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Fins i tot les deu monges clarisses de Pedralbes 
han trencat la seva harmonia monacal 

per prendre partit contra la urbanització 
del Parc del Castell de l’Oreneta, un fet que 
l’empresa Núñez i Navarro dóna ja per 
consumat i només a l’espera que el Consistori 
l’aprovi definitivament les properes setmanes. 
L’Ajuntament té un conveni amb N&N per 
bescanviar aquesta parcel•la per dues de les 
seves finques a Sant Gervasi i Horta, que es 
convertirien en equipaments públics. 
El projecte està en fase d’anàlisi de les 
al•legacions. A part dels grups veïnals i eco-
logistes, també hi són contraris el PSC, ERC, 
ICV-EUiA i la CUP, que proposen la conversió 
d’aquest espai en no urbanitzable perquè 

consideren que ja és de facto una àrea verda. 
L’Ajuntament diu que la zona no forma part 
del parc, però als mapes del recinte sí que hi 
és inclosa.
L’àrea afectada és de bosc, i ofereix una di-
versitat important d’espècies vegetals i ani-
mals. Jordi Bigues, representant de la Platafor-
ma per a la Defensa del Parc de l’Oreneta, creu 
que malauradament l’Ajuntament aprovarà 
de manera definitiva la urbanització aquest 
2014, perquè si ho endarrereix estaria massa 
prop de les eleccions municipals. 
Al voltant de 2.300 persones, i 33 entitats en-
tre les quals s’hi compta DEPANA, han signat 
el manifest de la Plataforma, que us mostrem 
a continuació.

Sabem que la voracitat constructora no té mesura, i menys escrúpols, i que les poques zones 
verdes que queden a Barcelona no entren en les seves excepcions. Ara li ha tocat el torn al Parc 
de l’Oreneta, a Sarrià-Sant Gervasi, que veu perillar 5.500 m2 del seu perímetre per l’acord que 
l’Ajuntament de Barcelona ha signat amb l’empresa Núñez i Navarro, per construir en aquest 
espai verd. Els veïns s’han erigit en Plataforma, amb un manifest recolzat per més de trenta 
associacions i entitats, entre elles DEPANA.

Entitat convidada:

MANIFEST DE DEFENSEM EL PARC DE L’ORENETA
L’Ajuntament ha aprovat inicialment un projecte per construir 30 habitatges de luxe en un 
terreny que forma part del Parc de l’Oreneta. Això serà possible per un acord entre l’Ajuntament 
i la promotora Núñez i Navarro. Aquesta empresa cedeix dues masies (Can Ripoll a Sant 
Gervasi-Galvany, i Torre Garcini al Guinardó), que es destinaran a equipaments públics; a 
canvi, l’Ajuntament li transfereix una superfície per edificar dins del Parc de l’Oreneta, tocant 
al carrer Montevideo.

Un grup de veïnes i veïns estem decidits a aturar aquest projecte perquè urbanitza i privatitza 
una part de l’actual Parc de l’Oreneta, que és un espai públic que conté una vegetació forestal 
que és una continuació del Parc Natural de Collserola. Evidentment estem a favor que es 
guanyin per a ús públic les esmentades masies, però no a qualsevol preu.

Per això, el dia 10 de juliol del 2014 ens hem constituït en la Plataforma Defensem el Parc 
de l’Oreneta amb els següents punts:

1. No a la privatització i urbanització d’una part del Parc del Castell de l’Oreneta. Aquest espai 
forestal és un patrimoni d’alt valor ecològic de tota la ciutat de Barcelona i volem que se’n 
garanteixi la seva protecció íntegra.

2. Que es destini a ús públic la Torre Garcini al Guinardó i Can Ripoll a Sant Gervasi-Galvany, 
d’acord amb les reivindicacions dels veïns, mitjançant un procediment que no perjudiqui els 
interessos generals de la ciutat.

https://plataformadefensemloreneta.wordpress.com/formulari/
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EDITORIAL

LA CIÈNCIA I LA CONSERVACIÓ

Ciència i conservació sempre han estat dos elements bessons. 
Sense les aportacions des del coneixement, difícilment hauríem 
pogut caminar cap a una societat on la natura fos (una mica 
més) una prioritat. Durant els primers anys de DEPANA, les 
universitats van ser la punta de llança que van estimular les 
campanyes de l’entitat. En els darrers temps, l’ecologisme 
i DEPANA en particular beuen menys sovint en les fonts de 
la ciència. Ha estat un allunyament mutu, però sobretot una 
diferenciació de rols: la reivindicació ha quedat en mans del 
moviment cívic i els científics s’han centrat més en un paper 
institucional. Segurament no és res dolent, però caldria recupe-
rar aquesta complicitat. 
Per exemple, quedaria afrontar un debat serè sobre el futur 
de l’anellament en el camp de l’ornitologia. Segurament no té 
sentit l’esforç que s’hi esmerça encara hores d’ara, quan en 
tot cas les dades obtingudes no justifiquen la molèstia que es 
provoca a molts ocells. A DEPANA hem viscut episodis molt 
lamentables en el cas del corriol camanegre a Premià de Mar. 
Esperem que el sacrifici dels darrers exemplars d’aquest ocell 
al Maresme, serveixi per a que no se n’anellin més. Amb els 
avenços científics actuals, de ben segur que els xips i altres 
accessoris serien molt més productius que la inserció de per 
vida d’una anella a la tíbia…
Malgrat això, tampoc podem pensar que el vedell d’or de la 
tecnologia solucionarà tots els problemes amb el marcatge 
d’animals i el seu indubtable valor en la gestió de la fauna 
silvestre. Marcar óssos pot aportar informació molt útil, però 
és absolutament inacceptable que els produeixi la mort. El 
desgraciat episodi de l’osseta Aubèrta, morta a resultes de 
l’implant d’un emissor subcutani quan estava en perfectes 
condicions per a l’alliberament (després d’haver superat la 
separació de la seva mare), reobre de nou l’etern dilema: el fi 
justifica els mitjans? Per a nosaltres, només en determinades 
ocasions.

uLa Junta Directiva de DEPANA
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acció AMBIENTAL

TROBEN MORTA L’OSSA AUBÈRTA A LA VAL D’ARAN. 
Hi ha notícies en les que vas i tornes de la tristesa a la ràbia, i aquesta és una d’elles. Fa uns dies, mentre enllestíem 
els treballs de la revista, vam saber que a la Val d’Aran havien trobat morta l’Aubèrta, una osseta que s'havia criat 
en captivitat des que l’abril passat, quan només tenia tres mesos, se la va descobrir abandonada en una casa del 
nucli d'Aubèrt. Com vam explicar en el número d’estiu, la idea era reintegrar-la a l'hàbitat natural quan fos possi-
ble, i així s’havia fet. 
La conclusió de la necròpsia és que la mort l’han causat les complicacions derivades de l'operació que li havien 
practicat per implantar-li un emissor de seguiment a l'abdomen. La ben previsible mobilitat de l’animal en la seva 
vida diària, ha acabat provocant-li l'obertura de la cicatriu, i un final que imaginem gens agradable. 
Un cas per reflexionar sobre els com i els perquè de la intervenció humana en la Natura, dels quals l’Aubèrta mai 
va poder donar-nos la seva opinió uDuaita Prats (Foto: Pays de l’Ours)

A DEPANA estem ben convençuts que 
l’educació ambiental de grans i petits, és 

clau per implicar a tota la població en la cura de 
la nostra biosfera. Per això oferim organitzar 
diferents activitats, tant per a escoles com per 
a empreses.

Voluntariat amb escolars
DEPANA ha encetat la seva col•laboració amb alumnes d’ESO en la mi-
llora d’hàbitats forestals a Collesola, en el marc de l’oferta d’activitats 
per a escoles consistent en la restauració de boscos al PN de Collserola.
En aquest sentit, el passat octubre els voluntaris del Grup d'Acció Forestal 
vam organitzar una activitat amb alumnes de 3r i 4t d'ESO de l'Institut 
Barri Besòs de Barcelona (en col•laboració amb el Consorci del Parc).
Concretament es va fer un tros de feixina, es va recollir brossa, i es van 
plantar una alzina, un cirerer d'arboç, més dos aladerns, en una zona 
afectada per un incendi l'any passat a la Font del Gos. 
L’acció s’emmarca dins el conveni de col·laboració signat per DEPANA, 
el Consorci del Parc de Collserola i el centre educatiu. Els plançons pro-
venen del nostre viver del Bosc de Turull, que també cuiden un grup de 
voluntaris de DEPANA. 
Es preveuen diverses actuacions al llarg del curs acadèmic, a raó d’una 
sortida mensual, en les quals es recolliran aglans per després plan-
tar-los a l’hort de l’institut, a més de continuar fent feixines i plantant 
espècies autòctones a la zona afectada per tal d’evitar l’erosió del 
terreny.

Voluntariat corporatiu
DEPANA organitza activitats per a empreses amb un mínim compromís 
ambiental, que vulguin oferir als treballadors per a que ens ajudin amb 
un dels nostres projectes. 
En aquest sentit, ja vam portar a terme la primera jornada de voluntariat 
corporatiu, que es va desenvolupar a la pineda de la Pava, a Gavà, 
amb 27 treballadors de Telefònica al llarg de tot un matí, l’octubre del 
2013. Es va eliminar brossa i plantes invasores, i va acabar amb una 
visita de descoberta dels valors naturals d’aquest bosc. Els participants 
van valorar satisfactòriament l’experiència u Eva Yus

EDUCANT ESCOLES I EMPRESES 
AMB EL NOSTRE VOLUNTARIAT

(Foto: Jordi González)

(Foto: Teresa Sabater)
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acció AMBIENTAL

Lliurem al Parlament més de 75.000 signa-
tures contra la llei del projecte elBulli1846

El passat Agró Negre 27 explicàvem que enguany la ciutadana 
Carola Sanpera va endegar una campanya de recollida de signa-
tures de Change.org. DEPANA i la IAEDEN vam recolzar-la i Chan-
ge la va considerar una campanya prioritària. En conseqüència, es 
van disparar els suports, també fora de Catalunya. 
El dia 3 de setembre es van dur al Parlament les 75.000 firmes 
aconseguides en els 7 primers mesos de campanya, que seguei-
xen augmentant i quan tanquem aquesta revista són ja més de 
95.000. Van ser lliurades per la peticionària, la nostra presidenta 
Marta Gumà, i Bàrbara Schmitt, portaveu de la IAEDEN-Salvem 
l'Empordà, en representació de gairebé 40 col•lectius.
La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ens va rebre i li 
vam reiterar que no ens oposem al projecte elBulli1846, sinó a 
l'aprovació d'una llei que donaria cobertura a una il•legalitat se-
gons les normatives vigents, i a la seva ubicació dins d'un espai 
protegit. Vam exigir-li que es paralitzés la seva tramitació, així 
com una resposta de la comissió de peticions del Parlament. 

NOVETATS DE LA CAMPANYA 
CONTRA EL NOU BULLI A CALA MONTJOI

Com sabeu, portem uns mesos 
d’intensa campanya per evi-

tar que el projecte d’ampliació de 
les instal•lacions del Bulli malme-
ti la Cala Montjoi, al PN del Parc 
de Creus. La nostra estratègia ha 
estat triple: pressió política, inci-
dència social i defensa legal.

uPressionem davant els polítics
No només hem fet arribar les nostres queixes al Govern, també 
ens hem reunit amb membres dels partits amb representació par-
lamentària per explicar la seva responsabilitat davant la ciuta-
dania quan votin. Ens van rebre CiU, C’s, ERC, PSC i ICV. 
Els primers són els promotors i per a ells és “un projecte de país 
perquè de Ferran Adrià només n’hi ha un”. Pocs canvis es poden 
esperar... C’s ens va comunicar que probablement votarà en con-
tra si continua la tramitació. ERC va coincidir amb CiU que era “un 
projecte de país” i que mirarien que es fes el millor possible. Mal-
grat la decisió presa pel partit era la de la cèl•lula local gironina, 
la darrera paraula la tindria el seu número 1, Oriol Junqueras. 
El PSC no es va acabar de pronunciar (deien que esperaven “el 
projecte definitiu”), tot i que a Girona fa temps que es publica a 
premsa la seva postura favorable a la ubicació del Bulli1846 a 
Cala Montjoi. ICV va comunicar-nos oficialment que presentaria 
esmena a la totalitat. Amb la resta de grups no vam poder reu-
nir-nos, tot i que verbalment la CUP es va mostrar favorable a les 
nostres tesis, tot el contrari que el PP. Esperem que ERC, que real-
ment pot decantar la balança, actuï amb responsabilitat pensant 
en la importància dels parcs naturals i el mal exemple d’apro-
var una llei a mida per a determinats personatges famosos.

uDebatim amb la ciutadania
A banda de ser presents a diversos programes de ràdio, hem 
fet una tasca de difusió en fòrums i debats. Així, el 19 d’octu-
bre ens van convidar a una taula rodona sobre el Bulli a la Fira 
de l’Animaladda 2014, a la que va assistir Marta Gumà amb 
Eduard de Ribot de la IAEDEN i Jaume Grau d’Ecologistes en 
Acció, i on el públic va compartir la nostra indignació.
Finalment, el 27 de novembre es va fer un debat a Girona, 
organitzar per la Taula de l’Enginyeria de les Comarques Giro-
nines, on DEPANA va estar representada per Raúl Bastida. 

Presentem al•legacions a l’avantprojecte de 
llei que legalitza aquesta iniciativa privada

Com havien fet la IAEDEN i nombroses persones i entitats, el 15 de 
setembre DEPANA presentava les següents al•legacions:
1) El projecte no té en consideració les normatives europees, ni 
la presència d’espècies en hàbitats d’interès comunitari. Curiosa 
amnèsia, ja que existeixen informes previs al respecte.
2) La seva aprovació violaria el principi d’igualtat davant la llei, 
establint un precedent i a més causant inseguretat jurídica.
3) La Generalitat no té competències per declarar el projecte d’inte-
rès públic, ni està per sobre de la normativa estatal (Llei de Costes), 
ni europea (Directiva d’Aus i d’Hàbitats), i no pot vulnerar-la.
4) L’estudi d’impacte ambiental, respon als interessos del promotor 
i no de la protecció dels ecosistemes, vulnerant per tant la legisla-
ció en matèria d’avaluació ambiental.
5) El Parc Natural de Cap de Creus és en tràmit de convertir-se en 
Zona d’Especial Conservació de l’àrea mediterrània, aspecte que 
no té en compte l’EIA.
6) Cala Montjoi és part integrant de la ZEC i ZEPA del Cap de 
Creus ES5120007 (allotja comunitats d’espècies hivernants, nidi-
ficants i migrants d’aus protegides), pel que cal informar a la Co-
missió Europea d’aquesta actuació.
7) El pla de mobilitat és totalment insuficient (accessos i pàrquing).

DEPANA sosté que el projecte no es pot considerar “d’interès pú-
blic”, ja que és privat. L’interès de conservació de l’espai, sí és 
públic i està per sobre d’aquests interessos. Per tot plegat, dema-
nem que s’aturi la tramitació, es comuniqui a la CE, demanant un 
pronunciament al TSJ de Luxemburg, i es faci un EIA seriós.

per Eva Yus
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La població de macaques al Marroc, ha 
descendit des dels 17.000 exemplars el 
1974 fins un màxim de 5.000 a l’actualitat. 
Gran part del descens es deu a la captura 
de cries per al seu comerç il•legal. Un estudi 
recent xifra en 200 els exemplars de macaca 
traficats. 
Les persones involucrades en el tràfic de 
macaques, operen com a bandes criminals 
i en ocasions compten amb l’ajut de 
funcionaris corruptes. A més, hi ha indicis 
que aquest tràfic està associat amb el 
comerç il•legal de drogues i falsificacions. 
La gran majoria dels exemplars capturats 
acaben a Europa com a mascotes i una 
bona part són decomissats a Catalunya. 
Aquesta espècie és el mamífer protegit 
per CITES més confiscat del continent 
Europeu. 

Espanya, la porta d’entrada
La principal ruta d’entrada són els ports 
del sud d’Espanya. Quan són engabiades 
com a mascotes, la seva qualitat de vida 
és deplorable, i per això acaben sent 
abandonades o confiscades per les autoritats. 

La capacitat dels centres especialitzats és 
insuficient i molts animals viuen en condicions 
indignes massa temps. 

Campanya internacional
Aquesta és una campanya internacional de 
la Coalició per la Mona de Berberia, formada 
per DEPANA, AAP Primadomus, FAADA, 
Montagne des Singes Group, MPC Foundation, 
Wild Vets i Eurogroup for Animals. Gràcies 
a la nostra tasca s’està observant un canvi 
de mentalitat en les poblacions del Marroc 
i Algèria: els habitants locals comencen a 
comprendre la importància de protegir 
la mona de Berberia, i la riquesa social, 
econòmica i cultural que representa aquesta 
espècie emblemàtica en els seus països.

Objectiu: el CITES I
Ara ja començarem a exercir pressió en les 
institucions internacionals per aconseguir 
que l’espècie sigui catalogada com a 
CITES I, com els goril•les i els ximpanzés que, 
comparativament, compten amb un nombre 
molt superior d’individus en estat silvestre. 
uMarta Gumà

NOVA CAMPANYA EL PASSAT ESTIU PER A 
SALVAR LA MONA DE BERBERIA

DEPANA S’ESTRENA AL SALÓ PEL 
BENESTAR ANIMAL ANIMALADDA

Al Saló hi hem explicat temes tan diversos 
com la captura il•legal de fringíl•lids (de 
la qual n’hem recollit un bon nombre de 
signatures en contra), la campanya contra la 
captivitat dels cetacis, el nostre compromís 
per vetllar pel benestar dels animals del 
Zoo de Barcelona, la nostra intensa activitat 
per promoure una legislació que garanteixi 
els drets dels animals i una qualitat de vida 
digna, la Campanya Pas de l’Estret per 
a la conservació de la Macaca Sylvana, 
així com el darrer projecte educatiu de 
DEPANA, “D’on venen les tortugues”.

Un projecte pioner
D’aquest projecte educatiu adreçat a les 
escoles barcelonines, voldríem destacar 
que és pioner al nostre país. Pretén 
conscienciar i sensibilitzar als escolars 
d’alguns cursos de secundària i de 1r, 2n 
i 3r d’ESO, sobre la no conveniència de 
tenir animals silvestres com a mascotes 
per una qüestió d’ètica pel sofriment que 
pateixen animals exòtics quan es troben 
en captivitat, i que no són de cap manera 
animals de companyia. També per les 
greus conseqüències que es deriven del 

seu abandonament, esdevenint espècies 
potencialment invasores que suposen una 
de les principals causes de pèrdua de 
biodiversitat als nostres ecosistemes.

Arribar a la ciutadania
L’Animaladda ha estat una bona manera 
d’arribar a una part de la ciutadania 
preocupada pel benestar dels animals, 
que acostuma a respectar i a estimar 
la natura, però que potser encara no 
coneixien la nostra trajectòria.
uMarta Gumà

Els viatgers que van fer alguna de 
les rutes entre Espanya i el Marroc 
en un Ferry de la companyia FRS el 
juliol i l’agost, van poder veure en les 
televisions d’abord un vídeo sobre els 
riscos d’adquirir una cria de mona 
de Berberia en el país veí, i rebre’n 
molta més informació.

Com ja sabeu, aquesta campanya de DEPANA anomenada “Pas de 
l’Estret”, ha complert els 5 anys consecutius per frenar el comerç 

il•legal de cries de Macaca sylvanus a través de l’Estret de Gibraltar.

Enguany ha estat el primer cop que la nostra en-
titat ha ocupat un estand cedit generosament per 

l’associació ADDA i que ens ha permès difondre la nos-
tra important tasca en l’àmbit de la protecció i la defen-
sa dels animals que portem desenvolupament des de fa 
més de 15 anys.
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Foto: Guimir (Creative Commons)

El pinsà, la cadernera, el passerell i el verdum 
es capturen en teoria només per participar en 
concursos tradicionals de cant, motiu pel qual 
fins ara només es permetien mascles. Després 
d’un assaig el 2011, ara es permet també 
agafar femelles salvatges per ampliar (i 
establir) “l’estoc reproductor” que es va encetar 
fa tres anys. Fer cria en captivitat albiraria la fi 
d’aquesta modalitat de caça (per innecessària) 
al 2018, però no podem estar-ne segurs atès 
que encara no ha culminat amb èxit. De forma 
críptica, se segueix promovent una activitat que 
com a mínim fins al 2018  manllevarà animals 
del medi.
Tres de les quatre espècies tolerades mostren 
signes de marcada disminució en les seves 
poblacions. Segons l’ICO (en informe del 2012), 
totes tres estan dins de la categoria d’amenaça 
de la UICN com a “vulnerables”, davant la forta 
davallada com a nidificants en els darrers deu 
anys: entre el 20-33% el passerell, el 23-31% el 
verdum, i el 25-32% la cadernera. El nou decret 
ja està en vigor però incomprensiblement no fixa 
el nombre d’ocells captius, cosa que deixa per a 
una ulterior resolució que encara es desconeix.

Una excepcionalitat?
La norma contempla la seva captura com una 
“excepcionalitat”, cosa que contrasta amb la 
cruesa de les xifres. Al preàmbul del decret es 
parla del total de femelles que es van utilitzar 
per conformar l’estoc al 2011: “1.800 femelles 
de pinsà comú, 744 de cadernera, 212 de ver-
dum i 187 de passerell.” Això només com a fe-
melles, per a unes potencials 3.840 “persones 
autoritzades per a l’activitat de captura” en el 
mateix any. Pel que respecta als mascles, re-
flectim les dades que provenen de la comparei-
xença al Parlament del Subdirector General de 
Medi Natural, el setembre del 2013:
“Per a l’any 2012 s’ha procedit de la mateixa 
manera: en base a censos més actuals de l’ICO 
– hiverns 2008-2011–, i el càlcul de l’1% de 

la mortalitat anual, que donen unes quanties 
de: pinsà, 56.779; verdum, 5.209; cadernera, 
8.060, i passerell, 2.390. (...) Cal fer esment, a 
més, que l’any 2009 es van capturar 158.000 
ocells fringíl•lids, mentre que el 2011 se’n van 
capturar tan sols 17.000”. Aquestes són “petites 
quantitats”? De veritat algú es creu que són 
tants els concursos de cant, com per justificar els 
números?

Involució
I això que l’any 2008, en aplicació de la Llei 
22/2003 de protecció dels animals, ja s’havia 
prohibit la seva captura, una restricció que es va 
mantenir fins el canvi de Govern del 2011. En 
aquell moment es va presentar una queixa a la 
Comissió Europea, signada per DEPANA, ADDA i 
la Fundació Franz Weber, que va aconseguir que 
fins ara no s’haguessin autoritzat més captures 
d’aquests ocells a la natura.
La raó doncs del nou intent normatiu sembla 
ben senzilla: se’ls acaba el temps. La UE ara 
tolera aquesta normativa, però perquè serà 
per un termini determinat. La data límit és 
el 2018. Per això la Generalitat, davant la 
pressió del col•lectiu ocellaire, atorgarà noves 
llicències de captura exposant-se a incomplir la 
normativa comunitària, com la que va portar als 
tribunals a l’ex-directora de Medi Natural, Núria 
Bonaventura.

DEPANA no cedirà
És inadmissible que se cedeixi davant els interes-
sos particulars, per sobre del bé general de la 
conservació de la nostra fauna. Aquestes captu-
res autoritzades des de fa una vintena d’anys, a 
més, han donat peu a una economia submergida, 
atès que la compravenda de fringíl•lids d’origen 
silvestre està prohibida però segueix existint. 
DEPANA seguirà treballant per denunciar una 
normativa per on s’escola un cert tràfic il•legal 
d’animals, i que a sobre, perjudica unes espècies 
amb una perspectiva clarament negativa. 

ELS OCELLS CANTAIRES, 
MÉS DESPROTEGITS

La Generalitat ha preparat aquest setembre un 
projecte de Decret per al període 2014-2018, 

en què s’autoritzaria excepcionalment la captura en 
viu i la tinença d’ocells fringíl•lids destinats a l’acti-
vitat tradicional de cant. Aquest projecte, que ja ha 
estat al•legat per DEPANA, manté la desprotecció 
de les poblacions de 4 espècies (cadernera, verdum, 
passerell i pinsà vulgar), vulnerant les normes de 
defensa de la natura.

ORGULL ANTROPOCÈNTRIC

Afortunadament, avui dia 
ja no es practica el buidat 
dels ulls dels ocells destinats 
als concursos de cant. Però 
fins aquí arriben les bones 
notícies del que aquests 
animals han de passar per al 
gaudi dels seus exhibidors. 
I és que sembla mentida 
que encara hi hagi gent que 
pensi que els ocells canten 
per gust, o fins i tot per 
alegrar-nos el dia, quan ho 
fan simplement seguint els 
seus instints.
Els ensinistradors ho saben, 
i per això una de les seves 
pràctiques d’entrenament és 
tancar-los entre gener i abril 
en una caixa insonoritzada, 
sols i a les fosques, obligats 
a escoltar notes pures durant 
llargues tandes horàries. 
Després d’aquest training, al 
final de la primavera, quan 
entren en zel, se’ls considera 
preparats per competir. 
No és estrany que amb una 
pràctica tant absurda, i 
d’altres com untar les seves 
ales amb una substància 
que els molesta i els fa 
“cantar”, la seva mortaldat 
sigui elevada. Total per 
l’antropocèntric i ben dubtòs 
orgull de poder dir que es té 
el millor cantaire.
u Duaita Prats

Foto: Andreas Trepte (CC)
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acció AMBIENTAL

VALORACIONS SOBRE 
LA NOVA ZEPA MARINA 
BAIX LLOBREGAT-GARRAF

La recent actualització de la Xarxa Natura 2000 marina per part 
del Ministeri es pot considerar històrica. Amb 39 nous espais ZEPA 
(Zona d'Especial Protecció per a les Aus), multiplica per 20 la super-
fície anterior i marca una fita en la protecció dels nostres mars, que 
sempre han anat per darrera de la protecció terrestre.
Aquest catàleg d'àrees protegides ha comptat amb un important 
suport científic. La SEO (Sociedad Española de Ornitología), mit-
jançant un projecte Life de la Comissió Europea, havia elaborat un 
inventari d'IBAs marines (Àrees Importants per a les Aus Marines), 
que ha constituït la base científica de la designació.

Al·legacions de DEPANA
Pel que fa al medi marí català la valoració és positiva, malgrat 
algunes rellevants absències com les d’una part important de la 
badia de Roses, de la platja de Ca l'Arana, i de la segona colònia 
de cria de gavina corsa catalana, al delta del Llobregat.
L'Espai marí del Baix Llobregat-Garraf ha augmentat sensible-
ment la seva delimitació. Protegeix tot el litoral marí de Vilade-
cans i de la platja del Prat. Tot i així, DEPANA havia presentat 
al•legacions demanant la inclusió de zones estratègiques per a la 
nidificació, alimentació, hivernada i migració de les aus marines, 
com ara la nova desembocadura del riu Llobregat (on enguany 
han niat més de 600 parelles de l'amenaçada gavina corsa), i el 
litoral de la platja de Ca l'Arana.
Aquestes al•legacions han quedat parcialment recollides en 
incloure la desembocadura però no la llera ni la colònia de la 
gavina corsa, ni la banda marina de l'única platja realment 
protegida del litoral deltaic. Quina és la raó per deixar fora 
precisament les zones més sensibles? Està enviant el Ministeri un 
missatge als responsables locals per a que facin els seus deures, 
davant possibles actuacions de la Comissió?

El compromís de l’Estat
Finalment, el Decret aporta el compromís de l'Estat d'elaboració 
d'un pla de gestió de cada àrea abans de dos anys. Sense gestió, 
aquesta proposta és paper mullat, com ha passat fins ara amb les 
ZEPAs del Baix Llobregat-Garraf promogudes per la Generalitat 
el 2006.

Les aus marines, en situació crítica
La situació de les aus marines és crítica al litoral del delta, amb 
molt pocs espais disponibles per a la seva reproducció, com es va 
posar de manifest el 2013 amb l'establiment inèdit d'una colònia 
de cria de gavina corsa a les instal•lacions del port de Barcelona.
Aquest pla haurà de gestionar adequadament activitats com la 
pesca, l'extracció de sorra o l'ús públic de les platges, sobretot 
durant l'època de nidificació uEva Yus

IMAGINANT EL FUTUR DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Jornada: “Després d’Eurovegas, 
quin delta volem?”
El dia 15 de novembre es va celebrar a Can Comas 
(Parc Agrari del Baix Llobregat), una trobada entre con-
servacionistes i pagesia per parlar de la conservació 
de la zona agrícola del delta del Llobregat. Organit-
zava Delta Viu (abans plataforma Aturem Eurovegas) i 
el sindicat Unió de Pagesos. Va parlar el vice-president 
de DEPANA, José García, i s’hi va convidar també a tèc-
nics i gestors. Destaquem la participació de companys 
del delta de l’Ebre i l’Albufera de València, que van 
explicar les seves experiències de convivència d’espais 
agraris i naturals.

Imatge superior: la nova ZEPA marina del litoral del delta del 
Llobregat (Font: MAGRAMA)

Imatge inferior: Moment de la taula rodona “Zona agrícola i 
ciutadania” (Foto: Emi Ruiz)

L’ampliació i la designació de noves ZEPAs 
marines són globalment destacables, però al 
delta del Llobregat hi trobem injustificables i 
clamoroses absències.

Delta del Llobregat
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converses AMB ELS SOCIS

JAUME 
VIADER

Que els responsables de la gestió d’un espai verd públic urbà, exigeixin el 
buidat d’una petita bassa on miraculosament encara hi viuen granotes i 

altres espècies protegides d’amfibis, pel sol fet que el seu cant interfereix en 
l’audició d’algun ocasional concert estiuenc, és indicador del baixíssim grau 

de consciència ambiental d’alguns consistoris.
La gent com en Jaume Viader, una i altra vegada els salva, els reubica, i els 

defensa de l’extinció. Així, bestioles tan amenaçades com els gripaus, els tòtils 
o les granotes, que ell estima i coneix tan bé, podran seguir vivint a l’últim 

reducte que els queda a Caldes d’Estrac, al parc de Can Muntanyà. Una feina 
poc coneguda la d’aquest soci, que mereix ser divulgada.

Digue’m, Jaume, quina és l’espècie que 
et preocupa més? Sens dubte, la gambúsia 
com a invasora. És molt difícil de controlar, 
passant de bassa en bassa, arribant per 
qualsevol canonada, i no deixa créixer 
les larves dels amfibis... Bé, i la tortuga 
de Florida, evidentment, però al menys 
aquesta no és tan difícil de capturar. N’he 
trobades de petites nascudes aquí i les he 
dut al CRARC, perquè penso que sacrificar 
animals que no tenen cap culpa no ha de 
ser la meva feina.

De petit, ja t’agradava la Natura? I tant! La 
riera de Sant Pere de Riu, Horstsavinyà, el 
Montnegre de llevant, l’hort i la petita casa 
dels pares. Tants paisatges i llocs propers, 
tots molt estimats, plens d’experiències 
naturalistes.

I més lluny? L’esplèndida natura dels 
parcs de Costa Rica, o tenir a prop els xim-
panzés en plena selva, a Gombe, Tanzà-
nia. Són vivències inoblidables. I m’encanta 
el paisatge rural del sud d’Anglaterra, on 
hi tinc família.

M’has dit que vas aprendre molt llegint 
a Félix Rodríguez de la Fuente... Cert, con-
cretament la seva Enciclopedia de la Fauna, 
fantàstica! I com jo, tants naturalistes que 
no vàrem poder rebre formació università-
ria, però que no ens cansem mai de conèi-
xer més i més aspectes de la natura, i en 
concret d’aquests animals humils i alhora 
fascinants que són els amfibis.

També t’agraden molt els ocells, veritat? 
Sí, de sempre, sobre tot els falciots, els més 
casolans, quan arriben amb el bon temps i 
volen fent xiscles entorn de les cases. Tam-
bé procuro fer seguiment de nius d’altres 
espècies dins dels pobles per protegir-los 
de la destrucció, com ha estat el cas, darre-
rament d’uns xoriguers urbans o culs blancs 
a Argentona, i des de fa ja onze anys amb 
els últims corriols camanegres de Premià.

Quina experiència de natura t’ha marcat 
més? Doncs n’hi ha una que em va marcar, 

però de veritat: una femella de gamarús, 
emprenyada perquè m’havia enfilat a ta-
fanejar-li el niu, em va atacar d’una revo-
lada i em va deixar marcades les urpes al 
clatell. D’un salt vaig baixar de l’arbre! Jo 
tenia 14 anys. 

En Jaume, com prou bé sabem a DEPANA, 
s’ha fet un tip de reunir-se amb responsables 
d’ajuntaments i administracions, intentant 
fer pedagogia, proposant petits projectes 
en defensa dels últims bocins de natura 
del litoral del Maresme. No hi veu resultats 
aparents i reconeix que el tempta un cert 
desànim, un punt de cansament. Em diu que 
creu més en l’acció directa, en fer coses ben 
fetes des del voluntariat, i potser té raó. 

Amb tot això que planteges, creus que 
DEPANA pot seguir sent útil? Absoluta-
ment. Nosaltres fem coses que ningú faria. 
Ara, per dir-ne una, tenim el seguiment del 
cas del Bulli amb el Parc Natural del Cap de 
Creus. És un exemple. El que no podem de 
cap manera és desanimar-nos i llençar la 
tovallola. Claríssim. 

Mentre l’acompanyo i anem resseguint els 
diversos punts d’aigua del parc, m’enco-
mano del seu entusiasme per l’observació 
i la defensa de la petita fauna que mereix 
ser valorada en aquest Maresme tan urba-
nitzat: espiadimonis, libèl•lules, bufaforats, 
cargols d’aigua, i la nosa de les espècies 
al•lòctones. Molta feina per fer, molta edu-
cació ambiental pendent. 
Ens aturem per contemplar un bonic 
mascle de cotxa fumada actiu entre el 
rocam damunt del poble de Caldetes, 
i em parla del llop ibèric que ha tingut 
la sort de poder observar, de Ghandi i 
Jane Goodall, de Chico Mendes, de Lluís 
Llach. És un dia de tardor, tan suau que 
encara sembla estiu, i camuflades de 
verd damunt les algues de la basseta les 
granotes estan a l’aguait. 
Jaume, res de desanimar-se, que t’espera 
un munt de feina. Moltes gràcies! 
uJoan Cuyàs Robinson (text i fotos)

De dalt a baix, en 
Jaume al Parc de Can 
Muntanyà, tres polls 
de xoriguer, un corriol 
camanegre, un jove 
gamarús, i quatre 
granotes.  

L’amic
dels amfibis
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El nord-est de Polònia ens va atraure en 
sentir parlar de Bialowieza, conegut com 
l’últim reducte de boscos primigenis de l’Eu-
ropa Occidental. En realitat són els únics 
primigenis de les zones planes (en algunes 
serralades també resten alguns testimonis 
d’aquestes forestes), i no són del tot verges 
(és possible que en algun moment hagin 
tingut algun aprofitament). Però de boscos 
madurs tant extensos com aquests, no en 
trobem cap més a les planúries europees.  
Evidentment, la possibilitat d’observar fau-
na emblemàtica del continent com bisons, 
ants i castors, també va ser un gran estí-
mul. Però el que ens vam trobar va ser molt 
més impactant que una espècie o una suma 
d’espècies. Va ser un paisatge majestuós i 
inacabable, conformat per un mosaic d’hà-
bitats sense gairebé cap element humà, 
com el que van veure els primers pobla-
dors, que ens va captivar el cor. 

Vall del Biebrza
El Biebrza és un representat de les antigues 
grans valls fluvials. Afavorit per la poca 
pendent, el riu es trena i escampa, amb 
meandres vius i morts que recorden al cor 
de l’Àfrica, en una plana que en algunes 
zones arribava als 10 km d’amplada.
Els aiguamolls i boscos de ribera són 
protagonistes del seu paisatge però, 
sorprenentment, com si es tractessin 
d’oasis, al mig d’aquesta plana al•luvial 
emergeixen grans formacions dunars 
colonitzades per extensos caducifolis i de 
coníferes. Nosaltres vam visitar un d’aquests 
complexos dunars: Grzedy, considerat un 
dels millors refugis per les poblacions de 
llop, ant, àguila cridanera, etc. 
Malauradament, després d’un dels estius 
més eixuts dels darrers 40 anys a Polònia, 

quan vam arribar al setembre les maresmes 
i prats estaven secs. La primavera, quan 
el desglaç inunda aquesta cubeta fluvial, 
converteix la zona en un espectacle 
meravellós on la vida esclata en forma 
de milers d’ocells migratoris i nidificants, 
libèl•lules, papallones, etc. Malgrat tot, vam 
gaudir de nombroses observacions d’ants 
travessant les maresmes amb les seves 
llargues potes i, molts d’ells, mascles amb 
imponents banyes.

Llacs de Wigry
A l’extrem nord d’aquesta regió vam 
visitar el Parc Natural de Wigry, antic límit 
meridional de la llengua de gel de l’última 
glaciació. Considerat un dels llacs més bells 
del país, està envoltat per boscos típics de 
la taiga escandinava formats en gran part 
per pícees. Vam fer una ruta deliciosa per 
una zona forestal esquitxada per petits 
llacs oligotròfics d’aigües cristal•lines i amb 
torberes. Aquí vam gaudir d’ocells nòrdics 
com el morell d’ulls grocs, el bec de serra 
gros i l’àguila marina.

Boscos madurs de Bialowieza
Un bosc madur, com molts dels que vam 
visitar en aquest parc nacional, és molt 
diferent del que tots tenim al nostre 
imaginari. No és un conjunt de grans 
arbres amb les branques tortuoses. Ans 
al contrari, té la verticalitat d’una selva 
tropical, i hi conviuen arbres madurs amb 
joves. Es regeix per la llum, de fet és una 
cursa a càmera lenta. Tampoc són hàbitats 
quantitativament molt rics en poblacions, 
però sí en biodiversitat. 
Malgrat la sequera, aquí vam gaudir del 
xocant espectacle (pels que venim del 
Mediterrani) dels boscos inundats, alguns 

dels quals tenien per sotabosc grans 
extensions de canyís. En alguns casos eren 
producte de la mà (o les dents) del castor, 
del qui vèiem la seva empremta als troncs 
mossegats que al caure formaven preses. 
Un autèntic enginyer forestal que vam 
poder observar de matinada a un llac al 
bell mig del poble. 
El més impressionant pel neòfit dels boscos 
madurs és la gran quantitat de fusta 
morta, que conté milers de fongs (alguns 
en perill d’extinció). Aquesta singularitat el 
converteix en un paradís per als picots, amb 
9 de les 10 espècies presents al Paleàrtic 
occidental. Vam tenir la sort d’observar 
tanta estona com vam voler, dos d’aquestes 
espècies que són molt rares a casa nostra.
Dels bisons europeus, autèntic atractiu 
de Bialowieza, només en vam localitzar 
una petjada que ens va impactar per la 
seva grandària. Durant l’estiu aquests 
ungulats romanen a l’interior dels boscos, 
principalment a la reserva integral. La visita 
guiada a aquest santuari és imprescindible. 

Un destí per als amants de la natura
Polònia és un país amable i proper, amb 
atractius fins i tot fora de temporada. És 
molt planer (per a qui li agradi el turisme 
en bicicleta), i hi ha una bona xarxa de 
transport públic. Nosaltres vam arribar 
en tren per minimitzar el nostre impacte, 
amb un InterRail. El viatge en sí també 
és interessant: vas veient com canvien els 
paisatges, l’arquitectura, el clima… Ens 
vam allotjar en cases rurals i a Biebrza 
vam baixar un tram en canoa. Si voleu 
informació, no dubteu en demanar-nos-la!
Us recomanem la guia de natura Crossbill 
guides. North-east Poland uRaúl Bastida i 
Eva Yus

POLÒNIA, UN VIATGE 
A LES ÚLTIMES PLANES 
VERGES D’EUROPA

Els arbres morts estan plens de vida...

Anar a boscos, llacs glacials i 
planes al•luvials quasi intactes 
de centre-Europa, no és només 
un viatge en l’espai sinó també 
en el temps, una trobada amb la 
prehistòria, quan els humans vam 
arribar al continent.  

agró CIÈNCIA
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agró CIÈNCIA

L A  P E TJ A D A  E C O L O G I C A 
U n a  r e s p o n s a b i l i t a t  i n d i v i d u a l 
d ’ e f e c t e  g l o b a l

Fa uns anys era molt fàcil ser ecologista. 
Només calia estar en contra de les 
petrolieres, les nuclears, els caçadors de 
balenes, els pantans, les incineradores… 
Però ara la gran amenaça per a la natura, 
som cadascú de nosaltres. 

       I COM ES CALCULA? 
El càlcul per països el fa la WWF, 
i el reflecteix al seu informe Pla-
neta Viu. Per saber la nostra 
petjada individual hi ha moltes 
calculadores online, que trobareu 
als cercadors escrivint “ecologi-
cal footprint”. Algunes són més 
exhaustives que les altres i, per 
tant, els resultats variaran en fun-
ció del nombre de dades i també 
de la sinceritat de les vostres res-
postes a les preguntes que se us 
plantegen. 

La pressió sobre la biosfera és insuportable. El 
nostre estil de vida és inviable. Hem superat 

els límits del nostre planeta finit. I no és que no hi 
hagi prou recursos. Com va dir Gandhi, “n’hi ha 
prou per a tothom, però no per a la cobdícia d’uns 
pocs”. Aquests “pocs”, avui no són uns malèfics 
homes de negocis amb les butxaques plenes de 
dòlars, el 20% de la població del món, que viu 
per damunt de les seves possibilitats utilitzant el 
80% dels recursos. Som la societat del benestar 
(o del “bengastar”) occidental.
Són faves comptades: quan aquí consumim i 
malbaratem, d’altres tindran carències. En un 
món globalitzat, Occident és un forat negre que 
absorbeix les matèries primeres de la resta del 
món. Estem consumint els recursos de les gene-
racions futures. L’ecologisme ja no és només una 
qüestió de defendre la natura o les espècies: és 
una qüestió de justícia social. 

La petjada ecològica, sabem què vol dir?
Aquesta realitat ens arriba de tant en tant 
en forma de notícies com “El 19 d’agost 
el planeta entra en números vermells”, o “A 
l’abril Espanya entra en deute ecològic”. Però, 
entenem realment què vol dir i quina és la 
nostra responsabilitat individual? En realitat 
molt poca gent la calcula (fins i tot els que es 
consideren ecologistes), i per tant, no actua en 
conseqüència. 
La màgia o la genialitat de la PE és que dóna 
una mesura en superfície del nostre impacte. 
Té en compte l’àrea urbanitzada, la producció 
d’aliments i d’energia, i els serveis ecològics 
associats (reciclatge d’aigua, carboni, residus, 
etc.). Després es multiplica pels 7000 milions 
que som, i ens diu de quanta superfície 
necessitaríem disposar si tothom visqués igual 
que nosaltres. Espanya és el dotzè país més 
insostenible del món.
Ens sorprendria com algunes dades poden 
canviar la nostra percepció del problema. La 
verda i exemplar Dinamarca necessita més 
de 7 planetes, més que els EUA, la bucòlica 
Finlàndia n’ocuparia 5 (Informe Planeta Viu 
de WWF). Persones que mai agafen un avió 
i van en transport públic, però que mengen 
carn cada dia, superen els 3 planetes. I és 
que calen 7 Catalunyes per produir el farrat-
ge que alimenta la ramaderia. 

El CO2, omnipre-
sent
Una gran part de 
la PE és el CO2. 
Però això no només 
afecta la forma com 
ens movem, que és obvi 
que és petroli-depenent. Abans 
la producció d’aliments era un gran 
embornal de carboni, ja que les plantes 
fixen CO2; ara, amb la mecanització, els 
agroquímics (derivats del petroli) i el trans-
port, és responsable… d’un 30-50% de les 
emissions globals! 1 litre d’aigua embotella-
da “conté” 1 litre de petroli. Uns texans nous 
han necessitat 11.000 litres d’aigua. Fabri-
car d’un mòbil comporta 75kg de residus 
minerals. El 40% del consum de les nos-
tres llars ve d’aparells electrònics, etc.

És actual aquest concepte?
La manca de coneixement i per 
tant, de sensibilitat, ens porta 
al començament de l’article: 
no ens adonem que ara els 
“dolents” de la pel•lícula 
som tots nosaltres. Fins 
i tot els qui estem més 
conscienciats, podem 
arribar a viure de ma-
nera incoherent amb 
les nostres idees, auto 
justificant-nos per tal de 
no sentir-nos malament. Te-
nim cura dels nostres espais 
naturals, mentre d’altres, molt 
lluny, es malmeten per culpa nostra. 
Pensem que ja fem prou reciclant.
Naturalment, hi ha diferents maneres de 
calcular la petjada i una certa controvèrsia 
al seu voltant, com el fet que no té en compte 
que la productivitat de la terra agrícola està 
baixant, o que els embornals de carboni es 
saturaran, etc. Però tot i així val la pena que 
la mesurem, que mirem com hi contribuïm amb 
números, i com podem menjar, moure’ns o 
divertir-nos, de manera realment sostenible. 
El repte de cadascun de nosaltres seria, com 
a mínim, baixar a 1 planeta. De fet, l’únic que 
tenim uEva Yus
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a DEBAT

És beneficiós el turisme 
ecològic per a la Natura? 

Habitualment, el 
turista no entén que 
la seva sola presència 
ja modifica el 
comportament animal, 
o fins i tot la química 
del sòl i aigües i per 
tant la flora. 
Tot i ser molt 
respectuosos, la 
massificació sovint 
destrueix el que es vol 
conèixer.

Aquest és un debat que ja fa dècades 
que genera discussions en el món con-
servacionista, però que encara no s'ha 
plantejat seriosament en la nostra terra. 
Mesures i models aplicats en altres paï-
sos, no necessàriament han de poder ser 
traslladats a una zona amb tanta biodi-
versitat i població. El "cas català" es pot 
considerar potser una de les situacions 
més complicades que ens podem trobar 
en aquest àmbit.
D’entrada, la definició. Què es 
considera turisme ecològic? Com a bon 
sistema biològic, hi ha tot de definicions 
i matisos que compliquen ja de bon 
principi el terreny que trepitgem. Segons 
la Societat Internacional d'Ecoturisme 
(TIES), aquest “és un viatge responsable 
a paratges naturals que conserven 
l'ambient i milloren el benestar de 
la població local". S’acostuma a 
diferenciar del Turisme natural o verd, 
que es pot definir com “fer el turista en 
un lloc poc urbanitzat”.

És necessari l'ecoturisme?
Malauradament, en la nostra societat 
capitalista, per mantenir un estament, 
ja sigui una televisió pública, el sistema 
sanitari o un parc natural, tots els actors 
implicats han de percebre un benefici 
net o guany clarament superior a un 
altre tipus de gestió. Sinò, en el decurs 
del temps, de ben segur sortirà un al-
tre model que en ser aplicat modificarà 
considerablement aquest estament. 
En el cas de la sanitat o l’ensenyament, 
la població és conscient dels beneficis 
no materials; això no passa en el cas de 
l'ecologisme. En aquest sentit, l’ecoturisme 
aporta uns rendiments tangibles (que és 
l'únic que entén el mercantilisme) i incre-
menta el valor afegit de la zona, com-
plementant o incentivant altres tipus de 
turisme (cultural, d'oci etc..).  Cap gestor 
pot ignorar aquests avantatges, sobretot 
tenint en compte que són a llarg termini.

Entendre la Natura
Paral•lelament, és molt important la 
divulgació i fer que la població en 

general agafi consciència i s'estimi 
la natura. Només així hi haurà una 
percepció de pèrdua important si es 
canvia per altres models de gestió 
(caça, cultiu forestal, etc..). Cal lligar 
sentimentalment la població al territori. 
En aquest sentit, s'identifica una espècie, 
normalment en perill (ós o voltor negre) 
o simplement vistosa (llirga, polla 
blava...), i es crea tota una cultura al 
voltant d'aquest emblema.  

Els seus perills
Tot i això, el gran perill és la facilitat 
amb la què es poden pervertir les bo-
nes intencions. Habitualment el turista 
no entén que la seva sola presència ja 
modifica el comportament animal, o fins 
i tot la química del sòl i les aigües, i per 
tant la flora. Tot i ser molt respectuosos, 
la massificació sovint destrueix el que es 
vol conèixer.
Sovint, per incrementar els beneficis 
econòmics s'impulsen pràctiques clara-
ment fora de l’ecologisme. Per augmen-
tar el nombre de pescadors, s'introduei-
xen espècies al•lòctones més grans i va-
luoses des d’un punt de vista cinegètic. 
També hi ha efectes negatius per a la 
població local, tant per la pèrdua de 
drets (espais, usos i costums), com per la 
competència amb la gent de ciutat (in-
flació dels preus).

Més preguntes
Per mantenir l'equilibri entre avantatges 
i inconvenients, fa falta un organisme 
gestor? Ha de ser responsabilitat de 
l'administració, o es pot regular per lleis 
de mercat? Si cal, quina administració, 
local o global? Quines zones s'han de 
protegir i en quin percentatge? S'hi ha 
de limitar l'accés? D’acord amb quins 
estudis?
Com es veu, queden moltes preguntes 
per fer i per contestar. Amb aquesta 
introducció en el tema, ens agradaria 
començar-lo a tractar més profundament 
en posteriors edicions de L'Agró Negre, 
comptant amb les opinions dels nostres 
socis i sòcies uAlbert Molero

Les entitats ecologistes insisteixen en els avantatges del turisme de natura per a la 
conservació i el desenvolupament local, però... és realment sostenible i ètic tot el 
turisme que es fa? Encetem aquest debat que esperem poder tractar amb experts en 
futures edicions de la revista.
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EL CANVI CLIMÀTIC 
I L’ACIDIFICACIÓ DELS MARS I OCEANS

per Purificació Canals

De l’1 al 12 de desembre, 
mentre acabem l’edició 

d’aquesta revista, s’està 
celebrant a Lima (Perú) la 
vintena conferència de les Parts 
contractants (COP20) del Conveni 
marc de Nacions Unides sobre el 
Canvi Climàtic (CMNUCC). Com 
cada any, representants polítics 
d’arreu del món es reuneixen per 
debatre sobre l’avenç d’un dels 
problemes més greus al que la 
humanitat s’enfronta en aquests 
moments. I cal suposar que també 
per proposar solucions.

De tot el paquet d’informació que surt 
contínuament a la premsa en relació al canvi 
climàtic, són molt poques, però, les notícies 
que parlen de la relació entre el canvi climàtic 
i la conservació dels ecosistemes i, encara 
menys les que en concret fan referència 
al canvi climàtic i als ecosistemes marins. 
Sembla que tot es limiti a un problema del 
sector energètic (ús de combustibles fòssils) 
i a que augmenti la temperatura. Fins i tot,  
arribem a escoltar estupideses com que si 
fa més calor alguns països freds en sortiran 
beneficiats, o que si es desfà el gel dels pols, 
el trànsit de vaixells pel Pol Nord es veurà 
facilitat i estalviarà molts dies de navegació 
a les flotes d’alguns estats. 
La llista d’exemples és inacabable, i si bé 
alguns tenen alguna part certa en les seves 
afirmacions benèfiques, tots ells parteixen de 
la mateixa manca de visió global i sistèmica, 
que fa que aquests petits beneficis es perdin 
en un mar de perjudicis i desgràcies quan ho 
observem en l’escala mundial. 

La malaltia silenciosa del mar
Una de les cares més agressives i més 
silencioses del canvi climàtic és la que es 

produeix en els mars i oceans d’arreu 
del planeta, i que en l’entorn científic s’ha 
anomenat ‘acidificació’. Es tracta d’un 
fenomen químic que podríem resumir de 
forma senzilla en els següents punts:
Del total de CO2 que emetem a 
l’atmosfera, la meitat s’hi queda i és el 
causant de l’escalfament global que 
coneixem, i l’altra meitat és absorbida pels 
oceans i la terra (arbres, plantes i sòls). Així, 
els oceans absorbeixen 24 milions de tones 
de CO2 cada dia (equivalent a uns 4 Kg per 
persona i dia). Algú té encara dubtes del 
paper dels sistemes naturals en relació al 
canvi climàtic?
Quan el CO2 de l’aire es dissol en 
els mars i oceans, aquest es combina 
químicament amb l’aigua i es produeix 
àcid carbònic (H2CO3). Amb la reacció 
s’alliberen també protons H+ al medi, fent 
que el pH disminueixi, és a dir, que el medi 
esdevingui més àcid:
CO2 + H2O a H2CO3a HCCO3- + H+

wL’acidificació suposa un canvi determinant 
en l’ambient químic marí, i això es tradueix 
en tot un seguit de conseqüències, de les 
quals la més rellevant és que el carbonat 

càlcic (CaCO3) sigui molt més soluble, i per 
tant molt més difícil de ser fixat per una 
munió d’organismes vegetals i animals que 
en depenen per crear les seves estructures 
de suport o protecció, ja es tracti de 
petxines, closques, exosquelets, etc.
Els 4Kg de CO2 per persona i dia que 
aportem als mars i oceans, fan que aquests 
es tornin cada dia més àcids. L’acidesa 
oceànica ha augmentat un 30% des de 
l’inici de l’era industrial; la major part 
durant els últims 40 anys. Es tracta d’un 
canvi que supera àmpliament les variacions 
produïdes durant els darrers 800.000 anys; 
pot ser unes deu vegades més ràpid que 
un esdeveniment natural i es preveu que 
l’augment de l’acidesa arribi a un 100% 
cap el 2100. 

Els impactes principals
Les espècies que es veuen més afectades per 
l’acidificació són els coralls, els mol•luscs, els 
crustacis, els equinoderms, els foraminífers, i 
també moltes algues calcàries. En els coralls, 
especialment en els dels mars tropicals, 
l’acidificació contribueix a reforçar un 
fenomen que s’anomena blanqueig -per 

Una de les cares més agressives i silencioses del canvi climàtic és la que es produeix en els mars 
i oceans d’arreu del planeta, que en l’entorn científic s’ha anomenat acidificació. Es preveu que 
vagi en augment i arribi a un 100% cap el 2100. 

1
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la pèrdua de la coloració natural- i que és degut principalment, al 
manteniment de condicions estressants durant llargs períodes, on  és 
especialment rellevant un altre dels efectes del canvi climàtic, que és 
l’augment de la temperatura de l’aigua. Si aquestes condicions es 
mantenen, acaben per matar completament les colònies de coralls 
amb el consegüent impacte sobre tot l’ecosistema de l’escull.

També a les aigües més fredes
Però els problemes no només es donen en els tròpics, també els 
mars més freds pateixen l’impacte de l’acidificació i de forma molt 
marcada. En concret, les simulacions fetes a partir dels diferents 
escenaris plantejats per l’IPCC (Panell intergovernamental d’experts 
del canvi climàtic), projecten que les aigües fredes de l’Àrtic cap a 
mitjans de segle esdevindran corrosives per a l’aragonita, un mineral 
de (CaCO3) present en algunes closques marines i esquelets i que 
s’utilitza habitualment com a referent per mesurar l’acidificació. I 
això serà un procés que s’anirà estenent progressivament cap a 
latituds inferiors, i afectant les aigües de molts països europeus, 
fins arribar a l’alçada de França. En l’hemisferi Sud, es calcula que 
l’afectació pot estendre’s des de l’Antàrtida cap a Austràlia, fins la 
gran Barrera de Corall. 

Les diferents reaccions dels organismes
Els estudis realitzats ens mostren que els organismes reaccionen de 
maneres diferents davant l’acidificació. Els coralls i els constructors 
de closques davallen, però els alguers de fanerògames poden 
augmentar degut a una major disponibilitat de CO2 per a la 
fotosíntesi. Molts peixos es desorienten degut a la mala formació 
dels seus otòlits, les estructures que intervenen en el manteniment 
de l’equilibri i que estan fabricades amb CaCO3. L’acidificació 
amenaça també moltes espècies planctòniques i per tant tota 
la xarxa tròfica. La pèrdua de preses afecta als depredadors i 
també implica una disminució potencial de la captura de peixos 
per a la pesca. 
En general es preveu que l’acidificació provoqui una pèrdua de 
biodiversitat (tal com s’observa en les zones oceàniques on hi 
ha surgències naturals de CO2), que disminueixin els organismes 
calcificadors i les seves closques siguin més fràgils, que els coralls 
estiguin més degradats i que proliferin més les espècies invasives, 
sovint ja afavorides simplement per l’augment de la temperatura. 

Impactes directes sobre les persones
Si tenim en compte que, segons la FAO (Organització de la ONU 
per a l’agricultura i l’alimentació) el peix és la principal font de 
proteïna animal per a mil milions de persones, principalment en 
els països en desenvolupament, aquest nou vessant del canvi 
climàtic que és l’acidificació pot comportar nous impactes sobre les 
poblacions més vulnerables. Impactes que s’afegeixen als ja greus 
i coneguts com l’augment del nivell del mar en les zones costaneres, 
especialment deltaiques, i el major risc de patir desastres naturals 
per la pèrdua de protecció contra les tempestes, que representen 
els esculls de corall i altres ecosistemes litorals. L’acidificació dels 
oceans en general, pot afectar l’aqüicultura, la pesca, i els mitjans 
de vida i l’economia dels humans. De fet, ja hi ha dades que mostren 

L’acidificació progressiva de les aigües 
marines provocarà una pèrdua de biodiver-
sitat, fent que disminueixin els organismes 
calcificadors i les seves closques siguin més 
fràgils, que els coralls estiguin més degra-
dats, i que proliferin més les espècies inva-
sives, sovint ja afavorides simplement per 
l’augment de la temperatura.

A la imatge esquerra, comunitat mediolitoral amb algues calcàries com Corallina elongata 
a la Punta de la Móra, a Tarragona (Foto: Puri Canals)
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l’impacte sobre la indústria de l’ostra a la 
costa oest dels EUA.

Conseqüències a la Mediterrània
A la Mediterrània, els impactes més 
fàcilment visibles directament associats 
a l’acidificació, s’estan observant amb 
la disminució en les formacions d’algues 
calcàries (trottoir), a les costes de l’Est. 
A la nostra regió, el projecte de recerca 
MedSea, coordinat des de l’UAB, estudia el 
sistema oceanogràfic mediterrani i el seu 
sistema de carbonats en particular, així 
com la resposta planctònica i bentònica a 
l’acidificació, i també planteja els escenaris 
futurs i avalua els impactes socioeconòmics 
de l’acidificació a l’àrea. 

Per la nostra part, des de MedPAN (Xarxa 
de gestors d’àrees marines protegides de la 
Mediterrània), s’ha començat a treballar per 
tal que les àrees marines protegides (AMP) 
esdevinguin espais prioritaris de seguiment 
dels impactes del canvi climàtic sobre 
els ecosistemes marins. De fet, les AMP 
són llocs privilegiats per tal d’examinar i 
avaluar els canvis en les comunitats marines 
deguts al canvi climàtic, ja que molts dels 
altres impactes antròpics que afecten 
aquests ecosistemes es troben com a mínim 
molt disminuïts respecte la resta d’espais.

Primer manual de seguiment
Juntament amb la UICN i amb el RAC/
SPA (Centre d’activitat regional per a 

les àrees especialment protegides), s’ha 
editat recentment el primer manual amb 
indicadors i metodologies de seguiment dels 
impactes del canvi climàtic dissenyat per als 
gestors de les AMP de la Mediterrània, on 
s’atorga especial atenció a les condicions 
físiques i bioquímiques, els canvis en les 
dates de reproducció i cria d’espècies clau, 
els esdeveniments episòdics, i els canvis 
en els patrons de distribució i de migració 
de les espècies. També es va organitzar 
un primer taller de formació que va tenir 
lloc a Cadaqués amb el suport del PN del 
Cap de Creus i el PN de les Illes Medes, 
el Montgrí i el Baix Ter, on van participar 
experts d’AMP de diferents països de la 
Mediterràniau

Formació d’acid carbònic per dissolució de CO2 atmosfèric en l’aigua (Gràfic: Sam Dupont, Universitat de Göteborg)

Les fotos 1 i 3 mostren com la 
barreja d’aigües càlides del Mar 
Roig i d’aigües fredes profundes de 
l’Índic, fa que els esculls de corall de 
Djibouti es trobin entre els més ben 
adaptats del món als canvis tèrmics 
i presentin nivells de blanqueig molt 
baixos, esdevenint bons laboratoris 
per estudiar l’adaptació al canvi 
climàtic d’aquests organismes. Les 
imatges són de Puri Canals, Doctora 
en Biologia i Presidenta del MedPan.

3

A la Mediterrània, els impactes més fàcilment visibles directament associats a l’acidificació 
s’estan  observant amb la disminució en les formacions d’algues calcàries a les costes de l’Est. 
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LLACS MALALTS ALS PIRINEUS
Quan després d’una esgotadora ascensió de 
muntanya als Pirineus, assolim altituds per sobre 
dels 2.000 m.a. i veiem al davant un paisatge 
superb i solitari, amb un bellíssim llac d’alta 
muntanya d’aigües clares i cristal•lines, donem 
per fet que difícilment podríem trobar un espai 
més pur i allunyat de les repercussions de 
l’embrutadora activitat humana. Però pensant 
això, malauradament aniríem ben equivocats. 
Com s’informava a La Vanguardia fa unes 
setmanes, arran dels estudis portats a terme 
pel Centre de Recerca d’Alta Muntanya CRAM 
i pel CSIC, els sistemes lacustres dels Pirineus 
pateixen un índex de contaminació preocu-
pant. Els elements contaminants que es pro-
dueixen a les ciutats i a les àrees industrials 
i agrícoles poden viatjar milers de quilò-
metres i dipositar-se als ecosistemes de l’alta 
muntanya, com s’ha vist. Aquests ecosistemes 
acumulen quantitats importants de compos-
tos químics altament tòxics, com ara plom, 
nitrògen, òxids de sofre, etc. 
El fet demostra que la velocitat en què es 
produeixen canvis ambientals al món és su-
perior a la capacitat d’adaptació d’ecosis-
temes tan vulnerables com són els llacs dels 
Pirineus. Unes aigües tan aparentment netes 
com les de l’estany Llebreta, del Redon, del 
Colomèrs, poden acumular toxines invisibles 
que a la llarga modificaran greument l’equi-
libri ecològic de la zona. Aquests llacs actuen 
com a sensors i són un escenari privilegiat 
per als científics per avaluar els impactes de 
la contaminació generada per l’ésser humà 
uJordi Cebrian (text i foto)

ENS QUEDEM
SENSE MOIXONS!
Pardals, gafarrons, mallerengues, 
tords i tants altres ocells petits, que 
creiem molt comuns, estan patint una 
forta davallada. Això ha fet palès 
la investigació de l’Institut de Medi 
Ambient i Sostenibilitat de la univer-
sitat britànica d’Exeter, que reflecteix 
com la població ocellaire a Europa ha 
passat dels 2.000 milions d’exemplars 
el 1980 als 1.600 milions de l’actua-
litat. És a dir, 420 milions menys en 
només tres dècades. 
En l’estudi s’han analitzat només 144 
de les 500 espècies que es poden 
observar a Europa. De seguir amb 
aquest ritme, bona part s’extingirien a 
Europa abans d’acabar el segle XXI. 
És remarcable que un 90% dels 420 
milions d’ocells afectats per la reducció 
corresponen a només 24 espècies 
d’ocells petits i comuns, com pardals, 
passerells, gafarrons o tords. Al nostre 
país, com expliquem a Acció Ambiental, 
la normativa actual per a la seva 
captura afavoreix encara més aquesta 
disminució uJordi Cebrian

EL PICOT GARSER PETIT,  UNA 
NOVA ESPÈCIE PER AL DELTA  
A Catalunya, el picot garser petit (Den-
drocopos minor) es considera un ocell prin-
cipalment sedentari i localitzat en cursos 
fluvials amb bosc de ribera (principalment 
a la Muga, Fluvià, Tordera i Besòs), o en 
plantacions forestals (cas de la Selva). 
Puntualment és present en boscos cadu-
cifolis de tipus centreeuropeu de la Vall 
d’Aran i la Cerdanya. 
La proliferació i maduració de les plan-
tacions de pollancres a les quals sembla 
adaptar-se bé, podrien haver afavorit 
la clara tendència expansiva a les dar-
reres dècades d’aquesta espècie al sec-
tor nord-est de Catalunya. L’expansió i 
el caràcter dispersiu dels joves a l’època 
postreproductora, feien bastant probable 
la seva aparició al Delta del Llobregat. 
Així, el passat dissabte 4 d’octubre, du-
rant la 7a edició de la Marató ornitolò-
gica cooperativa del Delta del Llobregat, 
es va descobrir un picot garser petit a una 
pollancreda de la pineda de la Pava. 
Es considera la primera cita coneguda 
de l’espècie per aquesta plana deltaica 
uRaúl Bastida

UN COMPLEX PORCÍ 
AMENAÇA LA VALL DEL 
BOIX
DEPANA ha presentat al·legacions 
al projecte de construcció d’una 
macroexplotació porcina al paratge 
de l’Hostal Roig (t.m. Gavet de la 
Conca), destinat a acollir uns 750 
animals i que produiria un volum 
estimat de 4,5 milions de litres/any de 
purí. La ubicació prevista és a tocar 
de sòl de protecció especial i Xarxa 
Natura 2000, a la capçalera de la 
zona de recàrrega de l’aqüífer del 
riu Boix, petit afluent del Segre que 
neix precisament en aquesta zona. 
Entre els efectes previstos hi hauria 
la captació excessiva de recursos 
hídrics del petit torrent Boix, així 
com l’eventual contaminació orgànica 
difusa sobre un torrent actualment 
verge, que acull una de les poblacions 
més meridionals de tritó pirinenc 
(Calotriton asper) a nivell mundial, en 
clar declivi. A més, aigües avall hi ha 
la captació per a l’abastament del 
nucli de Vilanova de Meià uJoan 
Maluquer
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25 ANYS DE VANDELLÒS 1. El 19 d’octubre de 1989, bona part de Catalunya, de l’Aragó i del País Valencià, podrien haver 
patit una calamitat similar a la que afectà aquell mateix any la infortunada regió de Txernòbil, a Ucraïna. Un incendi a la central 
nuclear Vandellòs 1 va estar a punt de provocar una catàstrofe majúscula. Va ser una sort que es pogués evitar, tenint en compte el 
cúmul de despropòsits i negligències que ho varen precedir. Ara, de Vandellòs 1 només resta la carcassa, de colors vius, ben visible, 
a tocar d’una autopista i una autovia molt transitades, però pocs dels que hi passen pel costat pensen que allà dins s’amaguen tones 
i tones de residus radioactius amb els quals ningú sap ben bé què fer. Però el reactor encara està latent, i el desmantellament de la 
seva estructura es posposa fins al 2029 perquè sigui menys radioactiu, hi hagi un menor cost per a la salut dels treballadors i menys 
cost econòmic. És evident que segueix comportant un cert perill.
A l’accident de fa 25 anys aquí, que va ser qualificat de nivell 3 a l’escala INES, l’han succeït altres accidents gravíssims, com ara el de 
Fukushima, al Japó, i tot i que les centrals nuclears de l’Estat espanyol no gaudeixen d’una bona salut, el lobby nuclear conserva una 
enorme influència política. S’ha sabut crear un clima d’opinió en el que sembla que qui està en contra de les nuclears és un extremista 
i que no podem pas prescindir d’elles si volem seguir gaudint d’energia a l’abast de tothom, quan la irresponsabilitat és continuar 
amb un tipus d’energia que entre d’altres aspectes negatius, llega per a les futures generacions un problema mediambiental, si més 
no de la gestió dels residus radiactius, de dimensions colossals. Més info a: www.energiasostenible.org uJordi Cebrian

ELS NOMS CATALANS DE LES PLANTES. Una bona 
manera de preservar les arrels lingüístiques de la nostra 
llengua, és impedint que es perdin el major nombre de paraules 
populars que la gent ha fet servir al llarg del temps i en 
indrets ben diversos. El cas de les plantes és molt il•lustratiu 
de la riquesa impressionant de noms emprats per anomenar-
les. Bé que ho saben Joan Vallès, Joan Veny i els altres autors 
de l’esplèndida obra “Noms de plantes. Corpus de fitonimia 
catalana”, presentada el darrer 2 d’octubre a l’Aula Magna de 
la Universitat de Barcelona. En vint anys de feina de recopilació 
s’ha aconseguit aplegar nogensmenys que 35.000 noms de 
plantes, pertanyents a 8.400 taxons per a unes 3.000 espècies 
de la nostra flora. Queden alhora uns 5.000 noms més amagats, 
que per dubtes raonables s’han deixat per a estudis ulteriors. 
Les obres de Ramon Masclans, la primera persona que ja als 
anys 40 es va dedicar a garbejar noms de plantes de la cultura 
popular, han estat fins aleshores els llibres de referència per a 
tots els estudiosos de la fitonimia catalana. 
Com va comentar el filòleg Ramon Solsona amb la seva 
gràcia oratòria, els mots al•lusius a les parts del cos humà 
-cabellera de reina, pèl de nuvi-, als animals o als seus 
membres -escanyagats, ull de perdiu, morro de porc-, a la 
religió -sabatetes de la Mare de Déu, a la foto-, o als frares 
-frare llec, frare del romer-, són abundosament representats 
en aquest univers lingüístic uJordi Cebrian (text i foto)

DEPANA SIGNA LA 
DECLARACIÓ PEL FUTUR 
DE L’ÀRTIC
De la mateixa manera que es 
va protegir l’Antàrtida el 1991, 
DEPANA ha signat aquesta de-
claració impulsada per Green-
peace, perquè es creï un santuari 
a l’Àrtic davant les amenaces de 
prospeccions petrolíferes i pesca 
insostenible. 
La carta, dirigida als estats 
àrtics i a representants de les 
Nacions Unides, estableix una 
sèrie de compromisos com ara 
respectar els pobles indígenes, 
regular el trànsit marítim, esta-
blir moratòries per a la pesca o 
per reduir les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle. 
El contingut íntegre el trobareu 
al web www.ArticDeclaration.org 
uToni Aparicio

ES FA EFECTIU L’ACCÉS DE 
GOSSOS AL METRO IMPULSAT PER 
DEPANA
Al web de Transports Metropolitans de 
Barcelona ja hi figuren les normes que 
regulen l’entrada de gossos de particulars 
al Metro -més enllà dels gossos pigall o 
dels que van dins de cistelles-, una fita en 
la que DEPANA hi ha tingut un paper actiu.
Es tracta de la consecució d’una reivindi-
cació històrica per part dels propietaris 
d’animals de companyia, que equipara la 
nostra ciutat a moltes altres capitals eu-
ropees. S’harmonitza la convivència entre 
persones i animals de companyia, fomen-
tant així el respecte per aquests últims.
Us demanem que observeu aquestes 
normes perquè aquesta desitjada convi-
vència sigui possible!
Si voleu ampliar la informació sobre aquest 
tema, podeu visitar:
http://goo.gl/b85yTC 
uEva Yus

ATAC DE L'ARMADA ALS 
ECOLOGISTES DE GREENPEACE 
A LES CANÀRIES
El vaixell Artic Sunrise, de Greenpeace, 
que la segona setmana de novembre 
era a la zona de Sandía, on Repsol ha-
via obtingut permís de l'Estat per iniciar 
prospeccions petroleres a la recerca d'hi-
drocarburs, en aigües de Fuerteventura i 
Lanzarote, va ser atacat com a mínim per 
dues embarcacions de l'Armada, tal com 
mostren les imatges gravades en vídeo 
per l'entitat ecologista. Segons la versió 
de Defensa, havien obstaculitzat el posi-
cionament del vaixell Rowan Renaissance i 
els activistes intentaven abordar-lo. 
Els seus arguments es basen en que "La 
defensa dels interessos vitals i estratè-
gics d'Espanya, és un objectiu primordial 
de la seguretat nacional, i la llibertat 
d'explotació dels recursos energètics dis-
ponibles s'ha de considerar dins d’aquest 
àmbit" uDPN
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al NATURAL

Com resumiries la teva trajectòria en 
unes frases? Diria que res m’ha sigut fàcil, 
però també que he tingut molta sort amb 
els amics i els mitjans que han cregut amb 
mi: l’Alfred Rodríguez Picó, la Júlia Otero, 
el Francesc Mauri, la gent de TV3 on fa ja 
15 anys que hi col•laboro... Tenia clar el 
que volia fer a la vida i sempre he estat 
sord als “cants de sirena” per dedicar-me a 
altres coses potser més rentables. Em vaig 
iniciar com a naturalista aficionat, i la meva 
persistent mirada curiosa cap a la Natura 
ha provocat la resta. 

En tota passió hi rau un antic perquè. 
Quin és el teu? Els meus pares eren cam-
perols d’Utiel-Requena, al País Valencià. En 
la postguerra era una comarca molt depri-
mida i varen emigrar cap aquí. Però el seu 
vincle amb el camp era “atàvic” i el pare 
sempre mirava de tenir ni que fos un pam 
de terra per conrear-la, o d’anar al bosc 
a buscar bolets o espàrrecs. I jo amb ell… 
També em va influir l’estrella de la tele dels 
80 que era el Félix Rodríguez de la Fuente.

Tu t’has decantat per l’ecologisme urbà. 
És que molt aviat em vaig adonar que era 
a la ciutat on ens hi jugàvem el destí de la 
natura. Que tant important era protegir el 
linx com promoure la recollida selectiva o 
la mobilitat sostenible. L’any 94, quan vaig 
començar a parlar d’aquestes coses al 
Periódico, no eren conceptes tan populars 
com ara.

Què capta més l’atenció de l’audiència? 
Certs aspectes del medi com la conta-

minació o els grans desastres ecològics. 
Que 300.000 voluntaris anessin a Ga-
lícia en l’affair Prestige, quan no existien 
ni facebook ni twitter, ja ho diu tot. Som 
d’un país que a vegades sembla adormit 
en temes ambientals, on et fas creus que 
l’associacionisme ecologista sigui tan resi-
dual. Però en les grans ocasions, si se’ls toca 
la tecla, es desperten. Ara seria el moment 
de reaccionar davant el tema de Castor i 
el que ens volen fer pagar.

I com procures tu interessar pels temes 
ambientals? L’encant de la pròpia natu-
ra funciona com un tro. Introduir un episodi 
com l’arribada de les grues o la floració 
dels ametllers. La fenologia, o sigui, el vin-
cle entre els éssers vius i el pas de les esta-
cions, reconnecta l’espectador amb el seu jo 
salvatge. També funciona l’acció directa en 
l’entorn més immediat: l’ecologia domèsti-
ca. Però sobretot, la vocació d’arribar des 
de l’amabilitat. Opino que un dels proble-
mes que ha tingut l’ecologisme a Catalunya 
és el catastrofisme. Usava un llenguatge 
molt crispat amb el que la gent no es sentia 
còmoda. Jo opto per la seducció.

En quin punt de consciència ambiental 
ens situes? Estem entenent que s’ha de 
canviar el sistema, i fins i tot hi ha noves 
veus polítiques rellevants que parlen en 
aquest sentit. Però el medi ambient és 
massa important per deixar-lo en mans 
dels polítics. La gent té més força de la 
que creu i tots els processos són reversi-
bles si hi posem de veritat la voluntat per 
girar-los, fins i tot el canvi climàtic. Al mar-

JOSÉ LUIS 
GALLEGO

En el procés de documentació previ a qualsevol entrevista, 
consulto la informació a la xarxa sobre José Luis Gallego, 

i quedo admirada. Sabia de les seves activitats comunicatives 
perquè els seus consells sobre sostenibilitat sovintegen als 
mitjans, però no imaginava que haguessin estat tantes i tant 
intenses. Un treball laboriós i sostingut que la dita compararia 
amb el d’una formiga, però que en aquest cas em remet al seu 
animal preferit, l’abella, una eficaç treballadora en la “difusió” 
del pol•len i en procurar l’equilibri dels ecosistemes. 
Els reconeixements que ha rebut són ja uns quants; per dir-ne 
un, el Premi Nacional de Medi Ambient de la Generalitat el 
2003. Però segurament el que més valora és comptar amb la 
resposta del públic, un efecte que li permet seguir vivint de la 
seva passió: deixar caure en cadascun de nosaltres, com qui 
no vol la cosa, la llavor del respecte pel medi que tots hauríem 
de tenir.

per Duaita Prats

“En la comunicació 
ambiental, servir-se de 

l’encant de la pròpia 
natura funciona com un 
tro. Introduir un episodi 

com l’arribada de les 
grues o la floració dels 

ametllers. La fenologia, 
o sigui, el vincle entre 
els éssers vius i el pas 

de les estacions, recon-
necta l’espectador amb 

el seu jo salvatge. 
També funciona l’acció 
directa en l’entorn més 

immediat: l’ecologia 
domèstica. Però sobre-

tot, la vocació d’arribar 
des de l’amabilitat”. 
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“EL MEDI AMBIENT ÉS MASSA IMPORTANT 
PER DEIXAR-LO EN MANS DELS POLÍTICS”

NOM COMPLET: José Luis 
Gallego García

LLOC DE NAIXEMENT: Barcelona

I ARA VIU: Cabrils

UN BONIC RECORD 
D’INFANTESA: la pluja a la casa 
dels meus pares a Vall Llobrega

EL SEU PROJECTE MÉS ACTUAL: 
les conferències per tota Espanya 
per promoure la participació 
ciutadana en temes de medi

UN NOU REPTE: una guia de 
comportament per anar a buscar 
bolets

UN LLOC PER VIURE: Maó

UN PAISATGE: una fageda, la 
que vulguis

UN TREBALL PERIODÍSTIC QUE 
L’HA MARCAT: la sèrie “El 
hombre y la Tierra”

LA NOTÍCIA QUE VOLDRIA 
ESCOLTAR: que el canvi climàtic 
ha deixat d’evolucionar cap a 
pitjor

ge d’acords d’estat i demés, crec ferma-
ment que tots podem invertir la tendència 
del CO2 , o emprendre accions molt clares 
per protegir entorns com Cala Monjoi o La 
Fageda d’en Jordà. Som el que respirem, 
el que bevem i el que veiem. Em moriria 
de pena en un escenari com el de Blade 
Runner.

Si ens posessin el termòmetre de la 
consciència ambiental, què marcaria? 
Un valor molt alt. L’eurobaròmetre del 
mes de març deia que el 85% de la so-
cietat europea es sentia inquieta davant 
la situació, i que un 90% estaria disposa-
da a fer canvis de conducta. És important 
perquè contribuir diària i metòdicament a 
través d’accions en favor de la sostenibili-
tat és cosa de tots, rics i pobres. Si venen 
“mal dades” ho patirem tots per igual.

Però ens costa aplicar-ho! Aquí els 
mitjans de comunicació hem de saber 
quin botó polsar per a que la gent passi 
a l’acció. He de dir que és fascinant tot 
el que estan movent ja les xarxes socials. 
Em sento 100% optimista, i com a persona 
que ha aconseguit viure d’això, sóc una 
demostració de l’interès que té el tema 
per a la ciutadania.

O sigui, que clarament hem fet passes 
endavant. Mira, fa 14 anys quan vaig co-
mençar a sortir al programa de la Júlia 
Otero, La Columna, dient que hauríem 
de separar les coses en cubells per co-
lors, molts es preguntaven on tenia l’ovni 
aparcat aquest extraterrestre. Avui dia el 

freaky és el que no recicla. Per cert, apro-
fito… Compte per Nadal amb els residus! 
Una festa que dura 10 dies, al planeta li 
poden suposar 10 anys!

Sovint parles de “ciutadania responsa-
ble”. Et demano quatre consells ràpids 
per fer els deures. El primer, pensar que 
els nostres petits canvis són poderosos. 
Consum responsable. Davant d’un prestat-
ge de supermercat som Déu. El que triem 
és molt important. Segon: el millor residu 
és el que no es genera, i si en tenim un, no 
l’hem de considerar una escombraria, és 
reutilitzable. També fonamental: l’estalvi 
d’aigua com a mesura d’autoprotecció. 
L’escenari climàtic parla de carències 
en aquest sentit i les hem de preveure. 
I per últim, repensar la nostra relació 
amb l’energia. Autoconsum i eficiència. 
Un kilowatt estalviat és un cop de puny 
a l’estómac d’un lobby. Hem de tenir clar 
que els nostres nens viuran en un món de 
renovables.

El conflicte ambiental que més et com-
mou, global i local? El canvi climàtic, 
el gran dilema mundial al qual tots es-
tem convocats a actuar. I localment, em 
preocupen les agressions al territori tipus 
Bulli Foundation, o altres projectes urbanís-
tics similars que cuegen als calaixos dels 
consellers. Tenim excel•lents polítics i alho-
ra grans especuladors en el mateix ram. 
Per això, organitzacions com DEPANA són 
tan necessàries per fer de guardianes i 
actuar com a semàfors que els posin en 
evidència u

QÜESTIONARI BREU

“Tenim excel•lents polítics i alhora grans especula-
dors en el mateix ram. Per això, organitzacions com 

DEPANA són tan necessàries per fer de guardianes i 
actuar com a semàfors que els posin en evidència”.

“Fa 14 anys quan vaig començar a sortir al progra-
ma de la Júlia Otero, La Columna, dient que hauríem 

de separar les coses en cubells per colors, molts es 
preguntaven on tenia l’ovni aparcat aquest extrate-

rrestre. Avui el freaky és el que no recicla”.

“Hem de pensar que els nostres petits canvis són 
poderosos, i actuar en conseqüència. Tenim 4 vies 

d’acció: el consum responsable, la cura amb els resi-
dus, l’estalvi d’aigua i el replantejament energètic”.

Marcadors de l’augment del CO2 (Font: NASA)
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És trist i alhora molt lamentable que la 
fama d’un personatge mediàtic, per 
molt que sigui considerat el millor cuiner 
del món, li permeti fer el que vulgui en 
un espai natural fràgil i vulnerable. Però 
el poder dels diners i la fama sembla 
suficient per obrir totes les portes i per 
destruir totes les barreres. 
El passat 27 d’agost, la nostra entitat 
i l’entitat empordanesa IAEDEN, vam 
aconseguir aplegar a més de 150 persones 
en una concentració de rebuig a aquesta 
infrastructura de la Bulli Foundation, que 
hauria d’ocupar una extensió de 500 ha a 
la bonica Cala Montjoi. Van assistir força 
simpatitzants i voluntaris de DEPANA (1)
Es va fer un recorregut per les rodalies 
i s’inspeccionà un interessant aflorament 
de roques metamòrfiques del període 
Càmbric-Ordivicià a tocar de la cala, que 
podria quedar greument afectat per les 
obres o la hiper freqüentació resultant. 

Marató ornitològica
La marató ornitològica no competitiva 
de la tardor (2), que DEPANA organitza 
conjuntament amb l’entitat SOS Delta, 
assolí tot un rècord de participants, 30 
persones, i alhora d’espècies observades, 
98, la xifra més elevada fins ara de les 
set edicions d’aquest cens. Cal destacar la 
presència d’ocells força interessants, per la 
seva raresa com ara la gavina capblanca, 
l’agró blanc o el falcó mostatxut, juntament 
amb migradors petits de la importància 
del durbec, la cotxa blava o la boscarla 
dels joncs, però sens dubte que la troballa 
més interessant va ser la que va obtenir 
el grup que prospectava la pineda de 
Gavà, un exemplar de picot garser petit 
o picotet. 

Els Rasos de Tubau
L’11 d’octubre DEPANA va organitzar una 
sortida que es titulava “Cérvols i bolets 
als Rasos de Tubau” (5). No es tractava 
tant de recollir bolets com d’observar-los. 
I de bolets prou que van sortir al llarg 
de la caminada, encara que la majoria 
ja eren força marcits: rovellons, llenegues, 
cama grocs, apagallums, siurells... El bosc 
oferia un aspecte formidable, amb el verd 
tendre de l’herba del terra i el fullam net 
i viu dels arbres, resultat de les pluges 
generoses de l’estiu. Els 20 participants 
van poder caminar per un espai de 
boscos que no semblava tenir límits tot 
sent admirat des de la carena, boscos 
de pi roig amb un atapeït sotabosc de 
boix, amb taques de fageda i presència 
de blades i avellanosa a les obagues. 
Unes quantes floracions tardorals, com 

l’escabiosa mossegada Succisa pratensis, 
la fonollada groga Odontites luteus, 
l’eufràsia o bé l’interessant àster endèmic 
Aster willkommi. Però potser el que més 
va impressionar són les diferents troballes 
faunístiques amb les que el grup va 
ser obsequiat, com el vol majestuós de 
l’àguila marcenca o dels freqüents voltors, 
un fugisser falcó pelegrí, un sorprès 
lluert Lacerta bilineata, llangardaix que 
exhibeix una lluentor verda provocadora 
(3), una femella de senglar acompanyada 
de dues cries, i sobretot un exemplar de 
cranc de riu autòcton, malauradament 
mort o moribund, dins de les aigües netes 
d’un torrent. Aquesta espècie és molt i molt 
escassa, va patir antigament una captura 
sistemàtica i a les darreres dècades el tir 
de gràcia li va venir de la introducció i 
expansió del cranc de riu americà, amb el 
que no va poder competir. 
Tanmateix el plat fort de l’excursió foren 
els cérvols. Es van fer tres esperes en punts 
culminants de la serra, el darrer dels quals 
va resultar el decisiu. Uns pocs afortunats 
van poder veure de manera escadussera 
alguns exemplars que s’amagaven en 
l’espessor del bosc, però tots vam poder 
sentir ben clarament el bram desafiant 
dels mascles encelats i fins i tot l’esclat 
furiós de les seves banyes formidables en 
una possible lluita de poder. El descens al 
punt d’origen, l’ermita de la Riba, va ser 
a les fosques, equipats amb frontals però 
il•luminats alhora per la claror argentada 
de la lluna plena, tot sentint els reclams 
profunds i misteriosos del gamarús i amb 
la sorpresa de l’aparició d’una preciosa 
salamandra al marge del camí. 

Un monjo vegetal i un corb marí
El dissabte 25 vam posar rumb a la 
costa. En una activitat coorganitzada per 
DEPANA i l’entitat ACOIO, i a la qual es 
van apuntar 16 persones, es va fer un 
recorregut per uns dels trams més bonics 
de la Costa Brava, els 10 km que mena 
de Tamariu fins a la Cala del Golfet prop 
de Calella. Dia assolellat i mancat de vent 
de tramuntana, per sort, es van poder 
admirar panoràmiques espectaculars, 
com les que s’albiren des del far de Sant 
Sebastià, penya-segats imponents i la mar 
blava, rutilant i en calma sobre la qual 
volaven gavines mandroses. El nostre guia 
geòleg ens va mostrar les característiques 
de les roques plutòniques en un aflorament 
força ben reeixit i l’expert en vegetació 
ens va ajudar a fixar-nos en la tipologia 
del paisatge vegetal dominat per les 
pinedes, algunes d’elles de formes 
agosarades, en les plantes de litoral, com 

CÉRVOLS, GRUES, 
SALAMANDRES, FRARES I 

ROURES REBROTATS

Diverses, enriquidores i 
reivindicatives han estat 
les activitats de DEPANA 
del 4t trimestre de l’any, 
on hem protestat contra 
el Bulli, hem sentit cér-
vols bramant, crancs au-
tòctons, grues, gangues, 
piocs i salamandres, i 
hem gaudit de paisatges 
que han revifat després 
de la devastació de les 
flames.

1

2
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ACTIVITATS del 4t trimestre
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el fonoll marí, la pastanaga marina, molt 
abundosa, però especialment en espècies 
força remarcables com ara les matetes de 
murta en fruit, l’aromàtic aloc, la robusta 
Lavatera arborea i els bonics frares cugots 
Arisarum vulgare, plantetes de floració 
hivernal que certament s’assemblen molt 
a un monjo capficat (4). Com a anècdota, 
l’afany audaç però alhora inútil d’un gos 
que es va endinssar molts metres mar 
endins tot tractant de capturar un corb 
emplomallat, que impassible només amb 
un petit impuls sota l’aigua el va deixar 
enrera fàcilment. 

Tasques forestals
Tres actuacions forestals del GAF -Grup 
d’Acció Forestal- a Collserola es portaran a 
terme al llarg del trimestre. La participació 
va ser en tots els casos prou bona, i la gent 
va treballar de valent en feixugues tasques 
de neteja forestal i de consolidació del sòl on 
anteriorment s’havien fet reforestacions. Cal 
destacar la que es va fer el 26 d’octubre a la 
Font del Gos, districte d’Horta de Barcelona, 
en un espai afectat per un incendi recent. Es 
va recuperar la zona retirant els pins cremats 
i buidant-la de deixailles. Aquesta actuació 
es va fer en col.laboració amb l’associació 
veïnal i l’institut de la zona.

El record d’unes flames mortíferes
Entre els dies 18 i 28 de juliol de 1998, un 
paorós incendi es va escampar irrefrenable 
pels boscos i camps de tres comarques de la 
Catalunya interior, Bages, Segarra i Solsonès, 
calcinant unes 28.000 ha, devastant 250 ex-
plotacions agrícoles i provocant la mort per 
accident de dos bombers de Girona. Va ser 
un incendi intencionat. Aquells dies, la verdor 
de les atapeïdes pinedes i els camps de ce-
reals, va ser substituït pel negre del terra i els 
arbres socarrimats, i el gris del fum que en-
cara exhalaven les brases recents. Després 
de 16 anys, tornen a ser molt diferents, i on 
hi dominava la pineda de pinassa, ara ho fa 
una roureda rejovenida i excelsa. 
El 15 de novembre, pentinats per un fort i 
fred vent del nord, els 20 participants de 
la sortida de DEPANA a l’espai natural de 
El Miracle varen gaudir d’una bucòlica ca-
minada circular per dins d’aquesta interes-
sant roureda. Com ens explicava el Romà, 
la pinassa és un arbre poc resistent al foc, 
ni pot rebrotar ni sol deixar llavors viables 
i aquest incendi gairebé la va eradicar. En 
queden exemplars isolats que es van salvar 
aquí i allà, i uns pocs més que han aconseguit 
rebrotar. Però el roure, que rebrota gràcies 
a matenir la seva part subterrània viva mal-
grat el foc, ha reeixit amb força i aquell dia 
oferia tota la seva esplendor cromàtica de 
la tardor. Boixos grèvols, carregats de bri-
llants fruits vermells -tòxics per a les persones 
però molt cercats pels ocells- boixos, aurons i 
moixeres de pastor també, han crescut amb 

força de la terra revifada. Altrament, vam 
sorprendre a un grupet de salamandres im-
passibles en un ombrívol bassal, i vam exa-
minar petjades de teixons, cabirols, guineus i 
senglars gravades al tendre fang del camí.

Passejada familiar per Torrelles
Dels embuts-trampa de les formigues-lleó 
al reguitzell d’excrements de mostela mar-
cant territori al llarg del camí, de la flora-
ció gelatinosa del nòstoc arran de terra a 
un niu vell de tudó, dels fragments de pedra 
foguera i de pissarres oxidades als bolets 
tòxics respectats pels senglars, la minúscu-
la selaginel•la de les humides obagues, l’or 
viu de la gatosa del solell, les petjades al 
fang, els caus de tota mena de bestioles als 
talussos, ... i moltes més petites descobertes 
que els participants, anaven fent i anotant en 
les seves llibretes, durant la passejada fa-
miliar molt participada, una sortida matinal 
d’educació ambiental i naturalista a l’estil 
més genuí de DEPANA que caldria repetir 
més sovint.

Milers de grues i també valuoses sorpreses
Un èxit rotund, amb aquestes paraules ho 
resumí un dels nostres guies ornitòlegs, tot re-
tornant de la llacuna de Gallocanta (6), tra-
dicional sortida que DEPANA organitza, un 
any sí i un any no, per gaudir d’un dels més 
superbs espectacles de natura que es poden 
veure a Europa. 
Els 17 participants van gaudir de la commo-
vedora visió de les volades de milers i milers 
de grues, que en formacions més o menys 
rectilínies s’endinsen al vespre i s’enretiren de 
matinada de les ribes d’aquesta llacuna ara-
gonesa, o de les que s’apleguen de  dia per 
fartar-se de grans als camps de cereals. Dies 
abans s’havien comptabilitzat vora 11.000 
grues, una xifra força important. D’arpelles 
pàl•lides, potser una de les rapinyaires més 
elegants de la fauna europea, en van sortir 
un bon grapat, planejant sense aparent es-
forç. Abans, a la llacuna de Candasnos, curu-
llada d’ocells aquàtics a vessar, el grup va 
ser obsequiat amb dues sorpreses: un grupet 
de les escasses mallerengues de bigotis be-
llugant-se nervioses en el canyís de la riba, 
i sobretot, l’aparició sobtada d’una llúdriga 
esmunyint-se dins les netes aigües de la llacu-
na, i que fou observada a plaer. 
També va lluir la sort quan un parell de les 
fugisseres gangues es deixaren veure de ben 
a prop a Belchite. I ja de tornada encara va 
haver-hi temps per gaudir de l’observació 
de 37 piocs -els ocells més grossos d’Europa- 
als Monegros, prop de Bujaraloz, una vin-
tena de gangues a la llacuna salina de la 
Playa i un mussol solitari guaitant-nos des de 
la taulada d’un edifici en ruïnes. 
Tot plegat, una sortida que va deixar molt 
bon regust de boca en tots els participants.  
uJordi Cebrian, amb aportacions de Raúl 
Bastida, Albert Molero i Joan Cuyàs  

Boixos grèvols, carregats de brillants fruits vermells -tòxics per a les 
persones però molt cercats pels ocells-, boixos, aurons i moixeres de 
pastor, han ressorgit amb força de la terra revifada. Vam sorprendre 
a un grupet de salamandres flotant impassibles en un ombrívol bas-
sal, i vam examinar petjades de teixons, cabirols, guineus...
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AGROMANÍACS

EL BLOC

EL LLIBRE

En una època en què els animals es ca-
çaven i es dissecaven per estudiar-los, 
sortir al camp a veure ocells com ho 
entenem avui dia era quelcom insòlit, 
estrany, sospitós o fins i 
tot perillós. Als anys 60, 
la zoologia de camp en-
cara es practicava amb 
l’escopeta. 
És en aquest context que 
hem de situar l’autor, 
Salvador Filella, que en 
aquest llibre explica els 
seus inicis de joventut per 
trobar feina de taxider-
mista, després de molt 
d’esforç, en un petit ta-
ller de Barcelona. També 
com posteriorment passà 
a formar part de la Sección Regional 
de la Sociedad Española de Ornitolo-
gía, i gràcies als contactes que hi va fer, 
va poder formar part de les primeres 
expedicions ornitològiques a llocs com 
les Illes Medes, el delta de l’Ebre, o els 
Ports de Tortosa i Beseit. 

Més endavant entrà al Museu de Zoo-
logia com a becari i posteriorment va 
guanyar la plaça de disecador. Poc a 
poc, els col•laboradors d’en Salvador 

van esdevenir més nombro-
sos i es van professiona-
litzar en diverses seccions 
com cetologia, ornitologia, 
ictiologia i herpetologia. 
En aquests àmbits es van 
generar nombrosos estudis 
pioners, dels quals s’ha de 
destacar que en molt bona 
part van ser fets per volun-
taris, fet inèdit per l’època. 
El progressiu coneixement 
i l’interès per l’entorn na-
tural, els contactes amb el 
món universitari i les cada 

vegada més nombroses agressions al 
medi natural, desperten un progressiu 
interès proteccionista en un sector de la 
ciutadania, que desemboca (no sense 
entrebancs), en la creació de la primera 
entitat ecologista de Catalunya el 15 
de juny de 1976: DEPANA u

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) és un centre dedicat a la 
recerca en ecologia terrestre d’abundant producció científica d’ençà la seva creació 

l’any 1987. Aquest bloc fa de pont entre el coneixement creat i la societat, amb una 
estructura de continguts visual i senzilla que permet arribar fàcilment al tema que estem 
buscant. Té un apartat de notícies per comentar per exemple articles recents, publicitar 
seminaris o jornades temàtiques; un altre apartat anomenat coneixement per expo-
sar resums de tesis doctorals recentment publicades, un de mitjans sobre aparicions de 
membres del CREAF als diversos mitjans de comunicació, i finalment un apartat on s’hi 
estructuren els continguts segons les línies de treball: biodiversitat, canvi global, ecologia 
forestal i territori. Tot plegat es complementa amb un buscador, un butlletí mensual i 
l’accés a les xarxes socials (amb canal de youtube inclòs). 
Per fer-ne un tastet, la notícia de portada d’aquest mes: “Fongs i sequera, un còctel que 
pot ser mortal per als boscos”u

Recordant bells temps
 
Autor: Salvador Filella  
Edició a cura de Jordi Sargatal i Jenar Fèlix (2014)

bloc.creaf.cat

per Toni Aparicio



L’Agró Negre de DEPANA 23

AGROMANÍACS

Aquesta artemísia té una llarga tradició de planta medicinal a la Xina. És antipirèti-
ca i antisèptica, i s’utilitza per combatre la malària -l’OMS en té publicades unes 
directrius de cultiu-, a més de determinats tipus de càncer.

Les megafòrbies són plantes herbàcies 
de mida gran. En els espais marginals 

i descurats de la ciutat s’hi fan poblaments 
d’herbes adaptades a viure en llocs bruts 
i remoguts. Com en aquests llocs s’hi 
solen acumular romanalles orgàniques, 
el sòl hi és ric en compostos nitrogenats.
En aquests espais sovint hi abunden els 
blets, en especial el blet blanc. Els blets són 
quenopodiàcies, una família molt rica en 
espècies que suporten condicions especials, 
com ara salinitat, brutícia, trepig i negada 
temporal.
Però avui observem un herbassar on hi pre-
domina l’artemísia anual. També hi ha blet 
blanc, marxant fi i panissola pelosa, entre 
d’altres.

Ràpid creixement 
L’artemísia anual o donzell xinès, és una 
asteràcia aromàtica d’un verd viu i d’una 

sola tija ben erecta. Les fulles són força 
segmentades. Les imatges donen fe de la 
talla que assoleix d’una sola temporada, i 
del potencial dels sòls on arrela.
Aquesta artemísia té una llarga tradició 
de planta medicinal a la Xina. És 
antipirètica i antisèptica, i s’utilitza per 
a combatre la malària -l’OMS en té 
publicades unes directrius de cultiu-, a 
més de determinats tipus de càncer.

De la Xina a Catalunya
L’Artemisia annua és originària de la Xina 
i està present en el Mediterrani oriental. 
D’ençà de la primera herborització 
de Casasayas l’any 1979, prop de 
la plaça del funicular del Tibidabo, 
aquesta adventícia es troba en expansió 
a Catalunya, essent abundant en els 
herbassars humits i empotingats de les 
riberes dels rius Besòs i Llobregat.
uRomà Rigol (Fotos: Aina Rigol)

Megafòrbies a Barcelona

UN HERBASSAR AMB ARTEMÍSIA ANUAL

Esponerós herbassar d’un solar del barri de La Sagrera.

Exemplar d’artemísia anual de 3,20 m.

Fulla d’artemísia anual.
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CASTOR. Tots sabem de què parlem quan sentim aquestes 
paraules: del jaciment petrolier exhaurit on es va intentar injectar 
gas per fer un dipòsit auxiliar de grans dimensions sota el mar, 
davant d’Alcanar i Vinaròs. També coneixem que va quedar en 
només un intent per haver estat causa directa de més de 500 
terratrèmols a terra ferma a la tardor del 2013. Tot i que al BOE 
no porta accent, no estem segurs si estem parlant d’un personatge 
mitològic grec que figura al santoral o del rosegador enginyer. 
L’amenaçat castor europeu (Castor fiber) comença lentament 
a recuperar-se a Europa Occidental, tot i que les poblacions 
més properes a casa nostra estan a la 
conca del Roine. Barrejar el savi, brau 
i brillant bessó que va donar nom a 
Gèminis junt amb el seu germà Pòlux, 
amb fauna en perill per donar nom a 
un pou, no té ni cap ni peus.
Els noms de les explotacions mineres 
solen ser pintorescos. No hem d’obli-
dar que al mateix sector del Castor hi 
ha l’única plataforma petroliera mari-
na en funcionament (Casablanca), que 
explota el jaciment Casablanca prò-
piament i, a més, els Rodaballo, Chi-
pirón, Lubina, Montanazo i Boquerón. 
Posem-li com li posem, quan parlem 
d’hidrocarburs, el tema sempre va del 
mateix: d’un gran negoci. D’un negoci 
amb etiquetes astorants (ara en diríem 
freakies) que extrau petroli des de fa 
més de 30 anys i que (toquem fusta) 
no ha produït incidents significatius de 
contaminació que hagin transcendit. 
Els accidents malauradament han esdevingut al port de 
Tarragona, on es descarrega el cru. Ara vol expandir-se 
l’extracció al nord del Delta en una superfície de 730km2. El 
tema és molt seriós i podeu consultar la declaració d’impacte 
al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/23/pdfs/
BOE-A-2014-10780.pdf. Mentre el preu del barril de petroli 
rondi els 80$/barril, aquestes perforacions seran rendibles 
(l’aflorament costa uns 40$ barril). No només es fan noves cerques 
de cru a les Canàries i les Balears, sinó que davant de casa 
també en tenim i en un estadi avançat. Hem d’estar amatents: el 

delta de l’Ebre és l’espai natural més valuós de Catalunya.
Dit això, no podem ignorar que rere aquests noms estranys 
s’amaga la feblesa estructural dels nostres governants que 
agenollen l’interès general dels ciutadans al de les empreses 
investigadores i/o explotadores. Amb l’excusa de l’innegable 
contingut estratègic de la política energètica, es concedeix un 
xec en blanc per garantir els màxims beneficis  a aquestes 
empreses. No és que això sigui descobrir la sopa d’all, el que 
passa és que el Castor és la sublimació extrema d’aquestes 
afirmacions. No només els governs són captius dels interessos 

miners, sinó que a sobre els reemborsen 
les “despeses”. Tants anys parlant 
de privatitzacions, de supressió de 
tràmits, de llibertat de mercat, etc., i 
els baluards de la iniciativa privada 
es blinden amb l’Estat que tan infamen 
per cobrar, peti qui peti (en sentit 
literal en aquest cas), ni més ni menys 
que 1.350.729€ (https://www.boe.
es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/
BOE-A-2014-10059.pdf). 
Aquest muntant l’ha abonat cash 
Enagás Transporte SAU 3, i després 
se’ns carregarà al nostre rebut del 
gas (a un interès del 4,78%), durant 
30 anys!! Espectacular. Indecent. 
Indignant. Pornogràfic... A més, aquesta 
clàusula la van fixar els progres del 
PSOE el 2008, i els mandataris del 
PP ja s’han apressat a reconèixer la 
seva validesa i a fer-la efectiva cinc 
setmanes després de la publicació 

al Butlletí oficial, tres dies abans que s’exhaurís el termini. El 
holding Escal UGS, SL (66,7% propietat de la constructora ACS 
de Florentino Pérez), ha rebut aquests diners sense despentinar-se 
i sense assumir que les inversions tenen un risc, especialment quan 
s’ha prescindit d’uns estudis ambientals i geològics més rigorosos... 
A l’hora de destruir la Natura amb ciment o d’explotar-la, hi ha 
partit únic: el de la connivència impune. Ara ja sabem d’on ve el 
nom del magatzem gasístic fallit: de la penetrant i desagradable 
ferum a almesc de la secreció que impregna el pelatge del 
Castor fiber u Lluís-Xavier Toldrà

EN CONTRA


