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1. CATÀLEG DE BASSES

1.1 S’ha ampliat el cens existent, afegint prop de 150 basses més.
Tanmateix, s’ha actualitzat informació de basses ja catalogades i s’han
completat la majoria de fitxes en les que mancava la foto, el municipi o
alguna altra dada.
A desembre 2009 el registre conté 272 basses.
1.2. S’està finalitzant el catàleg complert de basses del terme de Taradell
per encàrrec de l’ajuntament. S’hi inclouran les fitxes de cada bassa, base
de dades, propostes d’actuació prioritàries i cartografia del terme amb la
ubicació de totes les bases.
2. ACTUACIONS SOBRE BASSES
2.1 Instal·lació de xarxa-escala a La Sala (El Brull) al gener.

2.2 Instal·lació de xarxa-escala a Boldrons (Collsuspina) al març.

2.3 A Masferrer dues actuacions:
-

Març: canalització de l’aigua per sota el camí fins la bassa

-

Novembre: neteja de 200 m. de rec de desguàs cap a la
bassa.

Ara tan sols resta monitoritzar els poblaments d’amfibis i vegetació
aquàtica i valorar la possibilitat de instalar-hi un cartell explicatiu.

3. DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE


3.1 S’ha actualitzat la memòria d’activitat del Projecte Basses des que
es va iniciar.

4. DIVULGACIÓ
4.1 Sortida nocturna del grup a les basses de El Grau el 18/04/09, amb
l’assistència de unes 50 persones. Observació i explicació de les
següents espècies, recollides prèviament: gripau comú, gripau
corredor, gripau d’esperons, gripauet, tòtil, reineta, tritó verd, tritó
palmat i larves de salamandra
4.2 Xerrada “Els amfibis d’Osona” a la AAO el 12/05/09
4.3 Publicació de l’article “Els amfibis del Collsacabra” a la Revista
Cingles

5. ALTRES ACTUACIONS
5.1 Segueix la col·laboració amb l’àrea de prevenció d’incendis de la
Diputació de Barcelona per solucionar el problema de les basses ADF.
S’han fet contactes amb responsable del Baix Ebre per conèixer les
seves accions de protecció de la fauna en relació a les basses ADF..

5.2 Segueix el contacte amb L’Espai Guilleries - Savassona, pendent de

concretar el tipus i abast de la col·laboració per l’any 2010.

5.3 Visita a les basses l’estany del Coll a Rupit i Pruit, on els masovers
estan interessats en una actuació de millora de la bassa i en un acord de
custòdia del territori.

