Avenc Montserrat Ubach (Odèn, Solsonès)

EN MEMÒRIA DE L’INSIGNE ENTOMÒLEG
CATALÀ DR. FRANCESC ESPAÑOL (1907-1999)

L’estudi de la fauna cavernícola a Catalunya s’ha
fonamentat en les aportacions d’un nombre important
d’espeleòlegs que durant dècades han col·laborat molt
estretament amb els científics - entomòlegs cercant i
capturant espècimens en les cavitats subterrànies del país.
Aquesta perfecta simbiosi entre científics i espeleòlegs, és
el resultat i l’herència de l’activitat divulgadora del professor
Dr. Francesc Español Coll (1907-1999), antic director del
Museu de Zoologia de Barcelona, entomòleg prestigiós
especialitzat en taxonomia i biogeografia dels coleòpters.
Molts biòlegs van ser deixebles seus i molts espeleòlegs
catalans van rebre d’aquest insigne mestre les pautes, les
nocions i els coneixements necessaris per a convertir-se en
col·laboradors entusiastes del Museu i contribuir de manera
molt important, amb les seves recerques i captures, a
l’enriquiment de la fauna subterrània del nostre país. És en
la seva memòria i a tall d’homenatge que el projecte rep el
seu nom.

PROMOTORS DEL PROJECTE

Federació Catalana d’Espeleologia - Comissió per a la
Protecció de l’avenc Montserrat Ubach.
Associació Catalana de Biospeleologia.
Amb l’autorització especial de la Subdirecció General de
Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya.

OBJECTIUS
Incentivar la recerca i l’estudi de la fauna de l’avenc
Montserrat Ubach i altres cavitats de l’Alt Solsonès en
possibilitat d’estendre la recerca a tota l’àrea del futur Parc
Geològic i Miner del Solsonès - Alt Urgell.
Promoure entre els espeleòlegs l’interès per la
biospeleologia.
Contribuir al coneixement de la fauna subterrània i de la
biodiversitat del país.

COL.LABORADORS / ASSESSORS
El projecte arranca amb el suport inicial de:
Anna Omedes. Directora Museu de Ciències Naturals de
Barcelona.
Xavier Bellés. Director Institut de Biologia Evolutiva. CSICUniversitat Pompeu Fabra.
Eduard Vives Noguera. Entomòleg
Josep Mª Mata. President del Comitè Científic del Geoparc
de la Catalunya Central i impulsor del futur Parc Geològic i
Miner del Solsonès - Alt Urgell.
Miquel Rafa Fornieles. Director de Territori i Medi
Ambient de la Fundació Catalunya - La Pedrera.
Isabel Ortega. Presidenta Sociedad Española de
Espeleología y Ciencias del Karst (SEDECK).
José Mª Calaforra. Delegat de la Comisión de Protección
del Karst y Cavidades de la Unión Internacional de
Espeleología (UIS).
Entitat col·laboradora: Comissió Cultural de Canalda
1.100 anys

ENTOMÒLEGS QUE FORMEN PART DEL
PROJECTE PER A ESTUDIAR ELS
EXEMPLARS RECOL·LECTATS

Jordi Comas. Associació Catalana de Biospeleologia.
Coleòpters
José Antonio Barrientos, Departament de Zoologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Araneids
Juan Antonio Zaragoza, Departament d'Ecologia,
Facultat de Ciències, Universitat d'Alacant. Quernets
(Pseudoescorpins)
Rafael Jordana. Departamento de Zoología y Ecología
Universidad de Navarra, Pamplona. Col·lèmbols
Jorge Mederos, Departament d’Invertebrats, Museu de
Ciències Naturals de Barcelona. Dípters

GRUPS D’INVERTEBRATS QUE REBRAN
UNA ESPECIAL ATENCIÓ EN LA PRIMERA
FASE DEL PROJECTE.

-Coleòpters
-Aràcnids
Araneids
Quernets (Pseudoescorpins)
-Col·lèmbols
-Dípters

ÀMBITS DE RECERCA - ACTIVITATS
1- Avenc Montserrat Ubach
2- Cavitats del l’Alt Solsonès
En tots dos àmbits es preveuen incursions programades
de recerca de fauna subterrània a càrrec de biospeleòlegs
i altres experts i col·laboradors del Projecte Francesc
Español, que tindrà una fase inicial de tres anys.

Troglocharinus
pallisei.
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RECERCA BIOSPELEOLÒGICA A
L’AVENC MONTSERRAT UBACH

Malgrat les característiques idònies de la cavitat, el
registre faunístic ha estat pobre, poc variat i sense
gaire interès, al contrari d’altres cavitats molt pròximes i
del mateix municipi que han donat dues espècies
noves: Troglocharinus subilsi i Geotrechus ubachi.
Per això s’invita als espeleòlegs a que visitin l’avenc
i a que participin en el Projecte Francesc Español,
sense que això en sigui condició.
En el cas que decideixin col·laborar en el Projecte
rebran la formació bàsica, si no la tenen, que els
capaciti per a l’observació o captura d’unes espècies
determinades i les indicacions precises de com fer
arribar el material obtingut al punt d’estudi. Es
contempla la possibilitat d’organitzar sortides de
pràctiques i sessions docents/informatives a la
Federació Catalana d’Espeleologia i a l’antiga escola
de Canalda.

COL·LABORAR EN EL PROJECTE FRANCESC
ESPAÑOL NO ÉS CONDICIÓ INDISPENSABLE
PER A BAIXAR A L’AVENC.

En tots els casos, però, a partir de la posta en marxa del
Projecte Francesc Español, que es desenvolupa sota
l’autorització especial de la Subdirecció General de
Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya, els
espeleòlegs que vulguin visitar l’avenc, formin part o no
del Projecte, hauran de sol·licitar la inserció al
calendari de visites i obtenir el certificat on-line.
Totalment gratuït, simple i ràpid.
Aneu al blog: avencmontserratubach.blogspot.com i
consulteu “Visites a l’avenc Montserrat Ubach”

Imatges de l’acte de
presentació del
Projecte Francesc
Español amb
l’assistència del
cap del Servei de
Biodiversitat de la
Generalitat de
Catalunya.

Ricard Casanovas, Cap del Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, rebent la
memòria del projecte Francesc Español de mans d’Hilari Moreno, president de la
Federació Catalana d’Espeleologia i de Floren Fadrique, president de
l’Associació Catalana de Biospeleologia.

