma continental amb una 

amplada d’entre 10 i 15 km, seguida per un talús continental marcat i amb la presència de 4 

canyons submarins.

Presa de dades:
La presa de dades s’ha dut a terme a bord d’embarcacions de vela. En total s’han utilitzat 3 

embarcacions diferents, però de característiques semblants en tot allò referent a l’alçada 

d’observació. La navegació s’ha realitzat indistintament a vela o motor, tot i que per motius 

ambientals s’ha utilitzat, si les condicions ho permetien, la vela per a desplaçaments llargs i el motor 

(a velocitat inferior a 4 nusos) per a l’aproximació cap als cetacis un cop albirats. Les sortides s’han 

dut a terme sempre respectant el Real Decret 1727/2007 pel que s’estableixen les mesures de 

protecció dels cetacis.

Figura 1: Mapa most-
rant l’àrea d’estudi 
emprada des de 
l’any 2017 i mostrant 
la localització dels 
canyons submarins 
que caracteritzen 
l’orografia submarina 
de la regió.
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Durant la temporada 2019 s’ha seguit desenvolupant la metodologia d’observació emprada des del 

2017. Aquesta metodologia consisteix en intentar cobrir l’àrea d’estudi de forma homogènia tant 

en el temps com en l’espai. Per assegurar una cobertura el més homogènia possible, s’han utilitzat 

les rutes de navegació realitzades per extreure la posició de l’embarcació cada 20 minuts (Figura 

2, mapa 2). Aquestes posicions s’han contraposat a una graella creada per a compartimentar l’àrea 

d’estudi en cel·les hexagonals d’igual mida (Figura 2, mapa 1). L’àrea de cadascuna d’aquestes cel·les 

era d’aproximadament 9 km2. De forma sistemàtica després de cada sortida, s’ha analitzat quines 

eren les cel·les per les quals s’havia passat al llarg de tota la temporada i s’ha comprovat que l’esforç 

fos homogeni a tota l’àrea d’estudi. 

Amb l’objectiu de tenir una distribució homogènia de l’esforç al llarg de tot l’any, s’han organitzat 

sortides durant totes les èpoques de l’any, intentant realitzar-ne el mateix nombre cada mes. Tot 

i això, el clima mediterrani i les condicions meteorològiques impedien, a vegades, l’observació 

correcta de cetacis i ha calgut anul·lar alguna sortida.

 

En totes les sortides, hi ha hagut un mínim de tres membres de l’Associació Cetàcea, que han dut 

a terme les tasques de patronatge de l’embarcació, observació i recerca, requerides pel projecte. 

Durant el transcurs de les sortides, els observadors s’han encarregat d’anotar dades ambientals i 

geogràfiques cada hora. Aquestes dades permeten descriure les condicions generals i ambientals 

al llarg de la sortida. A més a més, cada vegada que s’ha produït un albirament s’han recollit dades 

específiques dels grups de cetacis, tals com l’espècie, la localització del grup, la seva mida o el seu 

comportament. En aquelles espècies d’interès, com ara el dofí mular, el cap d’olla gris, el rorqual 

comú i el catxalot, s’ha intentat fotografiar tots els individus presents en un albirament per a la seva 

posterior identificació.

Figura 2: Mapa 
mostrant la graella 
de cel·les hexago-

nals que s’ha emprat 
per calcular l’esforç 

realitzat (Mapa 1), 
contraposant-la 

amb la posició de 
l’embarcació cada 

20 minuts (Mapa 2).
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Figura 3: Fitxa de dades ambientals on s’hi anoten les diferents variables ambientals a l’entrada i sortida de 
port i cada hora durant el transcurs de cada sortida. 

Amb l’objectiu de poder seguir els criteris marcats per la Societat Espanyola de Cetacis (SEC), 

que intenten unificar l’enregistrament de dades entre els diferents grups d’investigadors, s’han 

desenvolupat dues fitxes diferents:

Fitxa de dades ambientals: 

Es tracta d’una fitxa que es fa servir durant tota la sortida (Figura 3). Aquesta fitxa serveix per 

enregistrar, per una banda, les dades generals, que donen informació sobre la data, la duració, 

el recorregut de les sortides i els membres de l’equip d’investigació, i per una altra banda, les 

dades ambientals registrades cada hora, on s’anoten dades com la velocitat de l’embarcació, 

l’esforç, l’estat de la mar, la força del vent, etc. Aquestes dades ajuden a descriure les condicions 

ambientals durant el transcurs de les sortides. 

La primera vegada que es fa servir la fitxa en el transcurs d’una sortida, és just al moment de 

sortir del port i la darrera, just abans d’entrar a port. Cada vegada que s’ha de fer una presa de 

dades, s’omple una fila. Mentre es navega en absència de cetacis, les dades s’enregistren cada 

hora. Quan es produeix un albirament s’anoten les dades corresponents al moment de l’inici 

(independentment del temps que faci des de la última presa de dades) i posteriorment, es passa 

a utilitzar la fitxa d’albirament.
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Figura 4: Fitxa d’albirament, en la que es realitzen anotacions únicament quan s’albira un cetaci o grup de 
cetacis.

Fitxa d’albirament: 

Es tracta d’una fitxa que s’utilitza durant el transcurs d’un albirament, en la qual es pretén recollir 

dades sobre l’espècie albirada, la localització, la mida, la composició i el comportament general del 

grup albirat (Figura 4).  A més a més, també es prenen dades sobre la localització de l’albirament, 

les coordenades de l’embarcació en el moment de l’albirament, així com l’angle entre el rumb de 

l’embarcació i la direcció en la que es troba el grup de cetacis, i la distància que el separa de 

l’embarcació. Aquestes dades permetran calcular les coordenades del grup de cetacis a l’inici de 

l’albirament, a partir de les coordenades de l’embarcació, preses amb un GPS portàtil. 

Finalment, durant el transcurs dels albiraments, també es realitzen fotografies de les característiques 

que permeten el reconeixement de cadascun dels individus, per a ser utilitzades en anàlisis de foto-

identificació posteriors. Per aquesta raó, s’intenta prendre fotografies de tots els animals presents 

en el grup. Aquestes imatges permetran estudiar la composició i l’estructura social de les diferents 

espècies.

El material emprat en el projecte és el que s‘utilitza habitualment en aquest tipus d’estudis i 

consta d’un GPS portàtil, per a enregistrar el recorregut de la sortida, la distància navegada i 

les coordenades dels albiraments; fitxes d’anotació, on s’hi apunten totes les dades ambientals 

i referents a les espècies albirades (Figures 3 i 4); càmeres fotogràfiques digitals amb objectius 

d’una distància focal variable entre 50 i 400 mm, adequats per a realitzar fotografies dels animals. 

Les fotos seran utilitzades posteriorment per a la identificació dels animals. Un cop acabada la 

sortida, les dades i fotografies s’informatitzen per al seu posterior anàlisi i processat.
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Material utilitzat 
El material emprat en el projecte és el que s‘utilitza 

habitualment en aquest tipus d’estudis i consta d’un 

GPS portàtil, per a enregistrar el recorregut de la 

sortida, la distància navegada i les coordenades dels 

albiraments; fitxes d’anotació, on s’hi apunten totes les 

dades ambientals i referents a les espècies albirades 

(Figures 3 i 4); càmeres fotogràfiques digitals amb 

objectius d’una distància focal variable entre 50 i 400 

mm, adequats per a realitzar fotografies dels animals. 

Les fotos seran utilitzades posteriorment per a la 

identificació dels animals. Un cop acabada la sortida, les 

dades i fotografies s’informatitzen per al seu posterior 

anàlisi i processat. 

Anàlisi de fotografies

Hi ha una sèrie de passos que convé seguir per a poder 

realitzar un catàleg de qualitat a partir de l’enorme 

quantitat de fotografies obtingudes durant les sortides 

d’albirament. En aquest projecte es segueixen 3 passos 

principals per a determinar quines fotografies passaran 

a formar part del catàleg de foto-identificació:

1. Tria de fotografies: Es tracta d’un primer pas 

necessari per a poder triar totes aquelles 

fotografies que compleixen una sèrie de criteris 

bàsics de qualitat per a poder ser incloses en un 

catàleg de foto-identificació. En aquest sentit s’han 

establert una sèrie de criteris que es basen en la 

feina de Parsons, 2005[28] i Calambokidis et al., 

1997[51], que serveixen per a valorar cadascuna de 

les fotografies i assegurar-ne la seva qualitat. L’any 

2017 es va decidir modificar la tria de fotografies, 

amb l’objectiu d’augmentar el nombre d’individus 

identificats en cada albirament i es va substituir per 

un procés de classificació de totes les fotografies 

en funció de l’individu que es pot observar a la 

imatge. D’aquesta forma es prioritza la identificació 

de tots els dofins d’un grup concret per davant la 

qualitat de les fotografies, amb la finalitat de tenir 

un millor coneixement de la composició dels grups. 

Aquesta nova metodologia s’ha aplicat de forma 

retrospectiva a totes les temporades anteriors.

2. Preparació de les fotografies: Segurament, moltes 

de les fotografies escollides en el primer pas hauran 

de ser tractades d’alguna manera abans de ser 

incloses en el catàleg. Generalment cal retallar les 

fotografies, de tal forma que només sigui visible 

l’aleta de l’individu en qüestió i posteriorment 

ampliar-la per tal d’assegurar que totes les marques 

són perfectament recognoscibles.

3. Comparació de fotografies: Per últim, un cop s’han 

seleccionat les fotografies amb la millor qualitat, 

només caldrà comparar-les entre si, per veure 

si es tracta d’individus ja coneguts (catalogats 

prèviament) o si es tracta d’individus nous. Aquest 

últim pas és necessari fer-lo tant entre fotografies 

realitzades en un mateix dia, com amb les fotografies 

del catàleg general. Aquest procés es pot dur a 

terme de forma manual o mitjançant l’ús d’eines 

informàtiques.

Anàlisi estadístic i geogràfic

Per a elaborar el present informe i analitzar les 

dades preses durant les sortides de navegació s’han 

utilitzat diferents programes informàtics i tècniques 

estadístiques que es detallen a continuació:

Esforç d’observació: Durant la recollida de dades en 

sortides d’albirament, és habitual que les diferents 

zones de l’àrea d’estudi no es visitin amb la mateixa 

freqüència[31, 32]. Per aquest fet, l’esforç d’observació en 

absència de cetacis (és a dir el temps transcorregut o la 

distància recorreguda buscant cetacis) s’ha d’enregistrar 

amb l’objectiu de corregir el biaix produït per un 

mostreig no homogeni de l’àrea d’estudi[31, 32]. Per calcular 

l’esforç, s’ha aprofitat el recorregut enregistrat pel GPS, 

que pren les coordenades d’una posició concreta en 

intervals de temps semblants, però variables, cada 

pocs segons. Amb l’objectiu d’estandarditzar la mostra 

de punts enregistrats i fer-la comparable amb anys 
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anteriors, s’han seguit els passos següents. En primer 

lloc s’ha seleccionat el primer punt enregistrat per cada 

minut transcorregut durant la sortida. Posteriorment, 

s’han seleccionat punts 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 tots aquells punts en absència 

de cetacis, és a dir en el moment en que hi havia una 

cerca activa d’aquests animals. Els punts enregistrats en 

presència de cetacis han quedat descartats per aquest 

càlcul, ja que durant el transcurs dels albiraments la 

cerca activa de nous animals queda aturada.

S’ha dividit l’àrea d’estudi en una graella de 297 cel·les 

hexagonals amb un radi de 1 milla nàutica (1,852 km) 

(Figura 2, mapa 1), que és la distància fins a la qual 

es poden observar cetacis sense dificultat des de 

l’embarcació utilitzada. L’elecció de cel·les hexagonals 

es deu a tres raons principals[52]. 

En primer lloc, dels tres tipus de figures geomètriques 

que es poden emprar en la creació de graelles, 

triangles, quadrats o hexàgons, les últimes són les que 

presenten una àrea més semblant a un cercle, que és 

l’àrea d’observació des de l’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 canvi bruscs entre ambients o 

paisatges. 

Finalment, s’han comptabilitzat tots els punts 

enregistrats durant la cerca de cetacis per a cada una 

de les cel·les de la graella amb l’objectiu d’obtenir una 

representació gràfica de l’esforç realitzat (Figura 2, 

mapa 2). Sistemes d’Informació Geogràfica: S’ha utilitzat 

el programa QGIS 3.8.3[33] per a la confecció dels mapes 

utilitzats en el present informe i per a l’anàlisi geogràfic 

de les dades obtingudes:

Obtenció de la profunditat correcta: Durant el 

transcurs dels albiraments de cetacis, s’han anotat 

les coordenades de la posició de l’embarcació en tres 

moments: (1) a l’inici de l’albirament, just quan s’albiren 

els animals per primer cop, (2) en el moment de màxima 

proximitat amb el grup i (3) al final de l’albirament. A 

l’inici de l’albirament, també s’enregistren el rumb de 

l’embarcació, la distància i l’angle dels cetacis respecte 

l’embarcació. En aquells albiraments que la distància 

mínima del 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 30 segons d’arc de resolució de la Carta 

Batimètrica General dels Oceans (GEBCO, per les 

seves sigles en anglès)[53]. 

L’obtenció dels mapes d’esforç s’ha dut a terme 

mitjançant el recompte de punts d’observació en esforç 

(cerca activa de cetacis) en cada una de les cel·les de la 

graella de l’àrea d’estudi (Figura 18).

Obtenció dels mapes de distribució en funció de 

l’esforç: 

Per entendre millor la distribució de les espècies en una 

àrea determinada és important confeccionar mapes que 

mostrin els Albiraments per Unitat d’Esforç (APUE), 

és a dir que mostrin la distribució en funció a l’esforç 

realitzat[32, 55]. Per dur-ho a terme s’ha utilitzat la fórmula:

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. Aquests mapes s’han realitzat 

només per aquelles espècies amb més d’un albirament 

en la temporada actual, és a dir, el cap d’olla gris, el 

dofí llistat i el dofí mular. 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 el ràtio 

calculat, 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 
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d’esforç mínim per cel·la per assegurar que aquestes 

dues variables siguin independents (p<0,05). En el cas 

del dofí llistat, s’ha vist que no hi ha nombre mínim 

de punts d’esforç per cel·la per assegurar que el ràtio 

d’albiraments calculat era independent de l’esforç 

realitzat. En els casos del dofí mular i el cap d’olla gris 

aquest valor ha estat de 2 punts d’esforç per cel.la. 

Per assegurar la independència de les dades, només 

s’han utilitzat aquelles cel·les amb un valor d’esforç 

superior als esmentats per a cada una de les espècies. 

•	 Anàlisis estadístics: S’han utilitzat diferents 

tècniques estadístiques per a analitzar les dades de 

profunditat i mida dels grups obtingudes durant les 

sortides d’albirament. Com que només el cap d’olla 

gris, el dofí llistat i el dofí mular van ser observats 

en més d’una ocasió durant la temporada 2019, 

aquestes van ser les úniques espècies que es van 

incloure als anàlisis.

•	 ANOVA: Aquest mètode estadístic ha estat 

utilitzat per a comprovar si hi havia diferències 

significatives (p < 0,05) en la profunditat mitjana 

dels albiraments de les tres espècies esmentades 

entre les dades recollides l’any 2019 i les dades 

obtingudes en temporades anteriors. També 

va ser emprat per veure si hi havia diferències 

significatives (p < 0,05) en la mida del grups de 

cap d’olla entre les dades recollides l’any 2019 i les 

dades obtingudes en temporades anteriors.

•	 Kruskal Wallis: Aquest mètode estadístic no 

paramètric ha estat utilitzat per comprovar si hi havia 

diferències significatives (p < 0,05) en la profunditat 

dels albiraments de les tres espècies esmentades 

al 2019.  També va ser utilitzat per comprovar si hi 

havia diferències significatives (p < 0,05) en la mida 

dels grups de dofí llistat i dofí mular, entre les dades 

recollides aquest any 2019 i les dades recollides en 

anys anteriors.

•	 Correlació de Spearman: S’ha utilitzat per a 

estimar quin era el valor mínim de punts en esforç 

d’una cel·la en concret per evitar que el ràtio 

d’albiraments i l’esforç estiguessin correlacionats.

Els anàlisis s’han realitzat amb els programes R[34] i 

Past3[35].
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Resultats

Informació General

Durant la temporada 2019 s’han realitzat un total de 22 sortides d’albirament dutes a terme des 

del mes de febrer fins a principis de desembre. En totes les sortides hi ha hagut un mínim de 2 

observadors experts a bord de l’embarcació. Els mesos de gener, juliol, setembre i novembre 

han estat els únics en els que no es va sortir cap dia al mar a recollir dades. La distància total 

recorreguda ha estat de 936 milles nàutiques (1.733 kilòmetres). El temps total de navegació 

durant aquesta temporada ha estat de 190 hores (Taula 1). 

Època Sortides Hores Milles Km

Hivern 3 24 96 177

Primavera 13 117 599 1.109

Estiu 4 33 163 302

Tardor 2 16 79 146

Total 22 190 936 1.733

Mes Sortides Hores Milles Km

Gener 0 0 0 0

Febrer 1 7 33 60

Març 3 27 123 229

Abril 4 35 184 341

Maig 4 32 152 281

Juny 6 58 293 542

Juliol 0 0 0 0

Agost 2 15 73 134

Setembre 0 0 0 0

Octubre 1 8 43 80

Novembre 0 0 0 0

Desembre 1 7 36 66

Total: 29 190 936 1.733

Taula 1. Resum de les sortides realitzades durant la temporada 2019, incloent les distàncies recorregudes en 
milles nàutiques, Km i el temps de navegació en hores.
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Temporada Sortides Temps (h) Milles Km

2013 9 51 308 601

2014 18 121 656 1.281

2015 5 - 74 144

2016 15 89 407 794

2017 25 194 843 1.646

2018 21 169 817 1.595

2019 22 190 936 1.733

La temporada de 2019 ha representat el major recorregut realitzat respecte a temporades 

anteriors així com ha suposat un nombre major d’hores de navegació respecte a la temporada 

2018 (Taula 2, figura 5).

Taula 2. Resum de les sortides realitzades des de l’any 2013 fins a 2019. 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 5. 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 2019. 

Durant les sortides realitzades s’han produït un total de 59 albiraments que han permès veure 

fins a 6 espècies de cetacis diferents incloent el rorqual comú, el dofí llistat, el dofí mular, el 

cap d’olla gris, el catxalot i finalment i per primera vegada en l’àrea d’estudi, s’ha enregistrat un 

albirament de zífid de Cuvier (Taula 3 i 4). El temps total transcorregut en presència de cetacis 

ha estat d’aproximadament 26,5 hores, fet que representa un 14% del temps total de navegació. 

El dofí llistat ha estat l’espècie albirada més vegades (39), seguida pel dofí mular (10) i el cap d’olla 

gris (7) i finalment el rorqual comú (1), el catxalot (1) i el zífid de Cuvier (1). El dofí llistat ha estat 

l’única espècie albirada tot l’any seguida del dofí mular i el cap d’olla gris que s’han albirat en 3 

estacions diferents. D’altra banda, el rorqual comú, el zífid de Cuvier i el catxalot només s’han 

vist en una estació (Taula 3).
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Estació RC CO CA DL DM ZC Total

Hivern 1 0 0 1 1 0 3

Primavera 0 2 1 28 8 1 40

Estiu 0 1 0 6 1 0 8

Tardor 0 4 0 4 0 0 8

Total 1 7 1 39 10 1 59

Taula 3. Nombre d’albiraments per espècie i estació de l’any per a la temporada 2019. 
Abreviatures: RC: Rorqual comú; CO: Cap d’olla gris; CA: Catxalot; DL: Dofí llistat; DM: Dofí mular; ZC: Zífid de 
Cuvier. 

Si comparem el nombre d’albiraments total de les diferents temporades (Taula 4, Figura 6), es pot 

observar que en aquest any 2019 s’ha registrat el major nombre d’albiraments. Aquest resultat 

és encara més destacable si tenim en compte que tot i haver realitzat un nombre de sortides 

similars a la temporada de 2018 (Taula 2), s’ha enregistrat quasi el doble d’albiraments. Analitzant 

la distribució del nombre d’albiraments per espècie i temporada (Taula 4), es pot veure que són 

concretament els albirament realitzats de dofí llistat (SC) els que expliquen aquest increment 

destacable del nombre d’albirament totals per a la temporada 2019. D’altra banda, cal esmentar 

la reducció del nombre d’albiraments de rorqual a la zona d’estudi. De fet, a la temporada 2019 

tan sols s’ha enregistrat un únic albirament d’aquesta espècie, i de fet la tendència des de 2016 

és negativa. Pel que fa a la resta d’espècies la temporada 2019 també ha suposat l’any amb major 

nombre d’albirament de cap d’olla gris amb un total de 7 albiraments. Finalment i pel que fa al 

dofí mular el nombre d’albirament ha sigut similar a 2017 i 2018 amb un total de 10 albiraments 

(taula 3 i 4).

Temporada RC CO CA DL DM ZC DC NI Total

2013 2 0 0 5 4 0 0 0 11

2014 8 2 0 17 4 0 0 0 31

2015 0 1 0 3 1 0 0 0 5

2016 10 1 0 9 3 0 0 0 23

2017 5 1 4 28 11 0 2 1 52

2018 2 2 2 18 8 0 0 0 32

2019 1 7 1 39 10 1 0 0 59

Total 28 14 7 119 41 1 2 1 213

Taula 4. Nombre d’albirament per espècie i temporada. Abreviatures: RC: Rorqual comú; CO: Cap d’olla gris; 
CA: Catxalot; DL: Dofí llistat; DM: Dofí mular; ZC: Zífid de Cuvier; DC: Dofí comú; NI: Dofí no Identificat.
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Figura 6. Gràfic que compara el nombre d’albiraments de les diferents espècies i el total d’albirament 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: Dofí no Identificat; CA: Catxalot; DL: Dofí llistat; DM: Dofí mular; ZC: Zífid 
de Cuvier.

Mida dels grups

De forma general, els albiraments de les espècies dels 

cetacis més grans com ara el rorqual comú o el catxalot, 

han estat formats per grups de pocs individus. Així, en 

el cas del rorqual comú, l’únic albirament de la tempo-

rada va estar conformat per tan sols un únic individu, i 

pel que fa al catxalot, l’únic albirament de la temporada 

va estar conformat per un grup de 5 individus. D’altra 

banda, els grups d’espècies de mida més petita com ara 

el dofí mular i el dofí llistat han estat més nombrosos 

Taula 5: Mida mitjana dels grups de cetacis albirats durant la temporada 2019 comparada amb 
la mida mitjana dels grups enregistrada en temporades anteriors. (1)Nombre d’albiraments.

Nombre d’individus 2019 Nombre individus anys anteriors (2013-2018)

Espècie Albs1 Mitja ± EE Interval Albs1 Mitja ± EE Interval

Rorqual comú 1 1 1 24 1,62 ± 0,13 1 – 3

Cap d’olla gris 6 5,5 ± 1,45 1-11 5 10,57 ± 3,27 2 – 25

Catxalot 1 5 5 4 1 1

Dofí llistat 37 12,05 ± 2,79 1-100 60 10,11 ± 1,52 1 – 100

Dofí mular 10 14,3 ± 1,43 2-300 21 7,55 ± 0,86 1 – 15

Zífid de Cuvier 1 3 3 0  - -

(Taula 5). Les mides mitjanes de grup obtingudes per 

l’any 2019 (Taula 5) s’han comparat amb les dades ob-

tingudes en la suma dels anys anteriors per al rorqual 

comú, el catxalot, el dofí llistat i el dofí mular (Taula 5).  

No s’han obtingut diferències significatives en la mida 

del grup [cap d’olla: F(1.11) = 0,303; p = 0,593 > 0,05; dofí 

llistat: F(1,112) = 20,61; p = 0,143 > 0.05; dofí mular:  F(1,36) = 

0,288; p = 0,595 > 0,05] per a cap de les espècies albira-

des aquesta temporada (Figura 8). 
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Figura 7. Diagrama de caixes on es mostra que no hi ha diferències significatives entre la grandària 
dels grups registrats durant la temporada i la grandària dels diferents grups registrats durant totes 
les temporades anteriors per a les espècies de cap d’olla gris, dofí llistat i dofí mular. 
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Albiraments en relació a la profunditat

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 vist que hi ha 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 (800 m), 

el dofí llistat (942 ± 50 m), el cap d’olla gris (944 ± 211 m) 

i el catxalot (1156 m), d’altres que s’han trobat en aigües 

intermèdies, com ara el rorqual comú (512 m),  i altres, 

com ara el dofí mular, que ocuparia aigües menys 

Taula 6: Profunditat mitjana dels grups de cetacis albirats durant la temporada 2019 
comparada amb la profunditat mitjana dels grups enregistrada en temporades anteriors.
(1)Nombre d’albiraments.

Profunditat 2019 (m) Profunditat anys anteriors (m)

Espècie Albs1 Mitja ± EE Interval Albs1 Mitja ± EE Interval

Rorqual comú 1 512 512-512 22 365± 70 72-1.311

Cap d’olla gris 7 944 ± 211 523-1.159 5 870 ± 112 507 – 1.125

Catxalot 1 1.556 1.556-1.556 4 784 ± 115 550 ± 1.217

Dofí llistat 39 942 ± 50 268-1.541 61 666 ± 35 183 – 1.344

Dofí mular 10 150 ± 38 26-333 22 189 ± 41 22 – 781

Zifid de cuvier 1 800 800-800 0 - -

profundes (150 ± 38 m) (Taula 6). Els anàlisis estadístics 

comparant les profunditats dels albiraments d’aquelles 

espècies albirades durant el 2019, indiquen que hi ha 

diferències significatives entre el dofí mular i el dofí 

llistat (p = 0,008< 0,05) i el dofí mular i el cap d’olla gris 

(p = 0,000 < 0,05) (Figura 8). A més, i pel que fa al dofí 

llistat, altres anàlisis realitzats tenint en compte les 

temporades anteriors, indiquen que a la zona d’estudi, 

el dofí llistat s’ha trobat a majors profunditats durant la 

temporada 2019 (p = 0,000< 0,05). 

Figura 8. Diagrama 
de caixes on es 

mostra a l’esquerra 
que hi ha diferències 

significatives entre 
la profunditat dels 
albirament de dofí 

mular i la profunditat 
dels albiraments de cap 

d’olla gris i dofí llistat. 
Per a dofí llistat és 

mostren les diferències 
significatives en les 

profunditats dels 
albiraments de 

dofí llistat quan es 
comparen amb altres 

temporades. 
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Esforç i distribució

Els recorreguts obtinguts amb el GPS durant el 

transcurs de les 22 sortides realitzades han servit 

per a estimar l’esforç d’observació realitzat durant la 

temporada 2019 (Figura 9). 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 un costat la localització del port 

base des d’on s’han realitzat les sortides i per l’altre 

la presència dels canons submarins de Sant Salvador 

i els Clots. D’aquesta manera, la zona propera al poble 

de Garraf, les àrees situades a les capçaleres dels 

canons 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 intent 

d’homogeneïtzar l’esforç en tota l’àrea d’estudi, fet que 

s’ha aconseguit parcialment, arribant també a aquelles 

àrees més allunyades del port de sortida (Figura 9).

Figura 9. Representació de la distribució espacial de l’esforç de la zona d’estudi per a la temporada 2019. 
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Tenint en compte les localitzacions dels albiraments 

realitzats durant la temporada 2019 (Figura 10) i la 

distribució espacial de l’esforç, per a les espècies amb 

major nombre d’albiraments s’ha generat una mapa 

de distribució per a cadascuna d’elles, què inclogués 

l’esforç realitzat en l’anàlisi de la seva distribució 

espacial. Les dades mostren una distribució diferencial 

dins de l’àrea d’estudi per a la majoria d’espècies (Figura 

11).  L’única espècie que ha presentat albiraments per 

sota dels 200 metres de profunditat ha estat el dofí 

mular, tot i que el major ràtio d’albiraments és en zones 

superiors a 200 metres. La distribució dels albiraments 

de dofí llistat, per altra banda, es troba concentrada en 

aigües de més enllà de la plataforma continental, lligades 

al talús continental. Els albiraments de cap d’olla gris, 

catxalot i el zífid de Cuvier (Figura 10 i 11) han mostrat 

que totes dues espècies prefereixen aigües profundes 

lligades a accidents geogràfics com poden ser canyons 

submarins. Per últim, l’albirament de rorqual comú 

es va localitzar en zones properes als 500 metres de 

profunditat, lligades al talús continental de forma similar 

a com ho ha fet en altres temporades (Figura 10).

Figura 10. Localització dels albiraments en la zona d’estudi segons l’espècie per a la temporada 2019. 
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Figura 11. 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 llistat, dofí mular i cap d’olla gris.
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Resultats dels catàlegs de 
foto-identificació

Un dels objectius del projecte foto-identificació és 

l’elaboració de catàlegs de foto-identificació, que 

permetin identificar i conèixer millor els individus que 

freqüenten les aigües del davant de la costa del Garraf.  

En aquest sentit, l’any 2018 es va realitzar una revisió 

de totes les temporades anteriors per assegurar que 

realment s’havia classificat el màxim d’individus possible. 

Això va comportar a que s’incrementés el número 

d’individus classificats els anys anteriors, trobant fins a 

31 individus nous que havien estat descartats degut a la 

baixa qualitat de les fotografies. En els últims quatre anys 

s’han creat els catàlegs de foto-identificació del dofí mular 

i el cap d’olla gris amb les fotografies realitzades des de 

l’inici del projecte. En aquest sentit des del 2013 s’han 

realitzat un total de 9.547 fotografies de dofins mulars i 

6.650 de cap d’olla gris. Totes aquestes fotografies han 

permès identificar fins a 304 individus de dofí mular i 

91 individus de cap d’olla (Taula 7).

S’ha de remarcar que la revisió de les fotografies d’anys 

anteriors només ha estat feta pels dofins mulars. Per tant, 

queda pendent revisar totes les fotografies anteriors al 

2018 de cap d’olla gris.

Taula 7: Nombre de fotografies realitzades en els albiraments del dofí mular i el cap d’olla gris, el nombre de 
fotografies que han estat seleccionades per a formar part del catàleg de cada una de les espècies i també els 
individus que han estat catalogats fins a data d’avui.

Any Nombre 
Albiraments Total fotografies Fotografies

Seleccionades Individus catalogats Re-albiraments intraanuals Re-albiraments interanuals

DOFí MuLAR

2013 4 152 5 5 0 0

2014 4 227 63 25 0 0

2015 2 69 22 17 0 2

2016 3 370 45 20 1 6

2017 11 1.461 373 63 2 7

2018 7 2.373 - 88 4 13

2019 10 4.895 - 86 3 19

Total 41 9.547 508 304 10 47

CAP D’OLLA GRIS

2013 0 0 0 0 0 0

2014 2 710 137 31 6 0

2015 2 558 46 14 0 0

2016 1 6 0 0 0 1*

2017 1 358 131 8 0 0

2018 2 1.087 - 12 0 0

2019 7 3.931 - 26 0 6

Total 8 6.650 314 91 6 7*

* Individu GG0006 (Akasha) aparegut mort en una platja de Gavà. Les fotografies emprades per a la comparació van ser cedides per 
la Xarxa de Rescat de Fauna Marina
1 Durant la temporada 2018 es va canviar la metodologia de foto-identificació, deixant-se de seleccionar les aletes de millor qualitat.
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Durant la temporada 2019 s’han realitzat un total de 

4.895 fotografies d’aletes de dofí mular i 3.931 de cap 

d’olla gris. Amb aquestes fotografies s’han pogut incloure 

86 nous individus al catàleg de foto-identificació de dofí 

mular i 26 en el de cap d’olla gris, fet que representa un 

augment del 39,4% i del 40% respectivament, deixant 

el catàleg de dofí mular amb un total de 304 animals 

identificats i el de cap d’olla amb 91. A més a més, al 

llarg de les sortides, s’han fotografiat dofins mulars 

vistos anteriorment fins en 19 ocasions, esdevenint l’any 

amb més realbiraments des de l’inici del projecte (Taula 

7 i Figura 12). 

Cal destacar també el fet que també s’han produït 

fins a tres realbiraments intranuals en el cas d’aquesta 

espècie. Analitzant totes les temporades, es pot veure 

que dels 304 dofins mulars identificats, 41 (13,5%) han 

estat albirats en més d’una ocasió i 8 (2,6%) han estat 

albirats fins a 3 vegades. 

Aquest any també s’ha de destacar l’observació de 

6 individus de cap d’olla gris que ja havíem observat 

anteriorment a la zona (Taula 7), fet que podria significar 

la presència regular d’individus a les costes del Garraf.

Figura 12: Mostra els individus nous identificats cada any, els individus identificats acumulats des de l’inici del projecte i el nombre de 
realbiraments que s’han produït cada any, comparant els casos del cap d’olla gris i el dofí mular.

Aquest 2019 degut al gran volum de fotografies, no s’ha 

disposat del temps suficient com per poder realitzar 

comparacions entre catàlegs d’altres entitats. Ara bé, es 

pretén fer la comparació dels nous individus detectats i 

dels individus que ja teníem catalogats, amb els catàlegs 

amb els quals s’havien realitzat col·laboracions.

Per contra sí que s’ha pogut realitzar la comparació amb 

el catàleg de dofí mular de l’Associació Noa18Nusos, dels 

individus que s’havien observat fins el 2018. Realitzant 

la comparació s’han pogut detectar fins 7 individus 

observats a la costa central catalana, que també han 

sigut observats per Noa18Nusos a la costa Brava.
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Conclusions

Des de la seva posada en marxa, un dels objectius del 

projecte Foto-Identificació ha sigut el de consolidar 

sortides de navegació que permetessin la presa 

sistemàtica de dades científiques amb la finalitat 

d’estudiar les diferents comunitats de cetacis que 

habiten les aigües del litoral del Garraf. En aquest 

sentit, al llarg d’aquesta temporada 2019 s’ha intentat 

reforçar dos aspectes principals, el nombre de sortides 

i l’esforç de navegació.

Nombre de sortides: Des de l’any 2017 s’ha desenvolupat 

una tasca logística essencial per a poder dur a terme 

les sortides de preses de dades del projecte. Aquesta 

tasca ha permès consolidar un bon nombre de sortides 

cada any. Aquest any 2019 es va fer un gran esforç 

de planificació per a poder organitzar més sortides 

que en temporades anteriors, especialment durant 

l’estiu, tardor i hivern. Aquesta tasca va permetre la 

planificació de fins a 44 sortides distribuïdes al llarg 

de l’any. La previsió meteorològica i les condicions 

adverses van significar l’anul·lació del 50% de les 

sortides previstes. Tot i aquestes anul·lacions, es fa 

una valoració molt positiva de la gestió de les sortides 

per dos motius: ha mostrat que logísticament el 

projecte i l’entitat poden assumir aquest nombre de 

sortides i ha permès consolidar la tendència positiva 

dels últims anys pel que fa al nombre de sortides, 

distància navegada i temps de navegació. Així doncs, 

es pot considerar que s’ha complert l’objectiu marcat 

a principis de temporada de consolidar el nombre de 

sortides de navegació. 

Esforç d’observació: Un altre dels objectius marcats 

era el d’assolir un esforç d’observació homogeni 

pel que fa al temps i a l’espai. Per a tenir un esforç 

temporal d’observació més homogeni, es van planificar 

més sortides en èpoques com ara la tardor, l’estiu 

i l’hivern, durant les quals s’havien realitzat menys 

sortides en temporades anteriors. Tot i això, les 

condicions meteorològiques i marítimes adverses 

van comportar l’anul·lació de moltes de les sortides 

previstes. Paral·lelament, es va posar en marxa un 

anàlisi de l’esforç espacial realitzat en cada sortida, 

que permetia conèixer en tot moment l’esforç acumulat 

realitzat des de l’inici de la temporada. 

Aquest anàlisi, juntament amb els sectors de navegació 

planificats per els patrons de l’associació, van contribuir 

a desenvolupar una planificació que permetés realitzar 

un esforç espacial d’observació més homogeni. Tot i el 

biaix en l’esforç temporal provocat principalment per 

les condicions meteorològiques i marítimes adverses, 

es fa una valoració molt positiva de les tasques 

realitzades per a assolir un esforç homogeni al llarg de 

l’any.

ÚS DE L’ESFORÇ D’OBSERVACIÓ

En aquesta temporada s’ha continuat utilitzant 

l’esforç d’observació per analitzar la distribució de les 

diferents espècies i reduir per tant el biaix espacial que 

comporta la distribució no uniforme de les sortides de 

navegació a l’àrea d’estudi[32, 36]. 

S’ha seguit utilitzant el mateix procediment iniciat la 

temporada anterior que combina l’esforç d’observació 

(entès com la posició de l’embarcació cada 20 minuts), 

amb la creació de graelles de cel·les hexagonals d’una 

milla nàutica de diàmetre. 

Aquesta combinació de tècniques ha permès, per un 

costat realitzar un anàlisi més precís de l’esforç realitzat 

i de la distribució de les espècies albirades, sobretot 

aquelles que s’han albirat en més d’una ocasió i per 

altra banda ha permès fer compatible aquest anàlisi 

amb dades recollides en anys anteriors de cara a futurs 

anàlisis i treballs. 

SORTIDES I ESFORÇ D‘OBSERVACIÓ



Informe Tècnic 2019 |  Associació Cetàcea

Pàg. 33 

ESPÈCIES ALBIRADES

En termes generals, caldria remarcar tres aspectes 

principal en relació amb els albiraments enregistrats. 

En primer lloc, la temporada 2019 ha suposat un 

augment en el nombre d’albiraments respecte a totes 

les temporades anteriors, ja que per primer cop des de 

l’inici del projecte s’han comptabilitzat 59 albiraments. 

Semblaria que aquest augment en el nombre 

d’albiraments no respondria a un increment equivalent 

del nombre de sortides si es tenen en compte les 

dades de temporades anteriors. Més aviat, sembla 

que respondria a un increment notable en el nombre 

d’albiraments de cap d’olla gris i molt especialment de 

dofí llistat. 

En segon lloc, aquest any 2019 s’ha produït 

l’albirament d’un grup de zífids de Cuvier per primera 

vegada des de l’inici del projecte. Es tracta d’un cetaci 

força desconegut al litoral català, degut al escassos 

albiraments que si han documentat. Aquest fet denota 

la importància de realitzar sortides d’albirament de 

cetacis que incloguin la recollida sistemàtica de dades 

per a poder obtenir informació més precisa d’espècies 

més aviat críptiques com el zífid de Cuvier.

Per últim, l’anàlisi de la distribució de tres espècies 

de cetacis (cap d’olla gris, dofí llistat i dofí mular) a 

partir dels albiraments per unitat d’esforç permetria 

concloure que aquestes tres espècies segueixen 

uns patrons de distribució semblants a temporades 

anteriors i semblants al que s’ha vist en altres zones del 

Mediterrani i que estarien lligats a la profunditat[14, 15, 16, 17, 

18]. En aquest sentit, les tres espècies es poden separar 

en espècies costaneres i espècies més pelàgiques. 

El primer grup estaria format pel dofí mular amb 

la majoria dels albiraments enregistrats sobre la 

plataforma continental. El segon grup inclouria el cap 

d’olla gris i el dofí llistat, amb albiraments sobre el talús 

continental i en aigües més profundes. A més a més, en 

el cas del cap d’olla gris, semblaria que els albiraments 

estarien lligats a la presència de canyons submarins. 

Analitzant detingudament els albiraments enregistrats 

per a cada una de les espècies albirades durant l’any 

2019 es poden veure diferents tendències:

Rorqual comú

L’únic albirament del rorqual comú enregistrat 

aquest any confirma la tendència negativa de les 

dues temporades anteriors. Aquesta tendència 

coincideix amb el que han vist altres investigadors a 

la zona (Degollada, E. comunicació personal) i podria 

ser deguda a diversos factors. De totes maneres, es 

desconeixen amb exactitud els moviments migratoris 

de la població del rorqual comú al Mediterrani i 

semblaria ser que aquests podrien estar lligats a la 

cerca d’aliment[2]. Així doncs, aquesta variabilitat 

interanual observada a la zona del Garraf, podria ser 

conseqüència de canvis en la condicions ambientals 

marines que afectarien la distribució de l’aliment[2] i en 

conseqüència els moviments de l’espècie.

Catxalot

El catxalot és segurament un dels cetacis més amenaçat 

del Mar Mediterrani, afectat per una sèrie de factors 

que en causen mortalitat directa i indirecta[40]. La seva 

distribució és força àmplia al Mediterrani, tot i que, 

a la conca occidental, sol ser més habitual en zones 

com l’estret de Gibraltar, el Mar de Ligúria i la costa 

oriental de les Illes Balears, en àrees sovint lligades 

al talús continental[41]. Tot i això, dades d’albiraments i 

Rorqual Comú. Foto: Gonzalo Jara (Associació Cetàcea).
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avaraments enregistrades entre els anys 80 i principis 

dels 2.000 mostren que l’espècie no és infreqüent a la 

costa catalana, sobretot en aigües amb una profunditat 

superior als 1.000 metres[39].

L’únic albirament d’aquest 2019 semblaria confirmar 

el que s’havia vist en temporades anteriors i en altres 

indrets del Mediterrani, ja que es va produir en aigües 

del final del talús continental, lligades a la presència de 

canyons submarins.

Tot i l’excepcionalitat d’aquests albiraments, és la 

tercera temporada consecutiva en que es detecta 

la presència d’aquesta espècie a l’àrea d’estudi. 

Aquest fet, aporta informació bàsica i valuosa sobre 

la presència de l’espècie en la zona d’estudi, sobretot 

de cara a possibles futurs albiraments. Tot i això, els 

set albiraments registrats en aquestes dues últimes 

temporades no permeten confirmar un augment de 

la presència del catxalot a la costa catalana central 

ni extreure conclusions en referència a l’ecologia de 

l’espècie a la costa catalana central. Aquests albiraments 

posen de manifest la importància de recollir el màxim 

d’informació sobre l’espècie, especialment fotografies 

de les aletes caudals que ens permetin identificar els 

diferents individus i comparar-los amb altres catàlegs 

de foto-identificació del Mediterrani per a poder 

entendre una mica millor els moviments d’aquesta 

espècie a la conca oest del Mediterrani, fins ara força 

desconeguts[41].

Cap d’olla gris

El 2019 ha sigut l’any amb un major nombre d’albiraments 

de cap d’olla gris des de l’inici del projecte. S’han 

enregistrat fins a set albiraments, quatre d’ells però en 

un mateix dia. Tots els albiraments s’han produït a la 

zona del talús continental en una àrea situada sobre el 

canyó submarí del Foix. 

Aquest fet coincideix amb el que s’ha vist en 

temporades anteriors i amb el que s’ha vist en altres 

zones del Mediterrani[16, 17, 20], i semblaria confirmar 

que l’espècie prefereix hàbitats amb aquestes 

característiques d’orografia submarina.

El nombre d’individus comptabilitzats en aquests 

albiraments ha estat inferior a la mitjana enregistrada 

durant temporades anteriors i a la d’altres regions del 

Mediterrani, on la mida mitja dels grups varia entre 12,5 

i 37 individus[14].

Per últim, els resultats de la foto-identificació, que han 

permès detectar el realbirament de fins a 6 individus 

albirats en temporades anteriors, fa pensar que 

l’espècie podria tenir un cert nivell de residència a la 

costa catalana central. Aquest fet es podria començar 

a comprovar tot analitzant les fotografies de futurs 

albiraments, fet que denota la importància de seguir 

recollint dades i fotografies dels diferents exemplars.

Catxalot. Foto: Eva Rizo (Associació Cetàcea).

Cap d‘olla gris. Foto: Silvia Juncà (Associació Cetàcea).
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Dofí llistat

Com en el cas anterior, el dofí llistat també és una 

espècie amb una distribució més aviat allunyada de la 

costa i se sol trobar en aigües de més de 800 metres 

de profunditat[16, 18, 19, 20]. Els albiraments enregistrats 

durant aquesta temporada semblen confirmar aquest 

extrem, ja que la major part s’han produït en aigües 

més profundes de 1.000 metres, i més del 50% dels 

albiraments en aigües més profundes de 900 metres. 

Aquestes dades suposen un increment significatiu de 

la mitjana de profunditat dels albiraments d’aquesta 

espècie respecte temporades anteriors. Tot i això, 

alguns albiraments s’han produït en aigües poc 

profundes de fins a poc més de 200 metres, fet que 

mostra la gran versatilitat de l’espècie, tal i com s’ha vist 

en estudis anteriors[39]. De fet, el conjunt de dades de 

les sis temporades semblen confirmar aquest extrem. 

Cal remarcar que aquesta temporada hi ha hagut un 

increment d’albiraments amb profunditats superiors 

als 1.000 metres. Aquest increment, podria ser degut 

a un major esforç d’observació en àrees una mica 

més allunyades de la costa i coincidiria amb altres 

estudis realitzats en altres àrees del Mediterrani, 

que caracteritzen l’espècie com a un cetaci altament 

pelàgic[16, 19]. 

De totes formes, analitzant la distribució en funció de 

l’esforç, es fa patent que l’espècie prefereix aigües 

profundes lligades al talús i als canyons submarins en 

detriment d’aigües més superficials sobre la plataforma 

continental o amb un relleu submarí menys accidentat.  

Tot i que la mida mitjana dels grups observats durant 

la temporada actual és moderadament més alta que la 

mitjana observada en temporades anteriors, aquesta 

no presenta diferències significatives i coincideix amb 

el que s’ha vist en altres àrees del Mediterrani[10].

Dofí mular

De totes les espècies observades durant aquest any 

2019 i en temporades anteriors[15], el dofí mular és 

la que es distribueix en aigües menys profundes. 

La profunditat mitjana dels albiraments enregistrats 

durant aquesta temporada no presenta diferències 

significatives amb la mitjana calculada pel conjunt 

d’anys anteriors. Aquestes dades coincideixen doncs 

amb el que s’ha vist en altres àrees de la conca 

mediterrània, on el dofí mular està considerada 

una espècie d’aigües costaneres[16, 23]. Analitzant la 

distribució en funció de l’esforç, queda clar que el dofí 

mular mostra una preferència clara per aigües situades 

sobre la plataforma continental.

Per altra banda, el nombre d’albiraments enregistrats 

aquest any (10) semblen corroborar el fet que la costa 

catalana central podria ser una àrea important per 

a l’espècie, en contraposició amb estudis anteriors 

realitzats en aquesta àrea[39], que no mostraven la 

seva part central com una zona freqüentada per 

dofins mulars. Caldrà doncs, anar fent un seguiment 

en les properes temporades, per veure si el nombre 

d’albiraments es manté estable o varia. La mida 

mitjana dels grups observats (14 individus) ha estat 

lleugerament més alta que l’observada en el conjunt 

de temporades anteriors (8 individus), tot i que 

aquestes diferències no són significatives. De totes 

formes, la mida dels grups observada en el global de 

les temporades i en aquest any 2019, no difereix gaire 

del que s’ha observat en altres àrees del Mediterrani[7, 

16]. Els treballs de foto-identificació, seguint la 

metodologia introduïda la temporada anterior, han 

permès augmentar el catàleg fins als 304 individus i 

confirmar el realbirament de fins a 19 dofins albirats Dofí llistat. Foto: Gonzalo Jara (Associació Cetàcea).
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en temporades anteriors. Tot i que el nombre de 

realbiraments és superior al de temporades anteriors, 

també ho és el nombre d’individus identificats per 

primera vegada. Aquestes dades semblarien indicar 

que només s’ha identificat una part de la població 

total i que, tot i que els individus mostren una certa 

residència, és possible que l’àrea total per la que es 

moguin sigui molt més gran que l’àrea d’estudi. En 

aquest sentit, les comparacions amb altres entitats 

que s’han posat en marxa en temporades anteriors i 

també al final d’aquest 2019, permetran tenir una idea 

més clara de quin es el rang de distribució de l’espècie.

Zífid de Cuvier

Per primera vegada des de l’inici del projecte, es va 

poder albirar un grup de zífids de Cuvier, espècie 

bastant desconeguda al litoral català. L’espècie es 

troba distribuïda per tot el Mediterrani, però és 

especialment abundant al mar d’Alboran, i al Mar 

de Ligúria[42]. En aquesta ocasió el grup es va poder 

observar sobre el canyó submarí de Cubelles a 

una profunditat d’uns 800 metres. Aquestes serien 

característiques semblants de les àrees comunament 

freqüentades per aquesta espècie en altres indrets del 

Mediterrani[16, 20, 38]. Zífids de cuvier. Foto: Roland Bos (Associació Cetàcea).

Dofí mular. 
Foto: Gonzalo Jara
(Associació Cetàcea).
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La valoració global d’aquesta temporada és força 

positiva, perquè s’han aconseguit assolir pràcticament 

tots els objectius marcats a principis d’any. En aquest 

sentit, s’ha pogut mantenir la tendència positiva 

iniciada fa dues temporades en tot allò referent al 

nombre de sortides d’albirament. A més a més, l’anàlisi 

continu de l’esforç realitzat ha contribuït de forma 

positiva en la planificació de les sortides, permetent 

una distribució de l’esforç més o menys homogènia en 

tota l’àrea d’estudi. 

Aquesta temporada 2019 s’ha fet un esforç per a poder 

realitzar més sortides d’albirament, no només durant la 

primavera, sinó que també durant la resta de l’any. La 

meteorologia però, ha obligat a anul·lar la meitat de les 

sortides programades, afectant sobretot les sortides 

de la tardor. Tot i això, es valora molt positivament 

l’esforç logístic realitzat, que demostra que és possible 

incrementar el nombre de sortides, tal i com es va 

marcar a l’inici de temporada.

Per últim, a principis de temporada es va marcar 

l’objectiu de reprendre la comparació dels catàlegs 

de foto-identificació amb els d’altres entitats que 

treballen al Mar Mediterrani. Tot i això, el gran nombre 

d’albiraments de cap d’olla gris i dofí mular enregistrats 

ha comportat un augment considerable de les fotografies 

realitzades, que ha alentit considerablement el procés 

de foto-identificació i que no ha permès complir 

l’objectiu marcat. En general, es pot considerar que 

aquesta temporada segueix la tendència positiva dels 

dos últims anys i marca el camí a seguir en properes 

temporades en tot allò referent a la organització i 

realització de sortides. A més a més, la consolidació i 

millora constant de la metodologia de presa de dades 

és una de les apostes de l’associació per a obtenir dades 

més precises sobre les espècies que s’estan estudiant. 

L’experiència del personal investigador ha permès que 

al llarg d’aquesta s’hagi consolidat la metodologia de 

treball i l’obtenció de dades, acabant de perfeccionar 

petits detalls. Aprofitant aquesta experiència s’està 

treballant en la confecció d’unes noves fitxes de preses 

de dades que permetran no només seguir prenent dades 

sobre la posició i la configuració del grup de cetacis, sinó 

que també obtenir una informació més completa del 

comportament dels grups. Per últim, durant aquest any 

s’ha establert contacte directe amb diferents entitats 

que treballen al Mediterrani amb l’objectiu de comparar 

catàlegs de foto-identificació. Tanmateix, aquest any 

s’ha tornat a constatar que encara cal treballar força per 

a establir col·laboracions més estables amb més entitats 

que facin possible tenir un coneixement més global 

d’aquestes espècies. Aquesta comparació s’hauria de 

dur a terme al llarg del 2020.

OBJECTIuS MARCATS A PRINCIPIS DE TEMPORADA I MIRADA AL FuTuR
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Pressupost

Un projecte d’aquestes característiques no es pot dur a terme sense una 

inversió econòmica important. En aquest sentit, la major part de les despeses 

venen derivades del lloguer de l’embarcació per poder realitzar les sortides 

d’albirament, tot i que també hi ha despeses d’assegurances i de compra de 

material (Taula 8). 

Una forma important de finançar les sortides és a través de donacions 

voluntàries que realitzen les persones que hi assisteixen com a tripulació. 

L’associació destina tots aquests ingressos al finançament del projecte i tots 

els membres de l’associació hi participen de forma voluntària, sense rebre 

cap retribució econòmica.

Concepte Import

Lloguer embarcacions 4.830,00€

Assegurança responsabilitat civil 435,00€

Material 6,25€

Total 5.271,25€

Taula 8: Detall de les despeses del projecte Foto-identificació
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Introducció
Catalunya ha estat històricament un territori molt 

arrelat al mar. Fent que una part molt important de la 

població per motius laborals o lúdics tingui un contacte 

molt proper amb el mar Mediterrani. Però estranyament 

es dona la situació que una part molt gran de la població 

desconeix la presencia de cetacis a les costes de 

Catalunya.

En els anys que l’Associació Cetàcea porta realitzant els 

seus estudis sobre els dofins i balenes, s’ha observat un 

interès molt gran en la gent en participxar en accions 

que puguin ajudar a la conservació d’aquestes espècies 

al seu hàbitat natural. De fet, des de l’associació es va 

creure que la gent que estava dia a dia o esporàdicament 

en contacte amb el mar, podia recollir dades molt 

interessants d’aquests animals per diversos motius. 

Aquest fet permetria obtenir dades de tota la costa 

catalana al llarg de tot l’any.

Amb la idea de que la gent pogués col·laborar aportant 

aquesta informació, es va crear el projecte Amics del 

Mar, per a que tots aquells que observen dofins o balenes 

puguin enviar aquestes dades. Aquest projecte neix com 

un projecte dels anomenats de ciència ciutadana. 

Com defineix la 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”.

El projecte Amics del Mar té els següents 

objectius:

•	 Obtenir dades de presència de dofins i balenes al 

llarg de tota la costa catalana i mar catalano-balear.

•	 Donar a conèixer les diferents espècies de 

cetacis que hi ha a la costa catalana, mitjançant 

presentacions a diferents llocs.

•	 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).

•	 Determinar si les dades obtingudes mitjançant la 

ciència ciutadana presenten diferències amb les 

obtingudes als projectes científics de l’Associació 

Cetàcea.

Projecte Amics del mar
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Mètodes
Àrea d‘estudi:
L’àrea d’estudi que cobreix aquest projecte, és tota la costa catalana, juntament amb el mar 

catalano-balear. Degut a les diferències existents en diferents punts de la costa catalana i per a 

facilitar la visualització dels albiraments, s’ha dividit l’àrea del projecte en tres zones diferents, la 

costa nord, la costa central i la costa sud (Figura 13).

Figura 13: Àrea 
d’estudi del 

projecte Amics 
del Mar, mostrant 
les tres subàrees 

(costa nord, costa 
central i cosa 

sud).
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Presa de dades:
Totes les dades utilitzades en aquest projecte s’han obtingut mitjançant la col·laboració amb 

particulars o altres entitats, que al observar un grup de dofins o balenes fan arribar les dades 

mínimes següents.

•	 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 van observar

•	 Posició GPS

•	 Si era possible, fotografia o vídeo de l’exemplar o exemplars albirats per a poder confirmar 

l’espècie.

Es van decidir aquestes dades ja que amb un telèfon mòbil actual es poden obtenir sense cap 

problema de forma molt senzilla i a més a més permeten la confecció de mapes d’albirament i 

anàlisis geogràfics de la distribució dels albiraments. El contacte directe amb diferents empreses 

i entitats que realitzen les seves activitats al mar, ha estat molt útil per obtenir aquest tipus de 

dades. S’ha posat a disposició dels usuaris un correu electrònic i un formulari web per a poder 

fer arribar les dades enregistrades.

Anàlisi de dades:
Per tal de poder analitzar la fiabilitat de les dades obtingudes, s’ha realitzat un anàlisi de la 

variància, entre les dades del projecte Amics del Mar i les del projecte de Foto-identificació: 

Balenes i dofins al litoral català. En aquest sentit s’han analitzat les profunditats dels albiraments 

per totes les espècies, comparant les dades obtingudes a partir del projecte Foto-Identificació, 

amb les dades aportades pels col·laboradors del projecte Amics del Mar. El programa QGIS 

3.8.3[33]  ha estat utilitzat per extreure la profunditat dels albiraments a partir d’una imatge 

trama de batimetria de 30 segons d’arc de resolució de la Carta Batimètrica General dels 

Oceans (GEBCO, per les seves sigles en anglès)[53]. Tenint en compte que en diferents zones 

del litoral català es poden donar distribucions diferents en funció de les condicions ambientals i 

característiques geogràfiques de la zona, per analitzar les diferències entre els dos projectes, s’ha 

utilitzat únicament les dades de la costa central catalana, la mateixa àrea d’estudi del projecte 

de foto-identificació. 

Creació de mapes:
Les dades aportades pels col·laboradors del projecte han estat incorporades a una base de 

dades pública (accessible a través del web de l’Associació Cetàcea). Durant aquest procés 

s’han estandarditzat les dades rebudes amb la idea de poder generar mapes d’albiraments. S’ha 

utilitzat el programa QGIS 3.8.3[33] per a la confecció dels mapes d’albiraments registrats. 
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Resultats:
Des de l’inici del projecte, s’han enregistrat un total de 109 albiraments de fins a 6 espècies 

diferents (Taula 9). L’espècie albirada en més ocasions ha estat el dofí mular (en 67 ocasions), 

seguida pel dofí llistat (albirada en 27 ocasions). Altres espècies com el rorqual comú (7), el cap 

d’olla gris (4), el cap d’olla negre (3) i el catxalot (1) han estat albirats en menys ocasions (Taula 9).

La profunditat a la que s’observen els albiraments semblaria seguir la mateixa tendència que en 

el projecte de Foto-identificació: Balenes i dofins al litoral català, on s’ha detectat una separació 

espacial de les espècies albirades al projecte Amics del Mar. Així doncs, el dofí llistat (671 ± 105 m), 

el cap d’olla gris (637 ± 91 m) i el catxalot (1190 m) són les espècies que s’observen a més profunditat, 

a diferència, per exemple, del dofí mular (69 ± 14 m) que el trobem a molt poca profunditat. En 

aquest cas el rorqual queda limitat a una profunditat intermèdia, sense arribar a grans profunditats 

(360 ± 211 m).

Taula 9: A dalt: profunditat mitjana i mida de grup de les diferents espècies 
albirades en el projecte Amics del Mar. A baix, profunditat mitjana i mida de grup 
de les diferents espècies albirades en el projecte Foto-Identificació:

Profunditat (m)  Mida de grup

Espècie Albs Mitjana ± EE Interval Mitjana ± EE Interval

Rorqual comú 7 360 ± 211 78-1628 1,42 ± 0,20 1-2

Cap d’olla gris 4 637 ± 91 434-1081 13,5 ± 6,5 7-20

Cap d’olla 3 407 ± 234 367-1091 33 ± 17 16-50

Catxalot 1 1190 1190 2 2

Dofí llistat 27 671 ± 105 116-2044 14,28 ± 2,48 1-50

Dofí mular 67 69 ± 14 1-564 11,62 ± 0,89 1-35

Zifid de cuvier - - - - -

Profunditat (m)  Mida de grup

Espècie Albs Mitjana ± EE Interval Mitjana ± EE Interval

Rorqual comú 1 512 ± 0 512 1 1

Cap d’olla gris 4 944 ± 211 523-1159 5,5 ± 1,45 1-11

Cap d’olla 0 - - - -

Catxalot 1 1556 1556 5 5

Dofí llistat 27 942 ± 50 268-1541 12,05 ± 2,79 1-100

Dofí mular 67 150 ± 38 26-333 14,3 ± 1,43 2-30

Zifid de cuvier 1 800 800 3 ± 0 3

Distribució dels albiraments

Els albiraments enregistrats pels col·laboradors del projecte han estat distribuïts al llarg de tot 

el litoral català. Tot i això, es poden apreciar algunes concentracions d’albiraments en àrees 

concretes com ara a la costa del Garraf i al voltant de les localitats de Tarragona i Blanes (Figures 

14 a 17). Tot i això també s’ha rebut la notificació d’algun albirament en aigües més profundes i 

fins i tot en aigües de la plataforma continental de les Illes Balears. En general, es podria dir que 

la major part d’albiraments comunicats del litoral català s’haurien produït en aigües més aviat 

costaneres, situades sobre la plataforma continental (Figures 14 a 17). 
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Figura 14: Distribució dels albiraments a l’àrea del Projecte Amics del Mar.

Figura 15: Distribució dels albiraments a la costa nord del projecte Amics del Mar.
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Figura 16: Distribució dels albiraments a la costa central del Projecte Amics del Mar.

Figura 15: Distribució dels albiraments a la costa sud del projecte Amics del Mar.
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Comparant els dos projectes, el primer que es pot 

observar és que les espècies observades amb més 

freqüència són diferents. Si bé en el projecte Foto-

Identificació: Balenes i dofins al mar català, l’espècie 

més albirada ha estat el dofí llistat, seguida pel dofí 

mular, en el projecte Amics del Mar, aquesta tendència 

s’inverteix. Aquest gran nombre d’albiraments de dofí 

mular enregistrats pels col·laboradors del projecte 

no respondria a una major abundància d’aquesta 

espècie en àrees fora de la costa del Garraf, sinó 

que podria ser deguda a la diferent naturalesa de les 

sortides de navegació. En aquest sentit, les sortides del 

projecte Foto-Identificació: Balenes i dofins al litoral 

català arribarien més lluny de la costa, que solen ser 

freqüentades pel dofí llistat, mentre que les sortides 

dels col·laboradors del projecte Amics del Mar, serien 

més curtes, recorrent sovint aigües de la plataforma 

continental, generalment freqüentades pels dofins 

mulars. Pel que fa a la profunditat i a la mida mitjana 

dels grups de les diferents espècies observades, no 

s’han trobat diferències significatives entre les dades 

obtingudes en el projecte Amics del Mar i les que s’han 

obtingut en el projecte Foto-Identificació: Balenes i 

dofins al litoral català.  Aquest fet, confereix robustesa 

a les dades obtingudes mitjançant el projecte Amics 

del Mar, suggerint que són útils per a l’estudi de les 

diferents espècies de cetacis que es poden albirar al 

mar Catalano-Balear.

Comparació amb el projecte foto-id:  Dofins i balenes al Litoral Català
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Durant aquest primer any de projecte s’ha pogut contactar amb moltes entitats que tenen 

relació amb el medi marí, donar petites formacions de com fer una navegació responsable amb 

dofins i balenes en el cas que es trobin amb ells al mar. 

S’han obtingut contactes amb sectors molt diferents de la societat, empreses de lloguer 

d’embarcacions, associacions de submarinisme, pescadors i molts particulars que envien 

regularment les seves observacions. 

Tota valoració que es pot fer d’aquest projecte és molt positiva per la rebuda que ha tingut i 

l’interès que ha despertat en la societat. També en aquest informe volíem demostrar que les 

dades que s’obtenen mitjançant la ciència ciutadana, són dades útils per a la conservació i 

protecció d’aquestes espècies.

La bona acollida que ha tingut el projecte fa que les perspectives de futur siguin de fer-lo 

créixer, donant-lo a conèixer a més entitats i augmentar el nombre de participants regulars. 

Per a facilitar l’enviament de les dades dels albiraments s’ha estat treballant en la creació d’una 

aplicació per a mòbil, que estarà disponible aviat. 

Una de les parts més importants del projecte segurament és la divulgativa i d’educació. Aquesta 

és fonamental per a fer arribar els resultats obtinguts a la societat en general i contribuir en la 

seva conscienciació en favor de la conservació dels cetacis al litoral català. Per aquest motiu, 

es treballarà per a continuar desenvolupant activitats divulgatives i formatives que ajudin a 

compartir els resultats obtinguts i a involucrar més gent en la recollida de dades.

Conclusions i Mirada al futur
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Introducció i Objectius. 

Projecte Ulls al mar

L’objectiu principal d’aquest projecte no és altre 

que el d’obtenir dades sobre albiraments de cetacis 

i les condicions ambientals associades,  mitjançant 

l’establiment de punts d’observació terrestre en el 

litoral català central, concretament l’espai comprès 

entre Barcelona i Garraf, així com l’elaboració d’un 

protocol d’actuació adequat. En aquest sentit, aquest 

projecte pretén complementar el projecte Foto-

identificació: Balenes i dofins al litoral català, amb 

informació sobre abundància i distribució d’aquests  

animals. D’altra banda, aquesta iniciativa també neix 

de la necessitat d’apropar l’estudi de les poblacions 

de cetacis no únicament als voluntaris de l’entitat 

sinó també a altres associacions interessades en 

col·laborar, així com població interessada en general.

Entre les espècies susceptibles de ser albirades 

trobem el dofí mular i el rorqual comú, ja que des del 

Projecte de Foto-identificació s’ha pogut constatar 

la seva presència a la plataforma continental, 

corroborant el que ja es citava en altres estudis. 

En aquest context, durant el mes de febrer i març, es 

van realitzar diverses sortides (un total de 5 sortides) 

per establir en primer lloc un punt d’observació 

terrestre. Més concretament es va escollir un dels 

miradors a la vora de la carretera que es troba situat 

a la vora del port de Garraf. D’altra banda i en segon 

lloc, es va elaborar les graelles i el protocol d’obtenció 

de les dades relacionades amb els albirament i les 

dades ambientals associades.

Paral·lelament a l’elaboració del protocol i la 

concreció del lloc d’observació es van establir dos 

dies per realitzar dues sessions de recollida de 

dades obertes al públic. Més concretament, es van 

programar dos sessions d’albirament en col·laboració 

amb l’associació ADENC i l’associació DEPANA, de 

manera que permetés donar a conèixer el projecte a 

un públic presumiblement sensibilitzat i conscienciat 

amb la necessitat d’estudiar i conservar les poblacions 

de cetacis a la costa catalana.

El projecte Ulls al Mar és una actuació desenvolupada i impulsada des de l’Associació Cetàcea que neix amb la 

intenció de conèixer i estudiar la distribució i abundància de les poblacions de cetacis de la costa catalana

Jornada d‘albirament terrestre amb l‘associació ADENC. Fotografies: Eva Rizo i Abraham Mas. 
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Mètodes
Àrea d‘estudi:
En l’àrea d’observació del litoral català central, s’ha escollit primerament un espai situat al Garraf 

pròxim al port. Aquesta elecció respon a dues raons, la primera, és per tractar-se d’una zona 

que queda englobada dintre del projecte Foto-Identificació: Balenes i dofins al litoral català i 

la segona, és que al trobar-se  en una zona d’interacció entre dos ports; Garraf i Port Ginesta 

(Castelldefels) li confereix una àrea d’especial importància en l’estudi de la interacció dels 

cetacis amb el tràfic marítim.

El punt d’observació, està situat a una distància del mar d’aproximadament 50 metres i a una 

alçada d’uns 50 metres, fet que li proporciona una visibilitat d’unes 13 milles nàutiques (mn) des 

de la costa, tot i així, l’àrea mapada correspon a 5 mn des del punt d’observació amb un angle de 

visió que abasta des de 80° (respecte al nord geogràfic) fins a 250° (respecte el nord geogràfic), 

és a dir, 170° de visió. 

Més enllà de les 5 mn, hi hauria dificultats tècniques per determinar l’espècie així com la seva 

posició. 

L’àrea estudiada s’ha dividit en tres arcs de 170° ben diferenciats situats a 1, 3 i 5 mn des del 

punt d’observació , així mateix s’han establert cada 10° un sector, havent-hi en total 17 (Figura 18)

Per tal d’unificar l’enregistrament de dades entre els diferents grups d’investigació, aquest 

projecte segueix els protocols de recollida d’informació marcats per la Sociedad Espanyola de 

Cetacis (SEC). Per tal efecte, s’ha desenvolupat una única fitxa amb informació en la qual es 

recullen dades generals com ara: Informació de l’hora d’inici i final de l’observació, informació 

dels investigadors, situació del punt d’observació i material utilitzat, així com dades ambientals i 

d’albirament (Figura 19).

Figura 18: Àrea d‘estudi.
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Figura 19: Fitxa de recollida de dades.



Informe Tècnic 2019 |  Associació Cetàcea

Pàg. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Fitxa de recollida de dades.
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El material requerit es detalla a continuació: dos prismàtics de 8x o superior i com a 

mínim un telescopi terrestre 20x o superior, la fitxa de recollida de dades ambientals i 

albiraments, el mapa dividit en sectors, una brúixola, material per anotar i com a mínim 

una càmera de fotografia.

Hi ha un mínim de dos observadors que fan un escombratge simultani de la zona d’estudi 

utilitzant un telescopi terrestre i uns prismàtics. Per a la presa de dades, es fan servir 

unes fitxes d’anotació on queden reflectides, les dades generals (la posició, l’angle 

d’observació, etc.), les dades ambientals (nuvolositat, visibilitat, etc.) que es prenen 

en intervals de 30 minuts, i les dades d’albirament en les quals s’especifiquen dades 

d’importància biològica i geogràfica de l’espècie albirada (Figura 19). A més, s’utilitza un 

mapa d’albirament per tal de situar el cetaci o grup de cetacis i el tipus de vaixells que es 

troben pròxims (Figura 20). Aquestes dades recollides seran d’especial importància per 

poder entendre millor l’ecologia i biologia dels cetacis albirats.

En el transcurs de l’albirament, s’identifica l’espècie, posició, la presència de vaixells, 

presència de cries i juvenils, l’activitat que estigui realitzant, la cohesió grupal, etc.. Si 

la distància ho permet es pot documentar l’albirament mitjançant fotografies i vídeo i 

finalment s’anota l’hora final de l’albirament.

Els vaixells s’identifiquen mitjançant un codi segons es tracti de Iot oci (Y), Moto aquàtica 

(M), Pesquer (P), Veler/catamarà (V), Barca sense motor com un kaiac o semblant (B), 

Grans embarcacions (E). Seguit d’un guió s’escriu el número de vaixells que corresponguin 

a aquest tipus de vaixells  a menys o igual distància d’ 1 milla nàutica respecte al cetaci 

o grup de cetacis. Al mapa d’albirament, s’ha d’omplir un mapa per a cada albirament, 

situarem el tipus de vaixell tot indicant el rumb mitjançant una fletxa, farem el mateix amb 

el cetaci o grup de cetacis. 

A la part d’observacions de la fitxa anotem tota la informació rellevant sobre el grup 

d’animals que hem albirat i que no ha quedat enregistrada en els apartats anteriors. 

També hi podrem anotar qualsevol incidència que haguem pogut tenir, o si hem pres 

algun vídeo dels animals o si hem fet fotografies dels animals. 

Al finalitzar la sortida, repassarem les dades preses amb tots els observadors de l’equip 

Cetàcea per corregir possibles errades, assegurar-se que les dades estiguin completes i 

acabar de completar les que faltin.
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FORÇA VENT: Ho anotarem segons l’escala de Beaufort, que permet mesurar empíricament la velocitat del vent 
basant-se principalment en l’estat de la mar, les onades i la força del vent.  
 

 

 
 

 

Figura 20
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Resultats
Tant durant les 5 sessions preparatives necessàries per al desenvolupament del protocol com 

en les sessions obertes al públic del dia 6 d’abril (Associació ADENC) i el 28 d’abril (Associació 

DEPANA), no s’ha pogut observar cap albirament de cetacis a la vora del port del Garraf. Cal 

destacar, que el dia 6 d’abril, les condicions ambientals, no van ser les més idònies per realitzar 

la sessió d’albirament. En aquest sentit, s’ha plantejat la possibilitat d’explorar i determinar un 

altre punt d’observació al port de Barcelona així com un altre al mirador del Semàfor al Delta del 

Llobregat. 

Fotografia: Abraham Mas

Fotografia: Abraham Mas
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Conclusions i mirada al futur
El projecte Ulls al Mar és una iniciativa del grup de recerca amb l’objectiu principal d’obtenir dades 

sobre albiraments de cetacis i les condicions ambientals associades, mitjançant l’establiment de 

punts d’observació terrestre en el litoral català central. 

Tot i que aquest projecte tot just acaba de començar, ha permès en primer lloc, establir un 

protocol complet per a l’observació i albirament de cetacis des de punts d’observació terrestres. 

En segon lloc, tot i no haver aconseguit realitzar cap albirament en les sessions de cerca de 

punts d’observació i elaboració del protocol, així com en dues sessions realitzades a grups de 

naturalistes coordinats per les entitats ADENC i DEPANA, els resultats són insuficients com per 

fer una valoració acurada, i molt aviat per extreure’n conclusions. 

És per això que es continuarà mantenint el punt d’observació del Garraf, i el proper any 2020 

s’afegiran més punts d’observació tenint en compte el relleu submarí i la presencia documentada 

de cetacis. Entre els nous punts d’observació que s’afegiran destaquem: els punts d’observació d’ 

El Prat i de Barcelona. D’altra banda es farà una crida per la captació de nous voluntaris/es per tal 

d’ampliar l’àrea d’observació, a fi d’obtenir una major quantitat de resultats i poder valorar quines 

zones d’observació són les més òptimes.
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Xerrades. 

Conferències

Xerrades i Conferències

Durant la temporada 2019 s’han realitzat un total de 5 xerrades divulgatives sobre els projectes 

Foto-identificació: Balenes i dofins al litoral català i Amics del Mar. Aquestes han permès fer 

arribar les tasques realitzades en aquests dos projectes a un total de 120 persones. Cal destacar 

que aquestes xerrades han servit per exemple per a poder captar nous col·laboradors del projecte 

Amics del Mar, fet que ajudarà a augmentar el nombre de dades sobre albiraments de cetacis a la 

costa catalana.

Un dels objectius de l’associació és el de fer públics els resultats obtinguts, compartint-los amb la 

societat en general i amb la comunitat científica. En aquest sentit, el mes de desembre d’aquest 

any 2019 es va celebrar a Barcelona la primera trobada mundial de científics que estudien 

mamífers marins (World Marine Mammal Conference). En aquest congrés que va aplegar més de 

2.500 científics d’arreu del món, l’associació Cetàcea va presentar un pòster elaborat amb les 

dades recollides des del 2013 en el marc del projecte Foto-identificació: Balenes i dofins al litoral 

català (Figura 21). El treball explorava la distribució de les diferents espècies en funció de tres 

paràmetres geogràfics, com són la profunditat, la pendent del fons submarí i la distància entre el lloc 

de l’albirament i el canyó submarí més proper. 

A més de la presentació del pòster, la conferència va servir per donar a conèixer el nom de 

l’associació i la tasca que realitza a la comunitat científica internacional i per a teixir col·laboracions 

amb altres entitats que treballen en el Mediterrani per a poder treballar conjuntament en un futur.

Xerrada al Saló de la Inmersió. Fotografia: Iris Anfruns.
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Figura 21: Pòster presentat a la primera trobada mundial de científics que estudien mamífers marins (World Marine Mammal Conference), 
celebrada a Barcelona al desembre de 2019.
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Valoració final de la 
temporada i mirada al futur

En línies generals, la valoració d’aquesta temporada ha estat força positiva en tots els projectes.  

Per una banda, s’han pogut consolidar tant el projecte Foto-identificació: Balenes i dofins al litoral 

català com el projecte Amics del Mar, iniciats al 2014 i 2017 respectivament. A més durant aquesta 

temporada, s’han posat en marxa per primera vegada un nou  projecte: projecte Ulls al Mar, tot i 

que encara és aviat per valorar la metodologia d’estudi per falta de dades, la valoració inicial ha 

estat molt satisfactòria. 

En bona part, els objectius marcats per a cada projecte s’han pogut assolir durant la temporada, tot 

i que gràcies a les metodologies emprades hem pogut detectar certes millores que caldrà tenir en 

compte la propera temporada. 

Un aspecte molt destacable d’aquesta temporada ha estat el gran nombre de contactes que 

s’han establert amb altres institucions que estudien cetacis com el dofí mular i que han permès la 

comparació dels diferents catàlegs de foto-identificació de l’espècie.

una mirada al futur

Cadascun dels projectes que s’estan portant a terme s’han plantejat com estudis a llarg termini, per 

poder obtenir millors coneixements de les comunitats de cetacis així com conèixer les espècies 

d’aus que freqüenten el litoral català central. Seguint aquesta línia, tal com s’ha exposat en cada 

projecte en aquest informe, els resultats obtinguts dels diferents projectes permeten veure la feina 

realitzada fins ara, i també els punts a millorar en les properes temporades. A més a més, amb l’afany 

de millorar any rere any, s’han desenvolupat unes noves fitxes de preses de dades per al projecte 

Foto-identificació: Balenes i dofins al litoral català, amb les que es podran recollir informació més 

específica del comportament dels diferents grups albirats.

Amb l’obtenció de dades més precises es vol continuar la tendència iniciada des del 2018 i seguir 

presentant la feina realitzada en conferències internacionals o a la comunitat científica en general. 

Enguany, s’ha tornat a constatar que s’ha de  treballar per a continuar establint encara més, 

col·laboracions estables amb altres entitats. 

L’àrea d’estudi de tots els projectes que s’estan realitzant s’engloba dintre del Real Decret 699/2018, 

en la Zona Especialment Protegida d’Interès pel Mediterrani. Aquesta zona, correspon a aquelles 

aigües situades entre les Illes Balears i la costa ibèrica, coneguda amb el nom de corredor de 

cetacis del Mediterrani. Els projectes que enguany s’estan portant a terme, contribuiran a la millora 

del coneixement de les espècies que freqüenten aquestes àrees i aportaran dades bàsiques de 

referència que podran ser emprades per a futurs treballs.
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3. Cotté, C., Guinet, C., Taupier-Letage, I., Mate, B., Petiau, E. 2009. Scale-dependent habitat use by a large-ranging preda-

tor, the Mediterranean fin whale. Deep-Sea Research I. 56, 801-811.

4. Bentaleb, I., Martin, C., Vrac, M., Mate, B., Mayzaud, P., Siret, D., De Stephanis, R., Guinet, C. 2011. Foraging ecology of 

Mediterranean fin whales in a changing environment elucidated by satellite tracking and baleen plate stable isotopes. 

Marine Ecology Progress Series. 438, 285-302.

5. Cominelli, S., Moulins, A., Rosso, M., Tepsich, P. 2016. Fin Whale Seasonal Trends in the Pelagos Sanctuary, Mediterranean 

Sea. The Journal of Wildlife Management. 80(3), 490-499.

6. Notarbartolo di Sciara, G. 2002. Cetacean species occurring in the Mediterranean and Black Seas. In: Notarbartolo di 

Sciara, G. (Ed.), Cetaceans of the Mediterranean and Black Seas: state of knowledge and conservation strategies. A report 

to the ACCOBAMS Secretariat, Monaco, February 2002. Section 3, 17 p.

7. Reeves, R.R., Notarbartolo Di Sciara, G. 2006. The status and distribution of cetaceans in the Black Sea and Mediterrane-

an Sea. IUCN Centre for Mediterranean Cooperation, Malaga, Spain. 64 pp.

8. IUCN 2012. Marine Mammals and Sea Turtles of the Mediterranean and Black Seas. Gland, Switzerland and Malaga, Spain: 

IUCN. 32 pages.

9. Notarbartolo di Sciara, G. 2016. Marine Mammals in the Mediterranean Sea: An Overview. In Notarbartolo di Sciara, G. 

Podestà, M., Curry, B.E. (Eds) Mediterranean marine mammal ecology and conservation. Advances in Marine Biology. 75, 

1-36.

10. Forcada, J., Hammond, P. 1998. Geographical variation in abundance of striped and common dolphins of the western 

Mediterranean. Journal of Sea Research. 39, 313-325.

11. Grau, E., Aguilar, A., Filella, S. 1980. Cetaceans stranded, captured or sighted in the Spanish coast during 1976-1979. Butlletí 

de la Institució Catalana d’Història Natural. 45 (Secció de Zoologia, 3), 167-179.

12. Borrell, A., Aguilar, A., Forcada, J., Fernández, M., Aznar, F. J., Raga, J. A. 2000. Varamiento de Cetáceos en las costas 

españolas durante el período 1989-1992. Misceŀlània Biològica. 23(1), 53-69.

13. Gozalbes Aparicio, P., Agusti, P., Raga, J.A. 2012. Progress Report on the Mediterranean Database of Cetacean Strandings 

2011. University of Valencia, Spain. pp 47.

14. Bearzi, G., Reeves, R.R., Romnato, E., Pierantonio, N., Airoldi., S. 2011. Risso’s Dolphin Grampus griseus in the Mediterrane-

an Sea. Mammalian Biology. 76(4), 385-400.

15. Giralt, O., Valls, M., Miller, V., Roldan, B., Valiente, O., Ramallo, C., Fernández, M., Ruiz, B., 2016. “Cetaceans off the Catalan 

Coast. A matter of depth.” Presentation held in the 2016 Annual Chapter Meeting of the UK & Ireland Regional Student 

Chapter of the Society for Marine Mammalogy, Saint Andrews, Scotland.

16. Cañadas, A., Sagarminaga, R., García-Tiscar, S. 2002. Cetacean distribution related with depth and slope in the Mediterra-

nean waters of southern Spain. Deep Sea Research. 49, 2053-2073.

Referències



Informe Tècnic 2019 |  Associació Cetàcea

Pàg. 61 

17. Azzellino, A., Airoldi, S. Gaspari, S., Lanfredi, C., Moulins, A., Podestà, M., Rosso, M., Tepsich, P. 2016. Risso’s Dolphin, 

Grampus griseus, in the Western Ligurian Sea: Trends in Population Size and Habitat Use. In Notarbartolo di Sciara, G. 

Podestà, M., Curry, B.E. (Eds) Mediterranean marine mammal ecology and conservation. Advances in Marine Biology. 75, 

208-234.

18. Gannier, A. 2005. Summer distribution and relative abundance of delphinids in the Mediterranean Sea. Revue d’Écologie: 

La Terre et la Vie. 60. 223-238.

19. Gordon, J.C.D., Matthews, J.N., Panigada, S., Gannier, A., Borsani, J.F., Notarbartolo di Sciara, G. 2000. Distribution and 

relative abundance of striped dolphins, and distribution of sperm whales in the Ligurian Sea cetacean sanctuary: results 

from a collaboration using acoustic monitoring techniques. Journal of Cetaceans Research and Management. 2(1), 27-36.

20. Azzellino, A., Gaspari, S., Airoldi, S., Nani, B. 2008. Habitat use and preferences of cetaceans along the continental slope 

and adjacent pelagic waters in the western Ligurian Sea. Deep-Sea Research I. 55, 296-323.

21. Roberts, Stephen M. 2003. Examination of stomach contents from a Mediterranan sperm whale found south of Crete, 

Greece. Cambridge University Press. 87(3). 667-670.

22. Garibaldi, F., Podestà, M. 2013. Stomach contents of a sperm whale (Physeter macrocephalus) stranded in Italy (Liguran 

Sea, north-west Mediterranean). Cambridge University Press. 94(6). 1087-1091

23. Blasi, M.F., Boitani, L. 2012. Modelling fine-scale distribution of the bottlenose dolphin Tursiops truncatus using physiogra-

phic features on Filicudi (southern Tyrrenian Sea, Italy). Endangered Species Research. 17, 269-288.

24. http://darwin.eckerd.edu/?

25. Archer, F.I., Perrin, W.F. 1999. Stenella coeruleoalba. American Society of Mammalogists. 603, 1-9.

26. Forcada, J., Aguilar, A., Hammond, P.S., Pastor, X., Aguilar, R. 1994. Distribution and numbers of striped dolphins in the 

western Mediterranean Sea after the 1990 epizootic outbreak. Marine Mammal Science. 10(2), 137-150.

27. Cañadas, A., Sagarminaga, R., García-Tíscar, 2002. S. Cetacean Distribution related with depth and slope in the Mediterra-

nean waters off Southern Spain. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. 49(11). 2053-2073.

28. Parsons, K.M. 2005. Procedural Guideline No. 4-5 Using photographical identification techniques for assessing bottlenose 

dolphin (Tursiops truncatus) abundance and behaviour. In Marine Monitoring Handbook. Ed. Jon Davies 2001. Joint Nature 

Conservation Committee.

29. Hammond, P. S. 1986. Estimating the size of naturally marked whale populations using capture-recapture techniques. 

Report of the International Whaling Commission. Special Issue 8, 253-282.

30. Würsig, B., Jefferson, T. 1990. Methods of photo-identification for small cetaceans. Report of the International Whaling 

Comission. Special Issue 12, 43-52.

31. De Stephanis, R., Cornulier, T., Verborgh, P., Salazar Sierra, J., Pérez Gimeno, N., Guinet, C., 2008. Summer spatial 
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