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Gittenbergia sororcula (Benoit, 1859) és un gastròpode val·lònid de 
distribució mediterrània que habita ambients muntanyencs estric-
tament calcaris (Prieto et al., 1986; Gittenberger, 1993). La forma i 
mida petita de la conquilla (al voltant de 2,2 mm de diàmetre) fan 
que es pugui confondre fàcilment amb exemplars no adults d’altres 
espècies del gènere Vallonia Risso, 1826. És present a la península 
Ibèrica (Bank, 2013), on fins ara ha estat citada al País Basc, Navarra, 
Castella-Lleó, Castella-La Manxa i Aragó (Bragado et al., 2009; Prieto 
et al., 1986). Malgrat que Welter-Schultes (2012) assenyalà la presèn-
cia d’aquesta espècie a Catalunya (sense proporcionar cap referència 
concreta), fins a la data no en consta cap citació de Catalunya (e.g., 
Alba et al., 2011). Es dóna a conèixer aquí la troballa d’abundants 
conquilles de G. sororcula en bon estat en al·luvions de tres barrancs 
tributaris del riu Montsant (el Priorat; Figures 1–2), que al seu torn 
és afluent de l’Ebre:
• Barranc de Les Pletes, La Morera de Montsant (el Priorat, 

Tarragona) [31T CF2273], 980 m, 24/02/2012 M.C. leg. Dipòsits de 
sediment de crescuda.

• Barranc de La Bruixa, La Morera de Montsant (el Priorat, Tarragona) 
[31T CF2173], 880 m, 17/02/2012 M.C. leg. Dipòsits de sediment de 
crescuda.

• Toll de l’Ou, La Morera de Montsant (el Priorat, Tarragona) [31T 
CF2073], 760 m, 26/02/2012 M.C. leg. Dipòsits de sediment de cres-
cuda.
La presència d’aquest gastròpode al massís del Montsant no és 

sorprenent, atès que Prieto et al. (1986) consideraren que hauria 
d’habitar la majoria de les serralades calcàries del nord de la penín-
sula Ibèrica. El fet que s’hagi trobat en tots els barrancs on s’han 
recol·lectat al·luvions permet inferir que es tracta d’una espècie ben 
assentada al massís tarragoní i, per tant, present a Catalunya. 
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Figura 1. Localització de les localitats catalanes de Gittenbergia sororcula a 
la província de Tarragona.

Figura 2. Dues conquilles de Gittenbergia sororcula del Barranc de la 
Bruixa. Les vistes B–D corresponen al mateix exemplar.
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