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1. Introducció

El Centre Excursionista de Terrassa compta amb una tradició gairebé centenària
d’estudi de la natura dels entorns de Terrassa a través de la Secció de Ciències
Naturals, una de les més antigues. Matèries com la geologia, la paleontologia,
la botànica, l’entomologia o la fauna cavernícola han estat objecte d’estudis en
molts casos pioners i de referència obligada a casa nostra. Afegir-nos a aquesta
tradició ha estat una de les inquietuds del Grup d’Ornitologia des de la seva
recent creació. Per això, per aprofundir en el coneixement de l’avifauna local es
fan sortides periòdicament pels voltants de Terrassa (Cicle Sortides pels
entorns) i es recullen de manera sistemàtica les observacions que s’efectuen
durant les mateixes. També les espècies urbanes són objecte d’observació pel
Grup i així s’han efectuat diverses sortides pel Parc de Vallparadís. Alhora, una
de les nostres premisses és la divulgació d’aquests coneixements i per aquesta
raó s’organitzen cursets, xerrades, exposicions, etc. oberts a tothom.

D’altra banda, la ciutat de Terrassa està patint els darrers anys una
transformació del seu paisatge urbà de magnitud considerable. Les noves
promocions que s’arrengleren a les vores de la ciutat i la substitució de naus
industrials en desús o habitatges de planta baixa per blocs de pisos han d’estar
trasbalsant, per força, les poblacions d’aquells ocells urbans que trien
precisament aquestes zones per alimentar-se o molt d’aquells suports per
nidificar. Ens referim concretament a les orenetes (comuna i cua-blanca) i a les
dues espècies de falciots que nidifiquen dins la ciutat (falciot comú i ballester).

Partint d’aquesta realitat, ens plantejàvem la hipòtesi que les transformacions
urbanes apuntades afecten decisivament les poblacions de les espècies d’ocells
esmentades. Per tal de corroborar-la, la nostra intenció era la d’efectuar un
cens d’Oreneta cuablanca (Delichon urbica) ja que és l’espècie de més fàcil
detecció en fer els nius majoritàriament a les façanes dels edificis i no al seu
interior (com, per exemple, acostuma a fer l’oreneta comuna) a més de criar en
colònies de manera que en facilita la seva detecció. Per altra banda, tenim la
gran sort de poder comptar amb la feina prèvia de molts dels membres del
desaparegut PIGOT-Grup Ornitològic de Terrassa doncs és una espècie que ja
va ser objecte de seguiment durant els anys 80 i 90 del segle passat.

És per això que des del Grup d’Ornitologia del CET ens vam afegir al Projecte
Orenetes, la iniciativa de l’Institut Català d’Ornitologia de fer un cens d’oreneta
cuablanca als pobles i ciutats de Catalunya. L’ús d’una metodologia contrastada
podia enriquir l’anàlisi de les dades obtingudes alhora que fer-les comparables
amb les d’altres localitats. Alhora, el fet que la metodologia emprada afavoreixi
la participació ciutadana pot contribuir al millor coneixement i respecte per
l’espècie.

 Amb el breu informe que teniu entre mans no anem més enllà de contrastar la
informació obtinguda (demanem disculpes per ignorar involuntàriament la que
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pugui quedar fora del nostre abast) amb la recopilada a partir dels treballs
similars que es realitzaren a la nostra ciutat en el passat amb l’objectiu de
poder veure com ha evolucionat aquesta espècie a Terrassa.

És tracta només d’un primer apunt a partir del qual poder seguir treballant i
contrastant informació sobre l’espècie a Terrassa de manera més exhaustiva i
gràcies a iniciatives com el Projecte Orenetes i al recolzament del Centre
Excursionista i els seus socis. Esperem que en un futur proper aquests esforços
redundin en una millor situació de la població d’oreneta cuablanca alhora que
refermin el paper d’aquesta espècie com un bioindicador de la qualitat ecològica
de la ciutat i de la sensibilitat ambiental tant de la seva població com dels qui
tenen l’encàrrec de governar-la.
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2. Els censos d’Oreneta cuablanca a Terrassa fins l’actualitat

Hem pogut recuperar les dades de diversos censos realitzats pel PIGOT-Grup
Ornitològic de Terrassa i que van estar publicades als butlletins d’aquesta
entitat. Si bé la metodologia seguida en aquests censos no és la mateixa que
hem aplicat els anys 2007-08 seguint els preceptes del Projecte Orenetes, si
que els aprofitaren pel que fa a les xifres absolutes recollides, no fent esment
d’altres qüestions (orientació o alçada dels nius) en que les dues metodologies
emprades dificulten la comparabilitat de les dades obtingudes.

El cens de 1984

Les dades obtingudes del cens de 1984 (Fig. 1) totalitzen un total de 630
parelles a la ciutat que es distribueixen majoritàriament (70%) en 4 barris (Sant
Llorenç, Ca n’Aurell, Montserrat i Segle XX) de característiques similars i que
reflecteixen les preferències d’aquesta espècie alhora de nidificar. Segons la
publicació que les recull, s’estima que la població total deu estar al voltant de
les 700 parelles doncs hi ha barris que no han estat prospectats ni total ni
parcialment (Sant Pere Nord, Ègara, La Maurina, Can Parellada i Les Fonts).

Barri nº parelles % s/total

Sant Llorenç 135 21,43

Sant Eloi 32 5,08

Can Boada - Av. Gibraltar 46 7,30

Sant Pere* 4 0,63

Ca n'Aurell 84 13,33

Centre 44 6,98

Escola Industrial- Vallparadís 21 3,33

Ca n'Anglada 7 1,11

Montserrat 132 20,95

La Cogullada 16 2,54

Segle XX 93 14,76

Can Palet 16 2,54

Poble Nou-Zona Esportiva 0 0,00

Les Arenes -La Grípia 0 0,00

Torre-Sana 0 0,00

Can Jofresa 0 0,00

Total 630 100,00

Font: PIGOT- Grup Ornitològic de Terrassa.

*Prospectat parcialment.

Parelles censades per barris. 1984

Fig. 1
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PLÀNOL DEL CENS DE 1984 PUBLICAT AL BUTLLETÍ DEL PIGOT



L’evolució de la població d’oreneta cuablanca a Terrassa

7

Tal i com s’apunta al mateix article, la majoria de parelles es localitzen en nius
situats en dues determinades tipologies edificatòries: o bé en edificacions
industrials (presents a barris com els de Ca n’Aurell i del Segle XX) o bé en
blocs de pisos de certa antiguitat com són els que formen, en exclusiva, els
barris de Sant Llorenç i de Montserrat. El fet de tractar-se d’una espècie
gregària (fins el 93% dels nius localitzats ho són en grups) facilita la localització
de les colònies en espais amples i ‘assimilables’ per l’oreneta com poden ser els
grans blocs de pisos o les naus industrials.

Així, els barris formats majoritàriament per cases unifamiliars de planta baixa i
pis, com passa al barri del centre o els dels eixamples més antics de la ciutat,
presenten un baix nombre de parelles censades (Centre 44, Sant Pere 4, La
Cogullada 16, Can Palet 16…). Quan aquesta tipologia d’edificis es barreja amb
les naus industrials com passa als barris de Ca n’Aurell o Segle XX el nombre de
parelles augmenta considerablement doncs unes poques colònies disparen les
xifres. Un exemple d’això seria la colònia localitzada a l’edifici industrial de ‘La
Magdalena’ (Ca n’Aurell) que acull 54 nius, un 64% de les parelles d’un barri
format majoritàriament per cases unifamiliars de planta baixa i 1-2 pisos. El
mateix passa al Segle XX que compta amb una extensa zona industrial.

Pel que fa a l’altre tipologia preferida, els blocs de pisos, el cens localitza
colònies importants en dos barris perifèrics (Sant Llorenç i Montserrat), formats
exclusivament per aquests edificis i construïts a finals dels anys 50 i principis
del 60 per acollir els nombrosos immigrants. Cal destacar la diferència respecte
altres barris també perifèrics i formats per blocs de pisos de construcció més
moderna (Can Jofresa i Pla del Bon Aire són de mitjans dels 70) que no
presenten cap colònia destacable. Aquesta preferència per uns determinats
blocs de pisos la trobem perfectament exemplificada al barri de Ca n’Anglada
on la única colònia localitzada (7 nius) es situa en un dels pocs blocs de pisos
d’un barri format majoritàriament per cases unifamiliars.

Per altra banda, en aquest cens es comparen les dades amb un cens anterior
(1982, que no hem pogut localitzar) en el que només es van prospectar 2 barris
(Montserrat i Segle XX) i en el que es constata un descens del nombre de
parelles.

El cens de 1987

Les dades que es publiquen del cens realitzat el 1987 (publicades en un butlletí
del 1989 juntament amb les del cens de l’any 1988) són molt menys detallades
que les anteriorment esmentades (Fig. 2). Inicialment podem destacar que el
nombre de parelles detectades assoleix les 490, 140 parelles menys que l’any
1984. Cal dir, però que els barris prospectats no coincideixen necessàriament
amb els d’aquell cens i que, per tant, les dades globals no són estrictament
comparables.

Gairebé la meitat de les parelles detectades (42%) ho són al barri de Sant
Llorenç mentre que un altre 30% es reparteix entre els barris del Segle XX
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(19%) i Ca n’Aurell (11%) . La situació és molt similar a la detectada al cens de
1984 en què 4 barris concentraven el 70% de la població, amb la diferència que
el 1987 no s’arriba a prospectar el barri de Montserrat en què s’hi localitzà una
important colònia.

Les pautes de localització semblen ser les mateixes: concentració de les
colònies més importants en barris de blocs de pisos (Sant Llorenç) o en barris
amb presència de naus industrials de certa antiguitat (Segle XX).

Per raons que desconeixem, només 8 dels barris prospectats aquest any
coincideixen amb els mateixos que ja es van prospectar el 1984 per la qual cosa
ens limitarem a comentar l’evolució del nombre de parelles només en aquests
barris. L’evolució de la població detectada als diferents barris entre aquests dos
censos no mostra pautes clares ja que, al costat d’augments importants (55%
més de parelles a Sant Llorenç, 575% d’augment a Sant Pere) també hi trobem
disminucions significatives (-56% al Centre, -34% a Ca n’Aurell).

Barri nº parelles % s/total Barri nº parelles % s/total

Poble Nou 26 5,31 Vallparadís 14 2,86

Bon Aire 0 0,00 Ca n'Anglada sd

Sant Pere Nord 0 0,00 Torre-Sana sd

Sant Llorenç 210 42,86 La Cogullada sd

Sant Pere  27 5,51 Segle XX 91 18,57

Ègara 0 0,00 Can Palet 16 3,27

Les Arenes 0 0,00 Santa Margarida sd

Ca n'Aurell Nord sd Can Jofresa 0 0,00

Centre Nord 0 0,00 Can Parellada 0 0,00

La Maurina 32 6,53

Ca n'Aurell Sud 55 11,22 Total 490 100,00

Centre  19 3,88

Font: PIGOT- Grup Ornitològic de Terrassa.

Parelles censades per barris. 1987

Fig. 2

En conclusió, la notable disminució de parelles detectades entre un cens i l’altre
(-140) no la podem atribuir a una real disminució de la població d’orenetes
doncs, com ja em dit, la diferència entre les àrees prospectades en els dos
censos és massa gran.

Barris com els de Sant Eloi, Can Boada-Av. Gibraltar, Montserrat, l’Escola
Industrial, Ca n’Anglada o La Cogullada que concentraven 254 parelles el 1984
no són prospectats. Mentre, el 1987 n’apareixen de nova prospecció com
Vallparadís, La Maurina, Ègara o Sant Pere Nord que només sumen 46 parelles.
Per altra banda, la manca de cartografia publicada (com sí que hi havia al
primer cens) ens impedeix comprovar a quin barri s’estan atribuint realment les
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parelles censades doncs es comprova la utilització de denominacions diferents
per anomenar els barris.

El cens de 1988

El cens de 1988 (Fig. 3) pateix dels mateixos defectes que el de 1987 pel que
respecta a la seva comparabilitat amb l’anterior de 1984, pel que no ens hi
referirem. La proximitat amb el de 1987 i l’ús d’unes mateixes àrees de
prospecció (amb alguna diferència doncs el 1988 no es cobreixen els barris de
la Maurina i el Centre, i sí, en canvi els de Ca n’Aurell Nord, Torre-Sana, Ca
n’Anglada o Santa Margarida) si que en facilita més les comparacions.

Barri nº parelles % s/total Barri nº parelles % s/total

Poble Nou 64 8,01 Vallparadís 31 3,88

Bon Aire 38 4,76 Ca n'Anglada 24 3,00

Sant Pere Nord 26 3,25 Torre-Sana 124 15,52

Sant Llorenç 240 30,04 La Cogullada sd

Sant Pere  33 4,13 Segle XX 75 9,39

Ègara 0 0,00 Can Palet 32 4,01

Les Arenes 4 0,50 Santa Margarida 5 0,63

Ca n'Aurell Nord 39 4,88 Can Jofresa 0 0,00

Centre Nord 2 0,25 Can Parellada 0 0,00

La Maurina sd

Ca n'Aurell Sud 62 7,76 Total 799 100,00

Centre  sd

Font: PIGOT- Grup Ornitològic de Terrassa.

Parelles censades per barris. 1988

Fig. 3

El primer que ens crida poderosament l’atenció és l’augment considerable de les
parelles detectades. Concretament, es passa de les 490 de 1987 a les 799 de
1988 (+309 parelles). Sembla clar que l’augment de l’esforç prospector implica
l’augment de manera automàtica del nombre de parelles censades. Aquest
efecte s’amplifica si aquest esforç es concentra en barris on hi apareixen
colònies importants. Així, els barris de nova prospecció com Torre-Sana (o es
refereix a les colònies presents al proper barri de Montserrat ja detectades el
1984?), Ca n’Aurell Nord, Ca n’Anglada i Santa Margarida afegeixen 192
parelles mentre que els que es deixen de prospectar com la Maurina i el Centre
aportaven l’any anterior només 51 parelles.

Per altra banda, sobten els augments interanuals tant importants detectats en
barris on es repeteix cens. Això passa en llocs com el Poble Nou (+146%), Sant
Llorenç (+14%), Sant Pere (+22%), Ca n’Aurell Sud (+12%), Can Palet
(+100%)  o Vallparadís (+121%). L’únic barri on disminueix el nombre de
parelles és el del Segle XX. Alhora, en barris que no tenien cap parella censada
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el 1987 com Bon Aire o Sant Pere Nord n’apareixen de cop i volta 38 i 26
respectivament.

Hi ha un augment real del nombre de parelles o bé és que l’increment de
l’esforç prospector fa ‘aflorar’ parelles no detectades anteriorment però que ja
hi eren? La manca de detalls sobre la metodologia seguida en els dos censos
ens impedeix respondre aquesta qüestió ja que no tenim clar si es prospecten
exactament les mateixes àrees (100% dels carrers de cadascun dels barris?) en
tot dos censos.

Els canvis detectats entre 1984 i 1988

Així doncs, l’evolució del nombre de parelles que s’extreu de les dades
analitzades d’aquests 3 censos (Fig. 4) no presenta unes pautes clares i haurem
de tenir en compte que sempre parlarem d’un mínim de parelles detectades
cadascun dels 3 anys. Com no podia ser d’altra manera, l’esforç prospector
determina decisivament els resultats del cens, sobre tot quan es concentra en
determinades àrees susceptibles d’acollir colònies importants.

Tot i això, és possible que interanualment es produeixi un augment o
disminució del nombre de parelles per causa de la pròpia evolució de la
població d’orenetes com sembla deduir-se dels canvis de població detectats en
colònies concretes i que hauríem d’atribuir a possibles variacions en la
disponibilitat de recursos tròfics. La sèrie de dades tant curta que tenim i amb
les deficiències esmentades no ens permet establir interaccions d’aquest tipus.

Parelles censades per barris 
Terrassa. 1984, 1987-1988

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1984 1987 1988

Fig. 4

El que sí que ens han permès aquestes dades és comprovar la concentració de
les colònies més importants en punts molt concrets i damunt de 2 tipologies
constructives: naus industrials i blocs de pisos, ambdues de certa antiguitat.
Aquest fet facilita el seguiment de l’estat de les colònies al llarg dels anys i
poder protegir-les, si cal, de manera més efectiva, però alhora, introdueix un
important factor de fragilitat (com veurem més tard) davant la possible
alteració dels seus suports vitals.
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3. Els censos d’oreneta cuablanca dins el Projecte Orenetes

El Cens de 2007

Seguint les instruccions i metodologia requerides pels coordinadors del projecte
es va efectuar dins els mesos de maig, juny i juliol. Comptant amb la
col�laboració de diversos socis del Centre Excursionista es va prospectar una
part important de la trama urbana del municipi tot i no poder assolir-se els
objectius inicialment plantejats que eren els d’acostar-se al màxim a poder
prospectar el 100% del carrerer. El dimensionament del mateix (438km) fa molt
difícil aquest objectiu amb els recursos disponibles. L’àrea prospectada es
correspon aproximadament amb un 10% del total de la superfície residencial i
industrial del municipi que ocupa fins a 25,6 quilòmetres quadrats dels 70,10
km2 que té Terrassa.

L’àrea prospectada

Partint de les unitats de mostreig (municipi de Terrassa dividit en quadrícules
de 100x100 metres) facilitades pels coordinadors del projecte es va procedir a
la seva assignació entre els col�laboradors i al treball de camp que es completà
en 6 jornades. Els barris que es van prospectar totalment van ser els de La
Cogullada, Segle XX i Montserrat, mentre que es van prospectar parcialment els
de Ca n’Anglada, el Centre, Sant Pere i Torrent d’en Pere Parres. També es va
procedir, tot i que fora de la metodologia i àmbit del Projecte, a una breu
inspecció ocular del barri de Sant Llorenç i de l’edifici de La Magdalena al barri
de Ca n’Aurell i que als anys 80 acollia una destacada colònia.

D’una manera o d’una altra es van prospectar total o parcialment els barris o
àrees que tradicionalment (segons dades més amunt esmentades) acollien les
majors colònies de la ciutat (Montserrat, Segle XX, Sant Llorenç…) per tal de
comprovar el seu estat en l’actualitat. Així mateix, també es van prospectar
altres barris amb menor presència de parelles en el passat.

Els resultats

El total de nius censats assoleix el 2007 els 213 (Fig. 5), concentrant-se la
majoria als barris del Segle XX (78,9%) i La Cogullada (17,4%) mentre que a
Ca n’Anglada (barri prospectat parcialment) la presència fou testimonial (1 sol
niu) i el resultat va ser nul en les altres àrees propectades.
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LOCALITZACIÓ DELS NIUS A TERRASSA AL WEB DEL PROJECTE
ORENETES (2007)

Nius

Barri
Ocupats 
oreneta

Ocupats 
altres No ocupats

En 
construcció

Trencats o 
restes

Total 
sencers Total % trencats/sencers %s/total

La Cogullada 0 0 32 0 5 32 37 13,51 17,37
Ca n'Anglada* 0 0 1 0 7 1 8 87,50 3,76
Segle XX 106 0 0 6 56 106 168 33,33 78,87
Montserrat 0 0 0 0 0 0 0
Centre* 0 0 0 0 0 0 0
Sant Pere* 0 0 0 0 0 0 0
Torrent d'en Pere Parres* 0 0 0 0 0 0 0

Total 106 0 33 6 68 139 213 31,92 100,00

Font: Grup d'Ornitologia del Centre Excursionista de Terrassa dins Projecte Orenetes (ICO).
*Prospectats parcialment.

Nius censats per barris. 2007

Fig. 5

La metodologia emprada permet diferenciar entre els nius Ocupats o No
ocupats per les orenetes en el moment del cens, però les dades entre barris no
són estrictament comparables ja que el període o l’hora del dia en que es fa el
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cens influeix decisivament en aquesta circumstància. Així, el cens a La
Cogullada es va efectuar a finals del mes de maig quan encara no s’havia iniciat
la nidificació i no es va detectar cap niu ocupat, en canvi, el cens al Segle XX es
va fer 2 mesos més tard quan el 100% dels nius ja estaven ocupats.

Per altra banda, es diferencia entre els nius Sencers (139 en total) i els nius En
construcció (6), Trencats o Restes (68). En aquest sentit és important destacar
que més d’una tercera part del total de nius es correspon amb nius trencats o
dels que només en queden restes, essent el percentatge més gran d’aquests
sobre els sencers al barri del Segle XX on 1 de cada 3 es van trobat trencats.

Tipus d'edifici on es localitza el niu 2007

Casa, Pis
8%

Industrial
92%

Fig.6

Els nius detectats es localitzaven majoritàriament (Fig.6) en edificis de tipus
industrial (92%) i formant colònies en la majoria dels casos: 26 nius en un
mateix edifici a La Cogullada o 19, 16 i 13 respectivament en edificis industrials
del Segle XX. També és en aquesta tipologia on es detectaren més nius
trencats: fins a 18 o 14 respectivament en edificis industrials. Mentre, en
edificis residencials el nombre de nius no sobrepassava la xifra d’1 o 2 no
detectant-se cap colònia.

El cens de 2008

Seguint la mateixa metodologia emprada l’any 2007, la novetat fou la d’una
ampliació considerable de l’àrea d’estudi. Es va passar de prospectar una àrea
urbana propera al 10% del sòl residencial i industrial a una àrea propera al
25% d’aquesta superfície. Això va ser possible gràcies a la col�laboració de fins
a 8 voluntaris del Grup d’Ornitologia del CET que es van repartir la feina en 18
jornades de prospecció.

L’àrea prospectada

El criteri principal emprat per aquesta ampliació del mostreig va ser el de mirar
de prospectar al 100% alguns dels barris que es van prospectar parcialment
l’any anterior. Així es va fer en els casos dels barris del Centre, Sant Pere i
Torrent de Pere Parres.
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BARRIS PROSPECTATS AL CENS DE 2008

Les Martines

Centre

Les Fonts

Ca n'Aurell

Can Parellada

Segle XX

Ègara

P.I. Can Parellada

P.I. Santa Margarida

Sant Pere

Can Palet

Sant Pere Nord

Roc Blanc

Ca n'Anglada

Torre-sana

La Maurina

La Cogullada

P.I. Can Petit

Can Boada
del Pi

P.I. Nord

Poble Nou
Zona Esportiva

Cementiri Vell

Can Roca

Les Arenes
La Grípia

Can Montllor

Vista Alegre
P.I. Els Bellots

Can Palet de
Vista Alegre

Can Jofresa

Pla del Bon Aire

Can Gonteres

Sant Llorenç

P.I. Can Guitard

Sector
Montserrat

Can Boada
Casc Antic

Can
Tusell

P.I. Santa
Eulàlia

Montserrat

Torrent d'en
Pere Parres

Pla del
Bon Aire

Font de
l'Espardenyera

A. Poble
St. Pere

1 0 1 2 Km.

Guadalhorce
Can Palet II

Xùquer

Vilardell

Vallparadís

Pl. Catalunya
E. Industrial

Ca
n'Anglada

Barris prospectats totalment
Barris prospectats parcialment
Barris prospectats fora de cens

Un altre dels criteris va ser el de la proximitat dels domicilis particulars dels
voluntaris a les àrees de mostreig per tal de vincular directament els
participants amb el seu entorn immediat. Per això, es van afegir els barris de Ca
n’Aurell (sector nord), el Cementiri Vell, l’Antic Poble de Sant Pere, Can Boada
Casc Antic i Can Boada del Pi i La Maurina.
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Així, novament, es van poder prospectar total o parcialment els barris o àrees
que tradicionalment (segons les dades històriques) acollien les majors colònies i
les detectades en el cens de l’any anterior. L’ampliació de l’àrea de mostreig va
permetre relocalitzar colònies que l’any passat no es varen detectar i de les que
ja en teníem constància antigament.

Els resultats

Es van poder detectar fins a 391 nius (Fig.7) , concentrats bàsicament a
l’entorn de 2 àrees situades al sud i al nord de la ciutat, respectivament: els
veïns barris del Segle XX i La Cogullada n’acullen més de la meitat (63%),
mentre que els 2 barris de Can Boada i el del Torrent d’en Pere Parres n’acullen
pràcticament tota la resta (33%).

Nius

Barri
Ocupats 
oreneta

Ocupats 
altres No ocupats

En 
construcció

Trencats o 
restes

Total 
sencers Total

% 
trencats/se
ncers %s/total

La Cogullada 28 0 0 0 18 28 46 39,13 11,76
Ca n'Anglada* 0 0 0 2 8 0 10 80,00 2,56
Segle XX 109 0 3 7 82 112 201 40,80 51,41
Montserrat 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Centre 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Sant Pere 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Torrent d'en Pere Parres 30 0 7 0 9 37 46 19,57 11,76
Ca n'Aurell* 0 0 1 0 3 1 4 75,00 1,02
Cementiri Vell 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Antic poble de Sant Pere 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Can Boada casc antic 17 0 27 0 11 44 55 20,00 14,07
Can Boada del Pi 13 0 9 0 7 22 29 24,14 7,42
La Maurina 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 197 0 47 9 138 244 391 35,29 100,00

Font: Grup d'Ornitologia del Centre Excursionista de Terrassa dins Projecte Orenetes (ICO).
*Prospectats parcialment.

Nius censats per barris. 2008

Fig.7

Respecte l’estat dels nius, fins un 80% dels Sencers estaven ocupats en el
moment del cens, mentre que el 3% es trobaven En construcció i el 35%
estaven Trencats. Destaca l’impacte dels nius trencats sobre el total en els
barris de la Cogullada i el Segle XX en què aquesta xifra assoleix el 40%.

Pel que fa al tipus d’edifici on es localitza el niu (Fig.8), la majoria ho fan en
edificis industrials, concretament 7 de cada 10, mentre la resta s’han detectat
en cases i pisos (28%) i, una petita part, en edificis singulars (2%). Els nius
localitzats en edificis industrials formen petites colònies en la majoria dels
casos: 33 nius en un mateix edifici a la Cogullada, 28 en un del Torrent de Pere
Parres i 25, 19, 18 i 14 en diversos edificis del Segle XX. També s’han localitzat
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petites colònies en edificis residencials, concretament, en blocs d’habitatges,
principalment a Can Boada del Pi amb 27 nius en un mateix bloc de pisos i
també 8 nius en un bloc de pisos a Can Boada Casc Antic.

Tipus d'edifici on es localitza el niu 
2008

Casa, pis
28%

Industrial
70%

Singular
2%

Fig.8

LOCALITZACIÓ DELS NIUS D’ORENETES DE TERRASSA AL WEB DEL
PROJECTE ORENETES (2008)
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Els canvis detectats entre 2007 i 2008

La comparació de les dades dels 2 anys en què s’ha efectuat el cens (Figs.9-10)
dins el Projecte Orenetes ens permet veure com l’increment de l’àrea
prospectada es tradueix de manera que semblaria automàtica amb un
increment molt important: +75% més de nius sencers detectats, +83% més de
nius detectats incloent-hi els trencats. Els barris que ja s’havien prospectat l’any
2007, mantenen les seves xifres gairebé idèntiques el 2008 amb un total de 139
i 140 nius sencers respectivament i apreciant-se únicament un major nombre
de nius trencats detectats el 2008, 108 per 68 el 2007.

L’anàlisi breu de les dades barri per barri ens permet veure com l’extensió de
l’àrea de mostreig no comporta automàticament un augment dels nius detectats
en tots els casos ja que l’increment global en les noves àrees prospectades el
podem atribuir gairebé totalment a 3 dels nous barris (els dos de Can Boada i
Torrent de Pere Parres) doncs 103 dels 105 nous nius sencers detectats eren en
aquesta zona. Per contra, l’extensió del mostreig a la resta de nous barris (tot
el del Centre, la meitat nord de Ca n’Aurell, Sant Pere, el Cementiri Vell i el de
la Maurina) que, a més, són més extensos que els 3 esmentats ha donat com a
resultat la localització d’un sol niu.

2007 2008 ∆%07-08

Tipus d'edifici Total sencers Total Total sencers Total Total sencers

Casa, pis 7 17 76 110 985,71

Industrial 132 196 163 274 23,48

Singular 5 7

Total 139 213 244 391 75,54

Nius censats per tipus d'edifici. 2007-2008

Fig.9
L’explicació d’aquestes diferències la trobem en la concentració d’algunes
petites colònies  en edificis molt concrets: tant a Can Boada com a Can Boada
del Pi hi ha una important presència de blocs de pisos de certa antiguitat
(mitjans dels anys 70) que acullen diverses petites colònies mentre que un gran
edifici industrial situat al barri de Torrent de Pere Parres (Agut) és el que acull
la majoria de nius d’aquesta zona.



L’evolució de la població d’oreneta cuablanca a Terrassa

18

2007 2008

Barri Barri ∆%07-08

La Cogullada 32 La Cogullada 28 -12,5

Ca n'Anglada* 1 Ca n'Anglada* 0 -100

Segle XX 106 Segle XX 112 5,66

Montserrat 0 Montserrat 0

Centre* 0 Centre 0

Sant Pere* 0 Sant Pere 0

Torrent d'en Pere Parres* 0 Torrent d'en Pere Parres 37

Ca n'Aurell* 1

Cementiri Vell 0

Antic poble de Sant Pere 0

Can Boada casc antic 44

Can Boada del Pi 22

La Maurina 0

Total 139 Total 244 75,54

* Barris només prospectats parcialment.

Evolució de les parelles censades per barris                    
2007-2008

Fig.10

En conclusió, l’extensió de l’àrea de mostreig ha permès la localització de noves
colònies d’orenetes situades majoritàriament en edificis d’habitatges el que ha
fet augmentar el nombre total de nius detectats així com incrementar el pes
dels nius situats a edificis residencials respecte els situats en indústries, tot i
que aquests continuen sent els predominants.
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4. La comparació amb les dades històriques

En primer lloc cal dir que la comparació que es pretén efectuar amb les dades
històriques es concentrarà més en els aspectes qualitatius (tipologia
edificatòria, distribució dels nius…) que no pas en els quantitatius (excepte en
barris concrets) doncs ni les metodologies emprades han estat les mateixes ni
les àrees prospectades han estat coincidents. Tot i aquestes mancances,
pensem que és possible extreure algunes conclusions prou vàlides del contrast
de les dades i impressions obtingudes amb les que es podien deduir dels censos
fets als anys 80 del segle passat.

Comencem observant (Fig.11) les dades que presenten els barris que s’han
prospectat al 100% al 2007-2008 i, suposem, també als anys anteriors en què
tenim dades. Fem la salvetat del barri de Sant Llorenç no inclòs al cens però
que va ser inspeccionat visualment per comprovar la permanència o no de les
colònies que acollia als anys 80. Les poques dades que podem comparar ens
revelen 2 conclusions interessants:

- Per una banda, en els barris de La Cogullada i del Segle XX es detecta un
augment considerable del nombre de parelles detectades (100% en el primer
i 14% en el segon). Parelles que (segons les dades de 2007-08) es situen
majoritàriament en edificis industrials d’una certa antiguitat. Com que no
tenim les dades detallades dels anys 80 no podem certificar que existeixi una
continuïtat en l’ocupació de les colònies, però podem presumir que la
resposta és positiva en la majoria d’elles en situar-se en edificis amb un
mateix ús durant els 25 anys que han passat entre el primer cens i els
actuals.

- L’altra dada important que hem de retenir és la de l’evolució detectada en
els barris de Montserrat i Sant Llorenç. En ambdós barris no s’ha pogut
localitzar ni tant sols 1 niu quan, per exemple, l’any 1988 s’hi detectaren 124
i 240 parelles respectivament. És a dir, constatem la desaparició de dos
importants nuclis de nidificació que, tant sols ells, representaven entre el
40% i el 60% de les parelles censades a Terrassa els anys 80. La
rehabilitació dels edificis que formen tots dos barris (recordem que estem
parlant de barris homogenis formats per blocs de pisos construïts entre finals
dels 50 i inicis dels 70) per part de l’empresa pública Adigsa sembla ser la
causa directa d’aquesta pèrdua. Dita rehabilitació fou efectuada a partir dels
anys 90 i les colònies no s’han recuperat des d’aleshores.
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Barri 1984 1987 1988 20071 20081 ∆% 1984/2007

La Cogullada 16 sd sd 32 28 75,00

Segle XX 93 91 75 106 112 20,43
Montserrat2 132 sd 124 0 0 -100,00
Sant Llorenç3 135 210 240 0 0 -100,00

Total 376 301 439 138 140 -62,77

Font: PIGOT- Grup Ornitològic de Terrassa. Grup d'Ornitologia del CET.

1. Es comptabilitzen només els nius sencers (ocupats o no). 

2. Les parelles censades el 1988 estant atribuïdes al barri de Torre-Sana però possiblement 

corresponen al de Montserrat.

3. Els anys 2007 i 2008 s'ha efectuat una inspecció visual no incloent el barri al Cens.

Evolució de les parelles censades pels barris prospectats 
al 100%. 1984,1987-1988, 2007-2008

Fig.11

Intentaren les orenetes reconstruir els seus nius i foren altre cop ‘foragitades’?
Continuaren construint els nius a Terrassa per bé que en d’altres barris? No
podem respondre aquestes preguntes en no tenir dades que ens permetin
seguir any per any l’evolució de la població d’orenetes i la seva localització a
tota l’extensió de la ciutat.

El fet que durant 2007-2008 no s’hagi pogut cobrir més que una part de la
ciutat tampoc ens permet aventurar cap hipòtesi més enllà de pensar que les
colònies localitzades en naus industrials s’han mantingut molt millor que no pas
les localitzades en edificis d’habitatges. Hi ha una altra dada que reforça
aquesta impressió. El petit nucli reproductor localitzat als pisos del barri de Ca
n’Anglada el 1984 amb 7 parelles ha desaparegut gairebé completament,
restant-hi només 1 niu sencer mentre que s’hi detecten les restes de 7 nius. Cal
aventurar que el marge de tolerància respecte les molèsties que ocasionen els
nius hagi disminuït de manera notable entre el veïns dels blocs de pisos, mentre
que en les naus industrials que encara subsisteixen al nucli urbà no representen
cap molèstia que en motivi la destrucció.

De totes maneres, la situació de les colònies actualment existents no convida
massa a l’optimisme si tenim en compte que les naus industrials del nucli urbà
van desapareixent progressivament donant pas a promocions immobiliàries de
grans blocs de pisos. Un exemple d’això el tenim en la colònia situada a l’edifici
de La Magdalena que l’any 1984 comptava amb 54 nius i que en l’actualitat (tot
i no comptabilitzar-se als censos de 2007-08 per no haver-se prospectat el sud
del barri de Ca n’Aurell que és on es localitza) no acull cap niu. Es tracta d’una
antiga nau industrial ara reconvertida parcialment en concessionari
d’automòbils.
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Per altra banda, la disminució de la tolerància de les comunitats de veïns
respecte les orenetes i l’augment de rehabilitacions de les façanes tampoc no
afavoreixen les petites colònies detectades en aquests espais, sobre tot si
aquestes s’efectuen durant l’època reproductora de l’espècie.

Els resultats de Terrassa dins el context de Catalunya

La consulta de bibliografia sobre censos d’oreneta cuablanca efectuats en
d’altres poblacions (Barcelona, Girona, Arenys, Torrelles de Llobregat) revela
uns similars patrons d’assentament de les colònies, tot i que cal tenir en compte
la molt diferent dimensió urbana de Terrassa i la seva situació geogràfica
(manca de cursos permanents d’aigua, per exemple).

Respecte l’evolució de les poblacions, la manca de regularitat en els censos és
la tònica i resulta difícil establir-ne una de clara que ens reveli canvis
poblacionals significatius. Si que hi ha un comú denominador en la importància
que tenen unes poques colònies per al conjunt de les poblacions de
determinades localitats i que, a més, aquestes poden patir variacions molt
grans d’un any per l’altre com s’ha detectat en alguna colònia.

Les mateixes dades proporcionades pel Projecte Orenetes ens permetran ben
aviat confirmar si alguns aspectes que hem detectat a Terrassa (pautes de
localització, dimensions de les colònies…) són comuns amb els detectats al
conjunt de Catalunya o bé en ciutats similars, tot i tenint present les dimensions
diferents de les àrees prospectades.
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5. Conclusions

Hem vinculat (amb tota la prudència possible tenint en compte les limitacions
dels censos) la disminució de la població d’orenetes a la desaparició de nius en
determinades zones i lligades a una determinada tipologia però no podem
assegurar que no s’hagin desplaçat a d’altres localitzacions dins la mateixa
ciutat. Potser ho han fet de manera més discreta dificultant-ne la detecció o
simplement és que s’han localitzat en alguna de les zones no prospectades en
els dos darrers censos.

Per aquesta raó (no haver pogut cobrir la ciutat al 100%) no ens atrevim a
establir cap hipòtesi que relacioni la disminució del nombre de parelles a la
ciutat amb l’expansió urbanística que s’ha viscut aquests anys i que vincularia
l’aparent disminució de la població no amb la manca o pèrdua de suports per
nidificar sinó amb la reducció de recursos tròfics. Recordem que durant aquests
anys Terrassa ha experimentat un creixement poblacional i de l’activitat
econòmica molt gran: fa 20 anys els habitants de Terrassa es xifraven en
160.000 mentre que l’any 2008 sumen més de 207.000 persones1, mentre, els
polígons industrials de la ciutat sumen una superfície de més de 400ha i el nou
planejament preveu incrementar-los amb 4 nous polígons que hi afegeixen
234ha.  Aquesta creixement ha implicat una expansió urbana en forma de taca
d’oli amb nous barris, polígons i infraestructures a costa d’erms i camps de
conreu, just allí on s’alimenten les orenetes.

La distància de les colònies respecte les àrees d’alimentació sembla haver
augmentat per aquesta expansió urbanística i aquest és un factor decisiu per la
seva localització i manteniment. Pel que podem veure amb les dades que tenim,
les colònies detectades es localitzen en barris perifèrics o a poca distància
relativa de zones obertes (erms, conreus de secà, hortes, rieres) mentre que a
les zones amb més densitat urbana (barris del Centre o de Sant Pere) la
presència de nius és gairebé nul�la. La tradicional manca a Terrassa d’una
veritable xarxa d’espais verds (amb l’excepció de Vallparadís) agreuja aquesta
situació.

La comparació dels censos de què disposem dades (tot i que parcials) ens ha
permès comprovar com sembla que els canvis qualitatius que ha patit la ciutat
(canvi d’us i topologies arquitectòniques) han afectat les poblacions d’oreneta
cua-blanca, més que no pas els que hagi pogut implicar l’extensió i creixement
de la mateixa. L’actual dinàmica constructora2 ens porta a pensar que els nuclis
de població detectats es troben en una molt elevada situació de fragilitat doncs
el canvi d’ús o la substitució de les naus en què es troben localitzades poden
liquidar d’un any per l’altre la majoria de nius que encara subsisteixen.

                                                          
1 Anuari Estadístic de Terrassa 2008. Foment de Terrassa, SA. 2008
2 La ciutat de Terrassa ha liderat els darrers anys el rànquing de construcció d’habitatges d’obra nova per
davant, fins i tot, de Barcelona alhora que ha batut rècords pel que fa a la concessió de llicències d’obra
nova i rehabilitació d’habitatges.
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Particularment delicada pot ser la situació de les colònies localitzades al barri
del Segle XX doncs s’està transformant en un barri residencial3, canviant els
usos del sòl en aprofitar el tancament d’empreses del decadent sector tèxtil que
són la majoria de les que han ocupat tradicionalment el barri des de l’inici del
segle passat. Justament és en les naus més antigues on podem localitzar-hi la
majoria de nius ja que en les de més moderna construcció no hi acostumen a
nidificar.

Igualment fràgils són aquelles colònies que es situen en residències particulars
doncs sembla que la sensibilitat respecte les molèsties que poden arribar a
representar augmenta dia rera dia. En aquest sentit caldria tenir present que la
llei protegeix tant les orenetes com els seus nius

La manca de dades homogènies i que cobreixin tot el casc urbà ens impedeix
ser taxatius alhora de parlar d’una disminució dràstica de la població, tot i que
tots els indicis apunten a que ha estat així. La majoria de barris que no han
estat prospectats durant els censos de 2007-08 no tenien als anys 80 colònies
significatives, excepte casos puntuals que ja s’han esmentat (Sant Llorenç, Ca
n’Aurell), i no representaven més enllà d’un 30% de la població total.

Es de preveure que una major extensió de l’àrea prospectada augmentarà les
xifres, tot i que potser no d’una manera destacada doncs les característiques
dels barris a mostrejar no afavoreixen massa la localització de colònies
importants, a no ser que les pautes de localització dels nius difereixin de les ja
esmentades, com en part sí que ha passat durant el cens 2008 en detectar-se
petites colònies en blocs d’habitatges.

A partir de les dades obtingudes i sense poder prospectar tot el casc urbà es fa
difícil anar més enllà de l’anàlisi efectuada i poder entrar en d’altres aspectes
referits a la biologia de les orenetes (èxit reproductor, àrees d’alimentació…)
que han estat abastament estudiats en d’altres ciutats del nostre entorn
(Barcelona o Girona per exemple).

Per això, s’entén com a necessari continuar prospectant anualment una part
significativa de la ciutat (o bianualment si no es tenen prou recursos, o bé
colònies concretes i ‘estables’) doncs és la manera de descartar variacions
interanuals importants en el nombre de nius que ens podrien estar fent arribar
a conclusions equivocades en basar-nos en un nombre forçosament limitat
d’observacions.

Creiem que només a partir d’un coneixement exhaustiu i cada dia més urgent
de la població d’oreneta cuablanca de Terrassa ens permetrà poder albirar les
mesures necessàries per tal que aquesta espècie no vegi com es redueixen any
rera any els efectius presents a la ciutat, senyal que no estem fent bé les coses
si el que volem és avançar cap a una ciutat més sostenible i respectuosa amb el
medi que l’envolta.
                                                          
3 De fet, el POUM de 2003 preveu la requalificació de part del sòl industrial del barri per equipaments i
residències.


