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Projecte Francesc Español. 
Recerca bioespeleològica 
a l’Alt Solsonès

L’estudi de la fauna cavernícola a Catalunya s’ha 
fonamentat en les aportacions d’un nombre 
important d’espeleòlegs no professionals de la 
biologia -bioespeleòlegs diletants- que durant 
dècades han colꞏlaborat molt estretament amb els 
científics - entomòlegs cercant i capturant 
espècimens en les cavitats subterrànies del país. 
Aquestes aportacions han estat decisives en 
l’estudi i coneixement de la biodiversitat del món 
subterrani. Per això no és gens estrany que moltes 
noves espècies, i fins i tot alguns gèneres, portin el 
cognom d’exploradors catalans que, fruit de la 
seva tasca entusiasta, els han descobert.

Aquesta perfecta simbiosi entre científics i 
espeleòlegs, característica personal de la història 
de la ciència a Catalunya durant la segona meitat 
del segle XX, 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 colꞏlaboradors 
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. 

El Dr. Francesc Español també va participar en 
l’Operació Solsonès i va visitar algunes de les 
cavitats recent descobertes per aquells primers 
exploradors. És en la seva memòria i a tall 
d’homenatge que aquest projecte rep el seu nom.

El projecte l’organitza la Comissió per a la 
Protecció de l’avenc Montserrat Ubach i l’entorn 
conjuntament amb l’Associaciació Catalana de 
Bioespeleologia. Hi participen investigadors i 
científics de diverses institucions, com ara el 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona i  
compte amb l’autorització especial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Te com objectiu incentivar la investigació 
bioespeleològica de les cavitats de l’Alt Solsonès i, 
en especial la recerca i l’estudi biogeogràfic, 
ecològic i taxonòmic dels coleòpters troglobis de 
l’avenc Montserrat Ubach. El projecte s’ha ampliat 
a l’estudi de ratpenats a través d’ultrasons (sense 
captures), a càrrec de biòlegs del Centre 
Tecnològic - Grup de Natura del Solsonès. Tot 
plegat per a contribuir al coneixement de la 
biodiversitat del territori i també per promoure 
entre els espeleòlegs l’interès per la 
bioespeleologia en general.

El Dr. Francesc Español amb Oleguer Escolà, 
Montserrat Ubach i Lluís Auroux, membres de 
l’Operació Solsonès.




