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EL MANIFEST DE LA PDE
El Segarra-Garrigues és la major inversió rea-
litzada a Catalunya després del tren d’Alta 
Velocitat. El cost inicial de 1.103.005.582 € 
(IVA 16% inclòs l’any 2002 ), ha sofert una 
desviació pressupostària del 81% segons un 
informe intern de l’empresa de la Generali-
tat encarregada d’executar les obres, que el 
2007 s’acostava als 2.000 milions d’euros.
Cal recordar que la Generalitat de Catalun-
ya assumeix el 100% les despeses de con-
centració parcel•lària i la xarxa de distribu-
ció a peu de finca i un 50% a la xarxa de 
transport, l’altre 50% es fa amb finançament 
estatal. Indirectament, la Generalitat també 
finança les inversions per a la distribució de 
rec en cada parcel•la (aspersors, pivots, de-
goteigs, etc.) a través d’una línia de crèdit 
especial en entitats financeres de l’Institut Ca-
talà de Crèdit Agrari (ICCA), a més d’altres 
ajudes a fons perdut 
incloses en el contracte 
global d’explotació.
Inicialment plantejava 
la posada en rega-
diu intensiu de prop de 
70.000 Hc. Tanmateix, 
donat que la zona afec-
tada té un gran valor 
ambiental com zona 
estepària, la comissió 
europea a través de di-
ferents denúncies i procediments d’infracció, 
va fer augmentar la superfície de zones 
ZEPES fins prop de 60.000 Hc. Però el pro-
jecte en cap moment s’ha redimensionat per 
adaptar-se a aquest canvi d’usos del sòl que 
alhora també provocaran una reducció de 
necessitat de recursos hídrics.
Des de la PDE alertem a la fiscalia de:
nRoturació i posada en marxa de zones de 
reg en zones zepa que vulneren la directiva 
d’hàbitats.
nDubtes sobre la viabilitat ambiental del 
projecte i les afeccions que aquests cabals 
tindran en espais naturals de la conca del 
Segre (es5130013-aiguabarreig segre-cin-
ca), Noguera Pallaresa (es5130014-aigua-
barreig segre-noguera pallaresa) i delta de 
l’Ebre (es0000020).
nDubtes sobre l’afecció a les aigües subte-
rrànies i superficials, ja que es tracta de les 
zones més degradades de tota la conca de 
l’Ebre amb incompliments reiterats dels límits 
de contaminació per nitrats.
nDubtes sobre la viabilitat econòmica del 
projecte, ja que no ha hagut un redimensio-

nament de la infraestructura per adaptar-se 
al canvi d’usos del sòl i de necessitat de re-
cursos.
nDubtes sobre la viabilitat econòmica en 
l’explotació del regadiu, donat l’increment 
continuat de les tarifes elèctriques i especial-
ment el terme de potència (terme fix) que 
s’ha triplicat en els darrers temps i que aug-
menta les despeses fixes associades a aquest 
regadiu.
nDubtes sobre la càrrega financera que 
aquesta obra representa per a la Generali-
tat de Catalunya, i que ja l’any 2012 va ge-
nerar un recurs contenciós administratiu del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient (MAGRAMA) contra la Generalitat 
de Catalunya per no poder fer front al pa-
gament d’aquesta infraestructura.
nDubtes sobre el destí final del recurs 
d’aigua del Segarra-Garrigues. El sobrecost 

de la instal•lació i explota-
ció, unit al sobredimensio-
nament tant en la infraes-
tructura com en la reserva 
del recurs (concessió en 
tràmit), generaran un ex-
cedent d’aigua que els 
usuaris podran vendre a 
altres usuaris amb major 
capacitat de pagament 
com pot ser l’abastament 
metropolità de Barcelona. 

Això implicaria un transvasament entre dos 
conques diferents com són la conca de l’Ebre 
i les conques internes de Catalunya.
nLa Generalitat nega aquesta possibilitat 
de transvasament, i tanmateix diverses de-
claracions tant dels promotors d’aigües del 
Segarra-Garrigues i la Diputació de Lleida, 
com d’altres taules de debat de l’aigua, co-
rroboren aquesta inquietud de la Platafor-
ma.
nLa recent Llei 21/2013 d’Avaluació am-
biental on es modifica el règim de transva-
saments i facilitarà la venda d’aigua entre 
usuaris de diferents conques, faciliti els trans-
vasaments, tal i com ja ha manifestat el con-
seller d’agricultura de la comunitat de Múr-
cia recentment. Per tant obre la porta del 
transvasament de les aigües del Segre a les 
conques internes de Catalunya.

Recolzen aquesta denúncia de la PDE, la Pla-
taforma Aigua és Vida, Ecologistes en Ac-
ció de Catalunya, DEPANA, Enginyeria Sen-
se Fronteres, i Martorell Viu, entre d’altres 
col•lectius u http://www.ebre.net

En data 6 de febrer de 2014, la Plataforma en Defensa de l’Ebre ha lliurat un informe a la fiscalia de 
Barcelona alertant de diversos fets del projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues. El portaveu 

de la PDE, Manolo Tomàs, ha advertit que el canal Segarra-Garrigues “no és un canal per al regadiu”, 
sinó que té com a objectiu final transvasar aigua del Segre cap a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Tomàs ha reclamat al fiscal que “investigui” el projecte del canal, ja que està “sobredimensionat” i pot 
tenir efectes negatius sobre el medi ambient i el desenvolupament socioeconòmic de les Terres de l’Ebre, 
però també de les comarques de Ponent. 

Entitat convidada:
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EDITORIAL

L’Assemblea General de Socis d’enguany ha estat, un any més, 
una trobada enriquidora d’intercanvi d’informació, opinions 

i propostes entre la Junta Directiva, i els socis i sòcies de l’entitat. 
DEPANA ha procedit a la renovació dels càrrecs de l’òrgan direc-
tiu, d’acord amb els estatuts.  
Han estat uns anys complicats per ser un període certament difícil 
i convuls on ha calgut assumir canvis en l’estructura professional 
de l’entitat i també en el govern del  nostre país. Podríem dir que 
l’entitat ha sabut reconduir i superar la nova situació interna. És 
innegable, però, que han calgut importants dosis d’energia i entu-
siasme, i s’han dedicat  grans esforços. Aturar gegants com Eurove-
gas, reivindicar la vàlua  del nostre Delta del Llobregat,  fer arribar 
la nostra veu arreu d’Europa contra la captura dels ocells silvestres 
o denunciar incansablement les polítiques de desprotecció de la 
Natura, que malauradament s’han convertit en la constant d’aquests 
darrers anys, ha estat força esgotador. Uns quants objectius acom-
plerts però amb pocs recursos econòmics, en un context de crisi que 
continua, però que no ens atura. 
Recordem que DEPANA és una organització amb una activitat 
sustentada bàsicament per la tasca voluntària i altruista de moltes 
persones que, compartint l’amor per la Natura, no defallim quan 
cal protegir-la i defensar-la. Molts del antics membres de la junta 
han deixat el càrrec però continuen ben presents a casa nostra, i ‘a 
disposar’, com ens diuen. A ells va el nostre agraïment, i molt espe-
cialment al bon amic Joan Cuyàs, que amb tanta cura i dedicació 
ha presidit l’entitat. Altres companyes i companys s’incorporen, per 
implicar-se més a fons, decidits a treballar amb il•lusió.
Gràcies des d’aquí als socis i sòcies que han dipositat la seva con-
fiança en la nova Junta, que adquireix un compromís ferm, apostant 
per una nova etapa carregada de nous reptes.
Val a dir, doncs, que acabat un període difícil no sembla que en 
comenci un altre de més fàcil, però són precisament les etapes més 
adverses les que ens fan més forts i més perseverants. 

La Junta Directiva de DEPANA

NOVA JUNTA, NOUS REPTES
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La Platja de Castell és un espai natural 
sense urbanitzar del terme municipal de 

Palamós (Baix Empordà). El PGOU (Pla Ge-
neral d’Ordenació Urbana) de 1992, pre-
veia que s'hi construïssin uns 220 xalets, un 
hotel de 5 plantes i un camp de golf (Plana 
i Paratge de Castell). Una mobilització dels 
palamosins, agrupada a l’entorn de l'associ-
ació Salvem Castell, va iniciar una campanya 
per a la conservació íntegra d'aquest espai, 
malgrat que, des d'un començament, les au-
toritats afirmaven que era impossible. 

Unint forces
DEPANA va concentrar la lluita judicial, amb 
un recurs contra el PGOU davant el TSJC. 
La mobilització ciutadana, liderada amb 
molt d’encert, va aconseguir un munt d'ad-
hesions en l’àmbit local i general i, finalment, 
va aconseguir que l'Ajuntament de Palamós 
convoqués un referèndum el 12 de juny de 
1994, sobre si s'havia d'edificar o no la Plat-
ja. La victòria del ‘NO’, amb un 70% dels 
vots a favor dels veïns i una participació su-
perior a la meitat del cens, va ser clau en 
l'èxit. 

DEPANA, per la via judicial
En paral·lel, la nostra entitat guanyava els 
processos judicials per conservar Castell, tant 
al TSJC com al TS. La sentència del TSJC 
(Secció 2a) de 30 de maig de 1995, ens 
reconeixia la il·legalitat d'urbanitzar aquest 
indret i el declarava sòl no urbanitzable, 
esdevenint una de les decisions judicials de 
referència de casa nostra en afers de con-
servació. El Tribunal Suprem va confirmar 
aquesta decisió 3 anys després. 
Malgrat ser SNU, la Generalitat adquirí la 
finca a preu d'edificable per uns 3.5 milions 
de pessetes poc després, és a dir, a preu de 
sòl urbanitzable quan ja no ho era.

Petita joia verge al costat de Palamós
Actualment, Plana i Paratge estan inclosos al 
PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural), i junta-
ment amb el Cap Roig esdevenen un dels 
enclavaments més representatius de la Costa 
Brava no urbanitzada. 
La finca té un PE aprovat, està ben senyalit-
zada i raonablement gestionada per l'ajun-
tament. A l'estiu és un èxit de públic (s'om-
ple), i s'hi estableixen controls de trànsit. Un 

pàrquing de pagament aporta els fons per 
gestionar l'espai. Igualment, les zones afo-
restades es tanquen als vehicles per evitar 
incendis. 
En definitiva, una fita aconseguida per 
DEPANA i una gran victòria del moviment 
ciutadà. Tant d’enrenou va causar a l’Es-
tat espanyol que, amb el suport de la Ge-
neralitat, va canviar la normativa de les 
consultes per evitar que casos com aquest 
poguessin repetir-se u E.Y.+LL.T.

El passat mes de febrer, DEPANA, com 
moltes altres entitats i ajuntaments, 

han presentat més de 40 al·legacions per 
evitar que la pedrera Berta de Collserola es 
converteixi en un nou abocador metropolità. 
Les raons: la contaminació atmosfèrica i de 
les aigües subterrànies.

Un perill per a les persones i el medi
El 16 de desembre de 2013 es va publicar 
al DOGC núm. 6522 l’anunci d’informació 
pública de la Modificació del programa 
de restauració i estudi d’impacte ambiental 
de la pedrera Berta, ubicada als termes 
municipals de Sant Cugat del Vallès i El 
Papiol, dins del Parc Natural de la Serra de 
Collserola. DEPANA considera que, amb 
les dades climàtiques disponibles, no és 
aconsellable la instal·lació de l’esmentat 
dipòsit a Berta; és més, considera que 
la instal·lació d’un abocador d’aquestes 
característiques en aquest lloc és un perill, 
i demana la paralització del projecte; 
alhora, sol·licita que la pedrera Berta sigui 
considerada patrimoni geològic dins del 
Parc Natural de Collserola.

Gasos tòxics i efecte hivernacle
A causa de la seva localització, els gasos 
tòxics produïts per la descomposició de 
matèria orgànica poden afectar a moltes 
poblacions, gasos que a més tenen efecte 
hivernacle. I un important aqüífer corre el 
perill de contaminar-se amb els lixiviats. 

Problemes ben coneguts pels pobles 
veïns en el cas del desastrós abocador 
del Garraf, tancat fa anys, que en teoria 
estava “controlat”. 

Violació de les lleis ambientals
El Parc Natural de Collserola és part de la 
Xarxa Natura 2000 de la UE i, per tant, 
es troba inclòs a les directives d’Hàbitats 
i d'Aus, i compta amb un alt nivell de 
protecció incompatible amb una activitat 
així; a més, es violaria el Pla especial de 
protecció de Collserola, que expressament 
no permet l'abocament de residus. 
Aquesta antiga mina està catalogada 

com un geotop a protegir pel propi 
DMAiH pel seu interès geològic, fet que 
les administracions obvien, com fan amb 
els nombrosos estudis científics. Cal afegir 
que s'hi ha citat la presència d'espècies 
protegides de ratpenats.
Per acabar, el pretès procés no s’ajusta a 
Dret per moltes raons , vulnerant el dret de 
participació dels ciutadans en l’avaluació 
de plans i programes, així com els d’accés 
a la informació ambiental. Segueix una 
pràctica d’opacitat en facilitar dades i 
d’aportar informació tendenciosa, perquè 
parteix de la base que la decisió ja està 
presa uEY

DEPANA PRESENTA 
AL·LEGACIONS CONTRA 
L’ABOCADOR DE LA 
PEDRERA BERTA

20è ANIVERSARI DEL REFERÈNDUM PER CONSERVAR CASTELL

Aquest desenllaç tan positiu fou un exemple històric de participació ciutadana per a la defensa d’un espai, un 
mecanisme popular que ara està prohibit. En paral·lel, DEPANA guanyava la causa al TSJC i al TC.

foto: Ajuntam
ent de Sant C

ugat del Vallès
acció AMBIENTAL
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acció AMBIENTAL

La vida en captivitat dels ocells cantors 
és una autèntica tortura, ho sabreu 

si mai n’heu vist les petites gàbies en que 
s’exhibeixen en algunes places i bars (de 
manera completament il·legal, per cert). Però 
poc se sap del procés de captura, fins i tot 
molts ecologistes el desconeixen o pensen que 
és un ‘mal menor’. 
Cal fer molta pedagogia per acabar amb 
aquesta pràctica, lamentable feta, com tantes 
altres barbaritats, en nom de la tradició.

L’experiència de DEPANA sobre el tema 
és llarga, amb nombroses campanyes i 
denúncies a la fiscalia i a la Unió Europea; 
especialment, arran del Decret Llei que el 
2011 la Generalitat va aprovar d'urgència 
per permetre la captura de fringíl·lids 
(pinsà, verdum, cadernera, i passerell) per 
engabiar, per la qual cosa es van eliminar 
de la llista d’espècies protegides. Més de 
170.000 ocells foren capturats en el període 
2009-2011. Pensem que la xifra de captura 
que pot ser autoritzada anualment per la 
Generalitat de Catalunya, és d’uns 2 milions 
i mig aproximadament d’ocells fringíl·lids. 

Un problema cultural de gran abast
S’ha de considerar que és un problema 
global, ja que la caça legal o il·legal 
d’aquestes espècies és un assumpte molt 
greu a diferents països de la Mediterrània. 
Només a Espanya es parla d’un milió de 
captures (se’n donen permisos per a 200-
600.000), ja que no hi ha cap control per 
part de les administracions. Unes pràctiques 
que van contra la Directiva d’Aus (92/43/
CEE) i la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad. 

Del bosc al plat
El destí de moltes de les aus és la mort o 
lesions molt greus, ja que es tracta d’animals 

molt fràgils que són manipulats per 
persones sense formació (no són ornitòlegs 
ni veterinaris), i sovint no acaben en gàbies 
sinó en paelles i tapes. 
També podríem parlar de tot un mercat 
negre i il·legal molt lucratiu, que no té a 
veure, com se’ns diu, amb una ‘activitat 
tradicional’. Fins i tot és de lògica que 
centenars de milers de captures no 
justifiquen els pocs concursos de cant, per 
als que es suposa que van dirigides. 

DEPANA ho denuncià a la CE
A casa nostra fa dos anys que no es 
capturen (o al menys que no se’n donen 
permisos, que no vol dir que no es capturin), 
i aquest període coincideix amb la queixa 
interposada per DEPANA davant la 
Comissió Europea. 
Però el nostre advocat i especialista, Lluís 
Toldrà, ens recorda que no és definitiu i 
que ara, amb l’excusa de provar la cria 
en captivitat, es tornarà a obrir la veda. 
Com a mínim les nostres denúncies han servit 
d’alguna cosa, ja que la caça amb vesc s’ha 
descartat totalment, especialment desprès 
de les sentències del Tribunal de Justícia de 
les Comunitats Europees per l’ús d’aquest 
mètode al País Valencià. 

Pràctica brutal i tortura de per vida
Resulta molt trist que fins i tot companys 
ecologistes mirin cap a una altra banda. No 
hem de tenir por de  defensar la llibertat 
dels animals salvatges i el seu benestar. 
Tot i que no se'ls mati, el procés de la 
captura es una pràctica brutal, i la reclusió 
de per vida en una gàbia comporta un 
patiment de l’animal difícil d’imaginar, 
especialment la separació de les femelles, 
ja que recordem que els ocells canten, no 
per alegria, com li sembla a la gent que 
desconeix la seva etologia, sinó per buscar 
parella uEva Yus

LA TERRIBLE I OBLIDADA REALITAT DELS OCELLS DE CANT

A UN ROSSINYOL 
 DE VALLVIDRERA

"Trobador del mes de maig, 
rossinyol refila i canta, mes 
no deixis eixos cims per los 
vergers de la plana; no hi 
vingués a la ciutat, que hi ha 
una gent molt ingrata: diu 
que estima als aucellets, diu 
que en son cor los regala, 
mes als que canten millor los 
posa dintre la gàbia”.
Jacint Verdaguer,
(‘Barcelonines’ - 1925)

La pressió d’entitats com DEPANA ha evitat la captura de centenars de milers d’ocells silvestres. 
Però cal estar molt atents, ja que no existeix una prohibició definitiva.

La captura d’ocells de cant és un 
problema global, ja que la caça 
legal o il·legal d’aquestes espècies 
és un assumpte molt greu a diferents 
països de la Mediterrània. Només 
a Espanya es parla d’un milió de 
preses, unes pràctiques que van 
contra la Directiva d’Aus i la Ley de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

El destí de molts fringíl·lids és la mort 
o lesions molt greus, ja que es tracta 
d’animals molt fràgils manipulats 
per persones sense formació, i sovint 
no acaben en gàbies sinó en paelles 
i tapes. Encara que no se’ls mati, el 
procés de la captura es una pràctica 
brutal, i la reclusió de per vida en 
una gàbia comporta un patiment de 
l’animal difícil d’imaginar.

Amb l’excusa de provar la cria 
en captivitat, es tornarà a obrir la 
veda. Com a mínim les denúncies 
de DEPANA han servit d’alguna 
cosa, ja que la caça amb vesc s’ha 
descartat totalment, especialment 
desprès de les sentències del Tribunal 
de Justícia de les Comunitats 
Europees per l’ús d’aquest mètode 
al País Valencià. 
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acció AMBIENTAL

Gràcies a la pressió de diverses entitats, 
entre elles la nostra, l’Ajuntament de 
Barcelona anuncia que suspendrà les 
actuacions amb dofins al recinte a 
partir de 2017, i que fins llavors durà 
a terme una ampliació de les seves 
instal·lacions. DEPANA ja va començar el 
2004 a denunciar públicament aquesta 
contradicció i demana coherència a 
l'Ajuntament en l'aplicació de l'Ordenança 
Municipal vigent a la ciutat pel que fa a 
la prohibició de l’espectacle amb animals 
silvestres.

Les instal·lacions actuals, obsoletes
Actualment hi ha sis dofins a les instal·lacions 
del delfinari del Zoo de Barcelona, quatre 
mascles i dues femelles de l'espècie 
Tursiops truncatus o Dofí Mular. La piscina 
on s'allotgen va ser construïda els anys 
70 i ha quedat totalment obsoleta: no 
contempla ni els requeriments estrictament 
necessaris per mantenir als cetacis en 
captivitat, cosa que sí han desenvolupat 
països com Itàlia, Brasil i el Regne Unit. 
Cal remarcar que aquest últim, igual que 
una llarga llista de països europeus, ha 
clausurat definitivament els seus delfinaris, 
prohibint la captivitat de cetacis.
Els dofins del Zoo de Barcelona actuen els 
365 dies de l'any i fan entre 3 i 5 sessions 
diàries (segons l'època de l'any). A això li 
hem de sumar el fet que el Zoo organitzi 

festes d'aniversari amb els dofins per a 
nens, nenes i adults, cobrant 280 € per un 
grup de 10 assistents. També es munten 
tallers d'estiu on els nens poden tenir 
contacte directe amb els animals.

Uns animals molt estressats
Dels quasi trenta minuts que dura la 
funció, es dedica tan sols un minut i escaig 
a informar al públic que llençar bosses de 
plàstic al mar contamina, que el dofí està 
en perill, que no posa ous, i poca cosa més 
sobre educació ambiental. La major part 
de l'espectacle consisteix en el llançament 
de pilotes al públic, esquitxades d'aigua, 
salts, el bany dels ensinistradors amb els 
dofins, el ball i el cant dels dofins amb els 
ensinistradors com a directors d'orquestra. 
I tot això amb una música d'entre 90 i 100 
decibels, gent cridant, etc. Aquesta no pot 
ser l'aportació del Zoo de Barcelona a la 
conservació dels dofins i dels ecosistemes 
marins on viuen.
També cal afegir que darrerament s'estan 
duen a terme operacions de manteniment 
del Zoo de Barcelona a les nits, i que 
el taller de reparacions es troba just al 
costat del delfinari, pertorbant el descans 
d'aquests animals de forma absolutament 
injustificada.

Són persones, els dofins? Un debat científic
Els dofins són uns éssers extremadament 

intel·ligents i sensibles. Mostra d'això és la 
declaració que va sorgí l'any 2012 a la 
reunió anual de l'Associació Americana per 
l'Avenç de la Ciència (AAAS) a Vancouver, 
Canadà, la conferencia més gran del 
món de la ciència. Anys d'investigació 
demostren que tant dofins com balenes 
tenen cervells grans i complexes, i un nivell 
d'auto-consciència similar al dels humans. 
Aquests descobriments han portat als 
experts a concloure que, encara que els 
dofins i les balenes no són humans, sí poden 
ser considerats com a persones en un sentit 
filosòfic, la qual cosa té implicacions de 
llarg abast.

Les denúncies de DEPANA
DEPANA és contrària a la captivitat dels 
cetacis i ja va endegar una campanya 
l'any 2007 denunciant l'espectacle dels 
dofins i reclamant que fossin tractats de la 
mateixa manera que els primats. Aquesta 
campanya va ser recolzada per diverses 
entitats ecologistes com OCEANA, Rick 
O'Barry-The dolphin project, Ecologistas 
en Acción, WDCS i part de la comunitat 
científica nacional i internacional com 
el Dr. Àlex Aguilar, de la Facultat de 
Biologia de la UB, la Sociedad para el 
Estudio de los Cetàceos a les Canàries, la 
ICHN, Peter Singer (Filòsof i Catedràtic de 
Bioètica en el Center of Human Values de 
la Universitat de Princeton), Marc Bekoff 

  DEPANA VALORA POSITIVAMENT LA SUSPENSIÓ

L’Ajuntament de Barcelona va anunciar públicament el mes de març, 
que ampliarà substancialment les instal·lacions dels dofins del Zoo de 

Barcelona, alhora que preveu suspendre al 2017 l’espectacle amb dofins, 
que des de fa molts anys és una de les activitats més promocionades pel zoo. 
El consistori assegura que vol acabar així amb la contradicció de prohibir 
espectacles amb animals als circs i alhora permetre el xou dels dofins.
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acció AMBIENTAL

(Universitat de Colorado-Boulder), i també 
amb el suport d'entitats socials com ara la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona.
Malauradament, les nostres propostes 
per a la millora del delfinari no van ser 
recollides pel consistori municipal de 
Barcelona d'aleshores, que va continuar 
apostant per donar una visió folklòrica i 
simplista dels dofins, obtenint alhora un 
benefici econòmic i desvirtuant l'objectiu 
d'una institució científica com la que hauria 
de ser un parc zoològic d’una ciutat com 
la nostra.

Benvinguts els canvis
Però sembla que algunes coses estan 
canviant i la societat també. Mostra d'això 
va ser la bona acollida que va tenir el 
documental Blackfish sobre el captiveri 
d'orques que va presentar a Barcelona 
sosdelfines.org, i que ha recorregut bona 
part del món.
Així mateix, DEPANA va tenir notícia que al 

febrer d'enguany el Regidor President del 
Grup Municipal d'Unitat per Barcelona va 
presentar un prec a l'Alcalde de Barcelona 
per a que es garantís la titularitat i gestió 
pública del delfinari del Zoo, la partida 
pressupostària per a la seva rehabilitació 
i manteniment, així com la revisió profunda 
dels espectacles.

Una lluita de molta gent
Aquesta ha estat doncs, una lluita d'anys 
i de molts per aconseguir un model de 
delfinari més respectuós amb aquests 
animals i menys contraproduent amb la visió 
que s'ofereix d'aquesta magnífica espècie 
i del seu important paper als ecosistemes. 
Gràcies al treball de sensibilització de 
plataformes com SOSDELFINES de la 
Fundació FAADA, d'Animanaturalis, la 
Fundació Franz Weber, Libera, ADDA i 
altres entitats que comparteixen aquesta 
mateixa visió, ara el Zoo de Barcelona vol 
donar un pas endavant, en un camí que es 
preveu encara llarg.

Molts interrogants
Per això, i en la línia de la prudència, 
DEPANA planteja interrogants que ens 
semblen molt importants. 
Fet que la data termini per aturar l’espec-
tacle és el 2017, què passarà amb aquest 
pla de futur després de l’any 2015, quan hi 
haurà eleccions municipals a Barcelona? Per 
què esperar tant de temps per suspendre’l 
(3 anys), si es podria fer en menys de 6 me-
sos? Si el model alternatiu presentat és una 
piscina que estarà oberta permanentment 
als visitants, permetrà això que els animals 
puguin tenir el seu espai de descans neces-
sari, sense intromissions del públic?
Malgrat fer-ne una valoració positiva, cal-
drà estar molt alerta per evitar que això 
no quedi en una promesa incomplerta i que 
aquesta futura ‘exhibició permanent’ 
dels dofins no s'acabi convertint en un 
model diferent d'espectacle, però sen-
se música. Seguirem insistint per a què 
aquests animals tinguin el respecte que 
es mereixen uMarta Gumà

 DE L'ESPECTACLE DE DOFINS AL ZOO DE BARCELONA

Els dofins del Zoo de Barcelona 
actuen els 365 dies de l’any i 
fan entre 3 i 5 sessions diàries 
(segons l’època de l’any). A 
això li hem de sumar el fet que el 
Zoo organitzi festes d’aniversari 
amb aquests animals, per a nens, 
nenes i adults, cobrant 280 € per 
un grup de 10 assistents.

Dofins i balenes són éssers extrema-
ment intel·ligents i sensibles. Anys 
d'investigació demostren que tenen 
un nivell d'auto-consciència simi-
lar al dels humans. Aquests desco-
briments han portat als experts a 
concloure que, encara que no són 
humans, si podien ser considerats 
com a persones en un sentit filosòfic, 
la qual cosa te implicacions de llarg 
abast.
A la foto esquerra, dofí en llibertat 
(foto: Pedro Plans). A la dreta Anak 
i la seva cría, Nuik, al Zoo de Barce-
lona el 2012 (foto: BSM – Creative 
commons). 
A DEPANA continuarem treballant 
per aconseguir la fi dels cetacis en 
captivitat.

DEPANA és contrària a la 
captivitat dels cetacis i ja va 
endegar una campanya l’any 
2007 denunciant l’espectacle 
dels dofins i reclamant que fossin 
tractats com els primats. La 
iniciativa va ser recolzada per 
nombroses entitats i persones de 
rellevància internacional.

Tot i els canvis anunciats per 
l’actual consistori, no entenem 
per què cal esperar tants anys 
per aplicar la mesura d’atu-
rar els espectacles. També ens 
inquieta força  la proposta de 
construir per als dofins una 
piscina permanentment oberta 
als visitants.
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ASSEMBLEA GENERAL 2014 DE DEPANA 

ESPECIAL ASSEMBLEA

El dissabte 22 de març va tenir lloc a la seu de DEPANA l’assemblea anual de socis i sòcies, que enguany va aplegar 
a 26 persones, a les que cal afegir els 10 vots delegats. Va resultar, al cap d’avall, una assemblea cordial i 

relativament fluida, que es va perllongar ben bé fins a les 3 de la tarda. Xavier Torrents, Secretari General de l’entitat, 
va obrir l’acte llegint un escrit del president sortint, en Joan Cuyàs, que per motius de salut no va poder assistir a la 
reunió. Van ser paraules emotives, en les que va agrair la feina feta pels integrants de la Junta Directiva que finalitzava 
aquell dia la seva singladura.

Lluís Toldrà, actual Tresorer, es va referir a l’àmbit de l’acció ambiental i comentà la dificultat afegida que suposarà 
per a les entitats conservacionistes haver d’afrontar els costos judicials dels litigis que es presentin, d’acord amb la nova 
normativa, la qual cosa vol dir que haurà de triar molt acuradament els casos on intervenir. Un assumpte on caldrà 
assumir aquest risc serà, sens dubte, el pla hidrològic de l’Ebre. 

Marta Gumà va explicar la campanya Pas de l’Estret, en la qual l’entitat està compromesa des de fa uns quants anys. 
Es capturen prop de 300 cries de macaques anualment al nord del Marroc per ser vengudes com a mascotes. La tasca 
dels voluntaris, al port d’Algesires, és la de conscienciar als turistes i viatgers del perill que suposa per a la supervivència 
d’aquesta mona aquest comerç il•legal. Es distribueixen opuscles, contes per a infants i para-sols. Aquesta campanya 
aporta notorietat internacional a la nostra entitat.
Tot seguit comentà també la campanya de defensa dels ocells fringíl•lids, on ara el grup de pressió que representa al 
sector dels ocellaires ha aconseguit que l’administració catalana doni suport a les seves demandes, amb un decret nou 
que no té precedents a tot Europa. L’objectiu és permetre la captura d’exemplars femelles a fi d’assegurar un “stock” 
d’ocells de gàbia criats en captivitat per reduir a la llarga la captura en la natura, un argument força enganyós i 
discutible. 

Eva Yus va relatar les actuacions portades a terme al Delta del Llobregat, que se centren en 4 eixos: estudi, educació, 
defensa i conservació. L’estudi es fa mitjançant censos periòdics dels ocells trobats als espais que encara no gaudeixen 
de protecció dins del delta; l’educació, amb les visites guiades, paradetes i exposicions per donar a conèixer la 
problemàtica del delta i les diferents amenaces que s’hi aboquen; i en termes de conservació s’està treballant en la 
restauració de petites zones humides a la pineda de Gavà.  
Així mateix, va fer un repàs a la feina en l’àmbit de comunicació, que ha tingut una notable esbranzida. S’ha millorat 
la presència de DEPANA a Facebook i s’ha procurat mantenir un alt nivell d’actualització del web.
En absència de la directora de L’Agró Negre, Duaita Prats, per motius familiars, l’Eva digué que un any més la revista 
dels socis de DEPANA ha aconseguit publicar les tres edicions habituals, amb un nivell força alt pel que fa a la qualitat 
i a la diversitat dels temes tractats.

La secretària tècnica, Olatz Muniozguren, ens parlà del projecte d’educació ambiental D’on vénen les tortugues? Es 
tracta de sensibilitzar als infants de la inconveniència d’adquirir animals exòtics i els problemes greus que provoquen 
quan són alliberats a la natura. En relació a l’assumpte, David Rodés proposà fer una queixa a TV3 pel programa 
Veterinaris, per què fomenta de manera irresponsable la tinença d’aquests animals exòtics. 

El mateix David va fer una valoració de les activitats portades a terme pel Grup d’Activitats al llarg de l’any, amb 
un augment significatiu en la participació. Alhora lamentà la manca de col•laboració de nous voluntaris, a fi de poder 
dinamitzar encara més l’oferta de l’agenda.

Puri Canals, com a responsable de l’àrea internacional de DEPANA, comunicà que l’activitat ha estat preferentment 
centrada en el MedPan, i que s’ha enfortit la xarxa d’àrees marines protegides. Canals va sol•licitar un enllaç al 
web amb el projecte MedPan per què els socis estiguin assebentats de les actuacions portades a terme des d’aquest 
organisme. D’altra banda, informà que s’està treballant amb els pescadors artesanals, que poden assumir un paper 
clau en la divulgació dels principis conservacionistes. 

Un cop aprovada la Memòria d’activitats, així com els comptes previament auditats, es votà la composició de la nova 
Junta Directiva, que quedà constituïda de la següent manera: Presidenta, Marta Gumà Bondia; Vicepresident, Jose 
Antonio García Moreno; Vicepresident segon, Francesc Espinal Trias; Secretari general, Xavier Torrents Ludewig; 
Tresorer, Lluís-Xavier Toldrà Bastida; Vocal, Marc Alonso Martínez; Vocal, Jordi Gimisó Conejero; Vocal, Albert 
Molero Bejar; Vocal, Montserrat Pérez Mora; Vocal, Teresa Sabater Puig; Vocal, Eva Yus Nájera.

Marta Gumà, com a nova Presidenta, dirigí als presents unes paraules d’agraïment, i també ho va fer José García, 
Vice-president, agraint de manera especial la dedicació exemplar de l’anterior president, Joan Cuyàs. 

A la segona part de l’Assemblea, es llistà punt per punt el programa d’actuació per l’any 2014, a disposició dels socis 
que ho desitgin. 

Judith Mira va demanar que DEPANA tingui una postura coherent i ferma pel que fa a les diferents problemàtiques que 
es generen als Pirineus, i que es torni a impulsar projectes emblemàtics com ara Camins Vius.  José García comentà les 
actuacions previstes al Delta del Llobregat, i Marta Gumà les novetats del projecte Pas de l’Estret, com és la projecció 
de vídeos informatius als ferris que creuen l’estret.  Xavier Torrents informà de la creació d’un futur programa de 
voluntariat, a fi d’orientar de la millor manera possible a les persones que es dirigeixen a l’entitat per col•laborar. 

Finalment, es va proposar anomenar al nostre consoci, Salvador Maluquer i Maluquer, com a Soci Honorari en agraïment 
a la seva llarga i rellevant trajectòria en defensa de la Natura, proposta que va ser aprovada per unanimitat u JC
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converses AMB ELS SOCIS

La Judith Mira té una llarga trajectòria 
com a activista per a la protecció de la 

Natura a Catalunya, i com a guia natura-
lista. Ha treballat a DEPANA de dinamit-
zadora de les activitats i en el projecte Life 
de la Punta de la Móra, i ha col•laborat en 
altres projectes emblemàtics de l’entitat, 
especialment el dels Camins Vius dels Pi-
rineus. Desenvolupa diferents projectes 
de gestió i d’ecoturisme, una activitat que 
reivindica i per a la que voldria que la 
nostra entitat guanyés més protagonisme.

He compartit amb la Judith alguna sorti-
da des de Pardines. Recordo una excur-
sió d’hivern, fins més enllà d’un estany del 
Tarter totalment glaçat. Però avui parlo 
amb ella molt més al sud, al Pla d’Ancosa, 
en una preparatòria d’una excursió botà-
nica de DEPANA, a pocs metres d’un roure 
monumental i poc abans que una enfuris-
mada tempesta de calabruix ens sorpren-
gués en el camí de tornada.

Com va néixer la teva fascinació pels 
Pirineus? Sóc nascuda a la Vall de Ribes. 
Els meus avis em van transmetre l’amor 
per l’entorn d’ençà que era petita, quan 
anàvem a les fonts de Ribes de Fresser a 
berenar i em deien el nom de les plantes 
i els bolets que trobàvem pel camí. Sem-
pre m’ha fascinat molt més la muntanya 
que el mar, i quan treballava a Tarragona 
m’havia d’escapar sovint a la muntanya 
perquè l’enyorava poderosament.

Ets bona coneixedora i amant dels ocells 
i de les plantes. Quin ha estat l’ocell i la 
planta que més il•lusió et va fer veure 
per primer cop? El pinsà borroner, que és 
un ocell preciós, i la que anomenem cama-
milla de Núria (Achillea ptarmica), que la 
meva àvia anava a recollir per preparar 
remeis medicinals.

Tens una estreta relació amb les plantes 
remeieres... Porto molts anys parlant-ne 
amb la gent gran, sobretot àvies, recollint 
la seva experiència. Conversant amb elles 
s’estableix una gran complicitat. Malau-
radament, aquest coneixement s’està per-
dent perquè poca gent se les escolta.

Excepcions que remeien
Hi ha excepcions: el Museu de trementinai-
res de Tuixent i els investigadors etnobotà-
nics de les Valls d’Àneu. La mateixa Judith, 
en col•laboració amb altres nou dones jo-
ves, ha impulsat l’associació La Genciana, 
on procuren recuperar aquest coneixe-
ment empíric. Conreen herbes remeieres i 
en divulguen els usos i tradicions.
Al capdavant de l’empresa de natura La 
Petjada, la Judith ja fa molts anys que 
porta gent a descobrir els tresors naturals 
dels Pirineus i recentment ha encetat un 
ambiciós projecte de captació de turistes 
internacionals amb la iniciativa Catalo-
nian Tracks. “Als estius em venen sobretot 
moltes famílies amb nens, que es queden 
embadalits quan els hi expliques coses cu-
rioses sobre plantes tan comunes com les 
ortigues o l’orenga”, ens diu.

Quines consideres les pitjors amenaces 
amb les quals s’enfronten els Pirineus?
Fins no fa gaire era el creixement urbanís-
tic fora de mida. Un cas clar és la Vall de 
Ruda, que va quedar destrossada de ma-
nera irremeiable i que poso com a exem-
ple de mala gestió als meus clients. Un al-
tre cas és la Vall Fosca, on tot ha quedat 
aturat per la crisi, però on els empresaris 
de la zona han sabut reorientar l’activitat 
vers un turisme més respectuós, potenciant 
l’ecoturisme i el senderisme. 

I quina opinió tens referent a determina-
des pràctiques turístiques com el rafting 

i el barranquisme? El rafting té molta im-
portància per al desenvolupament econò-
mic de les comarques pirinenques, però 
s’ha de fer de manera respectuosa. Hi ha 
qui comença a organitzar baixades lentes, 
d’interpretació de les ribes. El barranquis-
me en canvi té un impacte nefast perquè 
malmet la llera del riu; per tant, caldria 
repensar els traçats i convertir aquesta 
activitat en una experiència divertida, 
i alhora més curosa amb el barranc en 
qüestió uJordi Cebrian, text i fotos.

Davant el roure monumental d’Ancosa, la Judith, al mig, comenta la floració dels aranyoners a la Nina i la Mònica.

Representant de DEPANA al Con-
sell de caça de Lleida, vincula-
da a l’entitat des de la seva època 
d’estudiant, la Judith Mira és una 
de les nostres sòcies més comprome-
ses amb la conservació de la Natura, 
així com una de les persones que més 
impuls i iniciatives ens aporta. 
Nascuda al Pirineu, no amaga 
la seva relació apassionada amb 
aquells paisatges superbs i els valors 
naturals que atresoren, i que no es 
cansa de divulgar amb el seu pro-
fund coneixement i la seva notable 
capacitat de comunicació.

Judith Mira

Porto molts anys parlant de 
plantes remeieres amb la gent 
gran, sobretot àvies. Conver-

sant amb elles s’estableix una 
gran complicitat. 

Malauradament, aquest conei-
xement s’està perdent perquè 

poca gent se les escolta.

La pràctica del rafting té mol-
ta importància per al desen-
volupament econòmic de les 

comarques pirinenques, però 
s’ha de fer de manera respec-
tuosa. El barranquisme té un 

impacte nefast perquè malmet 
la llera del riu: caldria repen-

sar cadascun dels traçats. 

“SEMPRE M’HA FASCINAT MOLT MÉS LA MUNTANYA QUE EL MAR”
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ES POSSIBLE TENIR DUNES 
EN PLATGES URBANES?
El projecte “HYBRID DUNES”, finançat per la UE i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
pretén demostrar que aquesta convivència sí és viable.

El juny de 1992 es 
va inaugurar el 

Passeig Marítim de 
Gavà. Era el primer 
projecte que incorpo-
rava les dunes com ele-
ment central a l’Estat 
espanyol. Fins i tot una 
part important de les 
dunes va ser construïda 
seguint les pautes de 
les estructures dunars 
preexistents. El projec-
te va ser un èxit. Ara, 
22 anys després,  hi ha 
veus que diuen que ja 
no és possible fer com-
patible l’existència de 
les dunes amb la seva 
flora i fauna. 
Tenen raó? Són els 
ecosistemes dunars in-
compatibles amb l’ús 
social?  El projecte 
“HYBRID DUNES” 
finançat per la UE i 
l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona pretén 
demostrar que la convi-
vència és possible. 

Un projecte de recerca participativa i un 
repte ciutadà 
Les dunes litorals són uns ecosistemes 
típicament adaptatius. El seu espai s’ha 
desplaçat a mesura que el nivell del mar 
ha oscil·lat. I quan us cremeu els peus a la 
sorra, penseu que això passa perquè la 
seva eixutesa fa que la radiació solar es 
transformi directament en calor, en no haver-
hi evaporació. La sorra arriba a superar 
diàriament a l’estiu els 50ºC. La flora i la 
fauna de les dunes estan perfectament 
adaptades a superar aquest i molts altres 
condicionants biofísics que fan precisament 
que formin  ecosistemes força singulars. 
Si són tan adaptatius, perquè no podrien 
conviure amb la freqüentació intensa de les 
platges urbanes?

Què ha passat en aquests 22 anys?
La següent il·lustració ens permet entendre-
ho ràpidament. 

Als anys 70, les dunes tenien ocells nidificants 
amb espècies tan interessants com la Sylvia 
undata. Els edificis dunars arribaven a 
superar els 2 metres d’alçada i la pineda 
s’alternava amb clapes de sorra. A la 
rereduna sovintejaven clapes de molses, 
líquens i orquídies. 
Actualment, el vent ja no construeix dunes 
per transport eòlic (1), segurament a causa 
de diversos factors com els nostres peus en 
caminar-hi, i la neteja mecanitzada. 
Aquest trepig ha fet desaparèixer els relleus 
dunars (2). 
Ara el que tenim són mants plans de sorra 
i, ocasionalment, nebkas (acumulacions de 
sorra a sotavent d’una planta).  
Els pins ocupen els territoris on abans hi havia 
la biodiversitat de rereduna (3).  
I la fauna típica d’aqueses formacions, s’ha 
vist molt afectada per la predació dels 
abundants animals domèstics que hi ha dut 
l’home (4).

Dunes de la pineda Benet a Gava 
(foto: Ajuntament de Gavà)
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Inocybe aghardi, un fong que fa molts anys que no es veu a les dunes metropolitanes i que és 
una de les espècies en ‘recerca i captura’ al projecte #mesqueplatges.

www.croma.org.es
#mesqueplatges

Projecte Dunes híbrides
El projecte Dunes híbrides pretén regular 
els usos i entendre com funcionen els me-
canismes de degradació de l’ecosistema 
dunar, per trobar fórmules eficients de 
gestió de les dunes urbanes. Per això 
s’instal·laran tancaments i cartells expli-
catius a determinats indrets. També es re-
construirà el relleu dunar i es treuran els 
pins que han sortit al llarg dels darrers 
10 anys. 
Aquestes intervencions (que es fan a tots 
els municipis amb platja al delta del Llo-
bregat), constitueixen un terreny de recer-
ca on volem trobar respostes per gestio-
nar millor les dunes.

Que necessitem? 
En primer lloc, demostrar que sí és possi-
ble fer conviure dunes en un entorn urbà.  
Per assolir-ho calen dues coses:

nModificar conductes: especialment la 
d’aquells visitants que caminen sobre les 
crestes de les dunes i que porten gossos 
sense lligar. A Gavà hi ha zones de pas-
seig marítim que s’han transformat en ge-
gantins pipicans.
nTrobar respostes:  el propi títol “Dunes 
híbrides”, ja implica el reconeixement que 
cal fer alguna intervenció (per exemple 
reconstruir el relleu dunar i obrir algun es-
pai de duna on ara solament hi ha pins). 
Els serveis públics han de deixar d’ocupar-
se de recollir excrements de gos, per tenir 
més temps per gestionar l’hàbitat. I ens 
preguntem: s’ha de limitar la gestió a la 
simple reconstrucció artificial del sistema? 
Si es troba alguna informació nova so-
bre la interacció del transport eòlic de la 
sorra i la nostra vida a la platja, alguna 
indicació de com certes comunitats vege-
tals que ocupen l’espai dunar impedeixen 
l’acumulació de sorra, si descobrim pistes 
per fer tornar els fongs de duna, els ta-
pets de molses i líquens amb orquídies, si 
som capaços d’entendre com fer que la 

sargantana cendrosa (Psammodromus ed-
wardsianus), torni a Gavà i Castelldefels... 
En fi, si aconseguim respondre a tan sols 
una d’aquestes preguntes, haurem demos-
trat que és possible mantenir dunes en un 
equilibri ecològic que aniria molt més en-
llà dels estadis de “betlem” o “jardí urbà”,  
que algunes veus troben com a única al-
ternativa de pervivència de les dunes.

Una plataforma de participació
CROMA (www.croma.org.es), és una plata-
forma de recerca participativa on qualse-
vol persona pot introduir dades directa-
ment en un sistema SIG que és compatible 
amb la Directiva europea INSPIRE. En 
tractar-se d’una geobase open data, les 
dades són a l’abast de qualsevol tècnic o 
científic europeu.  Qualsevol persona amb 
un smartphone té la capacitat de fer fotos 
amb etiquetes GPS amb una resolució de 
prop de 2 megues. I, en tot cas, es poden 
pujar imatges i dades a partir del propi 
visor geogràfic del sistema.

Per entendre millor què i on passa
Aquesta plataforma ens ha d’ajudar a 
entendre millor on passen les coses que 
són rellevants: necessitem que algú ens 
digui quan veu sorra en moviment, que 
amb les seves fotos ens ajudi a entendre 
la distribució de la sargantana cendrosa, 
del caràbid Scarites buparius,  d’on enca-
ra sobreviuen els darrers vestigis de ta-
pets de molsa (Tortura ruralis) amb líquens 
(Cladonia convoluta), que ens facin saber 
si tornen els fongs i les orquídies de duna. 
I, amb aquesta informació, sempre en for-
mat obert i, per tant, a l’abast de tothom,  
podrem tenir més elements per gestionar 
les dunes reconstruint els seus processos 
ecològics.

Una pregunta amb resposta
I tornant al títol d’aquest article, nosaltres 
tenim una resposta: és clar que sí és possi-
ble tenir dunes en entorns urbans... amb el 

vostre ajut! Visiteu el web www.croma.org.es 
i ben aviat hi veureu links a un munt de tu-
torials i continguts audiovisuals que us pro-
porcionaran la informació necessària per 
transformar-vos en veritables protagonistes 
de la ciència ciutadana u Josep Lascurain

Necessitem que ens aviseu quan 
veieu sorra en moviment, que amb 
les vostres fotos ens ajudeu a en-
tendre la distribució de la sargan-
tana cendrosa, del caràbid Scari-
tes buparius,  dels llocs on encara 
sobreviuen els darrers vestigis de 
tapets de molsa (Tortura ruralis) 
amb líquens (Cladonia convolu-
ta), que ens feu saber si tornen els 
fongs i les orquídies de duna...

1. El vent ha deixat de construir 
dunes:  segurament per l’efecte 
sinèrgic de diversos factors com 
és la neteja mecanitzada de la 
sorra, l’arrasament del relleu 
dunar quan la gent camina sobre 
les dunes, i l’efecte ocasionat 
quan es forma un tapís de 
vegetació baixa amb el 100% 
de cobertura.

2. Ha desaparegut bona part 
de la flora i fauna de duna i 
reraduna: els pins han ocupat la 
major part de l’espai on abans hi 
havia l’ecosistema de rereduna. 
De fet, l’ecosistema de vegetació 
dunar vorejada de sorra nua 
s’ha fet molt escàs. O tenim 
platja o tenim duna coberta 
completament de vegetació. Els 
animals domèstics i l’alteració 
de l’hàbitat han comportat 
extincions locals de diverses 
espècies de fauna i flora. 

3. En resposta a tot això es farà 
un projecte experimental de 
rejoveniment de l’ecosistema 
dunar. Projecte experimental on 
intervé el món acadèmic, però 
també la ciència ciutadana.

EN RESUM
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Després de molts anys esperant el moment, final-
ment hem pogut visitar la selva equatorial d'Àfri-

ca. El nostre destí, el Parc Nacional de Lobéké al Sud-
est del Camerun, una àrea protegida de prop de 2.000 
km2, és part d'un ambiciós projecte de conservació 
internacional anomenat Tri-National Parc, que pretén 
englobar tres parcs nacionals de l'Àfrica central de sel-
va equatorial: Lobéké a Camerun, Nouabalé-Ndoki a la 
República del Congo (Brazzaville) i Dzangha-Sangha 
a la República Centreafricana. En total, 7.250 km2 de 
zona oficialment protegida! Tot un repte tenint en comp-
te els interessos de les empreses d'extracció de fusta.

Per arribar a Lobéké, cal invertir més de dos 
dies de viatge en cotxe des de la capital, 
Yaoundé, majoritàriament per una pista pol-
sosa en l'època seca, i enfangada o simple-
ment impracticable en altres èpoques. Ben 
aviat hom s'adona de la seva importància 
real, ja que és la via de sortida de les ex-
plotacions de fusta del Congo fins al port de 
Douala, des d'on la preuada càrrega arri-
barà a Europa, sobretot a Marsella. 
En el decurs del recorregut per àrees ja 
explotades per les empreses, crida força 
l'atenció no veure pràcticament fauna. Els 
efectes de l'explotació forestal sobre la 
selva són devastadors, i si s'hi afegeix el 
bushmeat, és a dir, la caça de subsistència 
diària i per tant, gens selectiva (ens van 
oferir petits antílops, i també pangolins, cosa 
que ens va impressionar força). No va ser fins 
a l'entrada del Parc que apreciàrem la gran 
biodiversitat d'aquestes selves. 

El paradís de les espècies
A Lobéké hi viu una enorme quantitat d'espè-
cies. Les dades oficials parlen de 300 espè-
cies d'arbres, 45 de mamífers sense incloure 
rosegadors i d'altres micro mamífers, més de 
300 d'ocells. No sabem si es corresponen a 
les dades reals, però notes que entres en un 
altre món quan deixes de veure arbres amb 
marques que inevitablement els condem-
nen a la tala. I apareixen els micos, sobre-
tot diverses espècies de cercopitecs, com el 
Cercopithecus nicititans, i el que més vèiem i 
sentíem, Cercopithecus pogonias. També el 
Colobus guereza, molt espectacular, tant pel 
seu aspecte amb el mantell negre i blanc i la 
llarguíssima cua, com per les seves vocalitza-
cions greus, ronques, que ressonen a la selva 
frondosa. O ximpanzés que només s’escolta-
ven a la matinada, lluny... 
L'ambient sonor dels sorollosos micos que sal-
tironegen entre els arbres es completa amb 
els melodiosos cants d'una munió d'ocells, i els 
crits, segurament no tan agradables, dels cà-
laos i l'espectacular turaco blau (Corythaeola 
cristata). Els calaos estan força ben represen-
tats en aquestes selves, on hi destaquen per 
la seva notòria presència tan visual com so-
nora el Càlao de casc negre (Ceratogymna 

atrata), pràcticament negre i el més gran de 
la zona, i el Càlao de potes blanques (Byca-
nistes albotibialis). El que no tothom sap és 
que aquests ocells frugívors, a més de men-
jar petits animalons, tenen un paper bàsic en 
l'ecologia de la selva ja que escampen les 
llavors i afavoreixen la germinació. 

Els bais i les seves sorpreses
Tanmateix, en aquest viatge hi havia un al-
tre gran objectiu: la descoberta i observació 
dels bais, que porten moltes i molt excitants 
sorpreses! Els bais, mot originari dels pigmeus 
baka autòctons d'aquesta selva, són clari-
anes enmig de la boscúria, herbassars que 
suposen un autèntic regal per als observa-
dors de fauna. Molts animals venen a cercar 

sal en aquests espais que mantenen oberts 
amb la seva activitat. Des dels observatoris, 
amb paciència vèiem antílops sempre fugis-
sers com el sitatunga (Tragelaphus spekii), o 
l'espectacular bongo (Tragelaphus eurycerus)
d'hàbits més aviat nocturns, elefants de selva 
(Loxodonta africana cyclotis) i búfals de sel-
va (Syncerus caffer nanus), més petits que els 
seus parents de les sabanes, emergint màgi-
cament de la selva per pasturar i fugir cap 
a l'interior de la jungla. 

Una joia enmig de la verdor
L'autèntica joia que ofereixen els bais 
és, però, el goril·la de plana (Gorilla g. 
gorilla), amb la possibilitat d'observar 
mascles solitaris o grups familiars passant 
una bona estona a l'herbassar, llepant i 
menjant herbes tranquil·lament o fins i tot 
gaudint d'una estoneta al sol. Considerem 
encertat deixar clar que en aquest Parc 
l'observació i especialment la fotografia de 
goril·les, difereix molt de la que es pot dur a 
terme en aquelles àrees on es troben grups 
"habituats" a la presència de les persones, 
que permet aquest acostament màgic que 
alguns de vosaltres haureu experimentat.
Els individus que varem anar observant en 
algunes ocasions i hores d’espera, encara no 

han sofert el procés d'habituació. Actualment 
la direcció del Parc ja ha entès els benefi-
cis econòmics d’oferir la possibilitat d’acos-
tar-s’hi i obtenir-ne primers plans. De fet, ja 
hi ha un equip que rastreja i segueix diàri-
ament els goril·les, intentant reduir a poc a 
poc la distància d'alerta envers les persones. 

Una decisió qüestionable
El debat sobre l'habituació està obert, però 
la decisió també. En el nostre cas, que no hem 
tingut la sort de viatjar als Virunga, per po-
sar un exemple, la sensació d'esperar i es-
perar a que en qualsevol moment emergeixi 
de la tancada i definida línea de selva el 
cap negre d'un goril·la o que de cop i volta 
sense adonar-te de quan ni on, trobis a la 
clariana aquests majestuosos animals, lliures, 
cautelosos, poderosos, però tan i tan curosos 
amb les cries fins i tot entre les parelles, és 
senzillament emocionant. 
No varem poder gravar-ne els crits. A vega-
des tot d'una a la nit es sentia un únic bram 
per tal d'allunyar els lleopards. Només de 
camí de tornada, un mascle va fer un esfe-
reïdor crit, vaig prémer el boto "rec" de la 
gravadora que tenia ja a punt, però el ran-
ger em va dir: ‘seulement une fois...’. Només 
en faria un i segurament ens havia dit que 
estava més espantat que nosaltres...
Hem obtingut gravacions de l'ambient de 
matinada definit pels crits de colobus, o el 
guirigai dels fantàstics lloros grisos de cua 
vermella (Psittacus erithacus), entre d’altres. 
Vull fer un incís ressaltant la situació dels llo-
ros de cua vermella, que també es coneix 
com a papagai gris o Jaco. Estan considerats 
com els psitàcids (lloros i cotorres) amb més 
facilitat per imitar sons, per parlar... Tenen 
una extraordinària capacitat cognitiva. 
I a la nit... L'ambient nocturn ric i monòton, te 
un ritme marcat pels insectes i la presència 
sobtada, de vegades llunyana, d’altres pro-
pera, de sons melòdics de Cucals (Centropus 
monachus) o d’udols d'ocells nocturns, com el 
gamarús africà (Strix woodfordii). Aquest 
dens i constant ambient sonor era travessat 
de cop per crits impressionants de petits 
mamífers com els misteriosos gàlagos, pro-
bablement Galago cameronensis, o el daman 
dels arbres Dendrohyrax dorsalis, un miol llu-
nyà del lleopard (Panthera pardus). Incomo-
ditats a banda, un autèntic paradís.
I en tornar aquí, ens hem adonat que tenim 
ganes de compartir els viatges a la selva, 
d'animar als amants de la natura a que 
perdin la por de gravar sons, o si més no, a 
gaudir escoltant, i identificant-ne els cants. En 
qualsevol cas, hem decidit que volem tornar 
a la selva africana, acompanyats....

VIATGE AL COR VERD DEL CAMERUN
       Per Eloïsa Matheu i Francesc Llimona

Alosa, sons de la natura
www.sonidosdelanaturaleza.com
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Canviaria vostè el delta del Llo-
bregat per un prat d’alta muntan-

ya? És equiparable una platja verge a 
un bosc de terra endins?

A molts països europeus les polítiques ambientals 
són polítiques d’Estat que s’han convertit en bande-
ra nacional, si més no de fronteres endins. Partits del 
color que sigui han enlairat la bandera del canvi 
climàtic, de la lluita contra la contaminació, l’ener-
gia neta, la sostenibilitat o els residus. Però a l’Estat 
espanyol el medi ambient és una arma llancívola 
més entre partits, sense cap sentit envers l’interès 
general. Tothom hi fa i desfà escombrant cap a 
casa. Així ha passat amb la nova Llei d’Avaluació 
Ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de eva-
luación ambiental), aprovada d’urgència al Congrés 
dels diputats a finals de l’any passat, gràcies als 
vots en solitari del PP. 
Però, hi ha alguna cosa que necessiti més consens 
que una llei que afectarà la salut de les persones i 
del medi ambient? En aquest cas, la conformitat ve 
del sector privat, ja que un dels seus punts forts és 
que simplifica la tramitació dels projectes. És com 
el raonament de baixar els estàndards laborals 
per dinamitzar l’economia: mateix mantra repetit 
en el tema ambiental, i segurament amb idèntics 
resultats. 

Donar facilitats, per a qui?
Aquesta nova norma estatal uneix en un sol text la 
Ley 9/2006 de evaluacion de planes y programas, i 
el Real decreto 1/2008, establint un esquema simi-
lar per a ambdós i unificant la terminologia: l'infor-
me de sostenibilitat ambiental passa a dir-se ‘estudi 
ambiental estratègic’, i la memòria ambiental ara 
s'anomena ‘declaració ambiental estratègica’, ssi-
milar respectivament a l'estudi d'impacte ambiental 
i la declaració d'impacte ambiental (EIA/DIA) de 
projectes.
Feta amb l’excusa d’agilitzar procediments, des de 
DEPANA veiem amb preocupació com algunes de 
les modificacions que aporta afavoreixen la reduc-
ció d’estàndards que ja amb la norma actual no 
estaven a l’alçada en molts casos. Per exemple, la 
nova llei baixa sensiblement els terminis per trami-
tar els projectes (a 2 anys per l’avaluació estratègi-
ca ordinària i a 3 mesos per la simplificada); a més, 
elimina el procés de consulta prèvia, o sigui que 

La nova ‘Ley de evaluación ambiental 
21/2013’ aprovada pel Congrés 
dels diputats i ratificada pel Senat, 
obra la porta cap a una descarada 
mercantilització del medi.

ELS ECOSISTEMES, EN VENDA

(foto: Duaita Prats)

VIATGE AL COR VERD DEL CAMERUN
       Per Eloïsa Matheu i Francesc Llimona
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ONGs, científics i ciutadania no podran 
analitzar el projecte i aportar des d’un pri-
mer moment les seves queixes. Menys ga-
ranties de transparència en comptes d’en-
trar fins l’arrel del problema: que el procés 
es demora en part per la manca d’infor-
mació aportada per les empreses, i no per 
la participació pública. 

Bancs… de conservació?
Entre les noves eines que posa a l’abast, a 
DEPANA ens han cridat l’atenció amb espe-
cial preocupació els anomenats bancs d’hà-
bitats, una pràctica amb la qual es pretén 
compensar els impactes negatius dels pro-
jectes. Bàsicament consisteix en què els pro-
jectes que destrossin el territori ho podran 
‘equilibrar’ a un altre lloc, plantant un bosc 
cremat, per exemple. No cal dir quin és el 
risc de mercantilització que s’està assumint 
en oferir aquesta possibilitat. L’executiu ho 
justifica com una forma de generar llocs de 
feina, i un negoci per a consultories, bancs 
i d’altres intermediaris. Però el preu a pa-
gar -la destrucció del patrimoni natural-, 
és molt alt, i està demostrat que sempre és 
més fàcil (i econòmic) preservar que res-
taurar. 

La Natura, a borsa
Pensa en el teu racó preferit, aquell riuet 
fred amb salzes del poble de la teva in-
fantesa, els camps al costat d’un bosc al 
voltant de la ciutat per on passeges el cap 
de setmana… Són “traslladables”? 
Tenen preu les primeres orenetes que arri-
ben, el so al trepitjar les fulles seques, una 
vall plena de papallones? Canviaries les 
maresmes del delta del Llobregat per un 
prat d’alta muntanya? És equiparable una 
platja verge amb un bosc de terra endins? 

Quan val un linx, o un trencalòs?
Com diu el nostre company, l’advocat Lluís 
Toldrà, quan ‘banc’ i ‘Natura’ surten a la 
mateixa frase podem avançar qui guanya-
rà… Tot és possible després de quantificar 
els valors naturals a destrossar i recuperar. 
Però el medi no funciona amb un copiar - 
enganxar. Hi ha ecosistemes, com els boscos 
madurs, que han trigat segles en formar-se, 
i alguns mai podran tornar a fer-ho perquè 
ja no es donen les mateixes condicions cli-
màtiques. 
Els hàbitats no són peces d’un moble suec 
ni venen amb full d’instruccions; formen 
part d’un paisatge i d’un territori on hi està 

arrelat l’imaginari popular de moltes ge-
neracions. A més hi rau una idea molt si-
nistra darrera d’aquesta iniciativa: que ens 
podem permetre continuar perdent espais 
naturals. 
I ni amb una compensació perfecta es pot 
consentir més destrucció irreversible, i a so-
bre posant en safata la neteja de cara per 
a les empreses que causen grans impactes. 
Una altra perversitat del nou sistema: que 
afavoreix que les mateixes indústries siguin 
les més interessades en què hi hagin espais 
degradats per recuperar i quedar bé….

Preocupació global
L’invent dels bancs d’hàbitats no és nou. Tot 
i que gairebé no té precedents a Europa, 
s’ha aplicat durant alguns anys a Canadà, 
EEUU, i Austràlia. El resultat? Un fracàs. Per 
exemple, a Canadà en un 63% dels ca-
sos d’hàbitats d’aigua dolça no s’ha pogut 
arribar al mínim de l’equilibri (que és que 
no hi hagi pèrdua neta), i un estudi global 
parla que només en un terç dels projectes 
s’arriba a la restauració real. 
És també tristament conegut el cas del 
mercat d’emissions de CO2 del protocol 
de Kyoto, que no només no ha aturat les 

Darrera els ‘bancs d’hàbitats’ hi rau una idea molt sinistra: que ens podem permetre continuar perdent espais 
naturals. I ni amb una compensació perfecta es pot consentir més destrucció irreversible, i a més posant en safata 
la neteja de cara per a les empreses que causen grans impactes. DEPANA ha signat recentment una campanya 
contra la ‘Compensació de la Biodiversitat’ (http://no-biodiversity-offsets.makenoise.org/) a escala europea, per 
combatre futures iniciatives d’aquesta mena.

Els projectes que destrossin el territori 
ho podran ‘equilibrar’ en un altre 
lloc, plantant un bosc cremat, per 
exemple. No cal dir quin és el risc de 
mercantilització que s’està assumint 
en oferir aquesta possibilitat.

El dany a un paratge verge no es pot compensar amb res. Platja Garbet a Llança (foto: Salva Sole)
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emissions contaminants, sinó que ha servit 
com a un element més per a la especula-
ció. Creats com a pla B per si els Estats no 
podien assolir els límits, ara han esdevingut 
moneda de canvi, i han caigut tant de preu 
que a les indústries els hi ‘surt a compte’ 
contaminar.  
En l’àmbit planetari, aquesta dinàmica és 
més perillosa encara. El mercat de carbo-
ni ha fet que Occident hagi imposat tota 
una sèrie d’indústries, més eficients, diuen, 
al Sud. El mateix passaria amb un mercat 
de biodiversitat, on les comunitats perdrien 
el control sobre els seus recursos, que ja no 
tindrien valor local, sinó per al gran Mer-
cat (valor en borsa). La seva relació més o 
menys equilibrada amb la Natura no supo-
saria cap valor monetari, i s’imposarien la 
lògica extractivista i la visió reduccionista 
del medi natural a mers zoològics.
 
Algunes coses positives
Per ser justos volem valorar també els as-
pectes positius del text de la llei. Esmenta-
rem la seriosa consideració que es fa sobre 
el canvi climàtic en les avaluacions ambien-
tals, la sanció pel bunkering (pràctica dels 
petrolers de rentar o omplir els dipòsits en 
alta mar), que es requerirà un estudi d’im-
pacte ambiental als projectes de fracking 
(fractura hidràulica), o el reforç de regula-
ció per als projectes que poden afectar al 
sòl, com poden ser els estudis sísmics (arran 
de l’experiència de Castor).

Una llei amb voraviu
Com denúncia SEO/BirdLife, la llei justament 
es publica quam s’està gestant una nova di-
rectiva europea d’avaluació d’impacte am-
biental, perquè l’actual (85/337/CEE), ha 
tingut moltes mancances. Un cop aprovada, 
obligarà a canviar la recent llei del Congrés 
en un termini de dos anys, per implementar, 
com passa en aquests casos, la norma con-
tinental. Aleshores, calia engendrar aquesta 
mesura? O potser les presses tenen alguna 
cosa a veure amb la inclusió del transvasa-
ment Tajo-Segura com un annex?
Sembla mentida. Els recursos han estat 
sobreexplotats en les darreres dècades, 
i encara busquem medis per canviar-li el 
nom a la febre extractiva/urbanitzadora 
i continuar fent malbé la Natura, malbara-
tant el que tenim i desposseint la humanitat. 
Ja és hora d’adonar-nos dels límits de la 
biosfera, repartir millor i viure amb el que 
tenim amb consciència i plenitud u Eva Yus

En la línea de la mercantilització i la 
privatització, ens trobem que la nova 
Ley de Parques Nacionales aprova-
da pel PP el 24 de gener ha tancat 
aquests espais tant “sagrats” com són 
els Parcs Nacionals. Actualment a l’Estat 
n’hi ha una xarxa de 15, que van ser 
així declarats per ser les millors repre-
sentacions d’hàbitats característics del 
nostre patrimoni Natural, amb el mà-
xim grau de protecció ambiental del 
territori.

Bestieses inconstitucionals
Ara per primer cop s’hi podran autorit-
zar activitats d’oci, com pot ser el vol 
sense motor al recent creat PN de Sier-
ra de Guadarrama o la navegació en 
les aigües de l’interior de Monfragüe. 
Totes aquestes propostes entren en el 
camp de la desprotecció, i les entitats 
ecologistes, de la mà d’algunes comuni-
tats autònomes (el Consejo de Estado té 
dubtes sobre la seva constitucionalitat, 
ja que envaeix les seves competències), 
han fet saltar l’alarma.

La conservació, en segon terme
També les noves condicions d’edificació 
i urbanització amb l’excusa de la di-
namització turística, podrien degradar 

més aquests espais, on la conservació 
(precisament la raó de la seva decla-
ració) passaria a ser secundària. 
Preocupa també l’obsessió d’aquest 
govern amb les caceres, que sota el 
paraigües d’un suposat “control de po-
blacions” podrien legalitzar la cacera 
lucrativa dintre dels parcs. 

Fora del rumb
La deriva ambiental dels actuals go-
verns de dretes s’està tornant molt pe-
rillosa. Llei de Costes (veure AN24), 
privatització, amnisties ambientals, 
Reial Decret d’Espècies Invasores 
(AN25), prevalença dels interessos 
privats, escac a la biodiversitat, Llei 
d’Avaluació Ambiental, reducció de 
tràmits, mercantilització, explotació… 
Estem vivint una sèrie d’atacs al bé 
comú que és el medi ambient. La futu-
ra Ley de Montes va en aquesta direc-
ció, ja que pretén posar el gran ne-
goci de la caça per davant del dret 
d’usuaris dels camins i espais naturals 
públics. 
A les entitats per a la defensa del 
medi, se’ns acumula la feina. D’entra-
da, DEPANA ha signat un manifest a 
favor dels Parcs Nacionals, promogut 
per Ecologistes en Acció u E.Y.

Parcs Nacionals = Parcs Temàtics?
La fageda de Conangles, al Parc Natural d’Aiguestortes, un exemple 

de Bosc madur (foto: Salva Solé)

Tenen les presses per aprovar una 
llei que segurament aviat s’haurà 
de revisar, alguna cosa a veure 
amb la inclusió express, via annex, 
del transvasament Tajo-Segura?

Pendents de conèixer els detalls finals del projecte que el cuiner Ferran Adrià vol implemen-
tar enmig del Parc Natural del Cap de Creus, no podem deixar de mirar amb temença la idea 
de la BulliFoundation, que s’està venent com la joia de la corona que posarà el nostre país 
al mapamundi de l’elitisme gastronòmic. El Govern català declara de màxim interés aquesta 
inversió privada de 9 milions d’euros, i adequarà les normatives per a què els més de 4.000 
m2 de sól que ocuparà l’edifici de Cala Monjoi, no trobin pedres al camí.
Escèptics a totes les seguretats ambientals que se’ns prometen, estarem amatens als esdeve-
niments, però del que no hi ha dubte és que la dita catalana que“Pagant Sant Pere canta”, en 
aquest cas es fa més palesa que mai. Personalment, em quedo amb l’opció artística i vital que 
va escollir Salvador Dalí per projectar al món aquells paratges uDuaita Prats

EL PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS I LA BULLIFOUNDATION
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JOSEFINA
CASTELLVÍ

Com sempre faig, començo per preguntar 
què l’ocupa en l’actualitat. Un munt de co-
ses! Tot allò que no havia pogut fer. Fa 14 
anys que estic jubilada i tinc tanta feina! Sóc 
artesana, encara que no m’hi hagi dedicat 
professionalment. Faig esmalts al foc i cerà-
mica. I la meva especialitat, les puntes de 
coixí. D’altra banda arrossego una rèmora 
de la meva tasca científica: pertanyo a di-
versos patronats i dono conferències. També 
atenc tot el que té a veure amb la pel•lícula 
de l’Albert.

Aquest projecte cinematogràfic haurà estat 
una petita revolució en el seu present.  I 
tant. Hi ha dies que ni dino perquè no tinc 
temps. Són èpoques, ja passarà.

Això de ser oceanògrafa, microbiòloga, 
pionera antàrtica, i a més dona, ho devia 
haver hagut d’explicar de mil maneres… 
És veritat, però quan vaig començar no te-
nia consciència d’estar portant a terme cap 
fita. Vaig saber que era la primera dona 
cap de base antàrtica perque m’ho va dir 
un historiador xilè quan ja feia dos anys que 
hi era. En l’àmbit extern potser sí que es feia 
estrany, però amb l’equip mai vaig tenir cap 
problema, al contrari, i això que hi vaig anar 
amb 11 homes. 

Va saber gestionar bé la situació. Potser 
perquè mai he tingut cap interès en fer-me 
amb parcel•les de poder. A vegades cal 
exercir-lo simplement per tirar endavant un 
projecte, com va ser el cas quan l’ideòleg 
dels programes antàrtics per Espanya, 

l’Antoni Ballester, després de 17 anys de llui-
ta i finalment aconseguir l’ordre estatal per 
muntar la base, va patir un ictus que el privà 
de culminar el projecte. Era l’any 88 i no po-
díem deixar escapar l’oportunitat. Algú s’hi 
havia de posar al capdavant i vaig ser jo.

Què hi buscaven a l’Antàrtida? Resultats 
científics. El professor Ballester hi havia anat 
a la dècada dels 60 i tenia clar que d’aquell 
tros de terra verge se’n podrien treure lec-
tures molt valuoses. Tot el que hi havia per 
tocar era una espècie nova, un fenòmen 
desconegut, un nou comportament a estu-
diar. Per a un científic resulta d’una riquesa 
extraordinària. No va parar fins aconseguir 
plantar-hi un camp de treball.

I què hi varen esbrinar? Vàrem posar en 
marxa diverses línies d’investigació. Per 
exemple, un programa de líquens antàrtics 
que encara es porta a terme. Allà hi ha molt 
poca vegetació, no s’adapta a les condicions. 
Però comptem amb una pradera de molsa i 
sobre tot molts líquens, que són la fusió d’un 
alga i un fong. N’hem trobat més de 100 es-
pècies noves, totalment desconegudes fins el 
moment, ara descrites i que encara s’estan 
catalogant. També és de gran valor el pro-
grama d’estudi del gel antàrtic.

Vostè què hi investigava concretament?
Vaig anar a estudiar els bacteris, la meva es-
pecialitat. Però el dia a dia dels deu anys al 
capdavant de la base era tan difícil que la 
meva recerca personal va anar quedant en 
un segon terme. De tota manera, sí que puc 

citar una troballa curiosa: uns bacteris que 
en comptes de tancar-se en espores per 
passar les èpoques més fredes, es defen-
sen de la inhospitabilitat fent un forat en 
un gra de sorra i amagant-se dins. Encara 
s’estan analitzant. 

Es diu que si l’Àrtic és el termòmetre 
del planeta, l’Antàrtida és el seu llibre 
d’història. És una bona comparança. Pensa 
que sobre aquell continent hi ha uns 4.000 
metres de gel dipositats en capes a través 
dels temps, que guarden hermèticament tan-
cada en petites bombolles d’aire un munt 
d’informació. Allà dins hi trobem datada 
l’antiguitat i cada canvi ocorregut en la seva 
formació, com era l’aire llavors, les partícules 
que portava… T’imagines? Tenim mostres de 
l’atmosfera de la Terra, i el registre de la 
seva evolució desde fa milers d’anys!

Apassionant. I més encara quan per cro-
matografia de gasos podem analitzar-ne la 
composició i seguir-ne l’evolució. Sabem quin 
ha estat el creixement del CO2, en constant 
augment des de fa dècades. O si compa-
rem els isòtops d’oxigen 16 i 18, deduïm la 
temperatura que hi havia quan va caure la 
nevada que formà aquella capa. Anem cap 
a un augment de les temperatures fa ja molts 
d’anys, del qual el factor humà n’és una va-
riable més. Per contra, al final del segle XVI 
es va donar una “petita era glaciar” sense 
cap intervenció humana. El canvi climàtic no 
és el resultat d’una sola causa sinó d’un poli-
nomi. Tota variació, gran i modesta, llarga i 
curta, ha quedat escrita al gel.

“EM MERAVELLA LA CAPACITAT 
DELS ECOSISTEMES 
DE MANTENIR L’EQUILIBRI”

Els records glaçats de

Em trobo molt còmoda davant la presència 
elegant i acollidora d’aquesta dona de cabells 

blancs com la neu, que als seus gairebé 79 
anys es declara una jubilada de puntes de 

coixí. Però en fa tot just dos que el director 
de cinema Albert Solé l’arrencava de la seva 

pretesa dinàmica al ralentí, per proposar-li un 
repte tan atrevit com impossible de refusar: 

rememorar el passat com a responsable de la 
primera base espanyola a l’Antàrtida, en un 

viatge de retorn al cap d’avall del món. 
Ella es retrobaria amb el seu paisatge més 

estimat i tancaria un cercle, mentre naixia un 
excel•lent documental:“Els records glaçats”. 

M’ho explica, i sento arribar un torrent 
d’energia des del sofà vermell de la seva saleta 

a l’Eixample barceloní.

Per Duaita Prats

foto: D
uaita Prats
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Tinc entès que aquestes bombolles també 
poden guardar éssers vius. Si més no, una 
part d’ells. Una cosa molt estudiada és el 
pol•len d’unes fanerògames que ve de bos-
cos sud-americans perquè allà, com et deia, 
no hi ha flora. Ens dóna idea del flux dels co-
rrents d’aire i de la mecànica climatològica.

Això és la Paleoclimatologia? És la porta 
oberta per entrar en aquesta ciència. Per 
exemple, serveix per confirmar que de can-
vis climàtics n’hi ha hagut molts, centenars, 
milers en el decurs de la història del planeta. 
Ocorreguts de manera natural, sense motiu 
ni periodicitat constant. Deguts a una varia-
ció, ja sigui l’augment o la disminució, de la 
radiació solar sobre la Terra per les incidèn-
cies en les taques solars, per l’angle que for-
ma l’eclíptica al voltant del sol… però en la 
seva major part en desconeixem els motius. 

La terra sempre se n’ha refet. Vostè és op-
timista respecte al canvi que ara vivim? 
Molt optimista. Tinc una gran confiança en 
la Natura i les seves capacitats, i vaig poder 
comprovar-ho allà baix. Es recupera sola 
dels nostres disbarats, només cal deixar-la 
fer. Em meravella la seva capacitat de reac-
cionar i de mantenir l’equilibri. Hem de ser 
humils i no provocar intromissions inneces-
sàries amb la pretensió d’ajudar-la. 

Al final, ho ha reviscut tot en un documen-
tal. Això va ser un oferiment del director de 
cinema Albert Soler que em va agafar de 
sorpresa, però que em podia servir per a un 
objectiu impossible d’assolir d’altra manera. 
Fer d’altaveu per donar al Dr. Ballester el 
reconeixement i la visibilitat que mereixia 
i que no havia tingut. Va ser gràcies a la 
seva constància que Espanya va entrar en 
el tractat Antàrtic, i que tenim el Programa 
Nacional de Investigación en la Antártida. 
Això la gent ho havia de saber, i Els records 
gelats m’ha permès fer-ho palès. Ha valgut 
la pena.

També va poder retrobar-se amb el seu 
paratge estimat. M’agradaria que em des-
crivissis en paraules que s’hi sent. Emoció 
i petitesa. Quan t’hi vas acostant per mar ho 
saps perquè et reben els dameros del Cabo, 
uns ocells blancs i negres. Després venen els 
icebergs, d’un rosat increïble al capves-
pre, l’immens silenci interromput pels sons 
de tro quan s’esfondren trossos de gel, el 
del seu frec entre sí quan xoquen al vol-
tant de la llanxa, o el de les bombolles 

que peten i esquitxen quan el glaç es fon 
dins un líquid. Això si ho pots sentir perquè 
ets lluny del generador de la base, amb 
el seu run-run.

Entre les dues estades, quines diferències 
en l’evolució del paisatge destacaria? Po-
ques en els 18 anys de temps que varen 
passar. La més evident, la disminució de la 
glacera al davant de la base. El seu aspecte 
actual és més ”torturat” i sembla a punt de 
col•lapsar. En algunes parts ja es comença 
a veure el negre de la terra volcànica que 
hi ha a sota. Meteorològicament es registra 
més pluja que neu, quan 20 anys abans no 
plovia gairebé mai. I la praderia de molsa 
segueix maquíssima.

Venint de tanta magnificència, aquí tot li 
deu semblar petit. Ara la relació amb la 
Natura la visc i la gaudeixo sobre tot al meu 
jardí del Pirineu. El concepte que en tinc i la 
meva vida en general estan marcats per 
l’Antàrtida. Em va canviar l’escala de valors. 
Allà hi he vist i he gaudit de la Natura de 
debò, que és perfecte, capaç d’equilibrar els 
ecosistemes d’una manera que em merave-
lla. Encara no som capaços de comprendre 
del tot com ho fa, ni arribarem mai a aquest 
nivell d’eficàcia.

Doctora Castellví, i ara què? Descansar. Es-
perar que aquesta foguerada del documen-
tal passi i fruir de la vida amb tranquil•litat, 
que de treballar ja me n’he fet un tip. No 
sé si serà possible, em deixo enredar amb 
facilitat… u         

Els records glaçats de

QÜESTIONARI BREU
NOM COMPLET Josefina Castellví
LLOC DE NAIXEMENT Barcelona
I ARA VIU A Barcelona
UN BONIC RECORD D’INFANTESA Estrenar uns patins 
per Reis en aquest mateix pis
UN INSTANT GLAÇAT El dia que la meva mare em va 
treure el balcó per veure els bombardeigs
UNA CURIOSITAT CIENTÍFICA PER RESOLDRE La manera 
com els ecosistemes equilibren les espècies 
UN APRENENTATGE VITAL Que la mà estesa d’un 
company val més que qualsevol guany

“A les bombolles del gel antàrtic hi ha datada 
l’antiguitat i cada canvi ocorregut en la seva 

formació, com era l’aire llavors, les partícules 
que portava… T’imagines? Tenim mostres de 

l’atmosfera de la Terra, i el registre de la seva 
evolució desde fa milers d’anys!”
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RATA GEGANT AL DELTA DE L’EBRE
El cranc americà, el cargol poma, la granota toro, el musclo 
zebra, gambúsies, peixos sol, i fins a 18 espècies invasores 
causen danys irreparables al medi ambient deltaic. El delta 
de l’Ebre té el trist privilegi d’haver esdevingut un escenari 
propici per a la infiltració d’espècies foranes, moltes de les quals 
acaben per convertir-se en perilloses plagues. El darrer cas, que 
encara no supera el qualificatiu d’anècdota, és el d’una enorme 
rata trobada al cor del delta per un veí de Deltebre. Es tracta 
de la rata gambiana (Cricetomys gambianus), coneguda com ‘la 
rata gegant de Gàmbia’, un rosegador espectacular que pot 
atènyer el metre i mig de llarg i superar els 2 kg de pes. Un 
escamot dels agents rurals es va fer càrrec de l’animal, que no 
sabem si va ser sacrificat. Tampoc se sap encara si es tracta d’un 
cas aïllat, el que sí se sap és que aquesta rata reuneix totes les 
característiques per esdevenir una espècie invasora. 
D’aquesta problemàtica en parlàvem precisament a l’anterior 
número de L’Agró u Jordi Cebrian

XOCS D’AUS A LA FAÇANA LITORAL 
DE BARCELONA
La construcció d’alts i envidriats edificis a la façana litoral 
compresa entre el Fòrum i la Barceloneta ha comportat un 
sensible augment dels xocs, sovint mortals, d’aus en els últims 
anys. Molts es produeixen en època migratòria, encara que 
també les aus residents o hivernants es veuen afectades. 
Les espècies més perjudicades són el tallarol de garriga, la 
guatlla i el tord comú. També s’han trobat blauets, becades, 
enganyapastors, xots i rasclons, bona part d’ells morts.
La majoria de topades es produeixen de nit o els dies de 
boira i es concentren en alguns edificis que, per les seves 
característiques (alçada, foscor, façanes de vidre), són 
aparentment menys detectats en vol. Els edificis amb miralls 
són un punt negre. S’hi reflecteixen el cel i les superfícies 
arbrades properes, de manera que les aus, a ple dia, no 
detecten el perill. Aquí s’hi troben mortes aus migradores, 
però també residents urbanes com el pardal comú i el tallarol 
capnegre. Un dels punts negres al Fòrum és on actualment 
hi ha el Museu de Ciències naturals. No és molt alt, però la 
façana és fosca i amb miralls. 
A la façana litoral, en els darrers 10 anys s’hi han comptabilitzat 
estrellades 26 espècies d’aus, i en un sol mes es van recollir 18 
exemplars morts, evidenciant que la mortalitat per estavellament 
amb les vidrieres pot ser molt important u Ricardo Ramos

DAVID CONTRA GOLIAT
No sol passar, però de vegades la tenacitat, la perseverança i 
la força moral dels petits aconsegueix anorrear la prepotència 
i la manca d’escrúpols dels grans i poderosos. Ha estat el cas 
d’un grapat de comunitats indígenes de la seva amazònica 
a l’Equador, en contra de la tot poderosa petroliera nord-
americana Chevron, abans Texaco, la companyia petroliera més 
gran del món. Ha estat un procés molt llarg -14 anys- i ple de 
dificultats, però finalment la justícia equatoriana ha donat la 
raó a la part demandant, i la petroliera haurà d’indemnitzar 
als afectats, poblacions indígenes que van patir durant anys 
l’emmetzinament dels seus rius i dels peixos dels que es nodrien, 
la destrucció de la selva i els seus innombrables recursos, el 
patiment d’infeccions, d’abusos, extorsions i amenaces. Un dels 
quatre advocats equatorians que han fet possible aquesta èpica 
victòria es diu Pablo Fajardo, fundador del Front de Defensa de 
l’Amazònia –entrevistat a “La contra” de La Vanguardia el mes 
de febrer- va ser guardonat amb el premi Goldman, considerats 
els Nobel del medi ambient. 
Esperem que petites victòries per a la gent corrent, per als més 
desfavorits i per a la salut del planeta com ha estat aquesta no 
siguin una excepció, sinó la norma uJordi Cebrian

NOU PLA HIDROLÒGIC 
AMB RETALLADES PER L’AIGUA
La història tendeix novament a repetir-se com una espècie 
de culebrot circular. D’ençà del primer esborrany del Plan 
hidrológico de la cuenca del Ebro, elaborat pel govern socialista 
el 1988 ―i contestat per DEPANA i molt poques entitats més―, 
fins ara s’han succeït nombrosos documents i propostes de 
planificació hidrològica, la més famosa de les quals va ser el 
Plan Hidrológico Nacional del govern del PP, l’any 2000, que 
va provocar una de les majors contestacions socials de caire 
ecologista dels darrers 30 anys. 
Doncs bé, després de qüestionar-se i revisar-se a la baixa 
l’esmentat pla, i de multitud d’informes científics i estudis tècnics 
sobre els cabals mínims ecològics, subsidència, regressió de 
platges, salinització de l’aigua de l’Ebre, i un llarg etcètera, 
finalment s’ha aprovat el Plan, en el qual s’han rebaixat els 
cabals mínims del tram final del riu a només 100m3/segon o 
3.220 hm3 l’any. Aquesta xifra és menys de la meitat dels 7.167 
hm3 reclamats per la Generalitat i els grups ecologistes, i obeeix 
al desig de satisfer amb noves concessions als regants d’aigües 
amunt del Delta i, alhora (i per això tenim aquests cabals 
mínims), permetre la correcta refrigeració de les turbines de la 
central nuclear d’Ascó. No feien falta tants estudis, comissions, 
reunions i diners gastats per acabar traient del barret una xifra 
en clau estrictament política i econòmica, i per tant preestablerta 
uJoan Maluquer

EL TRIBUNAL DE L’ONU PROHIBEIX 
AL JAPÓ LA CAÇA DE BALENES AMB 
FINALITATS CIENTÍFIQUES

Està clar que el Japó no caça balenes a l’Antàrtic amb finalitats 
científiques, sinò comercials, i el Tribunal Internacional de Justícia 
de Nacions Unides (TIJ) així ho ha cregut i ha dictaminat que s’ha 
d’abstenir de fer-ho a partir d’ara. 
En una sentència que estableix un precedent per a la supervivència 
d’aquesta espècie protegida, ha resolt que Tòquio revoqui els 
permisos especials de captura ja que, segons diu, ‘ha violat les 
seves obligacions sobre l’article VIII de la Convenció Internacional 
per a la Reglamentació de la Caça de Balenes (1946) que ha 
subscrit’. Tampoc podrà estendre noves llicències. 
La decisió és vinculant, però de moment no inclou el Pacífic Nord, 
on el Japó segueix pescant. 
Encara queda un llarg camí, però sens dubte aquesta és una 
gran notícia uDuaita Prats

LES CONVERSES MÉS NATURALS, REUNIDES 
AL WEB DE DEPANA
Des de fa unes setmanes, al web de DEPANA (Notícies i 
la nostra revista), hi podreu trobar reunides en una secció, 
les converses que la secció Al natural de L’Agró Negre, ha 
anat generant durant els seus anys de publicació. D’aquesta 
manera, d’un sol cop d’ull, podreu saber com senten i viuen la 
Natura, i què pensen de la problemàtica ambiental, persones 
tan destacades en els seus àmbits com poden ser Manolo 
García, Teresa Forcades, Raimon Panikkar, Rosa Regàs, 
Joan Margarit, Carme Forcadell, Jorge Wagensberg...
Visions diferents que ens ajuden a reflexionar, i a adonar-nos 
de fins a quin punt són variades les interpretacions que de 
l’entorn tenim cadascun de nosaltres uDuaita Prats
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ACTIVITATS del 1r trimestre

És certament un espai màgic, impregnat 
de misteri, on no costa gaire fer volar 

la imaginació. Una vintena llarga de fosses 
profundes i fosques, de mides ben varia-
des, que la vegetació embrollada i voraç 
del bosc mediterrani s’entesta en devorar 
per molts esforços que s’esmercin en refre-
nar-la, s’estenen per una extensió no gai-
re gran de bosc, al bell mig de camps de 
conreus i masos. Són els Clots de Sant Julià, 
una joia doblement important per la seva 
trascendència històrica i natural, que torna 
a estar greument amenaçada pel projecte 
a tocar mateix d’una macroplanta de com-
postatge. 

Esoterisme i bruixeria
Les fosses no són sinó antigues mines 
d’extracció de pedra, que funcionaren ja 
a l’època dels romans i potser inclús abans. 
El tipus de pedres, de magres, s’havia fet 
servir per a la construcció de rodes de 
molí, però també per a marcs de pedra 
de finestres i portals. L’indret, ombrívol i 
silenciós, havia estat testimoni de sacrificis 
humans i molt més tard d’experiències eso-
tèriques i de bruixeria. 
Un dissabte càlid de mitjans de desembre 
un petit grup de membres de DEPANA, 
amb les companyes de SOS Empordanet i 
les explicacions acurades de l’historiador 
local, en Joan Badia, vàrem recórrer 
aquells passadissos estrets i humits, folrats 
de molses i falgueres, en una exploració 
tranquil•la i minuciosa. La jornada es va 
completar amb la visita de les Basses d’en 
Coll, a Pals, on es van poder fer interes-
sants observacions d’ocells, com ara els es-
tols d’ànecs blancs, ardeids, fredelugues i 
un més que probable sisó.

Descobrint el rec Comtal
L’endemà, diumenge 15 de desembre, el 
nostre consoci Josep Ramon Aragó i la 
seva muller, van descobrir als onze par-
ticipants d’aquesta sortida un indret ben 
proper a Barcelona i alhora prou descone-

gut. Des de Can Zam, a Santa Coloma de 
Gramenet, vam fer una senzilla caminada 
fins al pont de Montcada, tot vorejant el 
Besòs. Gavines, ànecs, polles d’aigua, cor-
bs marins i una xivitona ens van alegrar el 
passeig. 
Un cop al pont, vam anar a trobar l’objectiu 
de la sortida, el rec Comtal, antic rec que 
canalitzava les aigües que des de les mines 
de Montcada als contraforts de Collsero-
la, les portava fins al cor de la Barcelona 
vella. Avui en resten trams del canal a cel 
obert, amb aigües prou netes que proce-
deixen majoritàriament de la depuradora 
de Montcada. Tan netes que atrauen molts 
ocells, com les torrenteres o el blauet que 
vam veure passar volant amb la velocitat 
d’un coet. 

Cens d’ocells hivernants
El diumenge 12 de gener, amb temperatu-
res molt suaus, es va portar a terme el tra-
dicional cens d’ocells hivernants organitzat 
per DEPANA i SOS Delta, que enguany va 
comptar amb la participació de 20 perso-
nes. Distribuïdes en 5 equips, van ser cen-
sats diferents indrets del delta del Llobre-
gat no protegits, com ara el sector de Can 
Dimoni, la pineda de Gavà, diferents trams 
de la riba del Llobregat i espais agraris. 
Van sortir una vuitantena d’espècies, de les 
que potser caldria destacar un jove cucut 
reial, molt prematur en la seva migració 
primaveral, un grup d’uns 19 torlits camu-
flats en la terra bruna i polsegosa d’uns 
camps llaurats, dos martinets de nit al riu, 
prop de sant Boi i un falcó pelegrí tot pas-
sant a velocitat de llampec.

Aiguabarreig plujòs
La visita a l’Aiguabarreig el dissabte 18 
de gener, va estar passada per aigua. La 
pluja, de vegades certament intensa, que 
no va deixar de caure durant gairebé tot 
el dia, transformà les pistes de Massalco-
reig i la Granja d’Escarp en un rosari de 
tolls i en un llit tou de fang. Sota la pluja 

PEDRES VENERABLES, GATOSES, 
DOFINS I UNA TORTUGA SOLITÀRIA

La visita d’un laberint on es feien rituals de bruixeria, la descoberta 
d’un espai inèdit al Penedès, l’observació de dofins i aus marines 
o el curs de cant d’ocells, són algunes de les activitats que s’han 
pogut gaudir amb DEPANA aquest trimestre.

Els Clots de Sant Julià, ombrívols 
i silenciosos, i avui de nou ame-
naçats, havien estat testimonis de 
sacrificis humans i molt més tard 
d’experiències esotèriques i de 
bruixeria. Vàrem recórrer aquells 
passadissos estrets i humits, fol-
rats de molses i falgueres, en una 
exploració tranquil•la i minuciosa.

El rec Comtal, que canalitzava 
les aigües que des de les mines de 
Montcada als contraforts de Coll-
serola, les portaven fins al cor de 
la Barcelona vella. Avui en resten 
trams a cel obert, amb aigües tan 
netes que atrauen molts ocells, 
com les torrenteres o el blauet que 
vam veure passar volant amb la 
velocitat d’un coet.

Els llegendaris Clots de Sant Julià (foto: Albert Molero)

Ivars (foto: Jordi Cebrian)
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vàrem poder veure el bonic espectacle del 
punt on les aigües del Cinca i el Segre es 
prometen amor etern i decideixen fluir jun-
tes, però sense arribar a barrejar-se del 
tot. 
Veient que la situació no mostrava cap 
indici de canvi, es va decidir modificar el 
pla previst i vam fer via a l’embassament 
d’Utxesa, on sabíem que podríem disposar 
d’aguaits on guarir-nos. Nombrosos cignes 
muts suraven mandrosos en les aigües fos-
ques, i desenes d’arpelles sobrevolaven els 
canyissars i els marges de la llacuna a la 
recerca d’exemplars debilitats. La visió des 
de la torreta d’una fugissera llebre que 
s’esmunyia en els herbassars va alegrar 
una mica l’ànim una mica pansit dels par-
ticipants. 
A la tarda, la pluja ens va concedir una 
treva i es va poder fer una visita ràpida a 
l’estany d’Ivars, les aigües del qual oferien 
uns tons turquesa ben bonics per la llum del 
sol que des de ponent, on el cel començava 
a obrir-se, feia de contrapunt amb la ne-
gror de tempesta del cel a llevant. Corbs 
marins, ànecs, morells, cigonyes i polles bla-
ves –amb la sorpresa de detectar un pollet 
crescut en aquesta època tan primerenca-, 
van ser observats amb delectació.    

Més sorpreses a tocar de casa
Un altre destí ben proper a Barcelona i per 
a molts una sorpresa, va ser el triat per a 
la sortida del diumenge 2 de febrer, en 
una ruta circular per la Serra del Bolet, a 
l’Alt Penedès, minuciosament preparada 
pel nostre guia, Romà Rigol. Els 24 par-
ticipants varen poder gaudir de les seves 
acurades explicacions sobre les diferents 
tipologies del paisatge i la vinculació amb 
la vegetació que hi domina: gatoses ja 
florides sobre sòls profunds d’argila, amb 
mates també florides de bruc d’hivern i 
romaní, catifes embrollades de garric so-
bre sòls eixuts de calcàries, amb presència 
d’altres plantes poc exigents com estepes 
i farigoles. 
La ruta incloïa l’al•licient de dues coves, una 
petita i molt tocada per l’acció humana, la 

de l’Ametlla, i una segona, la del Bolet, pre-
gona i fosca, que vàrem haver d’explorar 
amb llanternes, tot reptant com sarganta-
nes, amb una preciosa noia de 12 anys, 
àgil, esmunyedissa i plena de curiositat 
obrint el camí per una obertura cada cop 
més reduïda. 

Refugis humans mil·lenaris
L’espectacle de la cova, envoltats com es-
tàvem per estalagmites i altres formacions 
càrstiques, era certament d’una gran be-
llesa. Aquesta cova havia estat habitada 
fa uns 8.000 anys per grups de caçadors 
i recol•lectors, societats humanes prehis-
tòriques que caçaven conills i collien fruits 
silvestres. Com ens va explicar en Romà, 
aquestes cavitats han estat en el decurs del 
temps refugi de tota mena de tropes, gue-
rrillers, bandolers, pastors...
Una amistosa conversa amb el propietari 
de l’isolat mas de Can Bolet nou, es traduí 
en un regal inesperat de tres ampolles de 
vi merlot, amb les que ens obsequià l’home 
i que degustarem poc després al pícnic a 
la vora de la font. 
La tornada la vam fer per l’obaga, en un 
bosc mixt de pins blancs, pinassa, alzina i 
marfull, tot plegat molt més humit amb coixi-
nets de molses. I vam guanyar vistes davant 
les boniques cingleres de les Clivelleres, amb 
l’esperança vana que ens sortís un dels seus 
habitants més il•lustres, l’àguila cuabarrada, 
la qual va donar peu a un debat enriquidor 
sobre la conveniència o no de les actuacions 
humanes –costoses i de vegades no sempre 
reeixides-, per afavorir les poblacions de 
determinades espècies amenaçades.  

El GAF, en acció
El diumenge 16 de febrer, 16 també foren 
els voluntaris que, plens de ganes i força, 
van participar en l’actuació forestal del 
Grup d’Acció Forestal a Sant Pere Màr-
tir, a Collserola. Amb pluja intermitent, els 
assistents, entre ells algunes famílies amb 
nens, van plantar una trentena d’arbrets, 
com ara aladerns, alzines, arboços i roures, 
en una zona a càrrec de la nostra entitat, 

ACTIVITATS del 1er trimestre

Cova de l’Ametlla, a la Serra de Bolet (foto: Jordi Cebrian)

A Aiguabarreig, nombrosos cignes 
muts suraven mandrosos a les ai-
gües fosques, i desenes d’arpelles 
sobrevolaven els canyissars i els 
marges de la llacuna a la recer-
ca d’exemplars debilitats. La vi-
sió des de la torreta d’una fugis-
sera llebre que s’esmunyia en els 
herbassars va alegrar una mica 
l’ànim una mica pansit dels par-
ticipants. 

La Serra de Bolet ens va oferir la 
seva vegetació dominant: gatoses 
ja florides sobre sòls profunds 
d’argila, amb mates també flo-
rides de bruc d’hivern i romaní, 
catifes embrollades de garric so-
bre sòls eixuts de calcàries, amb 
presència d’altres plantes poc exi-
gents com estepes i farigoles. 

Aguaits a l’estany d’Ivars (foto: Jordi Cebrian)
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ACTIVITATS del 1er trimestre

on la vegetació va guanyant una alçada i 
un gruix que ja fa prou goig.

Navegant amb dofins
Amb una mar en calma i temperatures de 
primavera, els 17 participants de la sorti-
da en barca coorganitzada per DEPANA i 
l’entitat amiga ACOIO (Associació Catala-
na d’Oceanògrafs i Oceanògrafes), vàrem 
gaudir de prop de 6 hores delicioses de 
navegació prop de Barcelona. 
Distribuïts en dos vaixells de vela –moguts 
a motor-, a mitja milla de la costava va 
irrompre un estol de capons reials en for-
mació, venint del sud. Es tractava de situar-
nos més enllà de la plataforma continental, 
per sobre de profunditats de 300 metres, 
que és per on poden desfilar les balenes 
que des del sud es dirigeixen cap al golf 
de Lleó en les seves migracions anuals. 
No van sortir balenes, però sí per dos cops 
dofins llistats –a unes 12 milles-, que, juga-
ners, es van deixar veure fent saltirons per 
sobre les onades, a tocar de la proa dels 
vaixells, tot provocant el delit dels expe-
dicionaris. 

Màgics peixos lluna i una tortuga
També ens vam creuar amb diversos peixos 
lluna surant a la superfície, detectats pel 
xipolleig de les seves aletes erectes i la no-
vetat d’una petita tortuga marina Caretta 
caretta, aparentment immòbil per sota de 
la superfície marina, una troballa molt re-
marcable per l’extrema raresa d’aquests 
quelònids. Els ocells marins no van ser abun-
dants: gavines capnegres, gavines corses, 
un paràsit gros volant amb velocitat, i tam-
bé un agosarat polissó, un mosquiter que es 
va aturar uns minuts a bord del vaixell gros 
per reposar de la seva esgotadora singla-
dura migradora... triant el genoll d’una de 
les noies participants abans de reprendre 
el vol cap a la incertesa.

Del delta a l’olla
El dissabte 15 de març vam fer una passe-
jada ornitològica pel riu Llobregat al seu 
pas per Sant Joan Despí, a la que es van 

apuntar 20 persones. Malgrat que la jor-
nada no va ser molt productiva en ocells, 
vam gaudir d'un matí esplèndid i de les in-
teressants explicacions del nostre guia Àn-
gel Arroyes, un gran coneixedor d'aquest 
tram fluvial del Llobregat. 
Ens va parlar de les millores que ha ex-
perimentat el riu en els darrers anys, però 
també de les amenaces que l'assetgen: 
alta freqüentació dels marges del riu, abo-
cament puntual d'aigües contaminades que 
l'ACA no aborda, dificultats per recuperar 
el bosquet de ribera, etc. Entre altres anèc-
dotes, ens va comentar el cas del senyor 
xinès al qual se’l va sorprendre carregant 
uns sacs plens de tortugues de Florida, qui 
sap si per fer sopes. 
Les observacions més destacades foren 
8 martinets de nit, diversos exemplars de 
teixidors (alguns als nius) i un grasset de 
muntanya.

Classes de cant amb l’Eloïsa
Els ocells varen tornar a ser els protago-
nistes el dissabte 22 de març, però en 
aquest cas pels seus cants. Eloïsa Matheu, 
la màxima experta en l’enregistrament de 
cants de la natura, va oferir una nova edi-
ció del curs d’identificació dels ocells pels 
seus cants. La sortida pràctica es va fer pel 
sector de Vil•la Joanna a Collserola. Es van 
poder sentir mallerengues, tallarols, cader-
neres, però malauradament també el bro-
git dels incomptables ciclistes i dels grupets 
de gent fent jocs i cridòria.

Primavera a L’Esquirol
Les gorges de l’Esquirol, al Collsacabra, fou 
el destí de la darrera sortida del trimes-
tre. Va ser una dolça caminada fins al bell 
paratge de la Foradada, amb un especta-
cular salt d’aigua, on anar descobrint els 
diferents rastres de la Natura i endevinar 
quins animals hi pot haver darrere d’elles. 
Gaudirem de les catifes de flors al llit del 
bosc, les abundants prímules i herbes fetge-
res, i la interessant planta paràsita Lathraea 
squamaria, les més matineres d’aquesta pri-
mavera tot just estrenada u Jordi Cebrian

A la jornada de navegació no van 
sortir balenes, però sí per dos cops 
dofins llistats –a unes 12 milles-, 
que es van deixar veure fent salti-
rons per sobre les onades, a tocar 
de la proa dels vaixells. També 
vam tenir un mosquiter que es va 
aturar uns minuts a bord per repo-
sar de la seva esgotadora singla-
dura migradora... triant el genoll 
d’una de les participants.

Una solitària tortuga Caretta caretta, i el vaixell de la sortida (fotos: Agustí Lobo i Jordi Cebrian)

Al delta del Llobregat les obser-
vacions més destacades van ser 8 
martinets de nit, diversos exem-
plars de teixidors (alguns al niu), 
i un grasset de muntanya. També 
ens van parlar del senyor xinès al 
qual es va sorprendre carregant 
uns sacs plens de tortugues de Flo-
rida, qui sap si per fer sopes...  

La Foradada, paratge de dones d’aigua (foto: A. Molero)
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Coordina: Toni AparicioAGROMANIACS

EL WEB

EL LLIBRE

El present llibre és un recull del 
material que l’autora, Nieves 
López, paleontòloga de pro-
fessió, impartia als cursos amb 
el nom de Geo-
logia i paleon-
tologia per a 
aficionats durant 
la dècada dels 
90 a Salàs de 
Pallars, on acon-
seguia congre-
gar força gent 
d’origen ben di-
vers. Apart dels 
reconeguts mè-
rits acadèmics, 
Nieves brillava 
e s p e c i a l m e n t 
per la seva ca-
pacitat didàc-
tica, dins i fora de les aules, i 
aquest fet es reflecteix molt bé 
durant tot el llibre, gràcies al 
qual sense tenir coneixements 
previs podrem arribar a inter-

pretar paisatges tan diversos 
com el Boumort, el Montsec de 
Rúbies, la Conca de Tremp o 
l’entorn de Salàs de Pallars, en-

tre d’altres.
El llibre, publicat 
tot just l’any pas-
sat, està estructu-
rat en cinc grans 
apartats (geo-
logia històrica, 
geologia estruc-
tural, els fòssils i 
el seu significat, 
la dinàmica de 
la terra i el re-
gistre geològic i 
l’entorn geològic 
de la regió de la 
Seu d’Urgell), ca-
dascun dels quals 

mena a algun dels indrets enu-
merats al paràgraf anterior i 
ens dóna l’ocasió de posar en 
pràctica els coneixements expli-
cats inicialment u

El web que us presentem en aquest número de L’Agró possiblement 
no requereix de gaire presentació per a moltes persones, en ser 
l’altaveu telemàtic de l’associació homònima dedicada a l’estudi, 
defensa i divulgació dels valors naturals i culturals del Delta del 
Llobregat. 
Hi podem trobar molta informació, per exemple, d’Eurovegas i 
de l’Outlet de Viladecans; de l’ampliació de la IBA (Important Bird 
Areas), gràcies als sistemàtics censos d’ocells duts a terme de manera 
totalment altruista en tot aquest espai (el no protegit, fora de les 
reserves). I de l’exposició divulgativa El Delta del Llobregat, tan 
excepcional com desconegut, que porta voltant més d’un any pels 
municipis que formen part del delta (consulteu el web per saber on 
es pot veure). 
Podem trobar també xerrades, sortides naturalistes i moltes notícies, 
curosament actualitzades. Hom troba certament embadalidores les 
fotos del noticiari ornitològic...u

sosdeltallobregat.org

Geologia i paleontologia per a aficionats. 
Excursions pel Pallars i l’Alt Urgell. 
Autora: Nieves López Martínez (Editorial Entrecomes-2013)
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AGROMANÍACS

De fet, el que col•lectius artístics com 
Drap-Art proposen no és nou, i ja 

a la primera meitat del segle XX, Mar-
cel Duchamp, el corrent dadà, Picasso i 
molts d’altres, començaren a incorporar 
objectes trobats als seus collages. Des-
prés vindria el Pop-Art, l'Arte Povera, 
Fluxus, els Nouveaux Realistes..., op-
taven per incloure objectes quotidians i 
deixalles aparentment sense valor, per 
simbolitzar el materialisme i la creixent 
desvirtualització de l'ésser humà. 
Avui dia, el frenètic desenvolupament de 
la tecnologia d’ús personal i un consu-
misme fora de mida, fan que la necessitat 
d’insistir en el missatge segueixi més viva 
que mai.

Una segona vida per a un món millor
“Les deixalles defineixen cada societat”, 
ens explica Tanja Grass, Presidenta 
de Drap-Art des de la seu de l’entitat a 
Ciutat Vella. “A Zimbawe, per exemple, 
s’aprofita gairebé tot. A Barcelona, en 
canvi, en un contenidor hi pots trobar 
les coses més variades i en grans quan-
titats. La gent compra un mòbil nou cada 
6 mesos… El que ja no volem ho llencem. 
Cada vegada produïm més i les coses 
tenen una vida més curta, tant que ni 
posant a treballar un exèrcit d’artistes 
aconseguiríem reduir de forma sensible 
la quantitat de deixalles que generem”. 
Per això la seva finalitat, més que asso-
lir resultats amb el reciclatge en sí, rau 
en el leitmotiv. “Els nostres artistes són 
éssers que reaccionen enfront el seu en-
torn, reutilitzant els materials de rebuig 
per dir ‘no’, a la seva manera, a l’excés 

d’escombraries. El nostre col•lectiu fun-
ciona com una campanya de sensibilitza-
ció, de reflexió per a què la gent que con-
templa el que fem s’adoni del valor que 
pot tenir allò que desestima. Ens agrada 
recordar el respecte per les tres erres de 
reduir, reutilitzar i reciclar, i incitar a tra-
vés de l’art al consum responsable, més 
solidari amb les persones i amb el medi”.

De material de rebuig a peça artística
La seva gran arma és la genialitat i la be-
llesa de les creacions, autèntiques obres 
d’art i d’imaginació. Al nostre país enca-
ra el nombre de compradors d’una peça 
d’aquestes caracteristiques, feta a partir 
de materials reciclats, és reduït si el com-
parem amb altres països d’Europa.“És 
poca la gent que entén que una bossa o 
qualsevol altre article fet artesanalment 
a partir de residus, sigui més car que un 
altre elaborat a partir de matèries primes 
convencionals, que potser ve de la Xina i 
és nou i molt barat”. 
Però, mica en mica, la cultura d’apreciar 
el valor afegit d’un objecte recreat, que 
gaudeix d’una segona vida i a més és un 
producte local, va calant. En aquest sentit, 
dues dades: el Festival Internacional 
de Reciclatge Artístic de Catalunya que 
celebren a finals d’any, aplega una xifra 
de visitants que ronda els 20.000, i les 
col•laboracions entre organitzacions i 
esdeveniments internacionals creixen 
any rere any. “Estem deixant de ser una 
curiositat i comencem a veure que la 
gent respecta, entén i, cada vegada més, 
participa del que fem”, conclou amb 
optimisme la Tanja uDuaita Prats

Ferralla, envasos de plàstic, 
palets, restes de joguines, peces 
d’ordinadors, carcasses de bo-

lígrafs, fustes de planxar… Tot 
és reutilitzable amb creativitat 
i ganes d’adoptar una postura 
més respectuosa amb el medi.

D R A P - A R T : 
E L  R E C I C L A T G E 
C O M  A  O B R A  D ’ A R T
A la nostra revista sempre hem mantingut que hi ha moltes maneres 
de fer ecologisme i de fomentar la sostenibilitat, i us n’hem acostat 
un bon grapat. Però mai havíem reflectit la possibilitat de fer-ho 
des d’una vessant tan positiva com és la creació artística a partir 
d’objectes i materials de rebuig. En aquest sentit, val a dir que Barce-
lona compta amb una organització que a poc a poc s’està convertint 
en un cas d’èxit, en el difícil món de l’art d’avui dia. Es tracta de 
Drap-Art, una associació sense ànim de lucre fundada el 1995, que 
a través dels seus autors i de les exposicions que organitza, promou 
el reciclatge creatiu i difon la creença en què un món més solidari i 
sostenible, i també més bell, és possible.
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FER PAÍS, O FER BULLIR l’OLLA. Lanzarote té el reconeixement 
de Reserva de la Biosfera, i prové en bona part de la meritòria 
visió de César Manrique, alma mater de la posada en valor de 
la natura de l’illa. Al darrera d’aquest personatge irrepetible 
que era pintor, escultor, arquitecte, ecologista, conservador de 
monuments, planificador urbanístic, paisatgista i jardiner, rau 
la cerca de l’excel•lència centrada en la natura com a vehicle. 
Ell va conduir la integració de la natura illenca com el principal 
actiu del seu atractiu. La seva llavor 
segueix viva en el patrimoni artístic 
que va llegar i en una Fundació que 
continua la seva tasca conjuntament 
amb d’altres col•lectius locals. 
Tanmateix, l’èxit en matèria de 
conservacionisme demana no baixar 
mai la guàrdia. Els fonamentalistes del 
totxo sempre estan esperant el moment 
de distracció per queixalar el sòl, i 
Lanzarote no és l’excepció, amb el trist 
rècord de 200 imputats per processos 
judicials oberts per corrupció vinculats 
al lucratiu negoci de l’especulació 
urbanística. El mèrit en una illa petita 
és mullar-se i treballar sense pausa en 
la defensa, malgrat la força i magnitud 
dels contrincants. No hi ha res fàcil. 
L’herència d’aquest lanzarotí universal 
contribueix a conservar la seva terra 
com a signe d’identitat i esdevé un dels 
principals atractius turístics. Fa país i, 
de retruc, l’olla bull per a tothom.
A Catalunya tenim els millors cuiners del món. La capacitat 
de maridar l’alimentació, la gastronomia i el gust per una 
sofisticada presentació ha convergit en una fita ineludible 
per a la mass media del planeta. A redós d’aquesta potència 
mediàtica sempre ha sobresortit Ferran Adrià, persona 
de la qual és difícil expressar més elogis en el camp 
que domina. Lluny de la pionera visió integradora de 
Manrique, aquest gran cuiner abandona els focs per 

aventurar-se en un jardí que s’albira menys conciliador. 
Ningú no dubta de la importància de recolzar un viver 
d’innovació gastronòmica, però no cal que aquest es situi 
dins d’un Parc Natural i en sacrifiqui un bocí. Per materialitzar 
aquest projecte cal retallar per llei del Parlament català el Parc 
Natural del Cap de Creus.  Això per si sol ja revela la magnitud 
de la tragèdia. S’ha de subratllar que el nostre Parlament ja 
va perpetrar la reducció del Parc amb la desprotecció de la 

Vall de Santa Creu. 
No és pertinent ignorar que un edifici 
soterrat no cal que estigui dins d’un Parc 
Natural: ni per accessos, ni per serveis, 
ni per costos econòmics ni ambientals, 
etc., és obligatori situar-hi un edifici 
singular de grans dimensions. No estem 
ajudant ni al país, ni a la innovació, 
perquè el missatge que es posa de 
manifest és que tot passa pel davant 
de la Natura, sempre convenientment 
maquillat. A partir d’ara, com podrem 
dir que no a un famós que patrocini un 
projecte urbanitzador a qualsevol PN 
de casa nostra? 
Atès que és difícil pensar que el 
Parlament, el Govern i el Conseller de 
Territori i Sostenibilitat facin la feina de 
defensar l’interès general de veritat, 
voldria apel•lar a la sensibilitat del 
creador, que és la base de la decisió. 
Sr. Adrià, no cal sacrificar cap valor 
natural per oferir un obrador per al 

desenvolupament. De la mateixa manera que Manrique va 
reeixir en potenciar una illa humil i eixuta, es pot contribuir a fer 
país construint una Catalunya millor sense degradar un indret 
que destaca per sobre de la resta. No fem bullir l’olla coent-hi 
amb el xup-xup bocinets del país, perquè sempre hi haurà un 
‘interès general’ lligat al ciment que s’imposarà a l’altre que no 
en duu. Innovar de veritat és acabar amb aquesta dinàmica. I 
Cap de Creus, només n’hi ha un u Lluís-Xavier Toldrà

EN CONTRA


