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 El Morell va celebrar 
diumenge passat la festa 

dedicada a la gent gran 
amb molt d’èxit 

Fira
Vilallonga va gaudir de la Fira 

el cap de setmana passat

MiMosa
Va celebrar la VIII Festa  

de la Família

Redacció
Valls

Ciencia en Acción és un 
concurs d’àmbit internaci-
onal i, en aquesta edició, va 
comptar amb la presència 
de diversos països com Ar-
gentina, Brasil, Colòmbia, 
Eslovènia, Romania, Po-
lònia i Portugal. L’edició 
d’aquest any va tenir lloc 
al CosmoCaixa de Barce-
lona. La trobada anual de 
Ciencia en Acción té com a 
objectiu apropar la Ciència 
a la ciutadania i potenciar 
la innovació en l’àmbit de 
l’ensenyament de les cièn-
cies.

El diumenge 5 d’octu-
bre de 2014 es van donar a 
conèixer els premis en les 
diferents modalitats del 
concurs Ciencia en Acción 
2014 i, en l’apartat de soste-
nibilitat, el treball presentat 
pels alumnes de 4t d’ESO 
del Cor de Maria de Valls 
va rebre el primer premi.

Un dels objectius prin-
cipals del treball premiat 
és apropar la població de 
Valls a la natura que hi ha 
als parcs i jardins de la nos-
tra ciutat i de la comarca, a 
fi que la natura sigui inte-
grada i estimada per tots els 
ciutadans.

El treball premiat «Fem 
un poble viu amb caixes 
niu» pretén conèixer més 
profundament l’entorn re-
lacionat amb els ocells dins 
l’àmbit urbà de la nostra 
ciutat i de la comarca. Per 
aquest motiu, els alumnes 
de 4t d’ESO del Cor de Ma-
ria realitzen una iniciati-
va de participació de tota 
l’escola (infantil, primària 
i ESO) realitzant diferents 
activitats. La tutorització 
i supervisió del projecte és 
gestionada per Pere Compte 
amb la implicació de tot el 
claustre de professors d’in-
fantil, primària i ESO. Inici-
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Primer premi del Concurs Ciencia en Acción pel treball «Fem un poble viu amb caixes niu». FOTO: Cedides

 ■ el treball premiat en el concurs Ciencia en Acción fou «Fem un poble viu amb caixes niu»

El Cor de Maria obté el primer premi de sostenibilitat
alment, es va sol·licitar au-
torització a l’àrea de medi 
ambient de l’Ajuntament 
de la nostra ciutat per a la 
col·locació de 37 caixes nius 
a diferents espais públics 
de la ciutat. Es dissenyen 
i construeixen menjadores 
per a ocells i caixes niu de 
models diferents adaptades 
per a diferents espècies. Es 
col·loquen i les classes apa-
drinen les caixes niu. Els 
alumnes de 4t d’ESO rea-
litzen xerrades explicatives 
per fer conèixer les princi-
pals espècies a la nostra 
ciutat. 

Es desenvolupa amb 
electrònica el control d’en-
trada d’ocells a les caixes 
niu. S’utilitza el mòbil 
per fer mesures i obtenir 
dades utilitzant diferents 
Apps (aplicacions per a 
smartphones). 

Es fa un seguiment de 
les caixes niu per conèixer 
quines espècies s’instal·len i 
es realitza un cens dels nius 
d’oreneta en una àmplia 
àrea de la ciutat (alumnes 
de primària i 4t d’ESO). A 
l’àrea estudiada de la ciutat 
de Valls es comptabilitzen 
un total de 827 nius d’ore-
netes: 654 d’aquests són 
ocupats per l’oreneta, 120 
estan trencats o solament 
en queden restes i 46 estan 
en construcció. Tota la in-
formació referent al cens 
d’orenetes es pot trobar a 
http:/www.orenetes.cat/veure-
dades/. 

Es desenvolupa un pro-
grama de reintroducció 
de l’òliba a la Torre de la 
Mixarda (Figuerola del 
Camp) utilitzant la tècnica 
del «hacking» (els alumnes 
han de portar menjar du-
rant uns 30 dies per tal de 
fer la cria de l’òliba). El 5 de 
juny coincidint amb el dia 
mundial del medi ambient 
arriben tres òlibes anella-
des procedents del Centre 

de Recuperació de Fauna 
Salvatge de Vallcalent (els 
tres polls havien caigut de 
diferents nius i havien in-
gressat a Vallcalent el 30 
de maig). Es realitzen el se-
guiment de les òlibes al niu 
mitjançant càmera de vídeo 
(a la web del projecte es pot 
veure l’evolució amb víde-

os). Durant l’època en què 
es duu a terme el «hacking», 
es fan visites a la Torre de 
la Mixarda a les persones 
interessades. Allí es pot ob-
servar el comportament de 
les òlibes mitjançant ordi-
nador i televisor. Es realitza 
un programa de divulgació 
del projecte per a totes les 

classes de primària i secun-
dària del Col·legi i una visi-
ta explicativa a l’escola de 
Figuerola del Camp.

Alumnes de 4t d’ESO 
participants en el treball: 
Pablo Baraza Torrijos, Ser-
gi Belencoso Galera, Aleix 
Cabedo Justícia, Marc Cai-
xal Bordas, Júlia Figuerola 

Pàmies, Crístian Gil Pérez, 
Sergio Izquierdo García, 
Cristina León Frias, Ariad-
na López García, Aaron Ma-
rín Piña, Júlia Papiol Bar-
di, Pau Sans Ordoño, Marc 
Torres Zaragoza, Mariona 
Vadrí Montcusí, Morelia 
Altagracia Ventura Marte, 
Jordi Vidal Chica.


