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Edició trimestral
Juliol, agost i setembre 2009

Tot just finalitzar l’època de reproducció de la majoria de les espècies comença el pas
postnupcial de moltes altres. Els limícols acostumen a ser els primer en arribar i més tard,
els rapinyaires i ànecs. A més, com ja és habitual a la tardor, alguna que altre raresa com
el pressumpte híbrid de Martinet blanc amb Martinet dels Esculls, fins a tres Cueretes
citrines, i el Mosquiter de doble ratlla.

ANÀTIDES
• Oca vulgar Anser anser

• Faisà Phasianus colchicus
Observacions diàries

1 ex. a cal Tet el 12 i 13.VIII (FLSA, OCVA).

OCELLS MARINS

• Ànec blanc Tadorna tadorna

• Cabusset Tachybaptus ruficollis

Un estol de 12 exs. a la maresma el 18.VIII
(FLSA, SBXC).

Observacions diàries.

• Ànec griset Anas strepera

1 ex. a la Vidala el 18.IX (RBVA); 1ª citació de
pas postnupcial.

Diferents observacions durant els tres mesos
d’exemplatrs estiuejants junt a exemplars
reproductors (almenys 4 pp reproductores
durant els mesos de maig i juny).

• Xarxet comú Anas crecca
2 exs. juvenils a la bassa dels Pollancres el
24.VII (FLSA); 1ª citació de pas postnupcial.

• Ànec collverd Anas platyrhynchos
Observacions diàries.

• Xarrasclet Anas querquedula
1 ex. a cal Tet el 13.VIII (FLSA) fins el 29.VIII
(RBVA).

• Morell cap-roig Aythya ferina
Observacions d’uns 9-10 exs. a la llacuna de
cal Tet durant els tres mesos (FLSA).

• Morell xocolater Aythya nyroca

• Cabussó coll-negre Podiceps nigricollis

• Mascarell Morus bassanus
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 30.VIII (RBVA),
5 exs. des de la platja del Prat el 21.IX (RBVA) i
5 exs. juvs. des de la mateixa platja del Prat el
27.IX (RBVA).

• Corb marí gros Phalacrocorax carbo
Estol de 9 exs. sobre la gola del riu el 6.VIII
(FLSA); 1ª citació de pas postnupcial.

• Corb marí emplomallat Phalacrocorax
aristotelis
2 exs. adults amb 2 exs. joves a la platja de ca
l'Arana el 15.VIII (RBVA).

ARDÈIDES FINS FLAMENCS
• Martinet menut Ixobrychus minutus
Observacions gairebé diàries.

1 ex. mascle a cal Tet el 10.IX (FLSA).

PERDIUS A FAISANS
• Perdiu roja Alectoris rufa
9 exs. al camí de València el 15.VIII (RBVA).

• Martinet de nit Nycticorax nycticorax
Diferents observacionsndurant els tres mesos
d’exemplars estiuejants a la maresma del
Remolar (FLSA). 1 pp al niu amb 3 polls al
Remolar el 24.VII (FLSA); primer niu descobert
al delta del Llobregat i que, per tant, s’assegura
en un 100% la seva reproducció, malgrat en
anys anteriors ja s’havien observat exemplars
juvenils gairebé no volanders.
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• Martinet ros Ardeola ralloides

• Becplaner Platalea leucorodia

9 exs. als calaixos de depuració el 27.VII
(FLSA); possible 1a citació de pas postnupcial.

1 ex. sobre cal Tet el 9.IX (FLSA, FSEB, EDBB;
ARMC); 1ª citació de pas postnupcial, i 1 ex. a la
maresma el 13.IX (S. Bueno).

• Martinet blanc Egretta garzetta
24 exs. sobre l’estació biològica del Remolar
el 5.VIII (RMXH).

• Agró blanc Egretta alba
1 ex. sobre la Vidala el 21.VII (RMXH), 1 ex. a
cal Tet el 20.VIII (M. Collel), 2 exs. a cal Tet
l’1.IX (FLSA; M. Collel) i també e´18.IX (FLSA)
i 3 exs. a la maresma el 23.IX (RMXH).

• Martinet blanc x Martinet dels esculls
Egretta garzetta x Egretta gularis
Un pressumpte híbrid a la bassa dels
Pollancres el 16.VIII (STXB, S. Bueno) fins el
18.VIII (FLSA, SBXC); una nova citació
d’aquests polèmics exemplars que, hores
d’ara, encara no poden ser atribuits amb
seguretat a E. gularis o a E. garzetta, ni
tansols que es tractin d’exemplars híbrids.

• Flamenc Phoenicopterus roseus
1 ex. sobre la Vidala el 16.VII (RMXH) i 12 exs.
sobre cal Tet el el 16.VII (L. Nahuel).

RAPINYAIRES
• Aligot vesper Pernis apivorus
1 ex. a cal Tet el 7.IX (FLSA); 1ª citació de pas
postnupcial, 1 ex. sobre la Vidala el 15.IX
(FLSA, FSEB, EDBB), 5 exs. sobre cal Tet el
15.IX (FLSA, FSEB, L. Nahuel, C. Fernández) i
1 ex. sobre cal Tet el 18.IX (FLSA).

• Milà negre Milvus migrans
1 ex. sobre la Vidala el 15.IX (FLSA, FSEB,
EDBB).

• Arpella vulgar Circus aeruginosus
1 ex. juv. a la platja de ca l'Arana el 6.VIII
(FLSA); 1ª citació de pas postnupcial.

• Esparver cendrós Circus pygargus
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 28.VIII (M.
Mas); 1ª citació de pas postnupcial, i 2 exs. a la
maresma el 13.IX (S. Bueno, S. Morujo).

• Arpella pàl.lida Circus cyaneus
1 ex. sobre la Vidala el 13.IX (S. Morujo); 1ª
citació de pas postnupcial, i 1 ex. juv. a la
maresma el 15.IX (FLSA, FSEB, EDBB).

• Esparver vulgar Accipiter nisus

Observacions diàries.

1 ex. a la bassa dels Pollancres el 5.VIII
(RMXH); 1ª citació de pas postnupcial, 1 ex.
sobre la platja de ca l'Arana el 3.IX (FLSA) i 1
ex. a can Dimoni el 26.IX (RBVA).

• Agró roig Ardea purpurea

• Astor Accipiter gentilis

(Foto: ©Ferran López)

• Bernat pescaire Ardea cinerea

Un estol de 12 exs. sobre els calaixos de
depuració el 6.VIII (FLSA) i 21 exs. sobre cal
Tet el 30.VIII (RBVA).

• Cigonya blanca Ciconia ciconia
11 exs. a la platja de ca l'Arana el 17.IX (L.
Nahuel; RBVA) i més tard al Remolar (RMXH);
1a citació de pas postnupcial. 1 ex. sobre la
bassa dels Pollancres el 21.IX (FLSA, FSEB,
XBGA; RMXH).

• Capó reial Plegadis falcinellus
1 ex. a cal Tet el 12.VIII (OCVA, FLSA); 1a
citació de pas postnupcial. 3 exs. a cal Tet el
9.IX (ARMC) fins el 16.IX (M. Domenech). 1
ex. a cal Tet i 1 ex. a la maresma del Remolar
el 17.IX (FLSA).

1 ex. juv. al camí de València el 16.VIII (RBVA);
1ª citació de pas postnupcial, 1 ex. a la
maresma el 19.VIII (RMXH) i 1 ex. el 15.IX
(FSEB, FLSA, EDBB).

• Àliga calçada Hieraaetus pennatus
1 ex. sobre la platja de ca l'Arana el 22.IX
(FLSA); 1ª citació de pas postnupcial.

• Àliga pescadora Pandion haliaetus
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 26.VIII (FLSA);
1ª citaciçó de pas postnupcial, fins el 14.IX
(FLSA), i 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 15 i
22.IX (FLSA).

• Xoriguer comú Falco tinnunculus
Observacions diàries.
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• Falcó mostatxut Falco subbuteo

• Pigre gris Pluvialis squatarola

1 ex. a la maresma el 18.IX (RMXH; RBVA);
1ª citació de pas postnupcial.

• Falcó pelegrí Falco peregrinus

1 ex. a la platja de ca l'Arana el 10.VIII (FLSA);
1ª citació de pas postnupcial, 3 exs. el 24.VIII
(FLSA), 4 exs. el 30.VIII (RBVA), 4 exs. el 17.IX
(FLSA) i 7 exs. el 29.IX (FLSA).

1 ex. a cal Nani el 14.VII (L. Nahuel) i 1 ex. a
cal Tet el 4.VIII (FLSA).

• Fredeluga Vanellus vanellus

RAL·LIDS FINS A SISÓ

1 ex. a la platja de ca l'Arana el 7.VIII (FLSA) i 1
ex. a la maresma el 31.VIII (FLSA).

• Rascló Rallus aquaticus

• Territ tresdits Calidris alba

2 exs. a Reguerons el 26.IX (RBVA).

• Polla pintada Porzana porzana
1 ex. als calaixos de depuració el 22.IX
(FLSA); única dada postnupcial.

• Polla d´aigua Gallinula chloropus

1 ex. a la platja del Remolar el 18.VII (STXB); 1ª
citació de pas postnupcial i 2 exs. a la platja de
ca l'Arana el 24.IX (RBVA).

• Territ menut Calidris minuta
2 exs. a la maresma el 27.VII (FLSA, SBXC); 1ª
citació de pas postnupcial.

Observacions diàries.

• Territ de Temminck Calidris temminckii

• Polla blava Porphyrio porphyrio

1 ex. a la bassa dels Pollancres el 7.VIII
(RBVA); 1ª citació de pas postnupcial, fins el
25.VIII (FLSA). 1 ex. a can Dimoni el 20.IX
(RBVA).

Observacions diàries.

• Fotja vulgar Fulica atra
Observacions diàries.

• Territ becllarg Calidris ferruginea

LIMÍCOLES

6 exs. a la platja de ca l'Arana el 21.VII (FLSA);
1ª citació de pas postnupcial, 33 exs. el 22.VII
(L. Nahuel) i 26 exs. el 24.VII (FLSA).

• Garsa de mar Haematopus ostralegus
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 24.VII (FLSA)
fins el 3.VIII (FLSA).

• Cames llargues Himantopus
himantopus

• Territ variant Calidris alpina
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 21.VII (FLSA);
1ª citació de pas postnucial, 17 exs. el 4.VIII (L.
Nahuel), 23 exs. el 22.IX (FLSA), 24 exs. el
24.IX (RBVA) i 22 exs. el 29.IX (FLSA).

2 exs. a la platja de ca l'Arana l’1.IX (FLSA).

• Bec d´alena Recurvirostra avosetta
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 17.VIII (FLSA)
i 1 ex. el 3.IX (M. Collel).

• Corriol petit Charadrius dubius
Diferents observacions durant els tres mesos.
14 exs. a la platja de ca l'Arana el 17.VIII
(FLSA), 18 exs. el 24.VIII (FLSA), 12 exs. el
14.IX (FLSA) i 16 exs. a can Dimoni el 26.IX
(RBVA).

• Corriol gros Charadrius hiaticula
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 28.VII (FLSA) i
15 exs. el 22.IX (FLSA).

• Corriol camanegre Charadrius
alexandrinus
2 pp reproductores a la platja de ca l'Arana. 3
exs. a la platja de ca l'Arana el 22.IX (FLSA).

• Corriol pit-roig Charadrius morinellus

• Batallaire Philomachus pugnax
1 ex. a la maresma el 10.VII (VSXA); 1ª citació
de pas postnupcial.

• Becadell comú Gallinago gallinago
1 ex. a la maresma el 24.VIII (FLSA); 1ª citació
de pas postnupcial.

• Tètol cuanegre Limosa limosa
1 ex. a cal Tet el 14.IX (FLSA).

• Tètol cuabarrat Limosa lapponica
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 15.VIII (RBVA,
M. Vall-llosera); 1ª citació de pas postnupcial, 6
exs. el 22.IX (FLSA), 7 exs. el 24.IX (FLSA) i 6
exs. el 29.X (FLSA).

• Becut Numenius arquata
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 27.VII (FLSA);
1ª citació de pas postnupcial, fins el 24.VIII
(FLSA).

1 ex. juv. a la platja de ca l'Arana el 17.VIII
(FLSA); pas postnupcial.
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• Pòlit cantaire Numenius phaeopus

• Gavià fosc Larus fuscus

1 ex. a la platja de ca l'Arana el 8.VII (L.
Nahuel); 1ª citació de pas postnupcial, fins el
15.VIII (RBVA, M. Vall-llosera).

1 ex. a la platja de ca l'Arana el 30.VIII (RBVA).

• Gamba roja pintada Tringa erythropus

• Gavià argentat Larus michahellis
Observacions diàries.

1 ex. a la platja de ca l'Arana el 27.VII (FLSA);
1ª citació de pas postnupcial.

• Xatrac becllarg Sterna sandvicensis

• Gamba roja vulgar Tringa totanus

• Xatrac menut Sterna albifrons

Diferents observacions durant els tres mesos
sense cap concentració important.

• Gamba verda Tringa nebularia
1 ex. a la gola de la Bunyola el 29.VII (L.
Nahuel); 1ª citació de pas postnupcial.

• Xivita Tringa ochropus
Diferents observacions durant els tres mesos
destacant 7 exs. a cal Tet l’1.IX (FLSA), i 15
exs. a can Dimoni els dies 18 i 26.IX (RBVA).

Diferents observacions durant els tres mesos.

7 pp reproductores més una darrera possible a
la platja de ca l'Arana durant els mesos de juny i
juliol (FLSA). Sembla ser que la petita colònia
reproductora s’estableix definitivament en
aquest indret del delta.

• Fumarell carablanc Chlidonias hybrida
6 exs. a la platja de ca l'Arana el 6.VIII (FLSA).

• Fumarell negre Chlidonias niger
1 ex. a cal Tet el 7.IX (FLSA).

• Valona Tringa glareola
Diferents observacions. 6 exs. a la platja de ca
l'Arana el 5.VIII (FLSA) i 7 exs. a cal Tet l’1.IX
(FLSA).

• Xivitona Actitis hypoleucos
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 21.VII (L.
Nahuel), 12 exs. el 28.VII (FLSA), 12 exs.
l’11.VIII (FLSA) i 7 exs. el 24.VIII (FLSA).

PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I
GAVOTS
• Gavina menuda Larus minutus
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 22.VIII
(SSXA).

• Gavina vulgar Larus ridibundus
Observacions diàries.

• Gavina corsa Larus audouinii
A partir del mes de juliol les concentracions de
Gavina corsa a la platja de ca l'Arana van
disminuint poc a poc. Durant els mesos de
maig i juny i, més concretament la darrera
setmana de maig i la primer de juny, és quan
es produeixen els nombres màxims on,
enguany han assolit un total d’uns 1700
exemplars el 5.VI (FLSA). A més, durant el
seguiment dut a terme entre els mesos de
març i juny d’aquest any, on s’han fet 585
lectures d’anelles, destaquem 12 lectures
d’exemplars anellats com a polls al delta de
l’Ebre l’any 1988. Per tant, amb 22 anys de
vida!

(Foto: ©Sergi Bosch)

COLOMS A FALCIOTS
• Colom roquer Columba livia
Observacions diàries.

• Xixella Columba oenas
Diferents observacions al voltant de les pinedes
litorals.

• Tudó Columba palumbus
Uns 200 exs. a la Vidala el 28.IX (RBVA).

• Tórtora turca Streptopelia decaocto
Diferents observacions durant els tres mesos.

• Tórtora vulgar Streptopelia turtur
7 exs. a la Murtra el 18.IX (RBVA) i 1 ex. al camí
de València el 21.IX (RBVA).

• Cotorra de Kramer Psittacula krameri
2 exs. al camí de València el 17.IX (RBVA).

• Cotorra de pit gris Myiopsitta monachus
Observacions diàries.
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• Cucut reial Clamator glandarius

• Trobat Anthus campestris

1 ex. a cal Tet el 31.VIII (FLSA).

• Cucut Cuculus canorus

1 ex. dins l’aeroport el 27.VII (ABBB) i 18.VIII
(ABBB) i 2 exs. el 22.IX (ABBB). 1 ex. a can
Dimoni el 18.IX (RBVA).

1 ex. a la bassa dels Pollancres el 12.VIII (M.
Collell).

• Piula dels arbres Anthus trivialis

• Mussol emigrant Asio flammeus

1 ex. a la platja de ca l'Arana el 14.IX (FLSA); 1ª
citació de pas postnupcial.

1 ex. sobre cal Tet el 15.IX (FLSA).

• Ballester Apus melba
Diferents observacions durant els tres mesos.

• Falciot negre Apus apus
Diferents observacions durant els tres mesos.

BLAUETS A PICOTS
• Blauet Alcedo atthis
1 ex. a la Bunyola el 3.VII (T. Donate); 1ª
citació de pas postnupcial.

• Abellerol Merops apiaster
Diferents observacions durant els tres mesos.
2 exs. a Reguerons el 18.IX (RBVA).

• Gaig blau Coracias garrulus

• Cuereta groga Motacilla flava
Observacions diàries.

• Cuereta torrentera Motacilla cinerea
4 exs. sobre cal Tet el 15.IX (FLSA).

• Cuereta blanca Motacilla alba
Observacions diàries.

• CUERETA CITRINA Motacilla citreola
1 ex. de 1er hivern als camps de cal Tet el
28.VIII (FLSA) fins el 3.IX (FLSA); citació
homologada pel CAC. Un altre exemplar de 1er
hivern a la mateixa zona el 31.VIII (FLSA);
citació homologada pel CAC. Un tercer
exemplar a la mateixa zona el 14.IX (FLSA); tres
observacions extraordinàries que suposen la 3ª,
4ª i 5ª citació pel delta.

1 ex. al camí de València el 15.VIII (RBVA), 2
exs. a la Vidala el 21.IX (JCMC), 1 ex. al camí
de València el 21.IX (RBVA) i 1 ex. a la
Ricarda el 22.IX (OHOA); darrera citació de
pas postnupcial.

• Puput Upupa epops
Observacions diàries.

• Picot verd Picus viridis
Diferents observacions durant els tres mesos.

ALAUDIDS, ORENETES I
TITELLES
• Terrerola vulgar Calandrella
brachydactyla
3 exs. dins l’aeroport el 27.VII (ABBB) i 3 exs.
el 18.VIII (ABBB); parelles reproductores.

• Cogullada vulgar Galerida cristata
Observacions diàries.

• Oreneta de ribera Riparia riparia
Diferents observacions durant els tres mesos.

• Oreneta vulgar Hirundo rustica
Observacions diàries.

• Oreneta cuablanca Delichon urbicum

(Fotos: ©Ferran López)

Observacions diàries.
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TÚRDIDS
• Cargolet Troglodytes troglodytes

• Balquer Acrocephalus arundinaceus
Diferents observacions durant els tres mesos.

Diferents observacions durant els tres mesos.
1 ex. a la pineda de ca l’Arana el 30.IX
(FLSA).

• Tallarol gros Sylvia borin

• Pit-roig Erithacus rubecula

• Tallareta vulgar Sylvia communis

1 ex. a la pineda de cal Tet el 29.VIII (RBVA); 1ª
citació de pas postnupcial.

1 ex. anellat al Remolar el 22.IX (JCMC); 1ª
citació de pas postnupcial.

2 exs. a cal Roc el 30.VIII (OBJA); 1ª citació de
pas postnupcial.

• Rossinyol Luscinia megarhynchos

• Tallarol de garriga Sylvia cantillans

Diferents observacions durant els tres mesos.

• Cotxa cua-roja Phoenicurus
phoenicurus

1 ex. a la pineda de ca l’Arana el 14.VIII (FLSA);
1ª citació de pas postnupcial.

• Tallarol capnegre Sylvia melanocephala

2 exs. a la pineda de cal Tet el 29.VIII (RBVA);
1ª citació de pas postnupcial.

Diferents observacions durant els tres mesos.

• Bitxac rogenc Saxicola rubetra

1 ex. a la pineda de ca l’Arana el 13.VIII (FLSA);
1ª citació de pas postnupcial.

1 ex. a cal Tet el 30.VIII (RBVA); 1ª citació de
pas postnupcial.

• Bitxac comú Saxicola torquatus
Observacions gairebé diàries.

• Còlit gris Oenanthe oenanthe
1 ex. a cal Tet el el 30.VIII (RBVA); 1ª citació
de pas postnupcial.

• Còlit ros Oenanthe hispanica

• Mosquiter pàl.lid Phylloscopus bonelli

• Mosquiter comú Phylloscopus collybita
3 exs. a la pineda de ca l’Arana el 30.IX (FLSA).

• Mosquiter de passa Phylloscopus
trochilus
2 exs. a la pineda de ca l’Arana el 16.VIII
(RBVA); 1ª citació de pas postnupcial.

1 ex. a la maresma el 14.IX (PBGA).

• MOSQUITER DE DOBLE RATLLA
Phylloscopus inornatus

• Merla Turdus merula

1 ex. anellat al Remolar el 28.IX (JCMC); citació
pendent d’homologació pel CAC i CR-SEO. Es
tracta de la 5ª citació al delta, totes durant el pas
postnupcial: 1ª el 28.09.1980, 2ª el 27.10.1996,
3ª el 16.11.1998 i 4ª el 28.09.2009.

Diferents observacions durant els tres mesos.

• Tord comú Turdus philomelos
4 exs. a la pineda de ca l’Arana el 30.IX
(FLSA); 1ª citació de pas postnupcial.

SÍLVIDS
• Rossinyol bord Cettia cetti
Observacions diàries.

• Trist Cisticola juncidis
Observacions diàries.

• Boscarler comú Locustella
luscinioides
1 ex. anellat al Remolar el 18.IX (JCMC); 1ª
citació de pas postnupcial.

• Boscarla dels joncs Acrocephalus
schoenobaenus
1 ex. anellat al Remolar el 18.IX (LCMC); 1ª
citació de pas postnupcial.

• Boscar de canyar Acrocephalus
scirpaceus

(Foto: ©Joan Castelló)

REIETONS FINS A LÀNIDS
• Bruel Regulus ignicapillus
1 ex. a la pineda de ca l’Arana el 23 i 25.IX
(FLSA).

Observacions diàries.
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• Mastegatatxes Ficedula hypoleuca

• Estornell negre Sturnus unicolor

1 ex. a la pineda de ca l’Arana el 13.VIII
(FLSA); 1ª citació de pas postnupcial.

Diferents observacions durant els tres mesos.

• Mallerenga emplomallada Parus
cristatus

• Pardal comú Passer domesticus
Observacions diàries.

3 exs. a la pineda del Remolar el 15.IX (FLSA,
FSEB).

• Pardal xarrec Passer montanus

• Mallerenga carbonera Parus major

• Bec de corall senegalès Estrilda astrild

Observacions diàries.

Observacions diàries.

Diferents observacions durant els tres mesos.

• Raspinell comú Certhia brachydactyla
Observacions diàries.

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS
• Gafarró serinus serinus

• Capsigrany Lanius senator
1 ex. a cal Tudela el 9.IX (FLSA); 1ª citació de
pas postnupcial.

Observacions diàries.

• Verdum Carduelis chloris
Observacions diàries.

• Escorxador Lanius collurio
1 ex. anellat al Remolar el 18.IX (JCMC).

• Cadernera Carduelis carduelis
Observacions diàries.

CÒRVIDS

EXÒTICS - Categoria D i E

• Garsa Pica pica
Observacions diàries.

• Teixidor daurat Euplectes afer

• Gralla Corvus monedula

1 parella a un niu al canyissar de davant l’aguait
del Sabogal el 22.VII (FLSA; L. Nahuel) fins tot
l’agost (FLSA).

1 ex. a cal Tet el 24.IX (RBVA).

ESTORNELLS FINS ESTRILIDS
• Estornell vulgar Sturnus vulgaris
Observacions diàries.
Totes les citacions aquí recollides seran utilitzades per ampliar la fenologia dels ocells de Catalunya
a través de l´Anuari d´Ornitologia de Catalunya que du a terme l’Institut Català d´Ornitologia (ICO).
Així doncs, s´utilitzarà el mateix codi de nom de l´observador amb l´intenció d´unificar i facilitar
l´el.laboració de futurs noticiaris. Els noms dels observadors que encara no en disposen estan a
l´espera d´aclarir el seu veritable codi i evitar possibles repeticions amb altres observadors
ARMC – Armand Ramal
EDBB – Enric De Roa
FLSA – Ferran López
FSEB – Xavier Santaeufemia
JCMC – Joan Castelló
OBJA – Oriol Baltà
OCVA – Oriol Clarabuch
OHOA – Oliver Hernández
RMXH – Román Montull

SBXC – Sergi Bosch
SSXA – Salvador Soler
STXB – Sergi Torné
VSXA – Víctor Sanz
XBGA – Xavier Bayer
XLBA – Xavier Larruy

Marçal Collel
Marta Mas
Miquel Domenech
Sandra Morujo
Santi Hernández
Sergi Bueno
Tania Donate
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