
 

El proper 15 de juny comença el segon cens del Projecte 
Orenetes de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya  
 
Orenetes és un programa d’educació ambiental consistent en la realització de 
censos d’oreneta cuablanca als municipis de Catalunya amb la participació de la 
ciutadania. L’any passat, la primera edició del programa va arribar a 68 
municipis de Barcelona.  
 
El projecte Orenetes de la Fundació Territori i 
Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya -que 
aquest any celebra el seu 10è aniversari- arriba a la 
seva segona edició, després d’una primera 
experiència que va registrar una alta participació.   
 
Consistent en la realització de censos d’oreneta 
cuablanca (Delichon urbicum) oberts a la participació 
ciutadana, Orenetes va tancar l’any 2007 amb un total 
de 174 censos completats, una cobertura de 164 
municipis catalans (el 17’3% dels pobles i ciutats) i fins a 37.927 nius d’oreneta 
cuablanca comptabilitzats entre els mesos de maig i setembre.  
 
Desenvolupat amb l’Institut Català d’Ornitologia, Orenetes va finalitzar la primera 
edició amb uns resultats molt positius, gràcies a un nivell de participació que va 
superar totes les expectatives: 629 participants arreu de Catalunya.  
  
Per aquest motiu la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya vol esperonar la 
població catalana que participi a Orenetes, per tal d’acomplir el principal objectiu del 
programa: arribar mitjançant l’educació ambiental als nens i joves per tal de contribuir 
a una major sensibilització i una millor qualitat ambiental dels nuclis urbans. 
 
 
Participació i sensibilització 
El Projecte Orenetes està adreçat a qualsevol persona de qualsevol edat o col·lectiu 
que -sense necessitat de tenir coneixements previs sobre ocells- vulgui participar en 
aquest projecte de seguiment d'àmbit català. Per la seva facilitat també està pensat 
per centres educatius, esplais, grups d’escoltes o entitats d’educació en el lleure.  
 
Orenetes està dividit en dos períodes de cens: un primer cens, que va finalitzar el 
passat 31 de maig, el qual cobreix essencialment el moment en què les orenetes es 
dediquen a construir i arranjar els nius. El segon període de cens anirà del proper 15 
de juny fins al 31 de juliol, i cobreix el període durant el qual la majoria de les parelles 
ja tenen pollets. 
 
Les persones o col·lectius que vulguin participar ja es poden apuntar i descarregar els 
quaderns de camp a través del web de la Fundació Territori i Paisatge de l’Obra Social 
de Caixa Catalunya (www.caixacatalunya.es/territoriipaisatge).  
 
A més de la finalitat educativa i de sensibilització, el projecte es proposa conèixer 
l'estat actual de la població d'oreneta cuablanca als diversos municipis de Catalunya i 
poder-ne estudiar la seva evolució en el temps, disposar de dades útils a l'hora de 
definir les mesures de gestió i protecció de l'espècie.  
 
 

http://www.caixacatalunya.es/territoriipaisatge


 

 
Resultats del Projecte Orenetes 2007 a tot Catalunya: 
 

• Participants: 629 
• Municipis: 164 
• Censos: 174 
• Nius: 37.927 

 
 
 
 
Resultats del Projecte Orenetes 2007 a les comarques de Barcelona: 
 

Municipi Sencers Actius Trencats 
Arenys de Mar 75 34 17 
Arenys de Munt 38 38 2 
Artés 98 73 47 
Avià 141 46 266 
Bagà 64 64 16 
Barcelona 143 115 33 
Begues 82 83 72 
Cabrils 38 10 29 
Calella 14 14 3 
Calldetenes 41 43 66 
Campins 49 29 25 
Castellet i la Gornal 38 30 6 
Centelles 171 136 138 
Cornellà de Llobregat 108 64 75 
Dosrius 99 128 7 
el Papiol 210 191 59 
el Pont de Vilomara i Rocafort (el 
Pont de Vilomara)

260 175 111 

els Hostalets de Pierola 100 87 31 
Esparreguera 109 83 18 
Figaró-Montmany (Figaró) 38 21 52 
Folgueroles 139 25 165 
Granollers 98 90 55 
l'Hospitalet de Llobregat 250 583 69 
la Garriga 565 543 186 
la Llacuna 144 44 100 
la Llagosta 58 22 22 
la Pobla de Claramunt 489 389 44 
Manlleu 475 432 449 
Mataró 132 119 112 
Mediona (Sant Joan de Mediona) 41 36 26 
Mollet del Vallès 248 191 48 
Montgat 223 209 6 

http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=485
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=486
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=175
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=336
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=337
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=332
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=288
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=489
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=491
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=558
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=907
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=93
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=559
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=294
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=493
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=295
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=185
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=185
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=152
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=297
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=913
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=563
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=916
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=333
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=918
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=156
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=919
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=157
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=569
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=496
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=100
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=927
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=497


 

Montmaneu 122 23 6 
Mura 16 13 80 
Olesa de Montserrat 240 233 46 
Òdena 113 118 3 
Òrrius 54 67 3 
Premià de Dalt 7 4 1 
Premià de Mar 30 30 1 
Puig-reig 81 69 68 
Ripollet 195 164 9 
Rubí 64 56 53 
Sabadell 95 95 12 
Sant Andreu de Llavaneres 269 257 19 
Sant Antoni de Vilamajor 176 202 64 
Sant Celoni 51 123 17 
Sant Cugat del Vallès 34 30 0 
Sant Esteve Sesrovires 78 65 18 
Sant Feliu de Codines 55 35 8 
Sant Iscle de Vallalta 38 24 15 
Sant Julià de Vilatorta 78 76 34 
Sant Pol de Mar 158 164 12 
Sant Sadurní d'Anoia 418 350 36 
Sant Salvador de Guardiola 9 7 0 
Sant Vicenç de Montalt 143 125 15 
Santa Eulàlia de Riuprimer 145 157 25 
Santa Margarida de Montbui (Sant 
Maure)

123 96 7 

Santa Maria de Palautordera 260 248 10 
Santa Susanna 122 115 11 
Santpedor 162 139 76 
Sentmenat 174 171 25 
Terrassa 107 112 63 
Tordera 385 216 335 
Torrelles de Llobregat 170 113 36 
Vacarisses 18 15 29 
Vallgorguina 56 56 43 
Viladecavalls 297 298 52 
Vilassar de Dalt 73 21 32 

http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=160
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=194
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=303
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=161
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=498
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=501
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=502
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=358
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=892
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=893
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=894
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=503
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=932
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=933
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=895
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=308
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=935
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=505
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=583
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=506
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=111
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=203
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=507
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=592
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=169
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=169
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=941
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=508
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=206
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=899
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=900
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=511
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=314
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=902
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=943
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=903
http://www.orenetes.cat/dades/2007/municipis.php?id_municipi=512


 

Oreneta cuablanca  
 
Entre totes les variants existents, el Projecte Orenetes ha seleccionat l’oreneta 
cuablanca (Delichon urbicum) per realitzar l’estudi, degut a una sèrie de 
característiques que fan d’aquesta espècie un objecte ideal d'estudi, com ara la seva 
amplia àrea de distribució geogràfica, ja que cria a pràcticament tots els pobles i 
ciutats de Catalunya, des del nivell del mar fins a l'alta muntanya.  
 
La presència i l'abundància dels seus nius està fortament vinculada a les 
característiques dels edificis, al respecte humà pels nius i a les condicions de l'entorn, 
inclosa la qualitat atmosfèrica. El costum que tenen les orenetes de nidificar a les 
façanes dels edificis dels pobles i ciutats la fa una espècie propera a les persones i de 
fàcil observació. En conseqüència, la seva fàcil identificació i el seu aspecte simpàtic 
potencien la seva capacitat de seducció ambiental.  
 
Obra Social de Caixa Catalunya 
L'Obra Social de Caixa Catalunya va iniciar el 1997, a través de la Fundació Territori i 
Paisatge, el seu àmbit d'actuació al Medi Ambient i amb l'objectiu de donar resposta al 
seu compromís amb la sostenibilitat i la conservació del medi natural. Les principals 
línies d'actuació en aquest àmbit són l’adquisició i gestió d’espais amb interès ecològic 
o paisatgístic; la conservació de la fauna salvatge i la col·laboració en projectes de 
conservació del patrimoni natural i del paisatge, així com la sensibilització i l’educació 
ambiental. 
 
 
Barcelona, 6 de juny de 2008 
 
 
PREMSA DE L’OBRA SOCIAL DE CAIXA CATALUNYA: 
Telèfon: 93 484 5909  
Fax: 93 484 5899   
Correu electrònic: premsa.obrasocial@caixacatalunya.es  

mailto:premsa.obrasocial@caixacatalunya.es

