
 

  

PROPOSTA D’INSTAL·LACIÓ DE CAIXES NIU AL TORRENT DE LA XAMORA 

 

COL·LEGI COR DE MARIA VALLS 

PROJECTE REALIZAT PER: ALUMNES DE 1r D’ESO 

VALLS, 29 DE SETEMBRE DE 2015 



1. PROPOSTA D’INSTAL·LACIÓ DE CAIXES NIU AL TORRENT DE LA XAMORA 

 

Aquesta iniciativa pretén conèixer més profundament l’entorn relacionat amb els ocells dins 

l’àmbit del Torrent de la Xamora a Valls. Per aquest motiu, es proposa la col·locació de tres 

caixes niu dins l’àmbit de la ciutat i veure quina és l’ocupació en els mesos de cria i quines són 

les espècies més comunes que s’instal·len en aquestes caixes nius.  

 

Per portar a terme el projecte se sol·licita autorització a l’àrea de medi ambient de 

l’Ajuntament de Valls i s’informa de l’àmbit d’actuació d’aquest estudi. 

 

Un dels objectius principals del treball és apropar la població de Valls a la natura que hi ha als 

parcs i jardins de la nostra ciutat, a fi que la natura urbana sigui integrada i estimada per tots 

els vallencs i vallenques. 

 

Aquest projecte forma part del treball “Fem un poble viu amb caixes niu” que va començar 

l’escola l’any 2013/2014. 

 

El projecte es presentarà en públic els dies 2, 3 i 4 d’octubre de 2015 dins els actes que 

organitza el col·lectiu de sopes d’all.  



2. LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE 

 

Font: http://www.icc.cat/vissir3/ 
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SITUACIÓ     COMARCA  MUNICIPI 

ALT CAMP  VALLS 

Caixa niu 42/2015 

Caixa niu 41/2015 

Caixa niu 43/2015 



3. EMPLAÇAMENT DE LES CAIXES NIU 

Caixa 41/2015 

Coordenades UTM 353125,4571803 

Font del Bosc 

Fixació de la caixa niu: Figuera (Ficus carica) 

 

Font: http://www.icc.cat/vissir3/ 

 

Caixa niu 41/2015 



 

 

  



Caixa niu 42/2015 

Coordenades UTM 353152,4571919 

Raval de Farigola 

Fixació de la caixa niu: Figuera (Ficus carica) 

 

Font: http://www.icc.cat/vissir3/ 

 

Caixa niu 42/2015 



 

 

  



Caixa 43/2015 

Coordenades UTM353217,4571977 

Fixació de la caixa niu: Pi blanc (Pinus halepensis) 

 

Font: http://www.icc.cat/vissir3/ 

 

  

Caixa niu 43/2015 



 

 

 

 

  



4. EQUIP 

Alumnes de 1r d’ESO-A del Col·legi Cor de Maria de Valls del curs 2015-2016. 

 

Alumnes de 1r d’ESO-B del Col·legi Cor de Maria de Valls del curs 2015-2016. 

 

  



5. PRESENTACIÓ DEL TREBALL 

L’activitat es presentarà el divendres dia 2 d’octubre de 2015 dintre del marc d’activitats de 

Sopes d’all a la 4a mostra d’intervencions urbanes. 

 


