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Aquests dies la Plataforma Ciutadana en 
Defensa de les Terres del Sénia enlles-

teix la revisió del document final de petició 
al Parlament Europeu i de denúncia davant 
la Comissió Europea. Ja ha presentat diver-
ses queixes davant la Direcció General de la 
Competència de la Comissió Europea i a la 
Direcció General d’Energia i Transports, en re-
lació amb el projecte Castor, el seu impacte, i 
l’escandalosa indemnització milionària abo-
nada per l’Estat espanyol als promotors, per 
la paralització de les seves activitats, lògica-
ment, amb diner públic.

“Una posició predominant”
En relació amb aquesta propera denúncia, 
trascendent per l’àmbit al qual va dirigida, 
un dels seus arguments és que la indemnit-
zació abonada suposa una ajuda d’Estat 
prohibida expressament per la normativa 
europea, i que en el projecte no hi havia una 
veritable separació d’activitats: l’empresa 
ACS era l’accionista majoritària i, en canvi, 
s’adjudicava a empreses del seu propi ac-
cionariat diverses fases del mateix projecte. 
“Hi ha hagut una posició predominant que 
pot significar un greu perjudici per a la resta 
d’empreses del sector, com ha estat la inter-
venció d’ENAGÁS TRANSPORTE (RDL), que 
podria suposar un desequilibri i afectar la 
competència amb altres empreses, en ser 
aquesta i no cap altra la que ha gestionat 
amb els bancs els costos de la indemnització 
atorgada a ESCAL UGS”, explica Cristina Re-
verter, un dels membres de la PCDTS. 
La imminent nova denúncia es veu reforçada 
pel dictamen del Consell de Garanties Estatu-
tàries, i per l’informe de l’IGME, on es verifica 
que els terratrèmols van ser causats, efectiva-
ment, pels treballs d’injecció que s’estaven fent 
en la plataforma marítima, i on es constata 
que faltaven informes i importants proves per 
determinar si l’estructura marina podria supor-
tar les pressions de la injecció de gas liquat.

Altres veus en contra
Moltes més són les veus en contra de l’actu-
ació de l’Estat espanyol en aquest afer, com 

la del mateix Síndic de Greuges què, en les 
conclusions del seu informe, apuntava -entre 
d’altres- les irregularitats des del punt de 
vista de la legislació d’impacte ambiental i 
la manca d’incorporació d’informes de risc 
sísmic en la declaració d’impacte ambiental. 
També assenyalava que l’article 14 del títol 
de concessió fixa com a condició per com-
pensar la inversió feta que les instal·lacions 
continuïn operatives, quan aquestes es van 
aturar mitjançant la Resolució de la Direcció 
General de Política Energètica i Mines de 26 
de setembre de 2013, prorrogada per la 
Resolució de 18 de juny de 2014, trobant-se 
actualment en un inclassificable estat “d’hi-
bernació”.
Així mateix, aquest gener la Fiscalia Pro-
vincial de Castelló efectuava les diligències 
prèvies derivades de la denúncia que for-
malment havia presentat davant els Jutjats 
de Vinaròs, on hi ha 18 càrrecs imputats per 
presumptes delictes ambientals i contra els 
recursos naturals, del Consell d’administració 
d’ESCAL UGS, IGME, i el Ministeri d’Agricul-
tura, Alimentació i Medi Ambient.

Més projecció comunitària
Mentrestant, el Comitè d’Afers Econòmics 
del Parlament Europeu ha aprovat fa pocs 
dies l’informe anual del Banc Europeu d’In-
versions, elaborat per l’ecosocialista Ernest 
Urtasun, i que inclou una referència “molt 
contundent” contra el projecte Castor i la 
multimilionària indemnització per a la con-
cessionària ACS aprovada pel govern es-
panyol. Les esmenes del PP per eliminar 
la referència al magatzem de gas no van 
prosperar i la resta dels partits han votat 
a favor del text d’Urtasun. A l’abril el text 
podria votar-se al ple.
Recordem finalment que la Generalitat de 
Catalunya ja va obrir tres fronts per donar 
curs a la seva disconformitat amb el paga-
ment dels 1.350 milions a la empresa de 
Florentino Pérez, el primer davant el Tribunal 
Constitucional, el segon a la Unió Europea, i 
el tercer a l’empresa Enagás, que es la que 
ha efectuat formalment el pagament. u 

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha cursat diverses 
denúncies a l’Estat espanyol i als promotors del Projecte Castor, a les qual s’afegeixen 
les de nombroses institucions i entitats, indignades per la indemnització multimilionària 
satisfeta a l’empresa de Florentino Pérez.

Entitat convidada:

PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA

Per a més informació sobre l’actualitat de la Plataforma:
https://www.facebook.com/plataformapelsenia?fref=ts 



EDITORIAL

ESQUIZOFRÈNIA GOVERNAMENTAL

L’episodi dels sondejos de Repsol a les aigües de les Canàries ens ha 
tornat a donar mostres de l’esquizofrènia que regularment pateixen els 
nostres governs. No tenim cap dubte que l’interès general resideix en la 
defensa dels valors naturals de l’alta mar, les pesqueries i el  component 
econòmic que implica tenir un medi de qualitat. El que no s’entén, sota 
cap concepte, és que navilis de guerra espanyols custodiïn i defensin 
aquestes prospeccions d’enemics tan perillosos com les zodiacs de 
Greenpeace. 
Refinería de Petróleo de Escombreras, S.A., nascuda a Cartagena el 
1948, va ser una empresa pública de l’INI que va produir un lubricant 
d’èxit que s’anomenava ‘Repsol’. Amb el temps, Repesa es va integrar 
dins de l’Institut Nacional d’Hidrocarburs (1981) fins a la seva total 
privatització el 1997 sota el nom definitiu de Repsol. Actualment és una 
multinacional amb molts interessos a d’altres llocs del planeta (hem de 
creure que paga els seus impostos a l’Estat espanyol), però que té un 
inequívoc origen públic. No és res que vingui de nou: de les 35 empreses 
espanyoles que serveixen per fixar l’índex borsari de referència, 10 tenen 
aquesta mateixa gènesi. 
Cinc més són grans constructores que s’han fet enormes a l’ombra de la 
contractació pública. Repsol té al seu consell d’administració banquers, 
empresaris, un antic ministre i un ex alt càrrec de govern autonòmic. 
Els primers nou mesos del 2014 ha declarat a la premsa un increment 
de beneficis net del 28% (1.646 milions d’euros). Independentment 
del militarisme i dels aspectes ambientals, les institucions han de fer 
de guardaespatlles d’una empresa privada? A més, per què l’Armada 
espanyola va emprar tanta violència per dues barquetes amb ecologistes? 
No podia Repsol pagar-se una empresa de seguretat privada, si el vaixell 
de prospecció costava un milió d’euros diari? 
En fi, confusions profundes del Govern sobre la funció de tutela de 
l’interès general que no fan sinó indignar-nos. De tota manera, amb 
la caiguda recent del preu del petroli, l’empresa ha abandonat les 
prospeccions de forma tan sorpresiva que fins i tot ha molestat al 
Ministeri que tant vehementment l’ha protegit. Ara, el mateix Govern que 
ha defensat amb les armes aquesta mercantil, està estudiant seriosament 
estendre la protecció com a ZEPA de les àrees marines perforades a prop 
de Lanzarote tal i com proposava WWF i la pròpia Greenpeace. 
Des d’aquestes pàgines, el nostre suport als activistes que van ser atacats 
quan exercien un simple acte de protesta. Després, tornar a palesar la 
nostra perplexitat per un executiu agenollat als grans interessos de les 
empreses les quals, quan els convé, els abandonen sense contemplacions. 
Aquesta connivència repugna però, vist el resultat, tot sigui per protegir 
els ecosistemes marins de les Canàries.

uLa Junta Directiva de DEPANA
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IBERPOTASH, EL CAS MÉS GREU 
DE CONTAMINACIÓ D’AQUÍFERS

Quan es va aprovar la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, 
de responsabilitat ambiental, se’ns va explicar que amb 

ella s’acabaria la impunitat rescabaladora dels agressors 
ambientals. Com passa amb aquestes normes, es va tramitar 
amb bombo i plateret com a gran clau de volta per evitar 
casos de manca absoluta de restauració de danys produïts, 
com el de la presa d’Aznalcóllar. Passats els anys, ja s’ha vist 
que és una norma amb molt bona voluntat que no s’ha fet 
servir mai.

Una denúncia pionera
En general, els events contaminants solen ser perseguibles per
via penal i el Dret Penal sol preveure mesures de recuperació 
del medi. Nogensmenys sempre queden opcions que un cas 
de contaminació tan greu com el dels runams salins del Bages 
que provoquen les mines de sals potàsiques de la comarca 
(agrupades en torn a la matriu industrial Iberpotash, SA), 
hagi pogut ser denunciat de forma pionera com a acció de 
resposabilitat específica lligada a aquesta llei per grups 
ecologistes. Aquest ha estat el cas de l’acció conjunta de 
la Federació d’Entitats Ecologistes de Catalunya, el Grup 
Ecologista l’Alzina, el CEPA i DEPANA, encetada davant el 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
De moment, la part administrativa de la tramitació sembla a 
punt de cloure’s de forma desestimatòria, tot i que cal estar 
amatent al desenllaç. No hem d’oblidar que el Jutjat nº 2 
de Manresa va condemnar tres exdirectius de l’empresa a 
penes de presó i a restaurar íntegrament la contaminació dels 
aqüífers de la comarca. 

El punt més negre de contaminació a Catalunya
A això s’hi afegeixen fins a tres sentències obtingudes per 
un veí de Manresa en seu contenciosa administrativa, que 
anul·len les autoritzacions i/o llicències dels abocaments de 
residus salins a celobert. No hi ha cap dubte que és el punt 
més negre de contaminació que hi ha actualment a Catalunya 
i que la desídia sistemàtica de la Generalitat ha estat part 
d’aquesta situació insostenible que ara ja resulta prou obvi 
que no s’ajusta a Dret u Lluis X. Toldrà

MONT-REBEI, 
NOVAMENT AMENAÇAT

Acabem de conèixer la trista notícia que ENDESA 
continua obsessionada en represar el congost de 

Mont-rebei, afectant greument una de les icones naturals 
i paisatgístiques més rellevants del nostre país. La 
seva extraordinària importància resta palesa amb els 
reconeixements i figures de protecció que té: Reserva 
Natural Parcial, PEIN, Xarxa Natura 2000, ZEPA... a banda 
d’estar en projecte la seva declaració com a Parc Natural.

Una presa al preu que sigui
El 5 d’abril acabà el periode per presentar al·legacions a 
la construcció d’una presa de 28 m d’alçada al congost de 
Mont-rebei, en la seva cara nord. Els il·lusos que pensàvem 
que el primer intent de fa 9 anys de construir una presa 
s’havia superat, ens hem quedat amb un pam de nas! Les 
grans empreses malden sempre per assolir els seus objectius 
econòmics al preu que sigui, malmetent si cal el patrimoni 
natural i paisatgístic, com és el Congost de Mont-rebei.

Reorganització de la Plataforma
Ara, a corre cuita, s’està reorganitzant de nou una 
plataforma en defensa de Mont-rebei i contra la presa 
d’Endesa, coordinada per Ipcena, que procurarà l’adhesió 
del màxim nombre d’entitats cíviques i ecologistes i, alhora, 
redactar les al·legacions, recollir signatures i adhesions, 
organitzar actes de protesta...i tot el que calgui per aturar 
aquest despropòsit! uIPCENA

És el punt més negre que hi ha actualment a 
Catalunya, i la desídia sistemàtica de la Generalitat 
respecte al problema ha conduit a aquesta situació 
insostenible.

Els il·lusos que crèiem superat el primer intent de 
construir una presa, ens hem quedat amb un pam 
de nas! Les grans empreses malden sempre per 
assolir els seus objectius al preu que sigui.
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Feixa Llarga-Can Trabal, representa l'úl-
tima peça de la Marina de l'Hospitalet 

al gran hemidelta Nord del Llobregat, 
ara gairebé perdut sota el ciment. Sí, sor-
prèn, però parlem d'un 40% del Delta del 
Llobregat que ja és invisible als mapes i a 
l'imaginari popular. 

No és un solar més!
Ciutadania i entitats, especialment la 
Plataforma Salvem la Zona AgrícolHa, 
fa anys que defensem la seva protecció, 
mentre el consistori ho veu com un altre 
solar més. No es tracta només d'unes 
parcel·les i masies, es tracta del nostre 
patrimoni i la nostra història que queden 
sota l'oblit del gris urbanisme de la 
metàstasi metropolitana. 

L’última zona natural de la ciutat
A banda de la ribera del riu, Can Trabal 
és l'última zona natural de la ciutat i, 
amb 43 Ha i el 0,3% de la superfície 
del municipi, atresora el 80% de la seva 
diversitat biològica (100 espècies de 
fauna). El 2011, gràcies a les aportacions 
de DEPANA, es va incorporar a la IBA 
Núm. 140: Delta del Llobregat (Àrea 
Important per a les Aus), pels seus valors 
ornitològics. A la Unió Europea, aquest 
inventari internacional és la base per 
declarar les zones protegides.
La inclusió es deu a la presència de 
rapinyaires, com ara el falcó peregrí, 
i de la gavina capnegre, a més de ser 
un enclavament d’interès per a espècies 
protegides durant la migració atès que 
és el primer espai natural que troben 
abans de la conurbació barcelonesa. Acull 
poblacions nidificants de mussol i és una 
àrea de cacera de l'aligot comú. 

Dubtes sobre una proposta salomònica
El perllongament de la Gran Via fins al 
riu començarà d’aquí a dos anys. Pel que 
ha trascendit, no hi ha diners, i és sospitos 
el moment de tramitar-ho, en ple any 
d’eleccions (sembla pura propaganda 
electoral). La solució que s'ha proposat 
per a la zona, tot i conservar part de 
l'horta, decep. El projecte, més que per 
les seves bondats ambientals, s'ha venut 
com una Plaça Europa 2, i no deixa de 
ser, finalment, un altre projecte urbanístic 
i especulatiu més. Els dubtes sobre les 
necessitats d'un altre centre de negocis 
es fan palesos quan l'esmentada plaça 
només està ocupada en un 65%...
No podien conservar la zona i ja està, 
no. Es pretén que “tothom guanyi”, com 
denuncia el company Ricard Gutiérrez, 
portaveu de la Plataforma. 

Sospita de “trampes”
D'entrada, i sobre el plànol, tenim seriosos 
dubtes sobre la compatibilitat de la 
construcció de nou edificis, set d'ells de 
més de 60 metres d'alçada en l'àmbit 
de Can Trabal, amb la seva conservació. 
Mirant amb detall es poden veure les 
trampes per edificar més i com les zones 
urbanes passen a ser “espais lliures” 
per aconseguir una “quota” superior 
d’edificabilitat a l’espai de Can Trabal.

Les al·legacions de DEPANA
Amb l'actual plantejament, com denunciem 
a les al·legacions, es produeix una pèrdua 
permanent de la qualitat de les condici-
ons ambientals irreversibles, fins i tot amb 
mesures correctores. Esperem que encara 
es pugui reconduir i que nous aires facin 
canviar aquest caduc model urbanístic u 
José García i Eva Yus

lCan Trabal és l’últi-
ma zona natural de la 
gran ciutat. Amb 43 Ha 
i el 0,3% de la superfície 
del municipi, atresora el 
80% de la seva diversitat 
biològica.

lL’any 2011, gràcies a 
les aportacions de DE-
PANA, es va incorporar 
a la IBA Núm. 140: Del-
ta del Llobregat (Àrea 
Important per a les Aus), 
pels seus valors ornito-
lògics.

lUn 40% del Delta del 
Llobregat ja és invisible 
als mapes. El nostre pa-
trimoni i la nostra his-
tòria queden sota l’oblit 
del gris urbanisme de la 
metàstasi metropolitana. 

L’ASSETJAMENT 
DE CAN TRABAL

Decebedora solució 
salomònica per a la 

darrera zona agrícola 
de l’Hospitalet...

El Pla Director Urbanístic reconeix la 
importància de l’última zona agrícola 

de l’Hospitalet, però hi ubica 
grans torres d’oficines. 

DEPANA ha presentat al·legacions.

PDU  Gran Via - Llobregat

El pla s’ha venut com una Plaça Europa 2 i esdevé, finalment, un projecte especulatiu més.

(Foto: Ricard Gutiérrez)
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El nou Pla Director Urbanístic Econòmic del 
Delta del Llobregat (PDUE), que afecta 

Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat, 
no és res més que el premi de consolació 
per la no construcció d’Eurovegas al Baix 
Llobregat, reclamat pels alcaldes de la 
comarca un cop va quedar descartat.
I com a bon reflex de l’atemptat ambiental 
més gran contra el Delta del Llobregat 
després del Pla Delta (del que enguany 
s’han complert 20 anys), que era la ciutat 
del joc a imatge de Las Vegas, el PDUE 
conserva les formes d’un “pelotazo” 
urbanístic i una altra d’agressió al medi 
ambient.

Cegueses i fal·làcies
La requalificació de sòl ha sigut el nucli 
de la corrupció urbanística, i com a motor 
econòmic és insostenible ambiental i 
econòmicament. No cal ser economista (ni 
tan sols heterodox), per adonar-se que 
depèn d’un recurs limitat: el territori és 
per definició “finit”… Els plantejaments 
urbanístics d’aquest tipus són cecs i només 
responen a la lògica especuladora a 4 
anys vista d’ajuntaments anacrònics. No 
només són una fal·làcia, pensada per 
enriquir a uns pocs, sinó un llast per una 
societat cansada que fa anys que demana 
fugir de la bombolla immobiliària i 
infraestructural que encara arrosseguem 
en forma de governs i ajuntaments de la 
vella escola. 
Aquest fàstic ja es va posar de manifest 
durant l’època Eurovegas, quan la 
ciutadania va dir “no” a continuar 
destruint el Delta i no és presentable que 
ens portin de nou al següent carreró sense 
final, exactament amb el mateix model. 

Martingales
El pla és una eina per alliberar sòl, però 
recordem que el Delta del Llobregat no 
és un solar a l’espera d’ubicar-hi polígons 
i carreteres (com si no fos la zona amb 
més densitat d’infraestructures del país), 
sinó un espai natural i agrícola de valors 
impagables. El projecte podria afectar 
un màxim de 440 Ha, entre les quals 
trobem zones de la Xarxa Natura 2000, 
connectors biològics, hàbitats d’interès 
comunitari, espècies prioritàries de 
conservació i amenaçades. 

I la veu del poble?
Recordem també que el poble es va 
bolcar en la campanya contra Eurovegas 
per a la defensa de la zona agrícola. 
Les 50-150 Ha de Parc Agrari que es 
perdrien són irrenunciables i injustificables. 
L’existència de polígons industrials buits i 
d’infraestructures infrautilitzades al Delta 
del Llobregat fa que qualsevol projecte 
que sacrifiqui més zones productives i 
naturals sigui, com a mínim, immoral. 

L’acció jurídica de la nostra entitat
DEPANA va presentar al·legacions el dia 
20 de desembre de 2014, demanant el 
respecte de les últimes zones naturals del 
Delta i la creació de noves àrees que, en 
molts casos, respondrien a compensacions 
ambientals que no es van dur a terme 
(com el desviament de la C-31 o la 
Terminal 1 de l’aeroport). Fins i tot molts 
projectes no van fer ni l’obligat estudi 
d’impacte ambiental (camí de les Filipines 
o, directament, es van desenvolupar sense 
projecte com l’aparcament de taxis de la 
nova terminal).    >>>

DEPANA PRESENTA AL·LEGACIONS AL PLA DIRECTOR 
URBANÍSTIC ECONÒMIC DEL DELTA DEL LLOBREGAT

El projecte dels consistoris de la zona, 
té l’aparença de premi de consolació 
per no haver-se dut a terme Eurovegas.

Dos anys després del “no” a Eurovegas, ens trobem amb un pla que ataca zones d’alt valor ecològic, 
biològic, paisatgístic i agrícola. DEPANA ha presentat al·legacions demanant la protecció d’aquests 
espais i la creació de noves zones humides.

Prat de joncs i canyissos 
a la pineda de Gavà (foto: Eva Yus)
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>>> Demanem que els criteris per a la 
delimitació de zones naturals siguin científics 
i no urbanístics. 

Alternatives sostenibles
L’agricultura i el turisme de natura sí que 
són alternatives econòmiques sostenibles 
i respectuoses amb el territori però no 
compatibles amb la política ‘curt-terminista’ 
dels diners ràpids i dilapidadora de recursos 
imperant u José García i Eva Yus

lMolts projectes no van fer 
ni l’obligat estudi d’impacte 
ambiental, com el pàrking de 
taxis.

lEls planejaments urbanístics 
només responen a la lògica 
especuladora a 4 anys vista 
d’ajuntaments anacrònics.

lEl Delta del Llobregat no és 
un solar a l’espera d’ubicar 
polígons i carreteres.

SALVAT EL PARC DE L’ORENETA 

Finalment s’ha desestimat la proposta 
inicial de permuta de terrenys entre 

l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa cons-
tructora Núñez i Navarro, per edificar 24 
vivendes de luxe a una part del Parc de 
l’Oreneta a canvi de recuperar les masies 
de Torre Garcini (barri del Guinardó) i Can 
Ripoll (Sant Gervasi). 
El projecte inicial contemplava una permu-
ta de manera que aquestes dues masies 
històriques -llargament reivindicades per 
moviments veïnals-, propietat de Núñez i 
Navarro, s’intercanviaven per uns terrenys 
municipals enjardinats situats entre els nú-
meros 33 i 53 del carrer Montevideo, adja-
cents al Parc, qualificats com a edificables. 
La pressió veïnal, que DEPANA recolzà al 
seu manifest, defensava d’una banda re-
cuperar Torre Garcini i Can Ripoll com a 
equipaments municipals i zones verdes, i 
d’altra, mantenir un espai que permetés el 
contacte entre Collserola i la ciutat. 
La Comissió Municipal d’Hàbitat Urbà i 
Medi Ambient ha aprovat, finalment i per 
unanimitat, una proposta presentada per 
ICV-EUiA per no edificar en aquest es-
pai i requalificar-lo com a zona verda u 
Toni Aparicio

 
 LA MAT, INAUGURADA

Amb una abraçada protocol·lària, el primer ministre francès Manuel Valls i el 
president espanyol Mariano Rajoy van donar per inaugurada la MAT, una 

infraestructura elèctrica que els polítics i els mitjans de comunicació, gairebé sense 
excepció, presenten com una inversió imprescindible per garantir el subministrament 
energètic de l'Estat espanyol. El traçat obert, que no funcionarà fins l'estiu, connecta 
els municipis de Santa Llogaia a l'Alt Empordà amb Baixàs, al sud de França. 
Es tracta d’un recorregut de 64,5 km pel qual s'han hagut de soterrar 250 km 
de cable amb una rasa de formigó i un túnel de 8,5 km. Tot plegat ha suposat 
l'astronòmica despesa de 700 milions d'euros. 

Afavorir les companyies elèctriques
Per als detractors de la línia, als quals DEPANA dóna suport, la MAT només 
afavoreix a les grans empreses elèctriques, i confien que el contenciós contra 
l'acord del Consell de Ministres, que va declarar d'utilitat pública el tram Bescanó-
Santa Llogaia, pugui paralitzar aquesta polèmica infraestructura. Els detractors 
com la plataforma No a la MAT argumenten que es basa en un model de gestió 
de l’energia molt poc eficient, antieconòmic i insolidari, i aposten per un altre que 
involucri a tots els sectors de la societat en la cultura de l'estalvi, l'ús eficient i la 
generació de fonts d'energia renovable i descentralitzada u Jordi Cebrian

Falcó pelegrí creuant el cel del delta (foto: Eio Ramon)

Alguns trams de l’Empordà estan cosits de torres elèctriques (foto: Duaita Prats)
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acció AMBIENTAL

Com calcular el límit de la zona mariti-
moterrestre
Com a criteris per determinar el límit de 
la zona maritimoterrestre, si abans -Llei 
del 1988- era en funció dels temporals 
coneguts de major intensitat, ara s'utilitzarà 
un criteri temporal de manera que, com a 
mínim, s'ha hagut d'assolir aquell límit 5 
cops dintre d'un període de 5 anys. 
Per tal de calcular l'abast dels temporals, 
es farà ús de boies, satèl·lits o de les 
dades oceanogràfiques però s'exclouen 
les onades majors d'origen sísmic. És a dir, 
la zona maritimoterrestre aplega l'espai 
on arriben les onades més importants 
dels temporals més forts, però només en 
un període de 5 anys. Abans ho eren amb 
independència de la freqüència en què el 
mar hi arribava.
La nova llei considera que aquells terrenys 
inundats artificialment, com a conseqüència 
d'obres, no poden formar part del DPMT 
(Domini Públic Maritimoterrestre) com serà 
el cas, per exemple, de les explotacions 
de salines. 
El Reglament, per tant, afavoreix menys 
domini públic i més propietat privada. 

Les dunes, ara més ignorades
D'altra banda queden excloses les dunes 
que no siguin necessàries per garantir 
l'estabilitat de la platja i la defensa de 
la costa, com és el cas de les dunes en 
desenvolupament o en evolució per l'acció 
del mar o el vent marí, o les dunes relictes i 
estabilitzades, excepte en aquells casos en 
què la millor evidència científica disponible 
demostri que la duna en qüestió és vital per 
preservar la línia de costa. Segons això, no 
queda gens clar com seran de necessàries 
o no les dunes.
Amb la nova llei els propietaris de terrenys, 
amenaçats per la invasió del mar o de les 
sorres de la platja, poden realitzar obres 
de defensa ocupant la platja. 

Una excepció en l'atermenament
El Reglament contempla que la incoació 
de l'expedient d'atermenament implica, 
en efecte, la suspensió de l'atorgament 
d'autoritzacions d'obres però que aquesta 
suspensió no afecta aquelles autoritzacions 
o concessions respecte a béns de caràcter 
indubtable del DPMT. És a dir, ens trobem 
amb una excepció oberta a la interpretació 

Nou reglament de costes

ENCARA MÉS FACILITATS 
PER DEGRADAR EL LITORAL

La passada tardor s'aprovà el Real Decret 876/2014, de 10 d’octubre, donant llum verda al nou Reglament 
General de Costes. Atès que en altres números de l’Agró vam destacar la nova Llei de Costes com una de les 
pitjors normes per a la protecció de la natura aprovades en els darrers 30 anys, ara toca donar una ullada en 
profunditat a aquesta normativa. 
A continuació oferim un extracte de la primera part de l'acurat estudi que, sobre aquest reglament, ha elaborat la 
jove experta en jurisprudència ambiental Mònica López Escardívol. 

lLa llei afavoreix més pro-
pietat privada i menys do-
mini públic. No només es 
privatitzen espais de domini 
públic, sinó que els que res-
ten es sotmeten a un règim 
que en facilita un ús sense 
justificació.

lQueden excloses les du-
nes que no siguin necessàri-
es per garantir l’estabilitat 
de la platja i la defensa de 
la costa.

lEls propietaris de ter-
renys, amenaçats per la in-
vasió del mar o de les sorres 
de la platja, podran realit-
zar obres de defensa ocu-
pant la platja.

Empuriabrava (foto: Jordi Cebrian)
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>>>arbitrària. L'article 27 del Reglament 
disposa que la concessió s’atorgarà d’ofici 
als titulars dels terrenys que amb la revisió 
de l’atermenament s’hagin incorporat 
al DPMT i que, per tant, hagin passat a 
ser també titulars d’un dret d’ocupació i 
aprofitament. A més, aquesta concessió 
serà per 75 anys. 
Veiem que no només es privatitzen espais 
de domini públic sinó que els que resten 
es sotmeten a un règim que en facilita 
un ús que sense justificació es fa més 

durador, cosa que afavoreix a una major 
mercantilització del domini públic.

Negociació mínima
La nova Llei de Costes disposa que, en 
cas de discrepàncies entre les normes 
projectades i les objeccions formulades 
per les administracions afectades, 
s’obrirà un període de consultes per tal 
de resoldre d’acord mutu les possibles 
discrepàncies. Ara bé, el Reglament 
adverteix que si no hi ha un acord en un 

termini de 3 mesos, la tramitació de la 
norma en qüestió podrà continuar. Ens 
trobem amb una disposició que preveu 
una negociació mínima però que l’únic 
que garanteix és que l’Administració de 
l’Estat pugui seguir endavant amb les 
normes que entén oportunes.
En el proper Agró es tractarà la 
servitud de protecció i el règim general 
d'utilització de les DPMT u Mònica López 
Escardívol (Fons de Defensa Ambiental per 
DEPANA) 

BULLI FOUNDATION, UN “STOP” 
MOMENTANI
No s’ha admés oficialment, però l'oposició frontal d'una part de la ciutadania i dels col·lectius 
ecologistes a la Bulli Foundation ha hagut d'influir en l'aturada del projecte de la Cala Montjoi, al 
Cap de Creus. Si més no pel que fa a la imatge, la imposició d'un projecte sobredimensionat dins 
d'un Parc Natural i la promulgació d'una llei a mida, podia perjudicar la reputació del cuiner. 
Tanmateix, segons el govern de la Generalitat, no es tracta de cap retirada ni molt menys d'una 
suspensió sinó d'una parada tècnica demanada pel mateix promotor, Ferran Adrià. 
Sembla, doncs, una bona notícia momentània, i una maniobra tàctica que caldrà vigilar de ben a 
prop...  uJordi Cebrian

Dunes a Gavà (foto: Jordi Cebrian)

acció AMBIENTAL
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agró CIÈNCIA

Poca gent que hagi anat a El Caire ha vi-
sitat el barri de Manchiet Nasser, al peu 

de la muntanya de Muqattam, sagrada per 
als coptes (descendents dels antics egipcis 
que no es van islamitzar). El barri, als peus 
d’uns groguencs espadats calcaris, va néixer 
als anys 60, quan Nasser hi va desplaçar una 
comunitat copta des de l'altra vora del Nil. 
Actualment són més de 50.000 les persones 
que hi viuen (95% coptes).

Garbage City
Circulant pel carrer estret que porta al cen-
tre, hom pren forçosament consciència del 
món a part en què s'endinsa; no debades 
se'n diu Garbage City, la ciutat de la bros-
sa. Carretes d’ases (grisos de pols), pick ups 
o camions petits i mitjans, carregats fins a la 
bandera o ja buits, s’obren pas laboriosa-
ment en ambdós sentits. L’escàs horitzó és 
una corrua caòtica de vehicles i una boirina 
de polseguera, tot encabit en un congost 
d’edificis d’obra vista. A banda i banda 
del carrer, en un despullament total de ro-
tulació o de mobiliari urbà, sovint sense ni 
vorera, els habitants i els seus quefers. La 
pobresa sembla extrema i la promiscuïtat 
amb la brutícia absoluta. 
Arribem a un tram més ample; ens deturem i 
baixem. La calçada és una compacta capa 
de terra i detritus. Emprenem la nostra pe-
tita exploració en sentit contrari. L’element 
més visible són voluminoses saques de ràfia 
de color blanquinós. La riquesa, el prestigi, 
aquí, es deuen xifrar en aquests fardells.

De seguida ens topem amb una cara em-
pàtica i hi intercanviem impressions. Té po-
sat d’empresari. Ens explica que no tothom 
fa el mateix: hi ha qui recull la brossa, qui 
la selecciona, qui la processa i/o revèn com 
matèria primera: plàstic, cartró, paper, vi-
dre, roba, ferro, coure... Els homes fan la 
col·lecta, les dones el destriament; els in-
fants donen un cop de mà allà on fa més 
falta.

Tot organitzat
Seguim. L’olor, acra, de contenidor és om-
nipresent. Ara i adés, en la penombra dels 
baixos, es veuen màquines trituradores de 
plàstic i els seus atrafegats servidors. Ja 
amb caràcter més industrial, una premsa 
de cartrons: en surten paques ben lliga-
des i prestes per ser lliurades. Als terrats, 
amagats de les ires salafistes, hi ha els 
eficientíssims porcs recicladors de matèria 
orgànica...
Ara bé, l’activitat primordial ni pot ni sem-
bla ser altra que la tria. Això, i el mòdic 
preu que demanen els zabalins per fer la 
recollida, explicaria part del fracàs de 
les empreses que el govern egipci, amb 
1.500M de $ del FMI, i després de licitació 
internacional, va contractar el 2003 per as-
segurar la neteja a El Caire i a Alexandria 
per un període de 15 anys: dues espanyo-
les, Enser-GSI (de FCC) i Urbaser (Draga-
dos/ACS), una francesa i dues italianes. El 
servei havia de reportar-los 50M de $ a 
l'any, però la cosa ha anat pel pedregar: 

De fa temps se’ls anomena 
zabalins (de deixalla). Fa 

moltes dècades que són els 
escombriaries oficiosos del 
Caire. Fan més, però, que 
recollir: reciclen. La taxa 

de recuperació que atenyen 
és molt alta: fins al 85% (a 

Occident no superem el 30%). 
Es calcula que El Caire, 
amb els seus més de 20 

milions d'habitants, genera 
unes 10.000 tones de 

residus diaris, una part no 
negligible de les quals passa 
per les mans d'aquests bons 

drapaires.

ELS ZABALINS, 
REIS DEL RECICLATGE
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agró CIÈNCIA

Els homes fan la 
col·lecta, les dones 
el destriament, els 
infants donen un 
cop de mà allà on fa 
més falta.
El mòdic preu 
que els zabalins 
demanen per fer la 
tria, explica el fracàs 
de les empreses que 
el govern egipci 
va contractar per 
assegurar la neteja 
de El Caire.

marxa d'Urbaser el 2005 i d'Enser-GSI uns 
anys més tard, i previsió de no renovar con-
tracte a les altres.

Una victòria popular
El taló d’Aquiles de la implantació del 
nou sistema hauria estat el rebut del 
servei, afegit al del consum elèctric (molt 
subvencionat a Egipte). La gent trobava 
que havia de ser gratuït (o equiparable 
a la tradicional propina als zabalins). La 
nova taxa va ser denunciada i el Tribunal 
Constitucional la va declarar il·legal dos 
cops. De retruc els municipis van quedar 
privats de finançament per pagar les 
empreses i van començar a multar-les 
per suposats incompliments de contracte 
o deficiències en la qualitat del servei, a 
voler canviar o rescindir els contractes, a 
procedir a embargaments…
Altres inèpcies de l'administració local (com 
la retenció, durant mesos, dels camions d’es-
combriaries a l'aduana; els obstacles per 
instal·lar contenidors i papereres, la de-
mora en la cessió de terrenys per construir 
plantes recicladores, etc.), les reticències 

dels usuaris (que perceben com un fet de-
gradant baixar ells mateixos la bossa de 
deixalles fins al contenidor), les resistències 
de l’opinió mediàtica (que veia un greuge 
en que no fossin egípcies les empreses con-
tractades), i l'oposició dels zabalins que, ve-
ient com amb el nou servei perdien “mer-
cat” (fins a un 35%), el combatien (saqueig 
o robatori de contenidors, intimidacions als 
empleats, manifestacions, etc.), van acabar 
d'encallar la cosa. El resultat ha estat un 
cert buit de poder, i per tant una degra-
dació del servei. Per sortir del pas s’han 
provat fòrmules de col·laboració entre les 
empreses i els zabalins més formats, però 
la situació és lluny de ser satisfactòria, amb 
topades i acusacions creuades.

Guanys econòmics versus salut
El nostre petit periple no sé si permet gai-
res conclusions. Llegiré a internet que fa 
més de 25 anys que hi ha programes (a 
compte d'ONGs com Spirit of Youth o As-
sociation for the the protection of the Envi-
ronment) per proporcionar als zabalins con-
dicions de vida més saludables (les malal-

ties de la pell i l'hepatitis són un problema 
seriós) i més competitives (alfabetització, 
tècniques de reciclatge, compra de petita 
maquinària, facilitar el contacte amb els 
compradors de matèries primeres...), però 
la realitat al voltant nostre és encara ben 
miserable, tot i la insinuació d'un cert enri-
quiment “estratificat”. 

El reconeixement de l’ONU
M'assabentaré, també, que la tasca dels 
zabalins i llur economia submergida ha 
estat reconeguda pel Projecte Hàbitat de 
l'ONU com una de les millors pràctiques 
mediambientals de tot el món, pel fet de 
combinar un procés de millora mediambi-
ental en una gran ciutat amb el desenvolu-
pament socioeconòmic dels seus habitants. 
L'èxit d'aquest programa, es pot llegir, ha 
estat tan gran que experts de les Nacions 
Unides l'han reproduït en altres urbs com 
Bombai o Manila... Cert, la lluita per la su-
pervivència sempre té un costat heroic, i en 
aquest cas també digne i útil: paràbola i 
exemple en què inspirar-se? Potser sí.
uRamon Vilardell i Jover (text i fotos)

A vegades la ciencia popular ens dóna lliçons d’humilitat. La tasca dels zabalins i llur economia sub-
mergida ha estat reconeguda pel Projecte Hàbitat de l’ONU com una de les millors pràctiques medi-
ambientals de tot el món, pel fet de combinar un procés de millora mediambiental en una gran ciutat 
amb el desenvolupament socioeconòmic dels seus habitants.
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converses AMB ELS SOCIS

Júlia Díez i 
Gómez

Presidenta de DEMASAB Col•lectiu per a la Defensa del Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca, entitat molt 
activa, i sòcia de DEPANA des de fa un grapat d’anys, la Júlia Díez és una incansable lluitadora pel medi ambient 

que comparteix amb nosaltres la seva gran estima per la natura i llur compromís amb la seva preservació. 

“Si sabem mirar bé aquest espavilat còrvid, més enllà de l’estètica hi podrem veure fortalesa i saviesa, útils per anar 
per la vida”, afirma la Júlia sobre el seu ocell preferit, la garsa (foto dreta, Jordi Cebrian). 

La importància 
d’ESTIMAR

La trobo muntant plafons de les activitats 
del 2014 i preparant fotos que, sota el 

lema “Abans i Ara”, mostren intervencions 
de l’entitat, enllaçant amb el 25è 
aniversari. Transmet energia, convicció, 
estimació per la terra, pel seu poble. 
Amb contundència, però sense deixar de 
somriure ni un moment, deriva la conversa 
a temes més preocupants i propers com 
la contaminació, la salut pública, la mala 
gestió de recursos, l’educació ambiental, el 
territori, la sostenibilitat...

Júlia, tots tenim algun ocell preferit. 
Quin seria el teu? Doncs jo diría que la 
garsa. Em fas dubtar... Però si sabem mirar 
bé a aquest espavilat còrvid, més enllà 
de l’estètica hi podrem veure fortalesa i 
saviesa, útils per anar per la vida. 

No vas néixer al camp, veritat? Jo sóc filla 
casual de l’Eixample de Barcelona, però 
hi vaig arrelar fons. Van ser molts anys al 
Raval, i també al Baix Llobregat, a Sant 
Andreu de la Barca. Sóc una estimadora 
de tot el que m’envolta, de les vistes de 
Montserrat des del riu, de les persones que 
lluiten pel bé social, del meu gosset Xic, i 
de la Natura. 

Cal saber que la Júlia té una llarga 
trajectòria de lluitadora, des dels antics 

Comitès d’Empresa del Metall passant 
per la seva integració un temps a 
l’Ajuntament, les reivindicacions ciutadanes, 
les mobilitzacions ecologistes, l’educació 
ambiental, i el món excursionista i associatiu.

Parla’ns de DEMASAB. És una entitat 
que penso que ha fet moltes coses massa 
importants per deixar-les de banda. 
L’any 1992, entre d’altres, aconseguir 
que es fes el col•lector d’aigües residuals 
que es deixaven anar al riu; reduir la 
contaminació atmosfèrica de partícules 
totals al municipi, i ara ho estem intentant 
amb les de diàmetre petit, molt nocives. 
També estem treballant per aconseguir un 
clavegueram separat d’aigües pluvials, que 
ara es desborden amb les residuals i ho 
embruten tot, per disposar de l’anàlisi de 
les aigües dels pous de l’aqüífer que vam 
deixar de beure per la seva contaminació, 
per l’Agenda 21 local, etc.

Sé que també actueu als espais naturals 
del municipi. Sí, amb els companys 
excursionistes del Pi Tallat estem recuperant 
un espai de la riera de Corbera, al vessant 
de l’Ordal, on encara es manté el barb 
de muntanya. Volem que s’inclogui dins 
la Xarxa Natura 2000. Fem jornades de 
neteja de les ribes del riu i de descoberta 
de l’entorn.

I què en penses de l’educació ambiental, 
tal i com s’ha fet fins ara? La sensibilització 
ambiental és molt important. No s’ha de 
separar el coneixement de la bellesa de la 
Natura del valor de la salut humana, actual 
i futura. 

Pregunto a la Júlia per algun cognom, 
per un referent personal pel que fa a la 
defensa de la Natura. Ella, sense dubtar, al 
cognom li posa també nom: Joan Maluquer. 
Perfecte Júlia, tenim amics comuns! I reconec 
humilment que jo hauria d’informar-me més 
respecte a aquestes sigles inquietants de 
les quals ella, sense perdre l’optimisme, 
em parla amb tant de coneixement: del 
previsiblement totpoderós TTIP, del Registre 
PRTR-CAT ... 

Conversem sobre les moreres de la 
veïna plaça de la Font de la Roda, que 
probablement siguin centenàries, i pren 
nota per sol·licitar a l’Ajuntament la 
catalogació d’aquests arbres.
 
Júlia, ens pots suggerir algun darrer con-
sell? Mira, que caldria consumir més pro-
ductes de proximitat, i no parlo tant sols 
d’hortalisses. Per descomptat, res de trans-
gènics... i sobre tot, ESTIMAR (escrit amb 
majúscula, perquè així m’ho ha demanat) 
uJoan Cuyàs Robinson
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Sortir a la natura, ni que sigui només 
per esbargir-se, és una necessitat vital 

de la qual qui més qui menys ningú en 
pot prescindir, si les circumstàncies li ho 
permeten. La natura constitueix un àmbit 
inabastable per aprendre, per descobrir 
realitats ocultes que només afloren 
mitjançant una mirada més pregona, per 
compartir experiències i complicitats i per 
deixar-se embadalir per la grandiositat 
de les seves incomptables manifestacions 
biològiques. 

Fugides en massa
Prova indiscutible d'aquesta afirmació 
és la fugida massiva de ciutadans de 
les grans ciutats i de poblacions mitjanes 
i petites que es produeix cada cap de 
setmana de l'any i durant els períodes 
festius, amb destinació a algun dels 

diferents espais naturals de Catalunya. 
El govern de la Generalitat xifra en uns 
3 milions els visitants anuals d'aquestes 
àrees protegides, amb una despesa 
mitjana d'entre 20 i 50 € diaris, la qual 
cosa suposa un impuls econòmic molt 
important per a les poblacions del seu 
entorn. 

Els valors naturals, en perill
Bona part de les àrees naturals protegides 
pateixen tal afluència de visitants que, 
en determinats moments de l'any, sense 
voler-ho, podria posar en perill els valors 
naturals que atresoren i que havien 
justificat la seva protecció. 
Les xifres parlen per si soles: Collserola 
rep uns dos milions de visitants a l'any, 
el Montseny pot superar els set-cents 
mil, Aigües Tortes el mig milió i el Parc 

Natural de l'Alt Pirineu, ben allunyat de 
la metròpoli, s'enfila fins als dos-cents 
quaranta mil. Darrerament s'ha parlat als 
mitjans de comunicació dels problemes 
d'afluència massiva de gent a la 
muntanya de Montserrat –amb 2,2 milions 
de visitants a l'any–, amb la massiva 
presència de senderistes, escaladors, 
corredors, practicants del salt base, etc., 
i de com s'han incrementat les accions 
incíviques que provoquen l'erosió del sòl 
(veure requadre). El mateix es podria dir 
del Cap de Creus o del parc natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa. 

Accions per evitar-ho 
Davant d'aquesta tendència, la Conselleria 
d'Agricultura aposta per una gestió 
multifuncional com a eina per protegir 
aquests espais. I entre aquestes novetats 

ELS PARCS NATURALS: 

MOLTA GENT ...
I MENYS SUPERFÍCIE

Especial Parcs Naturals
Els espais naturals 

protegits de Catalunya 
estan patint un procés molt 
preocupant de deteriorament, 
i les darreres decisions 
polítiques, lluny d'esmenar 
aquesta lamentable 
situació, l'agreugen. El nou 
Pla Estratègic de Parcs 
impulsat per la Conselleria 
d'Agricultura, que preveu 
una reorientació dels usos 
d'aquests espais, ha provocat 
el rebuig de les entitats 
ecologistes catalanes. 
El mateix cal dir del 
decret de redelimitació 
dels parcs naturals, 
contra el que DEPANA ha 
presentat 19 al·legacions. 
Hiperfreqüentació de 
visitants, deixadesa, 
manca de mitjans tècnics 
i econòmics són només 
alguns dels greus problemes 
detectats en parcs tan 
emblemàtics com Montserrat 
i els Aiguamolls. 

Collserola rep uns dos milions de visitants a l'any, el Montseny pot superar els set-cents mil, Aigües Tortes el 
mig milió i el Parc Natural de l'Alt Pirineu, ben allunyat de la metròpoli, s'enfila fins als dos-cents quaranta 
mil. Darrerament s'ha parlat d'afluència massiva a la muntanya de Montserrat –2,2 milions de visitants a 
l'any–, amb la nombrosa presència de senderistes, escaladors, corredors, practicants del salt base, etc. El 
mateix es podria dir del Cap de Creus o del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
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El cas de Montserrat

La muntanya de Montserrat, amb la seva fisonomia única d’agulles 
amb formes capricioses, és un punt d’atracció per a moltes persones. 

A la muntanya hi coincideixen molts col·lectius que junts posen en risc el 
patrimoni natural.
Per una banda, els que podríem anomenar col·lectius històrics com 
ara els herbolaris, que ja han desaparegut, els excursionistes i els 
escaladors. Durant molts anys aquests col·lectius, poc nombrosos, 
eren agents actius en el manteniment dels camins i les balmes. Eren 
altres temps i, a més, tenien una altra filosofia. Per l’altra, hi ha 
nous col·lectius, com els que fan esports d’aventura (vies ferrades, 
barranquisme), amb vies i instal·lacions que han proliferat pertot 
arreu, i els que fan curses, com la Cursa de l’Alba i la Marató de 
Montserrat, Montserrat Skyrace, etc., per als quals la muntanya és un 
repte o un desnivell. Si hi sumem les persones sense experiència que 
hi van a caminar, i els turistes, tenim una massa difícil de compaginar 
amb l’objectiu d’un espai protegit.

Les afectacions a Montserrat
La freqüentació massiva planteja problemes importants, no sols a 
Montserrat sinó també en altres espais protegits, precisament per 
garantir el manteniment de la biodiversitat. 
u Erosió del sòl. Problema molt greu a Montserrat, accentuat amb 
les grans pluges del 2000. La majoria de les canals, tant pel trepig 
com per la tendència a fer dreceres, han perdut la major part del 
sòl i de la flora que les distingia.
uCalcigament. El trepig i la tendència a passar pels indrets llisos va 
eixamplant els camins.
uRarificació i eliminació d’espècies. La freqüentació és la causa 
principal de la rarificació de les espècies, sobretot vegetals, que 
sembla que no tinguin gaire importància en els plans de protecció. 
Les aus sí que reben més atenció, sobretot limitant l’escalada en el 
temps de cria.
uIntroducció de fauna. A Montserrat, la introducció de la cabra 
(Capra hispanica) ha estat perjudicial per a la flora. La proliferació 
d’aquesta població obligarà a controlar-la de forma contundent. La 
caça en els acotats públics és un negoci, però en el cas de Montserrat 
és més fàcil caçar una peça que recuperar-la.

Montserrat, un espai protegit... de què?
Els espais protegits estan pensats precisament per a això: preservar; 
i preservar vol dir controlar i limitar les activitats. Sembla que quan 
s’han plantejat noves activitats no s’ha tingut en compte l’impacte 
que podien tenir sobre el patrimoni natural. Per desgràcia, quan ens 
adonem que la natura se’n ressent, ja hem perdut un patrimoni que 
costarà molt de recuperar uJosep Nuet Badia

EL “BOOM” DE LES CURSES DE MUNTANYA
Només l’any passat, a tota Catalunya es van celebrar pel cap baix 
més de 600 curses de muntanya de diferents modalitats. Un cop d’ull 
ràpid a la pàgina www.runedia.es, permet veure com aquestes curses 
es fan sobretot entre els mesos de maig i setembre. 
De totes elles ens hem fixat en quatre parcs naturals dins dels 
quals se’n fan habitualment: el Montseny, amb 8 curses; Montserrat, 
amb 5; Sant Llorenç del Munt i serra de l’Obac, amb 8; i finalment 
Collserola, amb 11 curses. 
Normalment, per cada cursa les inscripcions ronden les 300 persones 
pel cap baix; a més a més, hi hem d’afegir que en un mateix dia 
se solen fer en un mateix lloc dues curses de diferent distància. Per 
tant, ens trobem en una situació en què determinats espais -sovint 
protegits- concentren molta gent que s’afegeix als usuaris ja existents, 
com ara caminants o ciclistes u
Toni Aparicio

>>> pretén afavorir accions de mecenatge i la cessió 
d'edificis per a l'ús d'equipaments i infraestructures. Per 
a les entitats ecologistes el que necessita Catalunya no 
és un nou Pla Estratègic de Parcs, sinó dotar de continguts 
les eines legals per garantir la preservació de les àrees 
protegides. I, pel que fa als equips de gestió, no necessiten 
"optimització", sinó un increment de dotació i una millor 
atribució de funcions per poder fer front als problemes 
del parc que gestionen. En aquest sentit, ha transcendit la 
intenció de la Generalitat de canviar la direcció d'alguns 
parcs naturals per substituir-los per directors professionals, 
"que treguin tot el potencial turístic dels parcs".

La crítica de DEPANA
Des de DEPANA es critica també el projecte de decret que 
retalla sense cap justificació i compensació les delimitacions 
dels parcs naturals. El passat 10 de desembre es publicà 
al DOGC l'edicte pel qual es donava publicitat al projecte 
que rectifica la delimitació dels espais d'interès natural 
PEIN. La nostra entitat, que ha presentat 19 al·legacions, 
lamenta que la major part d'aquestes redelimitacions no 
siguin altra cosa que pures retallades de llur superfície 
protegida. 
Dels 31 ajustos dels límits d'espais naturals inclosos en 
la Xarxa Natura 2000, només n'hi ha 7 que resulten 
adequats i es compensa la pèrdua amb una superfície 
igual o superior. En el cas de la resta, des de DEPANA 
considerem que s'hauria d'haver compensat igualment, no 
només en quantitat, també en qualitat. Lamentem que no 
s'hagi aprofitat aquesta modificació per ampliar espais 
o incloure'n de nous, com ara l'espai natural de Gallecs. 
Tot plegat palesa un cop més la manca de sensibilitat 
de l'Administració catalana envers la natura i els nostres 
espais naturals protegits u Jordi Cebrian i Junta de DEPANA

(Foto: Joan Maluquer)

CENTRALS
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El recent relleu al capdavant de la 
direcció del parc pot ser una mesura 

més en la qüestionable estratègia global 
de l'administració catalana de dotar d'un 
caire més economicista la gestió dels espais 
naturals, però també pot haver-hi influït la 
situació de debilitat en què es trobava el 
parc darrerament.

Fort descens d’aus aquàtiques
Un estudi de l’APNAE, que avalua l’evolució 
de la biodiversitat dels Aiguamolls des de 
la seva creació com a parc l’any 1983 
fins a l’actualitat, constata un fort descens 
tant del nombre total d’aus aquàtiques 
durant l’hivern com del nombre de parelles 
nidificants durant la primavera. El nombre 
de les hivernants, que assolí un màxim de 
25.000 d’individus el 1999, i de 20.000 el 
2002, ha baixat des del 2008 per situar-
se en només 4.000 individus el 2013. Els 
darrers dos anys la situació ha millorat 
sensiblement gràcies a la recuperació 
d'hàbitats aquàtics, i superant-se novament 
els 10.000 exemplars. L’única espècie 
aquàtica amb una tendència positiva des 
de 1983 és l'oca vulgar, la qual ha passat 
d'hivernant rara a tenir en l’actualitat una 
població de 400 exemplars a l'hivern.

Els ocells nidificants, encara pitjor
Més preocupant sembla la situació dels 
ocells nidificants, on l’estudi de l’APNAE 
constata que el nombre de parelles, per a 

una sèrie d’espècies estudiades, ha minvat 
molt en els darrers anys, per situar-se en 
165 parelles el 2013. La davallada de 
nidificants ha afectat totes les espècies que 
fan el niu a les llacunes i maresmes. 
És especialment greu pel parc la pèrdua 
d’espècies emblemàtiques com la polla 
blava, el bitó, la trenca o la mallerenga 
de bigotis. El bitó tenia 1 parella l’any 
1985, arriba a un màxim de 6 l’any 1995; 
a partir de 2006 és un nidificant irregular, 
amb 3 parelles l’any 2012 i cap parella 
l’any 2013. La polla blava comença a 
criar als Aiguamolls l’any 1990, després 
de la reintroducció, arriba a un màxim de 
55 parelles el 1994, manté una població 
nidificant estable fins el 2005 i, a partir 
d’aquest any, inicia una tendència negativa 
i desapareix l’any 2013. La trenca tenia 
2 parelles el 1984, arriba a un màxim de 
17 parelles el 1990, manté una població 
nidificant estable amb 6-12 parelles fins 
el 2000, i desapareix el 2002. Una de 
les poques espècies amb una tendència 
positiva des de 1983 és el gaig blau, amb 
19-25 parelles des de l’any 2006.

Possibles causes 
Aquesta situació pot ser atribuïda a errors 
comesos en la gestió i en la retallada de 
recursos. Segons el president de l’APNAE, 
les batudes controlades de daines i porcs 
senglars que s’han dut a terme en els 
darrers anys, quan tot just comença l’època 

de cria, podrien haver perjudicat la 
població nidificant. Segons un estudi recent, 
el porc senglar seria una de les causes de 
la davallada de la biodiversitat, doncs 
s’alimenten tant d’aus aquàtiques com d’aus 
que nidifiquen a les llacunes. La publicació 
a La Vanguardia de la informació sobre 
aquest estudi ha posat més llenya al foc. 
L'autora de l'estudi, la investigadora Carme 
Rossell, afirma que un sol senglar pot 
arribar a consumir 64 ocells a l'any, i que 
en 142 estómacs de senglars analitzats no 
només s’hi trobaren ous i pollets, sinó també 
ocells adults capturats en ple estiu.

Altres opinions
Tanmateix aquestes informacions foren 
qüestionades públicament, entre d'altres 
per l'ornitòleg gironí Àlex Ollé, on lamenta-
va l'agosarada extrapol•lació de les dades 
obtingudes, com ara que només 20 sen-
glars poden acabar devorant fins a 300 
ocells aquàtics en un mes. Es pregunta si el 
que aprofitarien els porcs salvatges no se-
rien restes de cadàvers o animals malferits 
trobats a les maresmes, i que puguin captu-
rar ànecs i altres ocells aquàtics capacitats 
per volar.
Altres factors que podrien influir en 
la pèrdua de biodiversitat inclouen la 
contaminació de l’aigua i l’aire, la reducció 
de la disponibilitat d’aliments, l'explotació 
ramadera i l’augment de l’activitat humana 
als Aiguamolls u Pere Plans (text i foto)

Especial Parcs Naturals

ELS AIGUAMOLLS, AL PUNT DE MIRA

En els darrers anys la gestió del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà ha rebut severes crítiques des de determinats sectors 
dels moviments ambientalistes a casa nostra, inclús d’associacions tan properes i involucrades en el parc com és l’Associació 
d’Amics del Parc Natural (APNAE).

S’apunta el porc senglar com una de les causes de la davallada de biodiversitat, però és un aspecte polèmic.

CENTRALS
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Com va la teva creativitat? Estic on fire! 
Havia entrat en una etapa on em costava 
fer cançons i des de fa uns mesos és com si 
hagués trobat una veta que m’estimula de 
nou. És una sensació molt agradable saber 
on ets, sentir que vas a alguna banda. El 
resultat final espero que sigui aquest disc 
d’homenatge al cantautor que preparo 
per a la tardor, un retorn al Roger Mas de 
només la veu i la guitarra què, després 
d’altres projectes més poblats, enyorava.

Algun fil conductor en especial? No. És 
un treball sense condicions, ni temàtiques, 
ni d’estil, ni de res. Aquí està la gràcia. 
Llibertat total. Potser un parell de poemes 
musicats, alguna versió... On la veta em 
porti, com si no hagués d’ensenyar-ho al 
públic. He aconseguit alliberar-me de 
l’autocensura en el moment de crear, i del 
dubte de si agradaré o no. 

Estàs còmode, doncs, en la teva pell de 
músic? No sóc qui hagués volgut ser, però 
amb els anys vaig aconseguint ser qui vull 
ser en cada moment, estar més d’acord 
amb mi mateix. De jove em perdia l’absolut, 
confonia el món de les idees amb la realitat 
i volia que les coses fossin radicalment 
d’una manera determinada. La flexibilitat 
que vaig adquirint m’ensenya que l’absolut 
és un destí cap al qual caminar, però no un 
lloc d’estada en sí mateix perquè seria la 
mort. Això em relaxa i paradoxalment fa 

que estigui més a prop d’aquelles utopies i 
que tot flueixi millor.

Has escrit algunes de les cançons que 
més hauré escoltat en la vida, i sempre 
m’han cridat l’atenció els d’escenaris de 
natura que hi ha: “La dansa de la serp”, 
“Dos falcons”, “Tinc un blau brut d’abril 
eixut”, “L’home i l’elefant”... Tants! És 
que des de nen m’hi he sentit molt lligat 
i la visc com un refugi. Segur que ser de 
Solsona hi té molt a veure. És una comunitat 
petita, on la pressió sobre l’individu i com 
s’han de fer les coses o no, és molt gran. 
Que sigui una comarca tant envoltada de 
natura i deshabitada en la seva major 
part, facilita que en cinc minuts a peu 
puguis escapar-te d’aquesta pressió i et 
trobis enmig d’un bosc.

Allà t’hi sents reconfortat. És que la 
natura té menys capricis que la gent. Amb 
ella no s’hi pot negociar. Amb les persones 
tens l’esperança d’entendre-t’hi, de trobar 
un punt d’apropament, i el fracàs et 
genera frustració. O sigui: sempre ets en 
terreny incert. En canvi, el medi és radical: 
si fa sol, fa sol, i si estem a 7 sota zero és el 
que hi ha. Sense culpables. Em resulta molt 
tranquil·litzador.

Per això escrius: “Treu-te la roba, estira’t 
a l’herba... Dalt a muntanya, el neguit 
s’aquieta i dorm”. Aquesta és “El rei de 

ROGER MAS

Entrevisto en Roger Mas el primer 
dia de la primavera en una llibreria 

del barri de Sant Antoni, just un matí 
després d’un concert al Born que tothom 
dirà que va ser un èxit. 
Un més dels que el cantautor solsoní de 
les lletres surrealistes i la veu de vellut 
va recollint en una carrera musical que 
ja comença a ser llarga, i en la qual les 
pinzellades de natura han estat sempre 
presents com un signe d’identitat. 
Tatuatge indeleble que, per més que es 
vulgui esborrar o vestir, seguirà allà, 
pigmentat en la primera pell de tot allò 
d’on venim i que som, perquè forma part 
de l’imaginari més íntim que habita, 
amagat o no, en cadascun de nosaltres.

al NATURAL

“VISC LA NATURA 
  COM UN REFUGI”

Per Duaita Prats

l”La natura té menys capricis 
que la gent. Amb ella no 
s’hi pot negociar. Amb les 
persones tens l’esperança 
d’entendre-t’hi, de trobar un 
punt d’apropament, i el fracàs 
et genera frustració. En canvi, 
el medi és radical: si fa sol, fa 
sol, i si estem a 7 sota zero és el 
que hi ha. Sense culpables. Em 
resulta molt tranquil·litzador”.

l”M’agrada anar a llocs on 
durant molt de temps no hi 
passa ningú i comprovar els 
seus canvis al llarg dels anys. 
Elaboro imatges mentals dels 
arbres i de la vegetació, i en 
controlo l’evolució amb la 
perspectiva dels anys. Són 
pensaments i hàbits molt 
meus”.
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les coses” i parla d’una fugida, sí; cap a la natura alliberadora. 
La vaig escriure a Gósol. En tinc moltes d’indrets salvatges! Fins i 
tot vaig fer un vídeo clip del dp on directament plantava el sofà i 
la tele enmig d’un bosc com si fos a casa. Ara sé que no ho podria 
ser per sempre: és el lloc on anar a llepar-me les ferides per 
després tornar al nostre formiguer.

I ho fas sovint? No tant com abans. Però necessito del tot saber 
que és allà. No podria viure en un lloc on no la sentís a prop! 
Sobre tot determinats paisatges que tinc fixats des de petit. Ara, 
per dinàmiques adquirides els darrers anys no m’hi relaciono tant 
com ho feia. Em passava hores perdent-m’hi.

Potser la sequera creativa que t’ha afectat la provoca aquest 
distanciament. De fet, si hi penso... La veta que deia la vaig 
trobar arran d’una anada un dia de tardor a mirar bolets. Vaig 
aprofitar una hora tonta que em quedava lliure per anar a un 
paratge que ningú coneix, on pots estar completament sol. Una 
simple horeta i en arribar a casa ja vaig notar que tot començava 
a circular d’una altra manera. 

Meravellós! Sí, hauré de recuperar els vells costums! Ja ho diuen 
els japonesos que deu minuts enmig d’un bosc tenen un efecte 
desbloquejador. A mi, ja ho dic a la cançó, em treu el neguit. Vaig 
a llocs on durant molt de temps no hi passa ningú i comprovo els 
seus canvis al llarg dels anys. Elaboro imatges mentals dels arbres 
i de la vegetació, i en controlo l’evolució amb la perspectiva dels 
anys. Són pensaments i hàbits molt meus.

Tens bon sentit de la orientació. És que memoritzo els mapes 
topogràfics abans de dormir. Em fascinen les cartografies des de 
petit, quan comprava els mapes de l’exèrcit. Ara ja són els de 
l’Institut cartogràfic o el Google earth. Tot això ho retinc i llavors 
busco sobre el terreny un punt elevat i comparo. M’agrada molt 
fer-me la composició d’on soc i situar-ho tot. Perdre’m per camins 
on fa temps que no hi passa ningú. El paisatge canvia i es revela 
deixant les carreteres i endinsant-te només una mica en un àrea 
més feréstega. El territori es coneix de veritat anant a peu.

Amb Solsona com a referència del teu petit país. Els xipelles som 
uns grans desconeguts pels catalans. Els que baixem d’Andorra, 
Tuixent, Santa Coloma de Queralt... El meu avi deia “en aquest 
país de Solsona”. I jo prefereixo no anar gaire més enllà. Mira 
sinó què passa: condueixes per la Cerdanya i de cop on hauria de 
dir “La Guingueta d’Ix” hi posa “Bourg-Madame”. T’has saltat una 
frontera i mentre la terra et crida que això és casa teva, tota la 
resta ho contradiu: els rètols, les cases, els balcons, les finestres, la 
gent... Ho visc com un drama i no vull pensar-hi gaire. Per això el 
meu marc referencial és molt petit i és humà: el Solsonès i poc més 
com a espai, i en un altre àmbit la nostra parla pròpia.

I com la veus aquesta terra de Solsona i més enllà? Tot en 
general ho veig bastant perdut. Perquè les coses canviessin 
radicalment hauríem d’assumir renúncies i sacrificis que no crec 
que la majoria estigui o estiguem disposats a fer. Per això confesso 
que més m’estimo no pensar-hi gaire, perquè em desmoralitzo. 

Contràriament al que em passava abans, fujo del “no” i de la 
lluita, estic més receptiu al positivisme i a l’alegria. És com em sento, 
afegit a que la força l’he de gastar en altres temes personals.

Intueixo que fas una fugida per autoprotecció. És que hi ha 
massa coses que no m’agraden! Jo on estic bé és on no es percebi 
cap element aliè a l’entorn original. Com a molt, que el que vegi 
estigui fet amb matèria prima de l’indret: pedres, teules… Tot 
integrat en la seva paleta de colors. Catalunya urbanísticament 
és tant i tant lletja! Les noves construccions que s’han fet durant 
dècades són espantoses, antiharmòniques, no lliguen amb res, ni 
entre elles moltes vegades. Em fa mal.

Per tant, assumeixo que la destrucció del paisatge seria 
l’aspecte ambiental que més t’afecta. I tant. Moltíssim! Per això 
intento no mirar, no adonar-me de la seva evolució negativa, no 
sortir a comprovar-ho, no pensar-hi. Però ja veus que si em burxes 
una mica torna a revelar-se. És que jo voldria viure al jardí de les 
delícies u

QÜESTIONARI BREU

l”Els xipelles som uns grans desconeguts pels 
catalans. L’avi deia “en aquest país de Solsona”, 
i jo prefereixo no anar gaire més enllà. Mira sinó 
què passa: condueixes per la Cerdanya i de cop on 
hauria de dir “La Guingueta d’Ix” hi posa “Bourg-
Madame”. Mentre la terra et crida que això és 
casa teva, tota la resta ho contradiu. Ho visc com 
un drama i no vull pensar-hi gaire”.

El Forat de la Bòfia, avenc càrstic incrustat a les fantasies d’en Roger Mas, és un pou 
natural al massís del Port del Comte. El gel de les nevades hivernals s’hi conserva tot 

l’any, i antigament era aprofitat pels traginers que el transportaven cap a les ciutats 
de la plana embolicat amb sacs i sàrries (foto: Simon Joan - wikicommons)

UN SOMNI IMPOSSIBLE Fer d’eremita. Ara ja és impossible perquè

al NATURAL
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EL CANAL DE NICARAGUA
"El futur de la humanitat es veurà beneficiat amb aquest canal". 
Aquestes van ser les paraules grandiloqüents pronunciades 
pel president de la companyia xinesa HKND, Wang Jing, en 
la inauguració oficial de la primera pedra del futur Canal de 
Nicaragua. A les que el president nicaragüenc Daniel Ortega, en 
el mateix to de solemnitat, va respondre: "Vostès són benvinguts 
a Nicaragua". 
Aquest canal, cridat a esdevenir una alternativa vàl·lida al de 
Panamà, tindrà una longitud de 278 km, una profunditat de 
30m, i una amplada màxima de 530m, i s'endinsarà en un tram 
llarg al bell mig del llac de Nicaragua. El megaprojecte està 
valorat en 50 mil milions de dòlars, però ni l'empresa xinesa ni 
el govern nicaragüenc han explicat d'on sortiran els recursos. 
En canvi l'impacte ambiental es preveu catastròfic. Es creu que 
més de 200 mil persones, incloses moltes comunitats indígenes, 
es veuran afectades per desplaçaments forçats, i les organit-
zacions ambientalistes consideren que el dens trànsit navilier 
ocasionarà un dany irreparable als ecosistemes u 

ALZINA SURERA PROTEGIDA AL RIPOLLÈS
L’ajuntament de Ribes de Freser s’ha compromès a declarar 
“Arbre d’Interès Local” una surera que creix al terme de Ven-
tolà. L’interès d’aquest arbre –que arriba a ser centenari– rau 
sobretot en el fet que deu ser l'única surera que creix a 1.200 
m i en una zona allunyada de la seva distribució natural. El 
company Artur Degollada va descobrir-la per casualitat, ja que 
es troba just al costat de la carretera que puja a Ventolà, i 
estranyar molt pel seu port i ubicació, va escriure directament a 
l’ajuntament per demanar-los si 
ja la tenien “controlada”, i que 
la protegissin per estar en tan 
singular ubicació. 
La resposta del consistori va 
ser molt positiva, i ens fa pen-
sar que val la pena emprendre 
accions com aquesta a títol in-
dividual. La natura es mereix 
sempre tota la nostra atenció u

EL DIABLE DE TASMÀNIA
El diable de Tasmània (Sarcophilus harrissi), mamífer marsupial 
australià, pateix un tumor cancerós bucal que l’impedeix men-
jar i el fa morir de fam. Aquest tumor ha fet disminuir en menys 
de 20 anys la població salvatge de diables en un 80%, fet 
que fa pensar als científics que en cincs anys aquesta espè-
cie es podria extingir en estat salvatge. No sembla existir cura 
coneguda i tots els esforços se centren en poder mantenir una 
població sana en captivitat. S’apunten com a possibles causes 
d'aquest “càncer infecciós” l’elevada consanguinitat i una su-
perfície d’hàbitat reduïda u

DISSENYS PER A CADA DIA PENSANT EN EL MEDI
És un pas cap a un món més curòs amb el medi, que la tendèn-
cia d’investigadors i dissenyadors que busquen solucions d’ús 
domèstic amb caire ecològic, trobi també el seu lloc en exposi-
cions de vanguarda com la que fins el 16 de maig es pot veure 
al Museu del Disseny de Barcelona, a la Plaça de les Glòries. 
A la mostra “Disseny per viure. 99 projectes per al món real”, 
comissariada per Oscar Guayabero, hi ha enginys de tots tipus, 
però destaquem els de l’àmbit “Disseny i sostenibil·litat”: des 
d’endolls solars que s’adhereixen directament als vidres, a cui-
nes que recullen el calor de la radiació, lavabos que reciclen 
directament l’aigua per destinarla al wc, o una urna funerària 
biodegradable.
Tots els projectes estan comercialitzats o s’estan produint, i es-
perem que la seva demanda faci que ben aviat puguin incor-
porar-se a la vida quotidiana a un preu assequible per a les 
nostres butxaques u 

CREUERS I CONTAMINACIÓ
HFO (heavy fuel oil) és el residu que queda al destil·lar el pe-
troli. Semblant al quitrà, pasta viscosa i plena de productes 
incombustibles, més conegut com a “chapapote”. Conté 4000 
vegades més sofre que el gasoli i, al ser un residu, és molt barat 
(0,3€/kg) i tots els grans vaixells l’utilitzen com a combustible 
dels motors propulsors i auxiliars (electricitat, calefacció, bom-
bes d’aigua, etc.), aprofitant que no hi ha legislació que ho eviti 
(MARPOL 73).
Els vaixells contribueixen globalment amb un 2% a les emis-
sions globals de CO2, un 13% del òxids nitrosos (NOx) i un 
6% en sulfurs (SOx). A nivell local, els creuers de plaer són els 
de major impacte, ja que voregen la costa i, sobretot al fer 
port, no apaguen els motors auxiliars, per continuar operant 
com a hotels flotants. A la majoria de ports europeus no es po-
den connectar a la xarxa terrestre o cold ironing, bàsicament 
per problemes d’estandarització i normatius.Cada creuer con-
sumeix uns 6000l/h de combustible i s’estima que contaminen 
com 300.000 cotxes. 
Barcelona va allotjar 800 creuers l’any 2012, o sia 3 per dia 
de mitjana. Al ritme actual, la contaminació per creuers supe-
rarà la terrestre cap al 2020 u
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especial ASSEMBLEA

Dissabte 22 de març fa un dia grisot i trist 
a Barcelona, amb pluja forta a primera 

hora. No serien les millors condicions per 
sortir d'excursió, però sí en canvi per assistir 
a una Assemblea anual, i així ho van creure 
la vintena de persones, més la representant 
de l'empresa auditora i 10 vots delegats, 
que van participar en l’Assemblea 2015 
de la nostra entitat. Podeu consultar-ne 
l'acta tot dirigint el prec a DEPANA, i en 
aquestes línies us fem un tast dels aspectes 
més rellevants.

Situació econòmica
En absència de la presidenta i el vicepresi-
dent de DEPANA, tots dos amb problemes 
de salut, i esperant la seva ràpida recu-
peració, presidí l'acte el secretari general, 
Xavier Torrents i el vicepresident segon, 
Francesc Espinal. 
La representant de l'empresa auditora, Eli-
senda Clavera –DEPANA fa una auditoria 
dels seus comptes cada any–, va comentar 
la situació econòmica de DEPANA, que es 
caracteritza per una baixada d'ingressos,  
una lleugera pèrdua de socis, i el manteni-
ment de despeses per serveis professionals, 
assegurances, despeses bancàries, etc. No-
més la devolució dels rebuts impagats, per 
exemple, té un cost de fins a 2700 € anuals, 
imposat pel banc, que caldria renegociar 
a la baixa. 
També es proposa cercar patrocinadors 
privats per actuacions i activitats concretes. 
Puri Canals afegeix que s'haurien de trobar 
uns mínims ingressos per donar tranquil·litat 
financera a l'entitat. El balanç de comptes 
queda aprovat per unanimitat, i de fet tot 
i cada un dels punts assoleixen el mateix 
acord. 

Memòria d’actuacions
Tot seguit es fa un repàs de la Memòria 
d'actuacions de l'any 2014 que es perllonga 
més d'una hora i mitja. Eva Yus comenta 
les campanyes del Pas de l'Estret, la que 
es va portar a terme per frenar la Bulli 
Foundation a la Cala Montjoi –en estreta 
col·laboració amb l'entitat IAEDEN–, la 
campanya en defensa dels ocells fringíl·lids, 
la participació en la coordinadora catalana 
Tanquem les Nuclears o bé la campanya 
de l'àmbit de protecció dels animals, amb 
l'assoliment de l'acord que permet viatjar 
amb mascotes en el transport públic urbà 
de Barcelona. 
Al delta del Llobregat el volum de 
feina continua sent ingent, per l’enorme 
quantitat de projectes que amenacen 
els valors mediambientals del delta; per 
sort, DEPANA compta amb un bon equip 
que molt meritòriament tracta de fer-
li front. S'han presentat al·legacions a 

la modificació del Pla especial del Parc 
Agrari, al Pla Director Urbanístic dels 
àmbits d'activitat econòmica del Delta del 
Llorbregat, a l’ARE de l'Eixample sud del 
Prat, o al projecte dels nous accessos 
ferroviaris i viaris al port de BCN, entre 
d’altres, a més del censos, recorreguts i 
activitats de divulgació i sensibilització, 
com ara l'exposició fotogràfica itinerant 
El Delta del Llobregat, tan excepcional com 
desconegut.

Acció ambiental en molts fronts
L'alt gruix de neu als Pirineus la temporada 
passada ha dificultat el seguiment de la 
població d’óssos, que porta a terme un 
col·laborador de DEPANA i membre de la 
junta directiva. Es comenta el lamentable 
espectacle que va suposar la mort del 
cadell d'ós Ausseta, a causa de la barroera 
manipulació de què va ser objecte, i la 
mort per accident d'un ós mascle que 
estava cridat a esdevenir el nou mascle 
dominant. Teresa Sabater proposa revifar 
el projecte de Pirineus Vius, i Jordi Gimisó, 
com a representant de l'entitat a Collserola, 
comenta la necessitat de crear un grup de 
voluntaris interessats en col·laborar en la 
preservació d'aquest parc, afectat per una 
enorme afluència de visitants, on es fan 
activitats massives de tota mena, com ara 
curses, caminades, ciclisme, etc. 

Un munt d’activitats per a tots
Jordi Cebrian fa un repàs de les diferents 
activitats portades a terme durant l'any, 
que inclou 26 sortides, un curs i 7 xerrades, 
amb una notable participació. Xavier 
Torrents, com a representant del GAF, 
comenta l'acord amb Ferrocarrils de la 
Generalitat per impulsar un tractament més 
sostenible en les actuacions forestals que 
es fan als marges del traçat ferroviari. 
Eva Yus explica al seu torn el nou pla de 
voluntariat, i Puri Canals fa un repàs de les 
diferents reunions a escala internacional on 
ha representat a DEPANA, inclosa la reunió 
de la MedPan celebrada a Tirana, capital 
d'Albània, on també va estar present la 
presidenta de l'entitat, Marta Gumà. Es 
va lamentar de l'alt índex d'incompliment 
dels compromisos de protecció del medi 
ambient en el qual incorren tant el govern 
de la Generalitat com el de Madrid.
Un cop debatuda i aprovada la memòria 
d’actuacions i econòmica, es fa una breu 
pausa, amb refrigeri inclòs, fonamentalment 
a base de productes d’agricultura 
ecològica.

Pla d’actuació 2015
Un cop entrats ja en el Pla d'actuació per 
a l'any 2015, Lluís Toldrà, com a tresorer, 

comenta la previsió econòmica, que obliga 
a continuar limitant les despeses però 
puntualitzant que “no és objectiu de l'entitat 
fer superàvit", al qual remata Puri Canals: 
"Som una entitat sense afany de lucre, però 
també sense afany de pèrdues". 
Acte seguit, com a mesura per eixugar 
pèrdues es parla d'incrementar el preu 
de les sortides i els cursos. No es preveuen 
ingressos extraordinaris i es volen 
mantenir les quotes en les activitats de 
representativitat internacional.

Algunes propostes
Per la seva banda, Joan Maluquer 
introdueix informació sobre la preocupant 
notícia de la pretensió d'Endesa de 
reprendre el projecte d'una presa a 
Mont-rebei -de la qual parlem en aquesta 
revista-, sobre el Pla de districte fluvial 
de Catalunya, la Llei Litoral catalana, 
davant la qual DEPANA hauria de tenir 
una postura ferma, i finalment la Llei de 
Territori, que afecta de manera directa 
als aspectes urbanístics. 
S'han establert processos de participació 
i considera que per a DEPANA pot signifi-
car un estímul participar en els Plans d'Es-
tructura Urbana (PEU), i aposta per la cre-
ació d'una figura d'espais d'interès local, 
que involucri a persones sensibilitzades i 
dinamitzi la tasca dels socis sobre el ter-
ritori, tot revaloritzant els espais de pro-
ximitat que estan fora de les grans àrees 
protegides.
Antoni Plans explica les reunions del Pa-
tronat del Parc d'Aigües Tortes i l'amenaça 
que suposa el projecte de recreixement 
de l'estany Gento.

L’Agró Negre
Quant a la nostra revista, publicada amb 
normalitat el 2105 (edició quatrimestral 
en paper amb la potència de continguts 
habituals, enviada gratuitament al domicili 
dels socis), sorgí la proposta de facilitar a 
aquells que així ho desitgin la possibil·litat 
de rebre’n l’edició en digital.

Reflexió final
És objecte de comentari general el procés 
de desmantellament que ha patit el 
moviment ecologista català i l'obligació 
de DEPANA de seguir al peu del canó, 
perquè en determinats fronts, la feina 
de defensa de la Natura que porta a 
terme la nostra entitat no la farà ningú, 
i aquesta quedarà absolutament en mans 
dels depredadors habituals.
La reunió es clou pels volts de dos quarts 
de tres. Ha estat una assemblea tranquil·la 
i val a dir que amb un punt d’optimisme, 
malgrat els temps que corren.u DPN

ASSEMBLEA GENERAL DE DEPANA 2015
És objecte de comentari general el procés de desmantellament que ha patit el moviment ecologista català i l’obligació de DEPANA 
de seguir al peu del canó, perquè en determinats fronts, la feina de defensa de la Natura que porta a terme la nostra entitat no la farà 
ningú, i aquesta quedarà absolutament en mans dels depredadors habituals.
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Molts cops no cal allunyar-se massa de 
casa per descobrir paratges mag-

nífics. Si ‘casa’ és la ciutat de Barcelona, 
està clar que pocs barcelonins han estat 
mai a Sant Pere de Reixac, una esglesie-
ta aturonada que es veu en sortir o entrar 
a la ciutat, per l’autopista, a l’altre costat 
del Besòs. Meticulosament organitzada 
pel nostre guia, en Romà Rigol, la darre-
ra sortida de DEPANA de finals de 2014, 
els 14 participants vam explorar aquest 
espai a l’obaga de la Serralada de Mari-
na. El guia ens va animar a fixar-nos bé en 
els diferents trets d’un paisatge periurbà, 
sotmés a no poques pertorbacions com ara 
incendis més o menys severs, explotació fo-
restal, pedreres i un aprofitament industrial 
molt intens a la seva vora. Ara, tanmateix, 
hi descobrim unes fondalades ombrívoles i 
fresques on creixen els verns i els gatells, 
prosperen falgueres ufanoses Polystichium 
setiferum que ens transporten a un paisat-
ge d’aparença gairebé tropical, més tot un 
seguit d’espècies pròpies d’ambients de ri-
bera i de bardisses humides, com ara la ve-
rinosa sarriassa, les aromàtiques tarongina 
i rementerola, les esfilagarssades cues de 
cavalls o bé una malvàcea força singular, 
l’òlbia Lavatera olbia. 

Èxit de participació al cens d’ocells
El dissabte 17 de gener complim amb la 
5a edició del tradicional cens d’ocells hi-
vernants assolint un èxit de participació: 30 
persones distribuïdes en 7 equips, convo-
cats conjuntament per DEPANA, SOS Delta 
i la delegació catalana de SEOBirdlife. Es 
censen un nombre record d’espècies, 97, 
de les quals cal destacar la cigonya negra, 
el martinet ros, el morell xocolater, l’agró 

blanc, una dotzena de torlits o la boscarla 
mostatxuda.

Caminant sobre raquetes a la neu
El cap de setmana següent la neu és la 
protagonista. La tradicional caminada 
sobre raquetes, en la qual participen 13 
persones, permet descobrir un bon grapat 
de rastres de mamífers, siguin petjades de 
daina, cabirol o llebre, o bé femtes, pinyes 
mossegades o escorces de pins rosegades. 
Amb neu pols, la caminada des de Son del 
Pi fins al refugi del Pla de la Font va re-
sultar molt agradable. L’endemà es va fer 
l’ascens a un cim proper amb observacions 
de fauna molt remarcables, com ara el 
trencalòs, l’àguila daurada o els agosarats 
trencapinyes; i alguns membres del grup 
van poder veure d’esquitllentes una galli-
na fera dins del bosc. L’expedicionària més 
jove va enregistrar la sortida en un vídeo 
molt engrescador.  

Per eradicar el miraguà
Quinze esforçats participants aconseguiren 
arreplegar no gens menys de 4 m3 de res-
tes vegetals en l’activitat forestal del dia 
14 de febrer a la pineda de Gavà. L’en-
filadís miraguà de jardí va ser la planta 
més arrencada, però també es van poder 
eliminar alguns exemplars de la robusta 
Cortaderia o el Pittosporum i, fins i tot, es 
van fer dos sacs de brossa ordinària amb 
deixalles diverses. 
Observant el falcó peregrí
Un falcó pelegrí aturat a una de les xe-
meneies de l’antiga central tèrmica de 
Sant Adrià, observat còmodament amb 
el telescopi des de l’estació de tren. Amb 
aquesta privilegiada observació s’obrí la 

passejada pel tram final de la riba del 
Besòs, el dia 15 de febrer, una activitat 
que DEPANA organitza per segon any, en 
col•laboració amb l’Àrea Metropolitana de 
BCN i sota l’expert guiatge del biòleg Xa-
vier Larruy. Els 18 participants gaudiren 
d’altres observacions d’ocells, com les ga-
vines corsa i capnegre, els corbs marins, els 
bernats pescaires o el blauet, fins arribar a 
les quaranta espècies. És un fet remarcable 
veure tants ocells en un espai suburbà, no 
fa gaire anys molt deprimit, envoltat d’in-
fraestructures i antigues àrees industrials, i 
amb una pressió humana molt forta. Ara hi 
trobem un parc fluvial, visitat per molts ciu-
tadans, sovint amb bicicletes, però encara 
molt vulnerable per aquesta hiperfreqüen-
tació, per la contaminació i per diferents 
projectes urbanístics a tocar, inclòs un pont 
de vianants a la desembocadura o un com-
plex d’ habitatges de luxe.

La font de Santa Eulàlia
Aprofundir en el coneixement de la natu-
ra més propera mitjançant una autoguia. 
Aquesta fou l’experiència de la qual vàrem 
poder gaudir els 15 participants en la ruta 
circular per la zona de la font de Santa 
Eulàlia a Collserola, el diumenge 22 de 
febrer. En un recorregut d’uns 3 km, amb 
uns 8 punts d’aturada, permetia als par-
ticipants analitzar les diferències entre les 
dues espècies de pins presents, el pi pinyer 
i el pi blanc, identificar les nombroses plan-
tes al•lòctones, i també les primeres plantes 
florides, borratxes, ginestes, etc. Una ex-
periéncia molt participativa, que s’enriquí 
amb els suggeriments dels assistents.
Com també la de dissabte 28 de març, 
feta en col•laboració amb l’entitat local 

ACTIVITATS del 1er trimestre

Indrets molt propers a 
la ciutat de Barcelona, 
com ara Sant Adrià, 
Montcada, Abrera o 
Gavà i altres de molt 
més llunyans, com el 
Pallars, constitueixen 
els escenaris on 
DEPANA ha aprofundit 
en la descoberta de la 
Natura al llarg d’aquest 
trimestre.

DESCOBERTA DE NATURA A 
TOCAR DE LA GRAN CIUTAT 

El Llobregat per Abrera 
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ACTIVITATS del 1er trimestre

ANDA d’Abrera. Va ser una caminada al llarg 
d’un tram de la riba del Llobregat amb una 
vintena de persones, observant ocells aquàtics 
i de ribera i analitzant les actuacions de millora 
per part d’aquesta entitat. També vam visitar la 
interessant ermita preromànica de Sant Hilari.

Les 7 fonts del turó de Montcada
El turó de Montcada, que hem vist innombrables 
vegades sortint o entrant de la ciutat de 
Barcelona pel nord, amaga tresors i curiositats 
prou destacables que mereixen ser conegudes. 
Sorprèn d’entrada per la seva magnitud, que 
no és pas fàcil d’imaginar tot passant, i per la 
seva riquesa geològica i botànica. 
Malgrat que actualment només se’n explota una 
petita part, els rastres de la intensa activitat 
minera de tants anys han deixat la muntanya 
escapçada en una bona part i actualment 
es fan treballs de recuperació més o menys 
reeixits. Els 16 participants de la sortida de 
l’1 de març, sota el guiatge del Joan Cuyàs, 
gaudiren amb les particularitats geològiques 
d’aquesta muntanya tan ignorada, coneguda 
també com la muntanya de les 7 fonts, doncs 
curiosament conserva encara fonts vives que 
recullen l’aigua de pluja que es filtra per les 
esquerdes de la roca calcària i que brollen 
gairebé tot l’any, aprofitada per molts 
habitants de la rodalia que hi pugen per omplir 
garrafes en una curiosa processó improvisada. 
La vegetació, de pins i alzines amb taques de 

roureda, amaga algun tresor botànic, com la 
robusta Opopanax chironium i són freqüents les 
magnífiques orquídies Barlia robertiana, que ja 
trobàrem florides. 

La Verdinada del nostre barri de Gràcia
A la Verdinada, festa del barri de Gràcia de 
Barcelona, on hi tenim la seu, voluntaris de DE-
PANA col•laboraren per replantar plançons 
de roure, alzina i arboç al bosc de Turull, en 
el qual la nostra entitat conserva un viver de 
planta autòctona destinat a reforestacions i 
gestionat molt meritòriament per voluntaris. En 
total es van plantar 200 aglans i 160 plan-
çons, emprant 600 litres de terra, tot amanit 
per les explicacions dels experts, en un ambi-
ent força familiar i una participació de més de 
30 persones.
I finalment, fer esment de les xerrades als lo-
cals de DEPANA: la flora singular de Lanzarote 
i la dedicada als cetacis, on el ponent ens par-
là de les tècniques de seguiment i identificació 
d’aquests animals meravellosos, i de les amena-
ces que posen en risc llur supervivència.
Dir per altra banda, que el mal temps ha trun-
cat la realització de diferents sortides, com ha 
estat la de Sant Llorenç de Montgai, la nave-
gació per observar animals marins, o l’explora-
ció del volcà de Can Tià, a la Garrotxa, a les 
quals s’havia apuntat un bon grapat de gent i 
que de ben segur aprofitarem més endavant. 
u Jordi Cebrian

El turó de Montcada, 
que haurem vist in-
nombrables vegades 
sortint o entrant de la 
ciutat de Barcelona 
pel nord, amaga tre-
sors i curiositats prou 
destacables que me-
reixen ser conegudes. 
Com ens explicà el 
company Joan Cuyàs, 
se l’anomena ‘la mun-
tanya de les 7 fonts’, 
doncs conserva enca-
ra fonts vives que re-
cullen l’aigua de plu-
ja que es filtra per les 
esquerdes de la roca 
calcària i que brollen 
gairebé tot l’any.

Mascle de bitxac observat al cens (foto: Albert Molero) Sortida al Turó de Montcada (foto: Albert Molero)

El gust de caminar per la neu (foto: Albert Molero)
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EL BLOC

EL LLIBRE

L’espai comprès per aquesta guia 
abarca des de la Noguera Ribagor-

çana per l’oest, al sudest fins Tremp, a 
l’est per Gurp i el Pui de Lleràs i pel 
nord per la serra de Sant Gervàs; 
en ell l’autor ens 
proposa dotze 
rutes de diferent 
longitud i dificul-
tat per conèixer 
indrets normal-
ment oblidats de 
les rutes i paisat-
ges habituals per 
fer senderisme. 
Nogensmenys, és 
un país aspre, ro-
callós i sense cap 
muntanya emble-
màtica, al qual 
hem d’afegir el gran despoblament 
que ha patit històricament i que es tra-
dueix en unes baixíssimes densitats de 
població.
Per cada ruta la guia ens indica la du-
rada, el desnivell, la distància, mapa 
de referència, possibles variants, re-
comanacions i dades útils i accés amb 
vehicle. Així, podrem recórrer l’antic 
camí per anar a mercat que comunica-

va Santa Engràcia i Tremp, visitar ermi-
tes com la de Montservós o la de Sant 
Gregori, o bé torres de guaita com la 
de Montllobar; vorejar cingles com els 
de la serra de Gurp o els propers al 

pui de Lleràs, cre-
uar la Serra de 
Sant Gervàs per 
l’espectacular pas 
del Portús i fer 
molts recorreguts 
enllaçant pobles, 
alguns de despo-
blats com  Orrit, i 
d’altres de recupe-
rats com  Sapeira 
o Aulàs. 
El factor diferenci-
al d’aquesta guia 
respecte d’altres 

de senderisme són els nombrosos apunts 
sobre l’entorn natural (geologia, ocells 
rapinyaires, la fageda de Lleràs, l’im-
pacte de la fil·loxera, la recollida de 
la tòfona, l’ovella xisqueta, etc.) i d’his-
tòries de persones que encara hi viuen 
o són nouvinguts que han anat a parar 
a aquests pobles. Tot plegat ens per-
metrà tenir una dimensió més completa 
mentre “atalaiem” u

Amb seu a Màlaga, la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Ma-
míferos (SECEM) es va fundar el 1994 amb el doble propòsit de donar a conèixer 

els mamífers mitjançant el seu estudi i divulgació i afavorir la seva conservació. Publica 
anualment una revista de caire científic anomenada Galemys, el contingut de la qual es 
pot consultar on-line i té diversos grups de treball (linx, llúdriga, carnívors terrestres,etc.) 
i projectes en marxa, com l’Atles de mamífers d’Espanya, en el qual podem col·laborar 
incloent les nostres dades mitjançant unes fitxes per ajudar a la seva actualització. 
Al web també hi trobem agenda d’activitats, amb propostes recents com una jornada 
sobre conservació de grans carnívors a la Universitat de Barcelona, o la realització de 
cursos de primatologia o educador ambiental, per posar alguns exemples.
Finalment, podem trobar molta informació també a la guia virtual de rastres de totes 
les espècies de mamífers ibèrics amb descripcions de petjades, rastres i excrements, 
profusament il·lustrades amb taules, que a poc a poc va confeccionant aquesta entitat, 
amb fotos i dibuixos u

A peu pel Prepirineu de Tremp. 
12 passejades i excursions.
 
Autor: J. Tutusaus i Graus   Arola Editors. (2014)

www.secem.es

per Toni Aparicio
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La benignitat i la moderació tèrmica hivernal caracteritzen el clima de la ciutat 
de Barcelona. Si hi afegim el reg regular, en resulta un ambient artificial que 
afavoreix la difusió de plantes com el cerreig d’arròs, originària de les regions 
humides subtropicals d’Uruguai, Argentina i Brasil.

EL CERREIG D’ARRÒS 
Un toc tropical a les gespes de Barcelona

L’intens tràfic de productes de tota mena permet que una gran quantitat de llavors d’arreu del món s’escampin 
accidentalment, moltes barrejades amb les quals es comercialitzen per a la sembra en camps i jardins. Ho fan de moltes 

maneres: ancorades en el relleu de la roda d’un vehicle, en el ventre d’un gos, d’una euga de curses...
La forcadella (Digitaria), el xereix (Setaria), el mill (Panicum) i el cerreig d’arròs (Paspalum), són exemples de plantes del 
grup de les panícies, gramínies dels tròpics, que s’han naturalitzat a casa nostra. 

Un vell amic
Els que tenen cura de les gespes coneixen molt bé el cerreig d’arròs Paspalum dilatatum. El trobem envaint les gespes i  
altres espais humits i exposats a una insolació intensa.
La tija pot fer-se molt llarga i vinclada, fins a 1,5 metres, i la inflorescència és un raïm penjant de llargues i denses espigues 
ben separades. Cada granet és una espiguella reduïda. Les espiguelles fan parells i s’alineen en quatre carrells, en el mateix 
costat de l’eix; les dels carrells interns són tapades per les laterals. 
Hi veiem les dues peces externes, verdes i herbàcies, i altres dues d’internes, molt endurides i convexes, cartilaginoses, que 
inclouen els òrgans reproductius de l'única flor completa de l’espiguella. Són molt simples i cal ser un expert per interpretar 
bé les parts de què consta. Manca la gluma inferior i la lemma del primer anteci, incomplet, passa a fer el paper de bràctea, 
consemblant a la gluma superior uRomà Rigol

Espiguetes amplament ovades amb llargs 
pèls del Paspalum dilatatum. Les espiguelles 

cauen sense deixar cap peça en el raquis
(Foto: Manel Casanova).

Paspalum dilatatum. 1. Hàbit; 2. Inflorescència; 3. Falsa espiga 
o raïm espiciforme; 4. Espiguella; 5. Espiguelles aparionades; 6. 
En el raquis despullat s’hi aprecia l’ordenació de les espiguelles, 
en dos carrells dobles (Dibuix: Romà Rigol).
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Arbre caigut. La sapiència popular recull que de l’arbre cai-
gut tothom en fa llenya. És un símil ecològic de com ens acarnis-
sem sobre els que des de l’Olimp de la fama o el poder cauen 
als llots del deshonor. Darrerament és un fenomen que s’ha fet 
més habitual. Podem pensar que s’ho mereixen o no (en la ma-
joria de casos, crec que sí), però és 
un espectacle molt lamentable veu-
re antics presidents, vice-presidents, 
ministres o consellers perseguits i 
esbroncats públicament. Aquest es-
carni no em resulta ni agradable ni 
just. Són conductes que ens emanem 
des del fetge i , malgrat tot, en for-
ça casos ens apuntaríem com a torba 
cridanera per increpar-los. 
Mai és un acte racional. Tots aquests 
troncs tombats pel vent de la crisi ens 
havien donat moltes lliçons durant 
molts anys amb aires de superiorat i 
ara, en quedar despullats de la seva 
supèrbia, podem mirar-los directa-
ment als ulls. Quina cara! I a sobre, 
ens renyaven! Parla el poble: “Si hem 
d’esperar que els tribunals ho solu-
cionin, de moment ja tenen la seva 
ració de patiment”. Nogensmenys, 
veure com s’escridassa algú no em 
resulta especialment còmode.
El que més m’indigna és el paper 
dels mitjans de comunicació. De mers 
aduladors durant més de vint anys, 
de sobte esdevenen el flagell dels 
nostres ex-mandataris precipitats al 
buit. Justificant autovies injustifica-
bles o camps de golf innecessaris, sempre eren un agent im-
prescindible perquè “creaven opinió” i podien fer ressò dels 
“clams populars”. És el que fa la premsa esportiva tot “gene-
rant il•lusió” per a què un club de futbol fitxi un jugador deter-
minat per una milionada. D’estar rient-los les gràcies i d’am-
baixadors del poder executiu, ara són la dalla que empaita 
determinats ídols caiguts. 
DEPANA va viure anys molt durs on era una de les poques veus 
heterodoxes en contra del procés de transformació de la na-

tura de Catalunya. Ara sabem que va ser un procés que va 
tenir un fort impacte econòmic i laboral, però que, a banda 
de molts efectes ambiental negatius, van ser a costa d’un sis-
tema clientelar de comissions. Moltes obres i canvis al territori 
estaven dins la roda diabòlica de la corrupció i MAI cap mitjà 

va dir res. Als anys 90 sabíem posi-
tivament que determinats governants 
pressionaven les administracions per 
aprovar pistes d’esquí, canvis de sòl 
per instal•lar empreses, ports espor-
tius que no superaven un elemental 
estudi cost-benefici o per dur pisci-
factories al Delta de l’Ebre, però nin-
gú no ens va creure. No importava 
qui manés: el govern del ciment era 
(i encara és) partit únic. Àdhuc, si ho 
haguéssim fet públic, ens haurien cru-
cificat aquests mateixos mitjans. 
Sempre he al•ludit a la manca de 
responsabilitat del periodisme en 
general (amb honorabílíssimes ex-
cepcions, poques, però destacades), 
però en aquests afers on la natura 
ha perdut tant, em sembla sagnant. 
Tanmateix no és presentable que en 
els darrers anys s’hagi “descobert” 
que hi havia trames de corrupció lli-
gades als governs i les seves famí-
lies. Massa tard i una mica desme-
surat, més enllà de la lògica judicial 
(que té uns tempos diferents) i que 
cal pensar que cadascú rebrà el que 
en Dret li pertoca. 
Potser manca autocrítica en els mitjans 

per vacunar-nos tots plegats per als futurs arbres que aniran caient, 
però el llenguatge del populisme pro-encimentació del país es 
manté intacte i només hauran desaparegut alguns comissionistes. El 
problema és el model, no la feblesa o els pecats de bona part dels 
nostres pares de la pàtria. Per molt que fem estelles de la fusta 
abandonada al terra, la solució passa per no dependre d’aquest 
sistema tan agressiu amb el medi. La ideologia depredadora 
del paisatge segueix incòlume i superat el parèntesi de la crisi, 
malauradament, tornarà uLluís-Xavier Toldrà

EN CONTRA


