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DADES PERSONALS

ALFONS Ma. RASPALL CAMPABADAL
Nascut a Barcelona el 28 d’abril de 1960, 
DNI: 36.967.171F 
Adreça postal: Carrer Cervantes, 23. 
08450 Llinars del Vallès
Telèfon fix: 93 841 20 45 . Mòbil: 637 21 26 08
E-mail: araspall@pangea.org  

Web: 
http://araspall.pangea.org

Linkedin:  
https://www.linkedin.com/in/alfons-
raspall-2050b024/

Facebook:  
https://www.facebook.com/alfil.raspinell
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La major part de les accions realitzades com a 
professional, s’acrediten mitjançant el número 
de factura o a través d’un web de referència. 
Per a les accions antigues és disposa de les cer-
tificacions corresponents en format físic.



ANNEX I
Experiència relacionada amb l’estudi i la divul-
gació dels petits mamífers en general i en el 
marc del projecte SEMICE



Formació, experiència laboral, i obra realitza-
da en relació a l’estudi i seguiment dels petits 
mamífers al llarg de la meva vida laboral, que 
m’han servit per poder donar un suport ade-
quat al projecte SEMICE



53

Alfons Ma. Raspall Campabadal. CURRICULUM VITAE 2021

FORMACIÓ DE BASE

• Llicenciat en Ciències Biològiques. Universitat de Barcelona, 1984.

ALTRES CURSOS, JORNADES O SEMINARIS DE FORMACIÓ

• II Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Organitza-
des pel PNAEM. Presentant una comunicació en forma de pòster:  Projecte d’estudi i segui-
ment dels carnívors i micromamífers d’Aigüestortes  en col·laboració amb els camps de teball 
per a joves.  Espot,  22, 23 i 25 d’octubre de 1991. 

• 
• III Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Organitza-

des pel PNAEM. Presentant 2 comunicacions. Boí,  26, 27 i 28 d’octubre de 1994. 

• IV Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Organitza-
des pel PNAEM. Presentant 2 comunicacions.  Espot,  22, 23 i 24 d’octubre de 1997. 

• III Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. SECEM. 
. Presentant 1 comunicació en forma de pòster: El anàlisis de heces de los carnívoros como 
método complementário en el estudio de los micromamíferos. Datos para un contraste met-
odológico. Castellò d’Empuries (Girona), novembre de 1995.

ENTITATS A LES QUALS PERTANY

• Membre del Col·legi Oficial de Biòlegs de Catalunya

• Soci de la Institució Catalana d’Història Natural des del 1995. Membre de l’equip de coordi-
nació dels cursos naturalistes de la ICHN. 1996 i 1997

• Soci de la SECEM. Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Des 
de 1995.

• Soci del Institut Català d’Ornitologia. Anellador expert des de 1983.

• Soci de DEPANA. Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural.

• Soci fundador i president de l’associació ELIOMYS. Promoció d’activitats juvenils de sensibil-
ització ambiental. 1995 - 2005

• Xarxa Educació Pirineus Vius (xarxa transfronterera). Any inicial 2012. Des de l’any 2013 com 
a representant de l’SCEA i com a professional independent. Des de l’any 2015 fins al 2018 
formant part del Comitè de decisiór de la Xarxa com a representant territorial i des del 2019 
com a representant de la Societat Catalana d’Educació Ambiental.
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SELECCIÓ ITINERARI LABORAL
Treballs de promoció, coordinàció o docència, relacionats amb els micromamífers

1991 - 1994
• Tècnic dels camps de treball de l’Institut Català de Serveis a la Joventut de la Generalitat de 

Catalunya i el Parc Nacional d ‘Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Responsable del disseny, 
preparació i execució del projecte tècnic de recerca faunística i col·laboració amb el Parc Na-
cional que és du a terme en el marc d’aquests camps. En el marc de les quals es va desenvo-
lupar un projecte de seguiment de petits mamífers durant més de 10 anys.
Juliol i agost de 1991. 30 dies.
Juliol i agost de 1992. 60 dies
Juliol i agost de 1993. 45 dies
Juliol i agost de 1994. 45 dies

1995-1997

• Coordinació de les activitats d’estiu de l’Associació Eliomys. Promoció d’Activitats Juvenils de 
Sensibilització Ambiental. CAMPS DE TREBALL PER A JOVES, ESTADES I CURSOS DE FORMACIÓ 
NATURALISTA PER ADULTS AL PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI. 
1995, 1996 i 1997. En el marc de les quals es va desenvolupar un projecte de seguiment de 
petits mamífers durant més de 10 anys.

• Tècnic dels camps de treball coordinats per l’Institut Català de Serveis a la Joventut de la 
Generalitat de Catalunya i organitzats per l’associació ELIOMYS Promoció d’Activitats Juvenils 
de sensibilització Ambiental.  amb el Parc Nacional d‘Aigüestortes i Estany de Sant Mauri-
ci. Responsable del disseny, preparació i execució del projecte tècnic de recerca faunística i 
col·laboració amb el Parc Nacional que és du a terme en el marc d’aquests camps.  
Agost de 1995. 30 dies.
Agost de 1996. 15 dies
Agost de 1997. 15 dies

1995
• Curs Petits mamífers d’Aigüestortes. Parc Nacional d’Aigüestortes. Caldes de Boí. Maig.

1996
• Curs Iniciació a l’estudi i seguiment de les poblacions de micromamífers. ICHN. Caldes de Boí. 

Maig. 

• Curs Iniciació a l’estudi i seguiment de les poblacions de micromamífers d’Andorra. Associació 
per la Defensa de la Natura. St. Julia de Lòria.  Andorra. 24 i 25 de maig.

1997
• Curs Curs pràctic d’iniciació a l’estudi dels micromamífers de muntanya : Ecologia i pobla-

cions. Parc Nacional d’Aigüestortes-Eliomys. Toirigo, Caldes de Boí, juliol-agost. 
• 
• Coordinació i realització del Curs Tècniques d’estudi sobre la fauna. Amb durada de 5 dies. 

Maspins. Patronat Metropolità del Parc de Collserola. Dins de les tasques com a tècnic del 
CEA de Maspins. En el marc del qual és duia a terme una campanya de prospecció de petits 
mamífers amb una metodologia anàlega a la del SEMICE, i és realitzava una sessió de for-
mació a càrrec d’un especialista (Ignasi Torre)
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1998
• Disseny, coordinació i docencia. Projecte de formació i recerca. Estudi sobre la Població de 

Micromamífers del Vedat Reserva de Xixerella. Pal. Andorra. Maig.

• Coordinació i realització del Curs Tècniques d’estudi sobre la fauna. Patronat Metropolità 
del Parc de Collserola. Amb durada de 5 dies. Dins de les tasques com a tècnic del CEA de 
Maspins. En el marc del qual és duia a terme una campanya de prospecció de petits mamífers 
amb una metodologia anàlega a la del SEMICE, i és realitzava una sessió de formació a càrrec 
d’un especialista (Ignasi Torre)

1999
• Coordinació i realització del Curs Tècniques d’estudi sobre la fauna. Patronat Metropolità 

del Parc de Collserola. Amb durada de 5 dies. Dins de les tasques com a tècnic del CEA de 
Maspins. En el marc del qual és duia a terme una campanya de prospecció de petits mamífers 
amb una metodologia anàlega a la del SEMICE, i és realitzava una sessió de formació a càrrec 
d’un especialista (Ignasi Torre)

2002
• Preparació i realització d’una sessió formativa teòrico-pràctica d’introducció a la detecció  i 

estudi de micromamífers. CONSELH GENERAU D’ARAN. SERVICIS D’AGRICULTURA RAMADE-
RIA I MIEI AMBIENT. 13 de juliol 2002.

2003
• Curset  La detecció i estudi dels micromamífers mitjançant els seus rastres i restes. Ajuntam-

ent de Bellver de  Cerdanya- Parc Natural del Cadí. 25 i 26 d’abril.

2008
• Disseny i la preparació del Curs de rastres i senyals de la fauna vertebrada. Organitzat per la 

Fundació Territori i Paisatge. Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible de les Planes de 
Son  22 i 23 de novembre de 2008. 

2009
• Preparació i realització d’un curs de divulgació sobre els petits mamífers i les tècniques d’es-

tudi i seguiment. Realització d’una campanya de prospecció  amb l’estàndard de mostreig 
adoptat pel programa SEMICE. Vall d’Aran. 17-18 d’octubre de 2009

2010
• Preparació i realització d’un curs de divulgació sobre els petits mamífers i les tècniques d’es-

tudi i seguiment (21-24 d’octubre de 2010). Realització de dues campanyes de prospecció  
amb l’estàndard de mostreig adoptat pel programa SEMICE (agost i octubre). Vall d’Aran. 
Factura: 201008

2011
• Realització d’un curs i tasques de divulgació i coordinació del projecte de seguiment SEMICE 

a la Vall d’Aran. Creació  d’un material divulgatiu.  Factura 201106
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2012
• Realització del curs per la ICHN i el PNAESM “Descoberta i estudi dels micro-mamífers de 

muntanya: posada en marxa d’una estació de seguiment”. Senet 7 i 8 de Juliol de 2012. 
https://blogs.iec.cat/ichn/wp-content/uploads/sites/33/2018/12/2012.pdf

2012-2018 
• Creació i desenvolupament d’una proposta d’animació i divulgació naturalista adreçada al 

públic familiar, vinculada al projecte SEMICE i al projecte LIRONS. Disseny i realització de 
les activitats. Creació dels materials de suport. Conselh Generau d’Aran. http://www.semice.
org/pdf/ARAN2016_AMBIT_Divulgacio.pdf 

2016
• Curs “Rastres, restes i senyals de la fauna. Una aproximació didàctica”. Boí, 11,12 i 13 de 

novembre de 2016. Escola Agrària del Pallars. PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE 
SANT MAURICI.  Fac 201606

• Coordinador en l’àmbit de Catalunya del PROJECTE DE SEGUIMENT DE MICROMAMÍFERS 
COMUNS SEMICE. Projecte de ciència ciutadana desenvolupat amb xarxa de col·laboradors. 
Museu de Ciències Naturals de Granollers. 2016. http://www.semice.org

2017
• Curs “Rastres, restes i senyals de la fauna. Recerca, anàlisi i didàctica” Amb particular atenció 

a la detecció indirecta dels micromamífers. Toirigo, 16 i 17 de juny de 2017. ICHN. PNAESM

2019

• Disseny d’un material pedagògic sobre l’almesquera. Factura 201902

• Disseny i impartició del curs “Tècniques d’estudi i seguiment dels petits mamífers”, a Font-
martina. Els dies 13 i 14 de Juliol de 2019. 15 hores. Factura 201909

• Realizació d’una sessió formativa sobre didàctica de la fauna en el marc d’un grau superior 
de guiatge de muntanya. Artiga de Lin. 3 i 4 de setembre  Centrada en el projecte SEMICE i la 
seva vessant divulgativa .16 hores. Factura 201911

2020
• Disseny i impartició del curs “Tècniques d’estudi i seguiment dels petits mamífers”, a Font-

martina. Els dies 18 i 19 de Juliol de 2020. 15 hores. Factura 202004

• Assessorament tècnic i sessio formativa per a l’establiment d’un dispositiu de seguiment po-
blacional de petits mamífers vinculat a la xarxa SEMICE al Parc Nacional. Partida PDR 27/2020. 
Factura 202005

• Creació d’un grup de treball amb col·laboradors interessats per tal de compartir i desen-
volupar aspectes de sensibilització ambiental i divulgació lligats al projecte, així com  per al 
desenvolupament de materials de suport a la formació i treball de nous col·laboradors. 2020.

http://www.semice.org/pdf/ARAN2016_AMBIT_Divulgacio.pdf%20%0D
http://www.semice.org/pdf/ARAN2016_AMBIT_Divulgacio.pdf%20%0D
http://www.semice.org
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MATERIALS DE DIVULGACIÓ 
Informes i  dossiers

• RASPALL, A.: Dossiers informatius i fitxes de treball del projecte “Seguiment i estudi dels car-
nívors i micromamífers d’Aigüestortes en col·laboració amb els camps de treball per a joves”. 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici / Institut Català de Serveis a la Joventut. 
1991-1994. Disponibles al centre de documentació de la Casa del Parc de Boí.

• http://www.semice.org/pdf/ARAN2016_AMBIT_Divulgacio.pdf#page=11

Cartelleria

• Cartell del “Curs pràctic d’iniciació a l’estudi dels micromamífers de muntanya : Ecologia i 
poblacions”. Parc Nacional d’Aigüestortes-Eliomys.Toirigo, Caldes de Boí. Juny 1998

• Cartells de difusió de les sessions “d’animació naturalista”  de caràcter familiar  (“nits de 
ratolins”, “nits de les murguetes”, “nit dels talpons”, “nit dels lirons desperts”,etc.) i cursets 
formatius d’iniciació entre els anys 2010 i 2020. 

• 
Materials didàctics

• RASPALL, A./CONSELH GENERAU D’ARAN. Materials de suport al programa d’animació i divul-
gació ambiental sobre petits mamífers. http://www.semice.org/pdf/ARAN2016_AMBIT_Di-
vulgacio.pdf#page=11

• 
Fulletons divulgatius

• Conceptualització, disseny i realització del pòster desplegable: MICROMAMIFÈRS DERA VAL 
D’ARAN. Animadors secrets des nòsti bòsqui. Conselh Generau d’Aran, 2011. http://www.
mieiambient.conselharan.org/micromamiferscat.pdf 

• 
• Realització del pòster desplegable: MICROMAMIFERS DEL PARC  NACIONAL. Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 2018. Publicació en format digital. Adaptació del ful-
letó anàleg de la Vall d’Aran. Disponible al web del Parc Nacional.

• 
Materials d’exposició

• MICROMAMÍFERS D’AIGÜESTORTES. Exposició de divulgació naturalista (6 plafons). Tasca 
realitzada: conceptualització i disseny. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici. 
1995. Presentada a les III Jornades de recerca del Parc Nacional.

• RACÓ DE FAUNA. Col·lecció de caixes i materials expositius de suport als programes de fau-
na adreçats a secundària. Mas Pins CEA. PMPC. 1995. Tasca realitzada: disseny i confecció.  
Especialment dedicades a la identificació de petits mamífers a través dels seus cranis i les 
restes en femtes i egagròpiles.

http://www.mieiambient.conselharan.org/micromamiferscat.pdf%20
http://www.mieiambient.conselharan.org/micromamiferscat.pdf%20
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Web i multimèdia

• Pàgina de difusió del “Curs pràctic d’iniciació a l’estudi dels micromamífers de muntanya 
: Ecologia i poblacions”. Parc Nacional d’Aigüestortes-Eliomys.Toirigo,  Caldes de Boí. Maig 
1997 http://www.geocities.com/ Rainforest/Vines/1559 

 
• Pàgina de divulgació i seguiment del projecte d’estudi “Micromamífers de 

Xixerella”.ADN. Andorra. Maig 1998. http://araspall.pangea.org/Xix.htm  
Actualment encara consultable, per bé que totalment desformata atès el pas del temps.

 
• Web : “Ratolins en Joc”. Inclou joc en SocKwave Director. http://www.museugranoller-

sciencies.org/ratolins/  actualment només consultable parcialment per la discontinuitat del 
software des suport

• Web de l’associació ELIOMYS. Promoció d’Activitats Juvenils de Sensibilització Ambiental. 
1999 i 2000

• Joc Interactiu de simulació metodològica. Material de suport al cursos: Estudi sobre la Po-
blació de Micromamífers del Vedat Reserva de Xixerella. Pal. Andorra. Maig 1998. i Tècniques 
d’estudi de la fauna a Collserola. Curs de formació pràctica i col·laboració en la recerca i 
gestió. Mas Pins. PMPC. Juliol 1998. Versió també disponible en web: http://www.pangea.
org/~araspall/ratolins

• Interactiu didàctic de suport a la realització del  curs “La detecció i estudi dels micromamífers 
mitjançant els seus rastres i restes”. Ajuntament de Bellver de  Cerdanya- Parc Natural del 
Cadí. 25 i 26 d’abril de 2003. (no publicat)

• Interactiu RATOLINS EN JOC, UNA APROXIMACIÓ VIRTUAL A LA DESCOBERTA I ESTUDI DELS 
RATOLINS DE BOSC. Presentat a les VI Jornades sobre Recerca al Parc Nacional. Conceptual-
ització, disseny, programació i muntatge. tardor 2003.http://araspall.pangea.org/ratolins 

• CD i llibre Fauna Salvatge del Parc Nacional. MAMÍFERS. Manual interactiu de descoberta. 
Conceptualització, disseny gràfic i multimèdia, il·lustració, programació motor, integració 
multimèdia i coordinació de la producció. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici, 2007.http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes/visiteu-nos/botiga/publicacions/

• Disseny i posada a punt d’un aplicatiu mòbil (APP) per a la recollida de dades de camp mit-
jançant l’estandart SEMICE, basat en el software obert Cybertracker. L’apliació es pot descar-
regar al web del projecte, així com el tutorial corresponent. 

• Revisió i/o creació de fitxes de camp de suport al registre d’observacions
- FITXA BÀSICA DE RELACIÓ DE CAPTURES. Adaptació “amigable” al seu ús per a voluntaris. 
Diverses revisions
- FITXA MAPA DE CAPTURES Optimitzada per a una visualitzacio ràpida de la distribució de 
captures i el registre d’incidències en els paranys sense captura.VVA
- FITXA DE CARACTERITZACIÓ DEL MICROHÀBITAT . En relació als punts d’ubicació dels para-
nys en la graella de la parcel·la de mostreig. Diverses versions.
- FITXA-GUIA D’IDENTIFICACIÓ DEL GENERE APODEMUS EN EL CAMP. Taula de valoració dels 
caràcters morfològics discriminants

http://www.pangea.org/~araspall/ratolins
http://www.pangea.org/~araspall/ratolins
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes/visiteu-nos/botiga/publicacions/
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-FITXA-GUIA D’IDENTIFICACIÓ Sorex araneus vs. S. coronatus MITJANÇANT MANDIBULA. Guia 
pràctica d’aplicació de la fórmula discriminativa Hausser & Jammot

• Col·laboració en la conceptualització i el disseny del web SEMICE. 2014[...]

• Conceptualització, disseny i programació de l’interactiu en suport web adaptable (“respon-
sive”) . “PETITS MAMÍFERS COMUNS DE CATALUNYA. Interactiu per a la identificació i es-
tudi. Projecte SEMICE”. 1a versió, 2018. 2a versió, 2020. Material de suport als col·labora-
dors, apropiat també, per a la divulgació general del projecte. Consultable a l’adreça http://
araspall.pangea.org/interactiu2020

- Prototip de videotutorial breu de referència metodològica. En aquest cas s’ha  treballat 
en el d’instal·lació d’una nova parcel·la SEMICE. Son vídeos curts i dinàmics amb molt grafisme. 
D’entrada n’hi ha previstos dos més per a la metodologia d’activació d’una campanya de prospec-
ció i per a la manipulació dels animals en els controls ordinaris.
- Suport a l’edició de vídeos de col·laboradors [links a Maria Farré i ...]
- S’hi incorporen materials propis de les animacions familiars
- Nous recursos infogràfics de descripció metodològica.  Noves il·lustracions d’espècies i per 
ala diferenciació de gènere i edat. Preparant materials per a la guia d’identificació de proximitat. 
[de mostra algun dels esquemes del dossier liró?]. 
- Visualitzacions interactives de la distribució de captures a la parcel·la Son una primera 
elaboració gràfica d les dades “en cru” tal com apareixen o les recollim en el camp. D’aquí  pos-
teriorment n’obtenim la dada de síntesi que  ens dona l’index poblacional. Una “n” en  funció 
d’un esforç estandarditzat. Però aquesta primera visió, que engloba, endreça i acoloreix la con-
stel·lació dels resultats  de camp, te la virtut dajudar-nos  a comprendre i fer viure el dispositiu 
metodològic, a la vegada que  facilita la intuïció d’alguns patrons significatius i permet fer.se 
preguntes,
 (provisionalment consultables a les adreces següents)
http://araspall.pangea.org/micros/mapacaptures2.php
http://araspall.pangea.org/micros/mapacalor.php

http://araspall.pangea.org/interactiu2020 
http://araspall.pangea.org/interactiu2020 
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Assistència i suport a la creació de noves estacions dins el projecte SEMICE

• Estació “9-El sot del Fangar” al Corredor. Des de 2008 ininterrompudament.Responsable di-
recte de la seva creació i segiment, amb l’estreta col·laboració de JM. Riera. 26 campanyes. 
https://www.semice.org/estacions/alzinar-sot-del-fangar/  
Forma part de la constel·lació d’estacions vinculades a la xarxa de Parc

• Estació “30-Era Honeria“ a la vall de Toran (Aran). Des de 2009. Amb la col·laboració  
d’Anna Papió  i Anna Planella en algunes de les campanyes. 23 campanyes en total.  
https://www.semice.org/estacions/era-honeria-vall-de-toran/  
Estació que a comptat des d’un bon principi amb el suport del Conselh Generau d’Aran, reno-
vat d’any en any i que contempla que, més enllà de la prospecció faunística és duen a terme 
activitats de divulgació i formació. Veure informes corresponets. 

• Estebliment de les primeres estacions de Planes de Són. Suport a la “mise en place” i as-
sistència a les primeres campanyes. 2008
- 15 - Bosc negre de la Mata de Son - Planes de Son (responsable Francesc Rodriguez)
https://www.semice.org/estacions/bosc-negre-de-la-mata-de-son-planes-de-son/ (partici-
pació en 1 de les 16 campanyes). Entre els anys 2018 i 2020, aquesta parcel·la ha estat tam-
bé la base per a la realizació de 4 sessions divulgatives de “La nit dels ratolins”

- 16 - Cabana Vella de les Cabanyeres 2010 (responsable Francesc Rodriguez, Anna Planella)
https://www.semice.org/estacions/cabana-vella-de-les-cabanyeres/  (participació en 3 de 
les 12 campanyes realitzades en total)

- 87 - Bosc de les Cabanyeres (Canyet) 2010.
https://www.semice.org/estacions/bosc-de-les-cabanyeres-canyet/  
 Establiment i participació en la primera i única campanya realitzada en aquesta parcel·la 

• Assistència i suport a l’establiment de la parcel·la “33-Barruera”.  (responsable Laia Vinyole) 
2010. https://www.semice.org/estacions/barruera/ . Es duen a terme 2 campanyes però el 
sesguiment no prospera i les dades obtingudes no consten.

• Establiment i assistència en les primeres campanyes de la parcel·la  “32-Arcalis”. (respons-
able Gerard Jimenez) https://www.semice.org/estacions/32/ Actualment s’hi han fet 15 cam-
panyes)

• Establiment de la parcel·la 56-Senet. 2012  “
En el marc del curs pes a la ICHN celebrat el Juliol de 2012. S’hi realitzen 3 campanyes, de les 
quals participo en 2. Les dades però no han estat bolcades en el web.

• Establiment i assistència en les primeres campanyes a la parcel·la “57- Eth Bordes” (Aran). 
2013. S’hi realitzen 6 campanyes. Actualment inactiva

• Assistència i suport a l’establiment i primera campanya de la parcel·la “48 - Les Gambires” 
(Masies de Voltregà) 2014.
https://www.semice.org/estacions/les-gambires/

• Creació i seguiment de l’estació “67 - Collserola - Centre d’Informació.” 2014.  14 campanyes. 
Responsable: Alfons Raspall. https://www.semice.org/estacions/67/  Parcel·la creada a tocar 

https://www.semice.org/estacions/alzinar-sot-del-fangar/
https://www.semice.org/estacions/era-honeria-vall-de-toran/  
https://www.semice.org/estacions/bosc-negre-de-la-mata-de-son-planes-de-son/ 
https://www.semice.org/estacions/bosc-negre-de-la-mata-de-son-planes-de-son/ 
https://www.semice.org/estacions/bosc-negre-de-la-mata-de-son-planes-de-son/ 
https://www.semice.org/estacions/cabana-vella-de-les-cabanyeres/
https://www.semice.org/estacions/bosc-de-les-cabanyeres-canyet/
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del centre d’Informació del Parc amb  el propòsit de que pogués servir de suport a les vetl-
lades familiars de les “Nits de ratolins”. Les hores de dedicació tant en les tasques de prospec-
ció com per a la realització de  l’activitat de divulgació son a càrrec del Consorci del Parc. Des 
del 2014.

• Assistència i suport a l’establiment i primera campanya de la parcel·la “72 - Bosc de Vicenç” 
(el Catllar) Responsable: Leandre Pahissa.  2015. https://www.semice.org/estacions/72/

• Assistència i suport a l’establiment i primera campanya de la parcel·la “85 - Toirigo”  (Vall de 
Boí) 2017. Responsable: Maria Farré. 7 campanyes. https://www.semice.org/estacions/101/
Aquesta parcel·la, a tocar de les intal·lacions que el Parc Nacional té en aquell indret,  s’ha 
reinstal·lat en una parcel·la ja prospectada els anys 1996 i 1997 . Actualment ha servit també 
per realitzar-hi una vetllada familiar “la nit dels talpons”

• Establiment de la parcel·la “ Bosc de la Capella” a la zona de Sant Maurici en el Parc Nacional 
d’Aigüestortes, i sessió formativa i assistència a les primeres prospeccions. 2020. Aquesta 
parcel·la recupera la parcel·la històrica prospectada durant un llarg període d’anys  (1994-
2010) en el marc dels camps de treball per a joves promoguts per la Generalitat i el mateix 
Parc Nacional. 

•  Estudi de l’emplaçament i viabilitat de possibles noves parcel·les amb persones interessades 
en col·laborar. Entrevistes i explicació del projecte, visita al camp, valoració de les possibili-
tats i limitacions. Concretament s’ha valorat 1- Samalús (interessat: Xavi Benito), 2- Canoves 
(interessada: Tània Ruiz), 3- Belloch. Santa Cole. (interessat: Mateu Sans)

• 
• Col·laboració i suport a l’establiment d’una xarxa pilot d’estacions de seguiment de liró gris a 

la Vall d’Aran mitjançant línies de caixes niu, en el marc del projecte Liró del Museu de Gra-
nollers liderat per Lídia Freixas 2014-2019

• 
• 
Accions de difusió del Projecte SEMICE com a eina d’educació ambiental

• Divulgació en el marc de les trobades de la xarxa transfronterera Educació Pirineus Vius
• (2012-2019)
• Divulgació en el marc de la trobada d’associacions D’EA. de Navarra.
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COMUNICACIONS CIENTÍFIQUES

Aplicació de les tècniques de trampeig fotogràfic i fotoidentificació a l’estudi poblacional de 
la geneta (Genetta genetta L.) al parc de Collserola
A. PLA, F.LLIMONA, A.RASPALL, D.CAMPS. 2000. 
in  I Jornades sobre recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc 
(F.LLimona, J.M. Espelta, J.C. Guix, E.Mateos, J.D. Rodriguez-Tejeiro, eds.). Consorci Parc de Coll-
serola.

Seguimiento de micromamíferos comunes (O.Soricomorpha y O. Rodentia) de España 
(SEMICE). Informe final 2013. Gener 2013
I. TORRE, A. RASPALL , A. ARRIZABALAGA

Posible declive de la comadreja (Mustela nivalis) en el NE Ibérico
Desembre  2017.  XIII Congreso de la SECEM (Guadalajara, Spain, diciembre 2017)
I. TORRE, A. RASPALL , A. ARRIZABALAGA, M. DIAZ

SEMICE: An unbiased and powerful monitoring protocol for small mammals in the Mediter-
ranean Region
Gener 2018. Mammalian Biology - Zeitschrift fur Saugetierkunde
I. TORRE, A. RASPALL , A. ARRIZABALAGA, M. DIAZ

Weasel (Mustela nivalis) decline in NE Spain: prey or land use change
Juliol 2018.  Mammal Research
I. TORRE, A. RASPALL , A. ARRIZABALAGA, M. DIAZ

Evaluating trap performance and volunteers’ experience in small mammal monitoring pro-
grams based on citizen science: The SEMICE case study
Gener 2019. Mammalian Biology - Zeitschrift fur Saugetierkunde
I. TORRE, A. RASPALL , A. ARRIZABALAGA, M. DIAZ



Alfons Raspall
Llinars del Vallès,

18 d’octubre de 2020


