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EDITORIAL

Entitat convidada:

ACTE COMMEMORATIU DELS 40 ANYS, A L’ICHN

SALVEM ELS PLANS DE CONILL

UNA GREU AMENAÇA PER ALS OCELLS DELS SECANS
Aquesta plataforma intenta aturar una planta de compostatge al municipi d’Ossó, a la Segarra, pel
seu gran impacte ambiental, en un indret d’extrema importància per a la hivernada i cria de moltes
espècies d’ocells de secans.
La plataforma Salvem els
Plans de Conill i diferents
entitats van presentar a
finals del mes de setembre
un recurs contra la proposta
de
resolució
municipal
favorable a donar la llicència
Ambiental a la planta de
compostatge de purins i
gallinassa situada prop del
poble abandonat de Conill,
al municipi d’Ossó de Sió
(Segarra).
L’objectiu cercat és intentar aturar la
concessió de llicència d’obres per part de
l’ajuntament, que és el darrer tràmit abans
que el promotor pugui seguir amb els
treballs iniciats irregularment, ara aturats.
L’espai afectat es troba dins de la ZEPA dels
Plans de Sió, establerta fonamentalment
per protegir la rica ornitofauna de caire
estèpic que allotja, amb espècies tan
emblemàtiques com el sisó, el gaig blau,
el torlit, la calàndria i l’esparver cendrós,
entre d’altres. A més, els plans de Conill i
rodalia mantenen un paisatge agrari prou
ben conservat i el projecte de macro-planta
de gestió de residus ramadera anul·laria les
possibilitats de repoblar i tornar a donar
vida a l’antic nucli ara deshabitat.
En el cas de que el recurs de reposició no
fos suficient, la plataforma i les entitats
que li donem suport estem decidides a
utilitzar la via del contenciós-administratiu,
i fins i tot denunciar-lo davant les instàncies
europees, atès que aquesta instal·lació
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vulnera la normativa europea referida a la
Xarxa Natura 2000.
Tant IPCENA com la resta de col·lectius
ecologistes
i
socials
contraris
al
megaprojecte temem que aquesta planta
acabi esdevenint la porta d’entrada d’un
macroabocador dels residus agro-industrials
que ara per ara no tenen sortida. Al mateix
temps blasmem els informes i resolucions
favorables de tots els departaments
competents de la Generalitat, malgrat
l’oposició fonamentada dels pobles veïns i
col·lectius ecologistes i socials, als quals ens
resulta incomprensible que no es consideri
incompatible el projecte per l’alt valor
ecològic de la zona. Sembla clar que la
influència d’alguns dels promotors, entre els
quals es troba la Corporació Agropecuària
de Guissona, ha estat decisiva perquè totes
les administracions hagin donat llum verda
a aquest projecte insostenible. (IPCENA) u
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El passat dimarts 13 de desembre se celebrà a la seu de la
Institució Catalana d’Historia Natural ICHN a Barcelona un
acte de commemoració dels 40 anys de la nostra entitat. Es van
aplegar unes cinquanta persones d’ambdues entitats. L’acte
el va obrir el president de l’ICHN Joan Pino i van intervenir
tot seguit el tresorer de DEPANA; Lluís-Xavier Toldrà i Jordi
Sargatal. El primer va parlar del recorregut de DEPANA al
llarg dels 40 anys de vida, la importància que ha tingut com
a defensora de les causes ambientals vers les innombrables
agressions que ha patit el nostre patrimoni natural, mitjançant
actuacions judicials i campanyes diverses, va fer un repàs dels
àmbits on la nostra entitat ha tingut una presència més punyent
com la protecció del delta del Llobregat, la defensa dels óssos
al Pirineu o la protecció de la costa. En Jordi Sargatal féu un
repàs sistemàtic de la lluita ecologista a Catalunya i del llarg
procés de protecció dels espais naturals, que ha portat a la
preservació d’un 30% del territori català, almenys sobre el
paper. I va fer un seguiment de la situació de diverses espècies
emblemàtiques de la nostra fauna, com ara la llúdriga, el vell
marí, els voltors, el trencalòs o el llop, entre d’altres, algunes
de les quals han viscut una recuperació notable i unes altres
una davallada preocupant. L’acte es va concloure amb un
debat animat entre els participants.

EL NOSTRE VAIXELL INSÍGNIA... DE PAPER
Teniu a mans el primer número de L’Agró Negre sota una nova forma de direcció, formada pel
mateix consell de redacció i un nou responsable de maquetació. Des d’aquí l’agraïment mai no prou
intens a la tasca de la nostra sòcia Duaita Prats, que amb paciència i molta il·lusió va defensar
aquesta capçalera des dels inicis. El repte ara és mantenir el nivell d’una publicació que, malgrat
ser realitzada des del voluntariat pur, té un contingut de qualitat i una presentació austera però
atractiva.
El problema és que aquest exercici 2016 hem hagut de suprimir un número per no empitjorar els
comptes de DEPANA. Una mesura prudent i difícil doncs és un producte molt ben valorat pel nostre
col·lectiu. A més, segueix essent l’únic mitjà regular de relació amb la totalitat dels socis, atès que la
comunicació virtual o electrònica no tothom l’accepta de bon grat. La tecnologia té moltes virtuts,
però només és un instrument que cadascú utilitza com vol i si vol.
El resultat del nou format sembla prou digne i ara mateix el valorareu. El cert és que el llistó ja va
quedar prou alt. També és cert que la voluntat de la Junta és recuperar el ritme de tres revistes a
l’any, un cop aconseguim que aquest temps de gestió continguda ens hagi permès recuperar el pols
econòmic del nostre vaixell insígnia de paper.

Seguirem.
La Natura necessita DEPANA i la seva revista.
uLa Junta Directiva de DEPANA
L’Agró Negre de DEPANA
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L’ESCÀNDOL DE LA CACERA D’ÀNECS AL DELTA

AJUDA’NS A BATEJAR ELS CADELLS D’ÓS

D

O

EPANA i SOS Delta del Llobregat, amb altres entitats del Baix, hem denunciat l’escàndol entorn de l’abús en les autoritzacions
de cacera al Delta del Llobregat, que ha suposat un dany irreparable per a la fauna autòctona, amb una minva de fins al 94% de
la població d’una espècie molt comuna, com ho era abans l’ànec collverd.
El procés d’aquesta agressió ambiental
s’inicia als anys 1984-89 quan, a
instàncies dels pagesos, es van declarar
unes “zones de seguretat” dins dels
termes municipals de El Prat, Sant Boi,
Viladecans i Gavà, per garantir que la
pràctica de la caça deixés de ser un
problema de seguretat civil.
Des de llavors i durant molts anys, es
donaren permisos especials als pagesos
per poder caçar aquelles espècies que,
suposadament, provocaven pèrdues a
les seves collites. Però es donaven amb
certes condicions restrictives, a fi de ferlos compatibles amb la seguretat de les
persones i la conservació dels valors
naturals. Per exemple, no era permès
caçar en època de cria, ni sense la

presència d’un Agent Rural que tingués
cura de la seva correcta realització.
Però, d’uns anys ençà, les condicions
restrictives es van començar a relaxar, al
temps que s’incrementava substancialment
el nombre d’autoritzacions excepcionals
per a la cacera d’aquelles espècies que,
suposadament, provocaven danys. Com
a resultat d’aquests fets, el collverd, l’ànec
més abundant i àmpliament distribuït a la
Península Ibèrica i gran part d’Europa,
ha patit una davallada poblacional del
94%, just al límit de la seva extinció al
territori. En concret, dels 3.123 individus
hivernants, censats al gener del 2002, tan
sols se’n van comptabilitzar 191 al gener
del 2015 (dades del Consorci dels Espais
Naturals del Delta del Llobregat). u

L’ànec més abundant a la
Península Ibèrica i a gran
part d’Europa ha patit una
davallada poblacional del
94% al Delta, just al límit de
la seva extinció al territori.

Les Societats de Caçadors
de Sant Boi i del Prat havien
denunciat la corrupció en
aquesta gestió de la caça.

ferim als socis i sòcies de DEPANA el privilegi de poder decidir
els noms de les dues cries d’ós nascudes aquesta temporada.

L’equip de seguiment de l’ós bru de DEPANA, dirigit pel
naturalista Marc Alonso, va localitzar i monitoritzar aquesta
primavera la primera óssa amb ossets d´enguany a la vall d´Aran.
El treball de recerca es va produir al municipi de Naut Aran, a una
zona de molt difícil accés, i es va poder realitzar un reportatge
fotogràfic a càrrec del fotògraf de natura i membre de DEPANA,
Oriol Alamany, de gran nivell professional.
Podeu veure el vídeo de l’Oriol Alamany en el següent enllaç:
https://vimeo.com/174365550
Durant el mes de juliol es va poder visitar l’àrea un cop la
família havia marxat, conjuntament amb els tècnics del Conselh
Generau d’Aran, i es van poder recollir mostres de la mare i els
cadells amb l’objectiu de poder individualitzar-los i indentificarlos. Aquesta tardor ha culminat el treball genètic de laboratori i
ja sabem que la progenitora és Bambou. Un onset és un mascle,
però en el segon els resultats no són concloents. En el pare
també hi ha dubtes: o és Pyros o Moonboots.
UNA TRIA VIA XARXES SOCIALS

Una intolerable matança de tudons

L’important és que fruit d’aquesta col·laboració, DEPANA té
l’honor de poder decidir els noms de les dues cries. Per això
porposem via xarxes socials i altres que es considerin adients
que els socis i altres col·laboradors puguin batejar-los. Hem fet
una llista curta amb els noms que proposem. Quatre per un
mascle i els altres quatre més neutres, no fos cas que fos una
femella. Tot seguit teniu la proposta:
Cadell 1 (mascle): Tuc, Beròi, Hèr, Poi.
Cadell 2 (gènere deconegut): Aran, Liat, Beret, Pèdescauç.

Aquesta situació ha estat denunciada per les entitats
conservacionistes DEPANA i SOS Delta del Llobregat des de
maig del 2015. Malauradament, no va ser fins al juliol de 2016
que aquest escàndol va arribar a tenir repercussió mediàtica.
Unes fotos publicades a “El Prat al Día” de matances de
tudons en un conreu, just al davant d’un dels indrets més
concorreguts pels vilatans del Prat, a pocs metres de les pistes
de l’Aeroport, van provocar gran rebombori. També es va
publicar que les Societats de Caçadors de Sant Boi i del Prat
havien denunciat l’existència de pràctiques de corrupció en
aquesta gestió excepcional de la caça.
L’agost del 2016, la Plataforma SOS Delta del Llobregat va
impulsar una campanya a Change.org denunciant aquestes
pràctiques per part de la Generalitat. Més de 100.000 persones
ja han donat suport a aquesta iniciativa.

Els primers estan bastant clars: Tuc senzillament com a accident
geogràfic del cim, un nom monosil·làbic; Beròi és un paisatge
bell; Hèr significa ferro, atès que a la zona on els vam localitzar
hi ha mines antigues; Poi (pronunciat pui) és el nom del lloc on
estaven: el Poi d’Unha. En el segon hem triat toponímia per tal
de no errar en el gènere si algun dia es pot esbrinar de forma
indubitada. Aran és evident que és el lloc de naixement dels
onsets. Berèt i Liat són llocs propers a on van ser trobats aquest
any. Pèdescauç significa peu descalç, la forma de la petjada
de l’ós com un home sense sabates, atès que també és un
plantígrad... Esperem la vostra opinió i tancar la votació per fer
públics els noms abans que els óssos tornin a estar actius a la
primavera. Si no feu ús de les xarxes socials, podeu enviar un
email a info@depana.org. u

Com ha reaccionat l’Administració davant d’aquesta
lamentable i indignant situació, que ha generat un greu
impacte sobre la fauna d’un Espai Natural, teòricament
sota la seva tutela?. Doncs, donant tot tipus de facilitats per
concedir autoritzacions excepcionals per a la captura d’aquells
anàtids que surtin de les escasses zones humides deltaiques
(un 2% dels aiguamolls originaris), i a més, sense cap control
per garantir que els requeriments restrictius d’aquestes
autoritzacions siguin respectats !!

Premi per a SOS Delta
del Llobregat

El 29 de setembre vam tenir una reunió amb el responsable
dels Serveis Territorials d’Agricultura de Barcelona, però, tot i
les seves promeses per trobar solucions, a hores d’ara res ha
canviat. La nova Resolució (que regula els permisos de caça)
no recull cap de les nostres reivindicacions.
Costa imaginar els nostres aiguamolls sense collverds, com
també costaria imaginar els nostres pobles i ciutats sense
pardals. u
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Os brú a la Vall d’Aran (Ursus arctos). Foto: Oriol Muntané

Extermini de tudons.
Fotos: Gentilesa de “El Prat al dia”

El passat 11 de novembre, SOS Delta del Llobregat va ser
guardonat amb el Premi Ramon Farreras i Ollé, de Preservació
d’espais naturals, la sostenibilitat i la cultura rural, del Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Entre d’altres campanyes
destaquen les lluites que s’han dut a terme contra projectes tan
agressius com EuroVegas o el Barça Parc. u
L’Agró Negre de DEPANA
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internacional - Congrés UICN
Clam contra el Pla hidrològic del PP

ÈXIT A AMPOSTA DE
LA MANIFESTACIÓ EN
DEFENSA DE L’EBRE
(Foto LIbera)

6è Congrés de la UICN celebrat a Hawaii

Imatges de sessions del congrés

UN CRIT PER A LA DEFENSA DE L’ALTA MAR I LA
BIODIVERSITAT MARINA
“El planeta a la cruïlla” ha estat el títol que ha definit el 6è congrés mundial de la natura organitzat per la UICN de l’1 al
10 de setembre a Hawaii, en el qual un cop més s’ha establert el programa mundial de conservació per als pròxims quatre
anys i s’ha definit un full de ruta per a la implementació dels diferents acords històrics adoptats el 2015 en el context de les
Nacions Unides que tenen una influència directa en la natura (objectius de desenvolupament sostenible de l’agenda 2030,
acord de París en canvi climàtic).
El Congrés de la UICN es va concloure
amb la presentació dels Compromisos de
Hawaii en un document, titulat “Navegar
l’illa Terra”, que va ser el resultat dels
debats i deliberacions al llarg de 10 dies,
i que va estar obert a rebre comentaris
de tots els participants. En ell s’esbossen
les oportunitats per fer front a alguns
dels majors reptes de la conservació de
la natura i s’exigeixen compromisos per
posar-los en pràctica; a l’hora que s’aglutina
el compromís col·lectiu de tots els que
van assistir al Congrés per dur a terme
transformacions profundes en la forma
com les diferents societats humanes viuen
a la Terra, amb especial atenció pel que
fa a aconseguir que els nostres patrons
de producció i de consum siguin més
sostenibles.
Amb més de 10.000 participants registrats,
provinents de 192 països, l’esdeveniment
va reunir a líders de governs, societat civil,
pobles indígenes, comunitats espirituals,
sector privat i món acadèmic, per tal de
decidir col·lectivament sobre les mesures
per fer front als reptes de conservació i
desenvolupament sostenible més urgents.
Com en altres ocasions, el congrés es
va dividir en dues parts: el Fòrum de la
natura obert a tothom, on intercanviar
idees i experiències i generar debats,
i l’Assemblea General de la UICN –un
parlament ambiental únic de governs
i ONG– que va adoptar més de 100
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resolucions i recomanacions –demanant,
tant a la UICN com a altres institucions i als
governs, d’actuar sobre una àmplia gamma
de temes de conservació.
Entre les decisions més rellevants s’inclouen:
• la importància d’augmentar la cobertura
d’àrees marines protegides per a la
conservació efectiva de la biodiversitat
marina;
• la urgència de protegir l’alta mar;
• l’establiment de zones de total prohibició
per a les activitats industrials dins de les
àrees protegides, i
• una política oficial de la UICN sobre les
compensacions de biodiversitat.

El Fòrum i la conservació marina
Si hi ha un àmbit temàtic que es va beneficiar
especialment de la celebració del Congrés
enmig del Pacífic, aquest va ser sens dubte la
conservació marina. El Fòrum va acollir vora
200 esdeveniments sobre temes marins i
diversos països van aprofitar l’oportunitat
del Congrés per anunciar l’ampliació de les
seves àrees marines protegides, inclosos els
EEUU amb el monument marí nacional de
Papahānaumokuākea a Hawaii, avui l’àrea
protegida més gran del món, amb 362.073
km2. Com en el cas de l’anterior congrés
a Jeju (República de Corea) el 2012, el
treball de DEPANA ha anat associat durant

el Fòrum amb el de MedPAN, la Xarxa de
gestors d’àrees marines protegides de la
Mediterrània, i després ha continuat amb la
nostra participació en l’Assemblea General
com a membres de la UICN i donant suport
a les mocions acordades en el context del
Comitè Espanyol. També és important
ressaltar que la regió Mediterrània va estar
força ben representada, i en aquest sentit,
des de DEPANA i MedPAN es va organitzar
i/o participar en una sèrie de sessions
per posar en relleu els èxits i reptes de la
Mediterrània. Heus aquí un recompte de les
més rellevants:
Les xarxes regionals d’AMP: la seva
contribució als reptes globals
Aquesta sessió va tenir com a objectiu
destacar la importància i el valor afegit
de les xarxes regionals de gestors d’AMP
per assolir la Meta 11 d’Aichi del Conveni
de Diversitat Biològica (CBD) -d’haver
establert un 10% de la superfície de mars
i oceans protegida l’any 2020- i contribuir
també als desafiaments del canvi climàtic.
Va ser coorganitzada per MedPAN i PRCMRAMPAO (xarxa de l’Àfrica de l’Oest), amb
la contribució d’altres xarxes regionals i els
seus socis.
Economia Blava: Els fons fiduciaris
de conservació i altres instruments
financers innovadors per a les AMP i els
ecosistemes marins
En aquesta sessió es van destacar els

resultats i els esforços actuals per tal de
mobilitzar recursos financers addicionals per
al benefici de la protecció dels ecosistemes
marins i costaners. Sobretot va quedar
clar que el model de fons fiduciaris està
funcionant bé en altres mars regionals i, per
tant la sessió va ser una font d’inspiració per
a la nostra regió.
També en relació amb el dèficit de
finançament en matèria de conservació, es
interessant indicar que durant el congrés
es va anunciar la creació d’una nova
coalició per mobilitzar fons privats per a la
conservació.
Les xarxes regionals d’AMP: Contribució
a la Meta 11 d’Aichi i altres reptes dels
mars regionals i subregionals
Aquesta sessió, que anava enllaçada amb
la de contribució als reptes globals, abans
esmentada, també va ser coorganitzada
per MedPAN i PRCM-RAMPAO i va servir
per aprofundir en el compromís anunciat
abans i llançar una mobilització conjunta
entre totes les xarxes d’AMP regionals i els
seus socis en els diferents mars regionals. El
taller va ser clausurat pel Sr. Braulio Ferreira
da Souza Dias, Secretari Executiu del CDB

que va destacar la importància de les xarxes
humanes per tal d’assolir els reptes globals.
La vetllada mediterrània
Aquesta vetllada organitzada pel RAC/SPA
(Centre d’activitat regional per a les àrees
marines protegides del Pla d’acció per a la
Mediterrània) va comptar com a convidats
amb la major part dels seus associats de
la Mediterrània i va servir per il·lustrar els
esforços, èxits i desafiaments mediterranis
per a la conservació, i contextualitzar-los en
el nivell mundial.
Altres sessions importants on es va
participar:
Un clima canviant: Solucions basades
en la natura. Aquesta sessió d’alt nivell
va evidenciar la importància de mobilitzar
el món de la conservació i la promoció de
solucions basades en la natura en la lluita
contra el canvi climàtic.
Cap a l’enfortiment de les polítiques i
les pràctiques de compensacions per a
la biodiversitat al Sud. La sessió va servir
per aportar elements de reflexió sobre com
es podria treballar, a la Mediterrània, en la
reglamentació nacional d’aquest tema.

Hora d’actuar per als oceans a l’Agenda
2030: associacions de col·laboració per a
l’ODS 14. Sessió d’intercanvi d’idees per
proposar contribucions de la Mediterrània
sobre com desenvolupar a nivell pràctic
aquest important ODS, des de la seva
aprovació per NNUU el 2015 i de cara
a la conferència d’alt nivell que NNUU
organitzarà l’any vinent sobre els oceans.
L’ús del carboni blau per fomentar
la conservació i la restauració dels
hàbitats costaners. Sessió interessant per
a identificar i per impulsar el procés de
reflexió sobre la fixació de carboni per part
dels ecosistemes marins a la Mediterrània
i el seu vincle amb el finançament per a la
conservació. La propera reunió del Grup
Científic de la Iniciativa de Carboni Blau es
durà a terme a la Mediterrània el 2017.
Accions per a un Oceà Sostenible. Aquesta
sessió d’alt nivell va ser una oportunitat per
escoltar diferents líders parlant de solucions
concretes. Entre els oradors hi havia Sylvia
Earle de Mission Blue, Humberto Delgado
de la Comissió Europea, Braulio Ferreira da
Souza Dias, Secretari executiu del CDB, etc.

h El Fòrum va acollir vora 200
esdeveniments sobre temes marins i
diversos països van aprofitar l’oportunitat
del Congrés per anunciar l’ampliació de les
seves àrees marines protegides, inclosos
els EEUU amb el monument marí nacional
de Papahānaumokuākea a Hawaii
L’Assemblea de membres de la UICN
L’Assemblea de Membres és el màxim òrgan
de decisió de la UICN. Reuneix Membres
de la UICN per aprovar el Programa de la
UICN i per elegir el Consell, el President
i els Presidents de les Comissions.Les
resolucions i recomanacions sobre temes
de conservació importants adoptades
per aquest parlament ambiental únic de

Moció llegida per la representant de DEPANA-Med-Pan
governs i ONG, guien el programa de
treball i la política la UICN a més d’influir en
moltes altres organitzacions de tot el món.
Des de DEPANA també es va assistir a
l’Assemblea de Membres de la UICN i es
van seguir els debats i les negociacions
per a l’aprovació de diverses mocions

(resolucions i recomanacions) d’interès. Les
mocions són proposades pels Membres de
la UICN cada quatre anys i juntament amb
el programa, contribueixen a establir les
prioritats per al treball de la UICN. Entre les
mocions que van ser aprovades, tot seguit
s’han triat les que poden ser de més interès
per al treball de DEPANA:

053 - Increment de la cobertura d’àrees marines protegides per aconseguir una conservació efectiva de la biodiversitat marina
049 - Foment de la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica en àrees fora de la jurisdicció nacional
042 - Les àrees protegides com a solucions naturals al canvi climàtic
062 - La integració de solucions basades en la natura en les estratègies per combatre el canvi climàtic
067 - L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible: integració de la conservació en el desenvolupament
054 - La connectivitat ecològica a la costa nord del Mar d’Alboran
018 - El seguiment i la gestió de la pesca no selectius, no sostenibles i no controlats
026 - Àrees protegides i altres àrees importants per a la biodiversitat en relació amb les activitats industrials i el desenvolupament
d’infraestructura perjudicials per al medi ambient
032 - Establiment, reconeixement i regulació de la carrera de guardaparcs
034 - Reconeixement de la importància cultural i espiritual de la natura i les àrees protegides i de conservació
036- La cooperació transfronterera i les àrees protegides
038 - L’harmonització de la gestió integrada dels llocs Ramsar, els llocs del Patrimoni Mundial, les Reserves de la Biosfera i els llocs
de la xarxa mundial de Geoparcs de la UNESCO
044 - Identificació d’àrees clau per a la biodiversitat a fi de salvaguardar la biodiversitat

uDra. Purificació Canals

Presidenta de MedPAN
Expresidenta de DEPANA i Exvicepresidenta de la UICN
L’Agró Negre de DEPANA
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LA QUITRIDIOMICOSI, LA MORT
SILENCIOSA DELS AMFIBIS
Un enemic letal amenaça les poblacions d’amfibis de tot el
món. Es tracta d’un fong aquàtic, que ha portat al llindar de
l’extinció a moltes espècies i que ja ha arribat a casa nostra.
El gripau daurat, o Incilius (Bufo) periglenes,
descrit l’any 1966 per J.Savage, era un bonic
gripau de tonalitat ataronjada que vivia,
en elevades densitats, en una petita zona
dins de la reserva natural de Monteverde,
a Costa Rica. De sobte, el 1988 només
van observar-se 10 o 11 individus adults,
i el 1989 un únic exemplar, que ha estat
el darrer que s’ha vist d’aquesta espècie.
Semblantment, l’any 1981 deixava de
veure’s la granota gàstrica d’Austràlia i,
abans de la fi del s.XX algunes dotzenes
d’amfibis,
sobretot
d’ambients
de
muntanya tropical passaven sobtadament
a engruixir les xifres d’espècies extingides.
El cas més greu, però, correspon als bells
i acolorits gripaus neotropicals del gènere
Atelopus; de les 96 espècies conegudes 3
es donen per extingides, 72 estan en perill
crític, 8 amenaçades i 5 vulnerables, i de la
resta poc en sabem...i potser no serem a
temps de salvar-les de l’extinció!
Un fong assassí o una cèl·lula dorment?
L’any 1998 es va descriure Batrachochytrium
dendrobatidis, espècie i gènere nou del
grup dels Quitridiomicets, família de
fongs aquàtics especialitzats a viure com a
hostes de plantes i d’invertebrats aquàtics.
Era la primera vegada que es descrivia
un quitridiomicet paràsit d’un vertebrat,
concretament un amfibi. A partir d’aquest
moment es va saber que bona part de les

morts misterioses d’amfibis que s’havien
produït des de la dècada dels 80s fins
llavors tenien un mateix responsable.
Però les morts i extincions de poblacions,
i àdhuc d’espècies senceres, no van pas
aturar-se, i continuen, encara avui dia, a
bon ritme.
L’origen d’aquest fong es va dilucidar el
2004 que era l’Àfrica austral, a partir de
l’estudi dels teixits de granotes d’ungles
(Xenopus laevis) conservades en alcohol
en diverses col·leccions científiques,
des d’un segle enrere; en llibertat, les
poblacions d’aquesta granota presenten
un 2-3% dels individus portadors del fong,
que no és pas letal per a elles, ni per a les
altres espècies d’amfibis sud-africanes.
Més
controvertit
és
saber
com
Batracochytrium dendrobatidis (Bd) s’ha
estès per tot el planeta i ha esdevingut
tan virulent. La primera pregunta no
sembla pas complicada de respondre: la
granoteta d’ungles va ser utilitzada durant
dècades i de forma massiva per fer els
clàssics tests d’embaràs, de manera que
els fongs podien –i de ben segur van fer–,
viatjar amb les granotes arreu del món. La
segona pregunta és un xic més complexa:
aparentment els amfibis sud-africans es
trobarien immunitzats contra els efectes
letals del fong, que seria endèmic d’aquest
territori, però no pas els amfibis de la resta
del planeta, si més no, no pas tots. D’altra

banda es coneixen diverses soques del
fong, i cada vegada se’n descriuen més; la
més virulenta de totes és la soca “global”
o BdGPL, que és la més estesa arreu del
món i que és fruit de recombinacions
genètiques. Cal pensar que el fong,
en sortir del seu lloc d’origen, ha anat
“mutant” i adquirint progressivament més
virulència.
On i com mata el fong?
Ara sabem que Bd actua de forma molt
diferent sobre les diverses espècies
d’amfibis i, encara més, en funció de les
característiques climàtiques. El fong té un
desenvolupament òptim entre els 14°C
i els 20°C i, a partir dels 21°C, Bd atura
el seu creixement i mor si la temperatura
supera els 26°C. De fet, la majoria de
les grans extincions detectades fins ara
es localitzen en les zones temperades o
fredes, de muntanya, dels països tropicals,
sovint indrets pristins i legalment protegits,
de rierols impol·luts i amb un impacte
humà molt inferior al del seu entorn,
en alguns casos amb accés restringit
únicament als investigadors. També sabem
que han estat precisament els científics,
involuntàriament, els qui han estès el fong
en aquests indrets més allunyats, verges
i especialment rics en biodiversitat dels
tròpics.
El mecanisme d’infecció de Bd es
materialitza mitjançant les zoòspores
lliures, flagel·lades, que poden nedar
durant un màxim de 24h i desplaçar-se
només uns pocs centímetres, de manera
que calen densitats d’amfibis elevades
perquè puguin prosperar. La zoòspora
s’implanta a l’epidermis de l’amfibi, en
l’indret més endurit o queratinitzat (com
ara el disc oral de les larves i diverses
parts dels adults), absorbeix llur flagell i
fabrica un zoosporangi que produirà noves
zoòspores. Justament en aquesta fase és

Atelopus varius és un gripau arlequí conegut d’un
centenar de poblacions a Costa Rica, abans de
donar-lo per desaparegut el 1996. Sortosament, els
darrers anys s’han descobert 4 poblacions, però
la majoria amb molt pocs efectius. (autor: César
Barrio-Amorós/Doc Frog Photography).
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Laguna de Pájaros (Sierra de Guadarrama), una de les poques localitats en què sobreviu molt precàriament el tòtil, que va passar d’allotjar més de 5000 larves
(abans del 1999) a menys de 10 actualment. (foto: Jaime Bosch).
va succeir el 1997 al P.N. de Peñalara
(Madrid), abans i tot de descriure’s el
fong, i posteriorment va passar també
a Mallorca, amb el ferreret (Alytes
muletensis), en el que es considera l’únic
cas reeixit d’eliminació del fong del medi
natural (gràcies a les particulars condicions
de sequera de la serra de Tramuntana i la
facilitat d’extreure i tractar els capgrossos
i desinfectar les cadolles calcàries), dirigit
per Jaime Bosch (CSIC-MNCN, Madrid).
Fora d’aquest darrer cas, Bd es considera
impossible d’eradicar del medi natural, ja
que pot sobreviure entre la vegetació o
El quitridi ja és entre nosaltres
Malgrat que la incidència més important fullaraca humida.
de Bd es dóna a Centre i Sud-amèrica i Recentment, en el primer treball específic
a Austràlia, s’ha detectat ja a més de 50 realitzat sobre aquesta espècie a casa
països i sobre més de 500 espècies de tot nostra (octubre 2016), la Societat Catalana
el món. El primer cas conegut a Europa d’Herpetologia ha trobat que prop
d’un 10% de les
poblacions catalanes
El tòtil (Alytes obstetricans) és l’amfibi més afectat per Bd arreu de la
mostrejades tenen un
península Ibèrica, el qual va estar a punt de desaparèixer totalment de
grau molt elevat de
Peñalara (Madrid) (foto: Jaime Bosch)
presència d’individus
infectats, i que la
resta no n’estan
necessàriament
exemptes
(però
caldria
prendre
moltes més mostres
de cada població
per
assegurarho). Tanmateix, no
hem detectat per
ara
episodis
de
mortalitat massives,
però sí que ens
consten del Pirineu
quan tenim les evidències externes de la
infecció, al visualitzar-se al microscopi els
tubs d’evacuació de les espores en l’epiteli
de l’amfibi afectat. En laboratori, els
animals infectats moren als 23-47 dies, en
funció de la dosi de zoòspores aplicada.
D’altra banda, s’ha observat com, en
moltes situacions i espècies, Bd té un
efecte subletal o bé ni tan sols això, fet
que demostraria que les comunitats
bacterianes de la pell d’alguns amfibis
poden lluitar eficaçment contra el fong.

d’Osca (Ibon de Acherito i de Pedrahita)
i, sense analítiques concloents, sembla
que també al Pirineu català. D’altra
banda, diferents investigadors de la
SCH coincideixen en advertir una minva
important de tòtil (Alytes obstetricans) a
diversos llocs del territori català.
I nosaltres, què hi podem fer?
Atès que no es considera factible eradicar
el Bd del medi natural, les úniques
mesures que podem adoptar és la
prevenció per tal d’evitar dispersar encara
més el fong. Això implica desinfectar els
salabrets i les botes cada vegada que es
va al camp (amb una solució a l’1% de
lleixiu durant 10 minuts); no mostrejar
el mateix dia basses diferents amb el
mateix equipament, excepte que estigui
tractat; no traslocar o moure de lloc
larves o adults d’amfibis –ni tampoc
peixos o crancs de riu–; posar en estricta
quarantena amfibis, peixos o crancs
comprats o procedents d’intercanvi
(terrariofilia) durant 60-90 dies; no utilitzar
pots no desinfectats per agafar larves i/o
adults, i procurar no agafar animals amb
la mà (millor usar guants d’un sol ús),
sobretot en una mateixa sessió de camp.
Aquestes mesures, així com deixar al
sol les botes i salabrets, són encara més
importants d’observar en les localitats de
la Catalunya oriental humida, Prepirineu
i Pirineu, pels efectes més mortífers del
fong en aquestes condicions climàtiques.

uJoan Maluquer

(SCH/DEPANA)
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ENRIC LARREULA i
VIDAL
“De petit m’hagués agradat
ser Tarzan, per parlar amb els
animals”

En Salvador al Delta de l’Ebre (pàg. esquerra), al Salobrar i a L’Estartit.

Escriptor-poeta, lingüista-animalari-satíric, professor-naturalista de llengua catalana a la UAB,
naturista-humorista del món animal, ecologista-pedagògic, pacifista-dibuixant de vinyetes,
inconformista-alternatiu, viatger-col·leccionista de Premis Literaris, de plantes crasses i de Jocs
Florals, idealista llibertari, amic d’escoles, d’escolars, ruquets i ruquetes, plantes, bestioles
abandonades, animalons independents, ocells i cantautors... entre d’altres. En resum: l’Enric és
algú d’impossible definició.

Però si hi afegim bonhomia,
coherència i afabilitat, tindrem el soci
que, tan amablement, ens va deixar
la seva casa per la trobada-dinar de
celebració dels 40 anys de DEPANA.
Ens hem tornat a trobar per esmorzar
i passar junts tot un benigne matí
tardoral. Em prenc un deliciós suc de
figa de moro, fet per ell.
Enric, i de petit t’hagués agradat
ser...?
Tarzán, sens dubte. Entendre i parlar
amb els animals, amb la selva, amb la
Natura com un tot... Jo vaig créixer
en un ambient familiar obrer, català
i idealista, però amb poc contacte
amb l’entorn natural. Vivíem en un
carrer estret i fosquíssim, prop de Sta.
Mª del Mar, i als catorze anys em va
tocar anar a treballar en una fàbrica.
Però tot això són vinyetes...? Són
originals teves?
Sí; gràcies al fet que m’agradava
dibuixar, vaig poder deixar la fàbrica i
posar-me a dibuixar historietes. Però
10
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va durar poc; un problema a la vista
em va obligar a deixar el dibuix. Em
vaig dedicar a ensenyar català i això
em va dur a ser professor a la UAB.
També a escriure contes i novel·les
per a adults i sobretot per a infants,
que s’han llegit a moltes escoles.
Que, pel que aquí veig t’ho pagaven
amb dibuixets dedicats.
I tant!. Dibuixets i treballs manuals de
regal. El meu estudi n’és ben ple, com
pots veure. Una gran satisfacció que
omple un espai de la meva trajectòria
vital ...
... d’educador ambiental en el més
pur sentit del mot.
Bé, no sé pas si ho he estat, però he
fet el que he pogut per ensenyar a
estimar la Natura ...
... i amb un munt d’experiències.
Me’n tries una d’especial?.
Home!, carregar-me a coll, durant uns
minuts, a dos goril·les petits alhora;
un a cada braç: en Floquet, el blanc, a

lll“Carregar-me al coll dos

la dreta, i una companya seva, negra,
a l’esquerra. En una visita a la Isabel
Valdeón, la seva cuidadora, em va fer
aquest regal, inoblidable.
I també soci fidel de DEPANA.
Sí; va ser una sort conèixer-vos i
poder col·laborar com a soci d’una
entitat de defensa de la Natura. Vull
seguir fent-ho mentre pugui. Mira,
demà estic apuntat a la vostra sortida
naturalista al Garraf, que fa anys que
no hi he estat, i ja saps que procuro
assistir a les Assemblees.

lll“Salvador

Filella, un referent
personal”.
 nric, i de referents personals, em
E
pots dir algun nom, si és que en
tens?
Si parlem del món naturalista de
la primera època, evidentment
Salvador Filella; acabo de llegir el seu

goril·les petits alhora, un dels records
més inoblidables de la meva vida”.
llibre i li he escrit felicitant-lo. També
en Martí Boada. I he descobert
molts paisatges estimats de la nostra
terra amb l’Ernest Costa, –excel·lent
fotògraf. D’en Quim Maluquer i d’en
Ramon Folch, en el seu moment, vaig
valorar molt la seva gosadia en fer el
primer “Llibre Blanc”,...no sé..., i la
feina que feu amb tants voluntaris, la
gent de SOS Delta del Llobregat, per
esmentar-ne alguns. No us atureu,
si us plau, que cada cop hi ha més
agressions al medi natural.
I aquestes fotos d’indis amazònics?
Impressionen.
Impressiona molt més el contacte
personal amb ells. Absolutament
integrats en el seu entorn. Ja veus,
joves o grans, no necessiten amagar
res del seu cos. La transformació que

experimenten els nostres cossos amb
els anys i que a nosaltres ens angoixa,
ells la tenen sempre a la vista com la
cosa més natural. Però també se’ls
“decoren”, certament d’una manera
insòlita ...

la ruqueta Maca ens recorda que
espera la seva ració d’alfals. Els pitrojos, avesats als omnipresents gats
i gossos, marquen territori cantant,
mentre la gran figuera encara és
rebost per merles i senglars.

Has viatjat fins allà tu sol?
He acompanyat a qui des de fa
anys és la meva companya, Cristina
Alvarez, metgessa patòloga pediatra
i antropòloga, que treballa en
Cooperació Internacional. Ara és a
les selves mexicanes amb altres grups
indígenes.

Enric, m’avises quan hagin madurat
els codonys? Molt bé, quan tu
vulguis.

Sense presses, hem fet un tomb
per l’ampli jardí, comentant-me les
històries de cada arbre, de cada
planta, de cada animaló, vist, intuït
o sentit. Amb un simpàtic bram,

uJoan Cuyàs Robinson

Acabem coincidint en parlar en
positiu d’allò dels “petits gestos” en
favor de la de la Natura, de la Vida i
no pas del desànim. Moltes gràcies,
Enric.
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DEPANA, 40 ANYS
El nostre company Lluís Paluzie, soci fundador i membre del Consell Assessor, ens
recorda en aquestes línies el procés de gestació de l’entitat des dels seus orígens,
tot destacant la feina feta per persones prou conegudes en l’àmbit del coneixement
de la Natura, el compromís dels quals va resultar clau per afermar els fonaments
d’una organització que s’ha mantingut ben viva fins al moment present.
La creació de DEPANA no va ser fàcil.
Va requerir tot un procés de gestació,
amb la confluència de diferents grups
i persones amb vinculacions diverses.
Com diu Salvador Filella en el seu llibre
“Recordant bells temps”, l’horitzó va
començar a definir-se quan es van vincular,
d’una banda, gent de la Facultat de
Biologia i, d’una altra, la col·laboració
amb el personal del Servei de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona,
dirigit per Lluís Paluzie; sense oblidar
el potencial humà del Departament de
Vertebrats del Museu de Zoologia. Aquest
conjunt de circumstàncies va anar creant
una atmosfera cada cop més favorable
a l’hora de posar en marxa una entitat
independent. Cal recordar que en aquells
moments es desplegava el Congrés de
Cultura Catalana i es tramitaven també, pel
Servei de Parcs de la Diputació, els primers
Plans Especials de protecció del Montseny
i de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Depana es va presentar a la societat
catalana l’any 1976 amb un Manifest que
signaven tres catedràtics de solvència
reconeguda de la Universitat: Jacint Nadal,
de Zoologia, Ramon Margalef, d’Ecologia
i Oriol de Bolòs, de Botànica. El Manifest
exposava la situació del patrimoni natural
del nostre país i l’estat en què el trobarien
les generacions futures si no es feien tots
els esforços possibles per tal d’encaminar
de forma raonable la gestió del medi
natural. Semblava clar que havia arribat
el moment de constituir una Lliga per a
la Defensa del Patrimoni Natural, amb
uns objectius i missions concretes i unes
actuacions adequades per aconseguir les
finalitats preteses. Els sotasignants del
Manifest, en representació del Grup de
Promotors, dirigien una invitació a tothom
que volgués participar en la difícil, però
necessària, tasca d’una defensa i ordenació
del nostre patrimoni natural.
El Grup Promotor va crear una primera
Comissió
Pre-Gestora,
constituïda
per Salvador Filella, Jordi Rius, Josep
Fernando Rey, Lluís Paluzie, Wilfred
Umbert i Ramon Folch que, durant l’any
1975 i fins la fundació de DEPANA, va
anar preparant el projecte de constitució,
amb tots els tràmits i documents
necessaris per fer-la viable. Finalment,
el maig de 1976 va ser enviada, a tots
els interessats i adherits, la convocatòria
d’Assemblea General Constituent, amb
l’Ordre del dia dels assumptes a tractar, a
celebrar el divendres 11 de juny de 1976.
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S’hi adjuntava un resum del projecte
d’Estatuts i un esquema de la futura
organització de l’entitat.
La Sala d’Actes del Centre Excursionista de
Catalunya, lloc de l’Assemblea, va resultar
petita per encabir-hi tots els assistents,
més de tres-centes persones, les quals
unànimement van acordar la constitució
de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni
Natural (DEPANA) i l’aprovació dels seus
Estatuts, llegits i explicats als presents
per Lluís Paluzie. També es va escollir,
prèvia votació membre per membre, la
primera Junta Rectora, que passava a ser
provisionalment Gestora, fins la legalització
de l’entitat. Va ser designat President
l’arquitecte Josep Antoni Balcells Gorina i
Vicepresidents Artur Sarró i Antoni Jonch.
El Secretari General fou Salvador Filella. La
Junta es completava amb un Vicesecretari,
Francesc Ferrer, un Tresorer: Josep Maria
Domingo i cinc vocals: Anglada, Colom,
Strubell, Rius i Vallhonrat.
Un dels primers acords adoptats fou la
designació del Consell Assessor, format
per Oriol de Bolòs, Lluis Paluzie, Ramon
Margalef i Jacint Nadal. Poc després
ampliat amb Ramon Folch, Joaquim
Maluquer, Salvador Maluquer, Joan Roch i
Albert Serratosa. Finalment, quan el 24 de
desembre de 1976 l’Autoritat Governativa
competent d’aquells temps va comunicar
que s’havia legalitzat DEPANA, es va
remetre, als quasi nou-cents membres
adherits, la documentació escaient a fi
que formalitzessin la seva condició de
socis. Una altra decisió va ser la sol·licitud
de declaració d’Utilitat Pública, per els
avantatges que comportava, i que es
va fer efectiva per acord del Consell de
Ministres de l’Estat, el 8 de gener de 1979.
Balcells, primer, i Francesc Gurri, després,
van ser els presidents d’aquells anys
inicials, però Salvador Filella i Cornadó,
que va ocupar durant més d’onze anys
la Secretaria General de DEPANA, va ser
la veritable ànima de l’entitat, duent a
terme una activitat molt efectiva, molt
diversa i irrepetible. Ell mateix, en el seu
llibre ja citat, diu que DEPANA va néixer
de la comunió d’un grup de naturalistes
-més o menys professionals-, d’uns quants
amants de la Natura i l’excursionisme,
d’acadèmics rellevants en Biologia i d’uns
quants tècnics especialitzats en disciplines
relacionades amb el Medi Natural.

u Lluís Paluzie i Mir, soci fundador i
membre del Consell Assessor

DEFENSANT I
ESTIMANT
LA NATURA
EL DINAR DELS 40 ANYS DE DEPANA

D’aquell llunyà 1976 en què neix DEPANA
ja han transcorregut 40 anys. Quatre
dècades de lluites, litigis, manifestacions
i campanyes molt diverses en defensa del
nostre valuós Patrimoni Natural. Quatre
dècades de sortides naturalistes per tot el
territori, de cursos, tallers i xerrades sobre
Natura i medi ambient, quatre dècades al
llarg de les quals han sumat esforços un
munt de persones: socis, col·laboradors,
voluntaris, treballadors contractats i
professionals; tots units per un mateix
objectiu, lluitar en defensa de la Natura i
aprofundir en el seu coneixement.
Gràcies a la generositat del nostre consoci
Enric Larreula, el dinar del 40è aniversari el
vàrem poder fer -el 12 de juny d’enguanyal jardí de la seva casa, als afores de Rubí.
Un pica pica vegetarià i una saborosa
paella en dues versions, vegana i marinera.

Una seixantena de socis s’hi van apuntar,
alguns dels quals feia una eternitat que
no coincidien. Emotius parlaments de
l’actual presidenta, Marta Gumà i dels
expresidents, Josep del Hoyo, Enric
Carrera, Puri Canals i Joan Cuyàs. I també
records i anècdotes, que formen part
de la millor història de la nostra entitat,
verbalitzats per Salvador Filella o per
en Jordi Rius. I la genial intervenció del
nostre amfitrió, teatralitzant alguns dels
seus contes faunístics, abans de mostrarnos els límits de la finca, la seva col·lecció
de cactus i plantes crasses i el petit ramat
de ruquets acollits en adopció.

Moment en que Marta Gumà es dirigeix a tots els
present, agraïnt a tothom que ha participat en les
activitats de l’Entitat.

El psatís de celebració

Tots els assistents van coincidir en
remarcar l’oportunitat d’aquella reunió
d’amics i amigues, que va ser alhora
senzilla, agradable i molt ben organitzada.

Lluís Paluzie, Enric Larreula i Salvador Filella

Foto de tots els socis fundadors presents a l dinar
L’Agró Negre de DEPANA
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SALUTACIONS AL SOCIS
Els diferents expresidents de la nostra entitat han volgut sumar-se a aquesta celebració del 40è aniversari de DEPANA amb
una salutació personal i un recordatori històric, que és alhora un encoratjament compartit per seguir endavant amb les
il·lusions i els compromisos ferms en defensa del nostre valuós patrimoni natural, pel gaudi propi i de les futures generacions.
Maria Purificació Canals i Ventín
Corria l’any 88 quan, seguint la invitació d’alguns companys de la Facultat, i sense
saber massa bé com, vaig fer cap a una reunió de “revolucionaris conservacionistes”
que volien transformar una entitat de la qual amb prou feines n’havia sentit a parlar:
es deia DEPANA. Uns mesos més tard em vaig trobar assistint a l’Assemblea General i
fent-me’n sòcia. Poc em podia imaginar en aquella època, com això influiria en la meva
vida, ni la relació tan profunda que establiria amb l’entitat.

Josep del Hoyo i Calduch
De 1988 a 1992, anys durant els quals vaig presidir l’entitat, marquen una etapa que
se’m fa de molt bon recordar; tant pel molt que vaig aprendre a nivell personal, com
per la molta feina que es va fer, recollint resultats de la llavor de l’etapa anterior, i més
encara amb la col·laboració entusiasta de molt bons companys de Junta, tots excel·lents
amics, conservacionistes decidits, i de molts voluntaris també amics. Ens vam esforçar
especialment en incrementar el nombre d’associats, mantenir-los informats a través del
butlletí, estar presents als mitjans de comunicació i fer-nos escoltar per l’Administració;
tot això amb l’objectiu principal de conservar indrets cabdals del nostre Patrimoni
Natural, llavors ja molt amenaçats, alguns dels quals, malauradament, encara ho estan
avui. Ara, ja com a simple soci de DEPANA, m’agrada poder dir, ben convençut i amb
agraïment, que continuo essent una d’aquestes persones

Enric Carrera i Gallissà
A més de soci fundador, he jugat pràcticament tots els papers de l’auca a la Junta
directiva de DEPANA: Vocal, Secretari general, Vicepresident i President. A totes les
Juntes en les què he estat, el “càrrec” ocupat ha estat irrellevant a l’hora de participar
en els debats interns o d’assumir responsabilitats. Per aquest motiu, i encara que
ho entenc, quan en actes commemoratius de la nostra entitat se’ns demana als
expresidents dirigir unes paraules al públic, em sembla una mica injust.
Els encerts o desencerts de la nostra trajectòria com associació es deuen a la tasca dels
“equips” directius, però especialment dels socis voluntaris. Tal com vaig dir durant
la meva intervenció al darrer acte de celebració del nostre 40 aniversari, vull fer un
especial reconeixement a la ingent tasca anònima, fosca i sovint poc reconeguda, que
han fet i fan els voluntaris de la nostra entitat, que sovint, a més, són la cara visible de
la nostra entitat en molts actes socials. També és cert que al llarg de la nostra història
hi ha hagut centenars de Vocals i algunes desenes d’altres càrrecs que han tingut un
paper rellevant i als quals els ha tocat personificar la representació de l’associació,
aportant el seu tarannà i estil personal.

lll“Els socis
voluntaris han de
seguir sent la nostra
aposta de futur”
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La societat actual, però, és molt més complexa i diversa que la de fa 40 anys. Abans hi
havia molt poques ONG i era prou clar a quina convenia donar suport. A hores d’ara hi
ha una munió d’organitzacions, una àmplia (potser excessiva) oferta territorial i una certa
coincidència temàtica a l’entorn de la Natura, el Medi Ambient i el Desenvolupament
humà, que dificulta fer-se un espai en el, cada cop més competitiu i excessivament
mediàtic, món de les ONG.
Davant d’aquests reptes, la capacitat per dinamitzar la nostra actual base social i atraure
el seu potencial, és cabdal per assolir els objectius fundacionals. Els socis voluntaris,
han de seguir sent la nostra aposta de futur.
Visca els/les socis/sòcies, Visca DEPANA !

lll“DEPANA s’ha
caracteritzat per estar
connectada més enllà de
les nostres fronteres”

Tot i que, quan el 91 vaig entrar a la Junta Directiva, ja estava implicada en entitats
naturalistes a Tarragona, per a mi això va significar obrir l’espai de treball i comprendre
millor els reptes de conservació en un territori més ampli i complex, així com trobar
nous models i, sobretot, compartir amb companyes i companys molt diversos un
projecte de Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural que actués a tot Catalunya.
Malgrat les dificultats de relació que, cíclicament, hi ha hagut en el moviment
ecologista, i a DEPANA en particular, mirant ara enrere, no puc deixar de sentir-me
impressionada per la feina feta entre tanta gent, la majoria voluntària, al llarg d’aquests
40 anys. Des de campanyes reivindicatives dels deltes, fins els secans i els Pirineus,
programes innovadors d’educació ambiental amb espècies, com l’ós, que llavors ningú
s’atrevia a promoure públicament, publicacions de temes sobre els quals amb prou
feines hi havia referències, promoció d’accions legislatives, accions en els tribunals,
o dissenyant i executant un dels primers projectes de custòdia del territori amb fons
europeus del programa LIFE. I sempre mantenint un diàleg obert i constructiu amb
diferents sectors de la societat.
A més de la feina a Catalunya, DEPANA s’ha caracteritzat també des dels seus inicis
per estar connectada més enllà de les nostres fronteres. Ha estat vinculada a entitats
conservacionistes peninsulars, europees, mediterrànies i internacionals on ha pogut
contribuir, inspirar-se i prendre model, per actuar a casa i contextualitzar la nostra feina
en un món en continua transformació, que cada cop té més necessitat i urgència per
reforçar el coneixement i l’amor a la Natura. Des de DEPANA s’ha fet una petita gran
contribució, que espero i desitjo segueixi durant molts anys. En tot cas, el meu profund
agraïment per haver-me permès contribuir-hi -especialment entre 1994 i 2010 en què
vaig tenir l’honor de presidir l’entitat- i el meu ferm compromís de seguir fent-ho, ara
com a sòcia voluntària. Per molts anys DEPANA!

Joan Cuyàs Robinson
M’atreveixo a pensar que gairebé sóc un privilegiat, pel fet de ser un d’aquells fundadors
de DEPANA, que encara procurem, modestament, dins les nostres possibilitats,
participar com a socis de base i ser actius allà on puguem aportar quelcom de positiu
i en favor dels objectius fundacionals, del Patrimoni Natural.
Però, dins la meva ja llarga etapa, ininterrompuda, de relació amb la nostra estimada
entitat, hi destaquen especialment els anys en què vaig poder treballar a la secretaria
tècnica, en companyia d’excel·lents professionals, ben coordinats per les diverses
Juntes; i tots, sense excepció, i malgrat les diferències generacionals, esdevinguts ja
amics/amigues de molt bon recordar. Fòrums, manifestacions, trobades, presentacions,
accions directes, campaments, excursions, visites guiades, actes protocol·laris,
assemblees, exposicions..., sense oblidar les rutines del dia a dia, naturalment.
Arribada la jubilació i ja integrat, com un més, a la Junta Directiva, superar moments no
pas fàcils per a l’entitat, però sempre buscant per damunt de tot allò que fes possible
la seva continuïtat, ara ja amb la impagable aportació de tants voluntaris/voluntàries.
I de la meva breu singladura com a President, vull remarcar que ho vaig ser d’una
Junta que des del primer moment vàrem voler qualificar com a “plana” i amb total
voluntat de servei. Això va fer que les decisions preses, algunes doloroses, cal dir-ho,
fossin totes assumides com a obligades pels canvis esdevinguts al nostre entorn social
i econòmic.
Veig el camí a fer, cap endavant i amb confiança. És molta la feina a fer i, per tant,
DEPANA, la seva gent, segueix essent del tot necessària. Sens dubte.
L’Agró Negre de DEPANA
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PERE
MONTSERRAT RECODER
“Solo pastando se hará pasto”
Per José Vicente Ferrández

Palacios

B

otànic de camp i professor d’adults
a Montsó (Osca). És un dels millors
coneixedors de la flora aragonesa,
autor de nombrosos articles i estudis. Ha dut
a terme treballs de recerca de taxonomia,
corologia i seguiment de poblacions vegetals
dels Pirineus i Prepirineus, col·laborant amb
Pere Montserrat. També ha guiat sortides de
botànica, algun cop amb la participació de
membres de DEPANA.
El seu blog és:
pasos jvferrandez.blogspot.com

Pere Montserrat Recoder
(Mataró, 1918). Botànic, biòleg, ecòleg.

L

a seva tesi doctoral (1950), “Flora de
la Cordillera Litoral Catalana”, porción
comprendida entre los ríos Besós y Tordera,
és encara una obra de referència imprescindible.
Autor de nombroses publicacions i articles
científics, en especial sobre els pasturatges i
prats de muntanya. Ha realitzat nombrosíssimes
campanyes d’estudi als Pirineus d’Osca,
muntanyes del Cantàbric, Soria, Menorca, etc.
Fundador (1964), amb el professor Enrique
Balcells Rocamora, del Centro Pirenaico de
Biologia Experimental (avui, Instituto Pirenaico
de Ecologia/CSIC). Fins fa poc encara emprenia
excursions botàniques per la serra de Guara i altres indrets de la província. Li
han estat dedicats nombrosos tàxons botànics, descoberts com a nous per a la
ciència. (Coronilla montserratii, Gypsophila montserratii, etc.). L’any 2006,
la seva vil·la natal, -Mataró-, li va dedicar diversos actes d’homenatge i una
exposició retrospectiva, essent nomenat “Mataroní il·lustre”, l’any 2009.

¿Y quién tiene que organizar eso?
- La misma gente de la zona. Hay
muchos que van los fines de semana por
iniciativa propia. Organizar esto y darle
fuerza, es poner en práctica lo que dice
el Papa Francisco sobre cómo tratar a la
Naturaleza: amándola y usándola bien, ya
que es un disparate vivir de espaldas a lo
16
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pisoteo, no estorba”

“ Pere Montserrat, -com tants altres naturalistes-, es mostra molt preocupat per l’evolució del paisatge vegetal dels
Pirineus, fins fa poc encara conservat en equilibri com a resultat d’una intervenció humana ancestral i ben integrada amb
el medi natural, però darrerament en greu perill a causa de l’abandonament rural, els canvis d’usos i la nul·la o equivocada
gestió forestal, amb la consegüent pèrdua de biodiversitat i desconnexió de la població rural amb l’entorn. Ell mateix ha
recollit les seves opinions, sobre l’ús que es fa de la Natura i les transformacions del paisatge, en uns Idearis, començats
a escriure fa tres anys i que ara continua el seu fill Quico. Vol incidir especialment en la situació descontrolada de les
boixedes prepirinenques. ”
- Solo pastando se hará pasto... pero
ciertamente no todo tiene que ser pasto
intensivo. Ahora bien, el pasto intensivo, si se
usa bien, no quema. El otro, el poco intensivo
o abandonado, es el que puede quemar.
Pero en éste, como tú bien sabes, es donde
puede haber plantas de interés...Si se
pastara bien, como ya he dicho, no habría
peligro de incendios. Lo que no puede ser
es abandonar el monte y dejar que crezca
todo sin control. En esas repoblaciones que
nadie ha limpiado nunca, los troncos se
están casi tocando. Horroroso, parece que
no existan los técnicos forestales.

lll“En los

pueblos hay que
crear un ambiente de
amor a la Naturaleza
Montserrat ens parla de la “chunqueta”, -la
jonça-, (Aphyllanthes monspeliensis), la presència
de la qual indica la qualitat de la pastura.
- Cuando íbamos a Casbas, pasábamos
por el río Formiga y allí había unos olivos
grandes, bajo los cuales pastaban las
ovejas. Y la chunqueta estaba allí, como
buen indicador que es.

Des de la Redacció de l’Agró Negre ens vam
proposar realitzar una entrevista amb aquest
venerable mestre de botànics i naturalistes,
enamorat dels Pirineus i de la seva riquesa
botànica. Aquesta conversa informal, al seu
domicili, -i que publiquem en extracte-, n’és el
resultat. Hem mantingut l’idioma i el registre
de llenguatge originals.
¿Pedro, cuándo crees que se empezó
a torcer la cosa y se llegó a la actual
desorganización de lo rural?
- Cuando se acabó la tracción animal.
Tenía que haberse organizado algo en su
momento y no se hizo.

lll“El turismo no estorba. El simple

creado. Si creemos que hay un Creador y
que se hizo una cosa, hay que procurar que
funcione bien. Una cosa grave en Guara es
como está el boj; abandonado a su suerte.
Es muy bonito y se mantiene verde hasta
en los años malos, a veces cambia el color,
pero... el problema es que antes se usaba,
pero ahora ya no...
¿Sostienes pues, que la despoblación rural
ha agravado esta situación de exceso de
materia vegetal en el monte?
- Eso. Por creer que la Naturaleza se conserva
sola. Y hay peligro, ¿eh? Según como
vengan los vientos se produce el desastre.

Puede morir gente, es un peligro real.
Recordemos lo de Biescas, nadie pensaba
que podía pasar y mira.... El problema es
que mucha gente considera que no hace
falta hacer nada. Pero al menos contamos
con esos grupos, -senderistas y demás-, que
aprecian el paisaje y la Naturaleza y que
podrían contribuir a elevar el conocimiento
de lo natural.
Pere Montserrat està molt preocupat per
l’abandonament de les pastures de muntanya,
amb el consegüent creixement de la vegetació
arbustiva sense cap control i reivindica el
valor de la ramaderia tradicional.

Insisteix en la importància del pasturatge per
evitar els focs forestals:
- En el pasto natural está la solución para
evitar el fuego. Y si quedan árboles, que
queden aislados en los sitios de pasto. Pero
hay sitios en donde no se puede actuar y...
bueno…, yo voy con mucho cuidado, porque
a mis amigos forestales no los puedo poner
en evidencia. Ahora no van al monte porque
no les dan dinero, no les pagan por su labor
y han abandonado el monte, es horroroso.
Montserrat veu necessari que els pastors rebin
avui una formació específica:
- Hay que pensar ya en el pastor del futuro.
Podría salir de las Escuelas de Formación
Agroambiental bien preparado, habiendo
hecho alguna monografía y con un rebaño

propio... Porque lo que tiene que hacer el
pastor es ayudar al rebaño.
Pedro, ¿qué opinión te merece el turismo
desaforado en la montaña?
- Depende de cómo actúen; pero la
verdad es que en donde haya pastos bien
aprovechados, el turismo no estorba. El
simple pisoteo, no estorba.
SOBRE LOS ECOLOGISTAS
Montserrat esmenta a un científic amic, Emilio
Pérez Bujarrabal que, com ell també havia
fet, es va posicionar en contra del càmping
de Biescas, on anys més tard es va produir la
catàstrofe.
- No sólo no lo escucharon, lo aislaron, que
es peor. Por eso te digo yo que los científicos
tenemos que andar con cuidado con los
políticos.
¿Qué opinas de la labor de los grupos
ecologistas?
- Si no van con cuidado con la gente del
lugar, ya te digo que pueden provocar
la reacción contraria. En vez de ayudar,
provocar.
Pero en muchos casos han conseguido
realmente
salvar
lugares
muy
importantes. Pero también es cierto que a
veces el ecologismo no se lleva muy bien
con la población rural.
- Yo, si me he metido en esto es por los
pastos. Es lo único que te puedo decir yo,
como viejo, -a mis 98 años-, ¿eh?. Una cosa sí
es importante: si se hace algo, que sea para
hacer cultura, y para ayudar a los pastores.
Más que controlar, -controlar ayudando-,
debe crearse un ambiente favorable. Eso lo
tienen que hacer las Casas Agroambientales,
antes eran las Casas Forestales.
En cierta ocasión escribiste “que se creara
un ambiente que favoreciera la creación
de un buen rebaño, lo más natural
posible”. ¿Qué plantas destacarías de
esos pastos buenos?
- Ya te digo, la chunqueta. (-la jonça-.)
¿Y gramíneas, también? Algunas en
concreto…

- Sí, la Poa angustifolia; es la Poa pratensis
de hoja estrecha. Bueno, ya lo sabes, hay
plantas que han nacido para ser comidas.
Y que tienen gran capacidad de producir
rebrote.
- Así es; la hoja, si la mides en verano, verás
que crece más de un centímetro al día el
meristemo que tiene debajo. Y puedes
pastar y sobrepastar sin que desaparezca,
porque tiene tallo subterráneo. Y cuando
sean muchos los que se preocupen por los
buenos pastos, se extenderá más.
¿Y las leguminosas, también?
- Que sí...y cuando se pasta bien, éstas
son las que al final dominan. Y además, en
los pueblos, hay que favorecer los cultivos
corrientes, los de plantas aromáticas,
medicinales... Crear un ambiente de amor
a la Naturaleza. Que alrededor del
pueblo no vaya el ganado a pastar, que
se mantenga más arriba. Eso es lo que me
parece a mí. Pero ya te digo, yo ahora lo
miro de lejos, yo no vivo de eso...
Y la frase, -que ya se ha hecho tuya:
“para conservar la vida rural hay que
conservar la cultura”…
- Cultura rural. Sí. Y diversificarla.
Y la manera de que no se produzca
ningún choque es...
- Que allí, -en el pueblo-, la cultura sea la
cultura de ellos... Y no olvides eso: que en la
cultura, la mujer es importantísima, porque
los jóvenes sólo comentan lo que han hecho,
pero si es una mujer que dice: ¿te has fijado
en tal cosa, o en tal otra? Es diferente. Ellas
captan detalles que los jóvenes no ven…
Y si es la madre, pues todavía más.
- Claro, claro; y en las Casas
Agroambientales se reunirían las que tienen
interés en la cosa ganadera. En fin, a mí me
encantaría, que hubiera en ellas un espacio
en el que el rebaño tuviera la importancia
que se merece. Porque el rebaño es riqueza
para el que lo tiene y lo explota, pero
también es riqueza para el monte, para la
Naturaleza, que así se mantiene mejor.
Muchas gracias, Pedro!!
L’Agró Negre de DEPANA
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ACTIVITATS del 2n i 3r trimestre
LES FIGUERES DE MORO LLANGUEIXEN

Crònica de les activitats de DEPANA d’abril a novembre de 2016

Només cal donar un tomb per MontjuÏc, o pel parc de la Creueta de Coll a Barcelona per adonar-nos d’aquest fet. Les pales –tiges- d’aquest conegut cactus apareixen
tenyides d’un tel blanc. Es tracta de la cotxinilla Dactylopius opuntiae, un insecte
hemípter, que resulta extremadament perjudicial per a les Opunties, fins al punt de
què pot acabar amb poblacions senceres, tal com s’està veient en zones del litoral
de SE ibèric. La figuera de moro és considerada una planta invasora, que es propaga de manera incontrolada sobretot en espais eixuts del litoral, afavorida per la
seva forma de reproducció vegetativa i per l’eficiència amb què sap utilitzar la poca
aigua disponible. Aquesta cotxinilla podria suposar un mètode de control i fre de les
poblacions d’opuntia, però la seva irrupció no sembla haver estat deliberada, sinó
més aviat fortuïta. Tanmateix ja s’han detectat poblacions d’opunties que semblen
haver superat la infestació. u

DELS CIMS I LES VALLS A LES MARESMES,
ATRETS PER LA NATURA
Dels Pirineus al Llobregat, de Collserola a Gallocanta, les destinacions de DEPANA
han tornat a ser variades i plenes de motius per gaudir de la Natura, siguin ocells,
tortugues, plantes de muntanya o fòssils sorprenents.

AUGMENTA LA PETJADA HUMANA

Si excloem els oceans i l’Antàrtida, fins a un 75% de la
superfície terrestre ha estat alterada pels éssers humans, és
a dir, les tres quartes parts del planeta, una dada esfereïdora
que ens demostra el poder transformador de la nostra espècie.
Només un 3% de les zones de major biodiversitat continuen
relativament lliures de l’impacte de l’acció humana. Aquests
territoris verges han minvat des de 1993 en 23 milions de Km2.
Els ecosistemes més transformats han estat les selves del sudest asiàtic, els boscos de frondoses de la Xina, de l’est dels
Estat Units i de l’Europa occidental, però també les sabanes de
l’Índia i el Brasil. Alhora s’ha demostrat una constant pèrdua de
biodiversitat, de manera que el 97% de les regions on hi ha la
concentració més gran de plantes endèmiques i de vertebrats
han estat seriosament afectades per l’acció humana. L’expansió
agrícola, l’augment de les demandes de recursos naturals
vinculat a l’increment demogràfic, la imparable urbanització i
les infraestructures expliquen aquesta preocupant magnificació
de la petjada humana. u

MÉS SÍMPTOMES DE CANVI CLIMÀTIC

No cal recórrer a les grans xifres, ho estem veient en el dia a
dia. Segons SEO BirdLife s’estan produint cada vegada més
exemples de canvis en els patrons de distribució i migració de
les espècies. Ocells que abans eren estrictament estivals tendeixen a quedar-se tot l’any a la península com ara la puput,
l’àguila calçada, el martinet ros, el martinet menut, les orenetes, el xoriguer petit, etc. Moltes espècies retarden el moment
de retornar a les seves àrees d’hivernada a l’Àfrica o avancen
les arribades de primavera. I certes espècies africanes són cada
cop més freqüents, com la tórtora senegalesa, el còlit isabelí o
l’aligot rogenc Buteo rufinus. Però aquests canvis es produeixen també en l’àmbit genètic. S’ha observat una reducció del
bec dels territs grossos, la qual cosa pot afectar la seva perspectiva de creixement. u

1a FIRA DE LES MERDES DE CATALUNYA

El dissabte 17 de setembre, al poblet de la Figuerosa, pertanyent al municipi de Tàrrega, es va celebrar la 1a Fira de les
Merdes de Catalunya, en la que diferentes entitats socials i
ecologistes van criticar amb un punt irònic el descontrol actual
en la construcció de granges i especialment de macrogranges
de porcs en comarques com l’Urgell i la Segarra (i de la resta
de Catalunya) i els problemes derivats de les dejeccions que
generen, mitjançant actes com l’exposició de vàters o un plànol de Catalunya tacat amb merdes allà a on hi ha conflictes
relacionats amb la ramaderia industrial. Les entitats que s’hi
han sumat exigeixen polítiques de gestió de residus més sostenibles i respectuoses amb l’entorn; a més de criticar el que
consideren ‘complicitat entre govern i grans corporacions’ per
permetre formes de producció ‘insostenibles’. u
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Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Foto: J. A. Mate

EL PICOT GARSER PETIT, NOVA ESPÈCIE
PER AL DELTA DEL LLOBREGAT

El picot garser petit o picotet (Dendrocopos minor) té una distribució a Catalunya relativament restringida, trobant-se principalment a les conques fluvials dels rius Muga, Fluvià, Ter, Tordera i Besòs. El 4 d’octubre de 2014, durant la setena edició
de la marató ornitològica cooperativa del Delta del Llobregat,
promoguda per DEPANA i S.O.S. Delta del Llobregat, es va
descobrir un exemplar de picot garser petit en una pollancreda
de la pineda de la Pava. Aquesta observació es considera la
primera cita coneguda d’aquesta espècie en tota la plana deltaica. La primavera del 2016 s’ha pogut constatar la nidificació
d’una parella a la mateixa zona de Gavà. S’han observat diverses evidències reproductores: construcció de niu i viatges constants d’adults al niu durant març-maig i observació d’un jove
mascle al juny. Aquestes pollancredes i alberedes no compten
amb cap figura de protecció ambiental, encara que els estudis de DEPANA, impulsats per l’Ajuntament de Gavà, han provat que la seva biodiversitat és totalment equiparable a la de
l’adjacent pineda de les Maioles, que sí està catalogada com a
Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Els seus valors
estan ratificats també pel fet d’haver-se incorporat a la IBA del
delta del Llobregat (Important Bird Area). u

SISÈ CONGRÉS INTERNACIONAL
D’ALBATROS I PETRELLS

El passat mes de setembre entre els dies 19 i 23 es va celebrar
el Sisè Congrés Internacional d’albatros i petrells (IAPC 6 en les
sigles en anglès) al paraninf de la Universitat de Barcelona. Es
van reunir 150 investigadors i 50 estudiants de màsters i doctorat i en total es van fer 100 presentacions orals i 51 pòsters.
Les ponències es van agrupar en diversos temes com selecció
d’hàbitat, ecologia tròfica i pelàgica, seguiment i conservació,
migració, dinàmiques poblacionals, filogènia, etc. Entre els
convidats de més anomenada hi va haver Hadoram Shirihai,
redescobridor i descobridor alhora de 6 espècies de petrells
i actualment embarcat en una guia mundial d’aquest grup
d’ocells amb publicació prevista pel 2020; i Frank Zino, que va
parlar de l’amenaçat Petrell de Zino. Paral·lelament a aquests
actes es van fer activitats de descoberta de l’entorn amb sortides a espais protegits com el Delta de l’Ebre, el Cap de Creus
i els Aiguamolls de l’Empordà, entre d’altres. Més informació al
web del Congrés: www.iapc6.info u

A DEPANA seguim enamorats de la
Natura i decidits a sumar esforços per
conèixer els seus secrets i per defensarla. Les nostres sortides tenen aquesta
finalitat. El dissabte 9 d’abril la destinació
fou els boscos de Collsuspina on la fageda
sembla guanyar terreny.
Primer vàrem visitar les fascinants Coves
neolítiques del Toll, guiats per la nostra
companya Iara, i després es va fer una
passejada naturalista per la fageda de
Puigantic, on es van fer observacions de
fauna, flora, rastres i petjades, vàrem visitar
un pou de glaç i vam admirar l’elegància
d’un roure monumental. La quinzena de
participants quedaren prou satisfets. El
cap de setmana 16 i 17 DEPANA va estar
present a la Fira de la Terra, al Parc de la
Ciutadella de Barcelona, amb un estand
que va rebre moltes més visites que en
anys anteriors. I el diumenge es va dur a
terme una activitat de millora forestal a la
zona del Font del Gos, de Collserola.

durant el dia i vam sentir també el trèmul
reclam del picot negre. Algunes plantes
vernals, com la canuguera, les fetgeres o
les prímules, i també la curiosa sapròfita
Lathraea squamaria, es van poder observar
al llarg de la caminada.

El diumenge 24, l’endemà de la diada de
Sant Jordi, 17 valents expedicionaris es
van lliurar a una aventura de muntanya no
exempta de dificultat: l’excursió del Pont
Cabradís, a l’Alt Solsonès. El paisatge
se’ns apareixia ben remullat a causa de
les tempestes de la vigília, fins i tot amb
algunes clapes de neu o gel als racons
ombrívols. Amb la humitat, la roca era
lliscant, i el fet d’haver d’enfrontar-se,
penjats sobre el buit, en alguns trams
que cal flanquejar amb l’ajut de cordes i
cadenes clavades a la roca, va ser tot un
repte a superar. Un tram final, en baixada
vertical fins a la llera del riu, va fer possible
admirar l’encisador espectacle del túnel
natural, que ja havíem vist des de dalt, i per
on passa el riu Les Valls: el Pont Cabradís.
Voltors i corbs ens van sobrevolar sovint

Els voluntaris que participaren en l’activitat
forestal a la Font del Gos (Collserola)
Foto: Albert Molero

APRENDRE A DIBUIXAR LA NATURA
El primer taller d’il·lustració botànica que
organitza DEPANA va merèixer una molt
bona valoració. La tarda del dissabte
30 d’abril, l’experta dibuixant Txell
Campos va dirigir de forma didàctica a 11
participants, -un d’ells de només 11 anys-,
que van aprendre les diferents tècniques
per plasmar fidelment les formes i detalls
més menuts de flors, fulles o tiges damunt
del paper. Una experiència que repetirem.
El dissabte 7 de maig, i malgrat la pluja,
constant durant tota la jornada, es van
poder observar 83 espècies d’ocells en el
curs de la tradicional marató ornitològica

Testing de biodiversitat al ria Vell,
al Delta del Llobregat

El Pont Cabradís, a l’Alt Solsonès
Foto: Marc Benavides
als espais no protegits del Delta del
Llobregat. Els espais protegits, ocupen
menys del 10% del Delta i no són suficients
per acollir un fluix migratori tan notable.
Cal remarcar espècies tan interessants
com el xatrac gros, la garsa de mar, el
martinet de nit, quatre perdius de mar,
un trobat i un ocell espectacular: el gaig
blau. Cal dir que ja a les àrees agrícoles
s’observaren 47 espècies, la qual cosa fa
palesa la importància ecològica d’aquest
ecosistema. Una setmana després, el dia
14, el testing de biodiversitat que vàrem
organitzar al riu Vell, també al Delta del
Llobregat, va aconseguir un nombre
de participants per sobre de la vintena,
que van ser molt actius fotografiant tota
criatura vivent que es creuava al seu camí
en un espai que, malauradament és a punt
de desaparèixer. El dissabte 28, DEPANA
va ser present amb un estand a la Fira
d’Entitats, a la Creueta del Coll, a Gràcia,
a Barcelona, on el nostre company David
va presentar un taller de descoberta
geològica dins del parc.
L’acció forestal del dissabte 4 de juny va
comptar amb la participació d’una desena
de perones, inclosos els entusiastes
representants de l’associació Mensajeros
de la Paz. Es feren tasques de restauració
de camins, eliminació de brutícia i una
generosa regada, ja pensant en l’estiu.
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diversa i prodigiosa. La llista de plantes
és molt llarga, però cal destacar els alls
victorials, les diferents saxífragues, les
pingüícules,-plantes insectívores molt
curioses-, i la concentració d’àrniques tot
arribant al refugi. Potser la joia botànica
del dia hauria de ser una liliàcia molt i molt
rara, l’estrèptopus, del qual descobrim un
únic exemplar en la fissura d’una roca.
Vàrem observar gralles de bec vermell i
de bec groc, que ens van rebre amb els
seus crits estridents. També l’isard que
ens contemplava tranquil des d’un prat
proper i amb plena comoditat, la merla
d’aigua, a la presa de Daió.
NATURA EN FAMÍLIA
SERRALADA DE MARINA

Visita al Centre de Recuperació de Tortugues, a
Garriguella.

Una planta interessant: Streptopus amplexifolius,
a Coma de Vaca, prop de Núria
Foto: Jordi Cebrian
Vall de la Coma de Vaca
Foto: Jordi Cebrian
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LES TORTUGUES DE L’ALBERA
El dissabte 11 de juny la destinació fou
l’Albera, a l’Alt Empordà. Primer es va dur
a terme una visita guiada al Centre de
Recuperació de Tortugues, a Garriguella.
El guia, un jove biòleg, ens va dedicar
dues llargues hores per transmetre’ns
aspectes de la biologia d’aquests quelonis
fascinants i també del conflicte, irresolt,
de la captura furtiva i el comerç il·legal,
tot recordant que als anys seixanta,
quan ja la tortuga mediterrània estava
extingida a tot Catalunya i només es
trobava a l’Albera, s’arribaven a capturar
un centenar o més d’exemplars al dia,
destinats a la venda com a mascotes.
Actualment es fan alliberaments dins
l’espai protegit, però sempre lluny dels
sectors més visitats. Finalment, es va fer
una caminada pel sector del Monestir
de Colera, per conèixer l’hàbitat natural
d’aquesta espècie tan amenaçada.
En plena canícula, el segon dissabte de
juliol, vam complir amb la tradicional
expedició botànica de DEPANA als
Pirineus orientals. Enguany el nostre destí
fou Coma de Vaca, al sector de Núria,
per sobre de Queralbs, dins de l’espai
recentment declarat Parc Natural de les
Capçaleres del Ter i el Fresser. Poc podíem
esperar que la zona d’inici de la caminada,
el poble de Queralbs i el seu entorn,
es trobés tan i tan concorregut, cotxes
aparcats per tot arreu, excursionistes
amunt i avall de la carretera i la inevitable
cursa de resistència. L’ascensió que ens
esperava era llarga i força dura, però
perfectament assequible, una pujada
constant i ferma per les Gorges del
Fresser i després pel senderó entre rocam
i aspres tarteres de pedra solta, que
en costeruts trams en ziga-zaga, mena
fins al refugi de Coma de Vaca. Com a
observadors de la Natura ens ho prenem
amb calma, aturant-nos de tant en tant
per examinar la flora, que se’ns presenta

A
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La primera sortida un cop tornats de
vacances fou una activitat forestal,
el diumenge 18 de setembre. Pocs
participants, una desena, però molta
feina feta: plantació d’una vintena llarga
de plançons d’alzines, roures, arboços
i llentiscles a la zona de la Font del
Gos, al vessant solà de Collserola. Cal
valorar i agrair des de Depana l’esforç
dels voluntaris del GAF, que durant la
tòrrida etapa estival han pujat un cop a
la setmana a regar i refrescar els arbrets
plantats i tota la zona, la qual cosa s’ha
traduït en un inusual èxit de supervivència
per a aquests fràgils plançons.

“Un paisatge amable,
humanitzat de molts segles
enrere, que, tossudament,
la Natura recupera de mil
maneres.”
Agradable passejada naturalista i de
descoberta de l’entorn natural, la que
vam emprendre una colla de nens i
adults el diumenge 2 d’octubre a la Font
de l’Amigó, Serralada de Marina. Tots,
mentre fèiem camí, molt atents a les
petites troballes que la Teresa ens anava
fent notar: educació ambiental en estat
pur. D’un formiguer a un cau de ratolí de
bosc, aglans o pinyes, rastres d’esquirols
o de mostela, troncs de pins cremats,
foradats pel picot, distingir entre el petit
munt de serradures d’un banyariquer o el
que ha fet un cuc de terra, entre el refilet
modest del pit-roig o el reclam potent
del rossinyol bord dins les bardisses del
torrent, admirar la força dels vells roures,
miraculosament salvats de cent incendis,
descobrir els capgrossos al menut rec
de la font, ben protegits de les captures
furtives per un reixat, i un no parar de
trobar petits tresors... Un paisatge amable,
humanitzat de molts segles enrere, que,
tossudament, la Natura recupera de mil
maneres. Ja pel camí de tornada, una
esplèndida marcenca en vol de cacera,

probablement migrant, ens fa el regal
d’unes passades pels vessants, coberts
de garric i llentiscle que anem seguint.
MARTINETS, TERRITS I GAMBES
Aquest mateix diumenge celebrem la
tradicional marató ornitològica al Delta
del Llobregat, més enllà dels espais
estrictament protegits. Quatre grups,
poc més d’una desena de persones,
poques però entusiastes. I d’ocells en
surten un munt, a destacar el bitxac
rogenc, el tallarol de garriga, el cotoliu,
les boscarles de canyar i un estol de
territs variants alimentant-se dins un
canal a la zona de Can Dimoni, el pas de
tres àguiles calçades sobre la pineda de
Gavà, una xixella, colom cada cop més
car de veure, a la zona de can Inglada, i
les interessants observacions, a la riba de
la llera nova del Llobregat: territ variant,
territ de Temminck, territ menut i gamba
verda. També un astor intentant caçar
sobre els cultius o les sempre remarcables
observacions d’un martinet de nit i un
altre menut a la bassa de laminació de la
UPC. Un cop més, una mirada més atenta
sobre els espais no protegits donen fe
de la seva innegable importància per a la
migració dels ocells.
Dues setmanes més tard, la destinació
no s’allunya gaire d’aquest punt. Una
quinzena de persones participen a
l’exploració geològica del Parc Natural
del Garraf, per la zona de la Plana
Novella. S’examinen els talls geològics
a la vora de la pista i també un fondal.
Admirem les roques arrodonides de fins
a 3 mts de diàmetre conegudes com
“cucones”, i sobretot ens criden l’atenció
els interessants fòssils que anem trobant,
com els del grup dels foraminífers,
amb forma de casc xinès, d’uns 125
milions d’antiguitat, que marquen la
transició entre el període Juràssic i el
Cretaci inferior. També vàrem gaudir de
l’observació d’insectes i d’ocells en aquest
altiplà arbustiu i d’unes poques plantes
en floració ja tardoral, com la foixarda,
l’olivarda, el bruc d’hivern i el garrofer, o
bé ja fruitades, com l’arboç, l’abundant
margalló o el llentiscle, sense oblidarnos de la planta més aparent i grossa, el
càrritx, gramínia de mida excepcional.

amb la confecció d’un “mapeig” del
sector on s’està actuant.
El 27 de novembre farem una nova
actuació extra, en aquest mateix indret,
amb la participació d’un nodrit grup de
socis de WWF.
LES GRUES DE GALLOCANTA
El dissabte 19 de novembre afinem les
oïdes per escoltar bé els ocells. Dirigits
per l’experta en la matèria, Eloisa Matheu,
els 5 participants pogueren aprendre i
perfeccionar les tècniques per aconseguir
identificar ocells comuns a través dels
seus cants. L’espai triat, camps d’oliveres
i conreus als afores de la població del
Bruc, permeté sentir el cant de diverses
espècies: mallerengues, mosquiters, pitroigs i fringíl·lids. La bonança ambiental
feia possible també una relativa
abundància de papallones.
Una de les sortides més sol·licitades pels
nostres socis i seguidors és Gallocanta,
per poder gaudir de l’espectacle dels
estols de grues entrant i sortint de la gran
llacuna aragonesa. Enguany ens reunim
20 participants, atesos per tres ornitòlegs
experts, sota un plugim fi i intermitent i
amb poc fred. De camí, temps per a dues
aturades força prometedores: la llacuna
de Candasnos, on observem diferents
ànecs, corbs marins i cabussons i a

Collsusupina , un moment de descans.
Foto: Albert Molero
Bujaraloz, als Monegros, on tenim el
privilegi d’observar un grup de piocs de
no gaire lluny. Arribem a Gallocanta tot
just per dinar i, ja entrada la tarda, admirar
l’espectacle crepuscular dels afilerats
estols de grues arribant a les ribes de la
llacuna. L’endemà, ben aviat, observem

“L’endemà, ben aviat,
observem la sortida de
les grues i l’oïda se’ns
omple amb els seus crits
penetrants i atrompetats.”

la sortida d’aquests ocells i l’oïda se’ns
omple amb els seus crits penetrants i
atrompetats. Arpelles pàl·lides, esmerla,
mussol, voltor i la sorpresa de les xurres
van completar la jornada, juntament
amb l’observació d’algunes daines i una
guineu fugissera. De tornada, en una breu
parada a Belchite, veiem àguila daurada,
merla blava i un possible duc. Tot plegat,
una experiència que va captivar tothom i
que, sens dubte, caldrà repetir.

u Jordi Cebrian

Grulles sortint de la llacuna a trenc
d’alba. Foto: Oriol Muntané

El Grup d’Acció forestal de DEPANA
segueix treballant a la zona de la Font del
Gos, al vessant barceloní de Collserola,
ben a prop d’on, aquest estiu, el foc ha fet
una de les més destructores aparicions.
El diumenge 23 d’octubre, la desena
de participants, molt ben organitzats,
plantaren una vintena llarga de plançons
d’alzines, aladerns, llentiscles i un petit
roure, en un sector molt castigat per les
flames. Els germans Miguel i Jordi duen
a terme un acurat control dels plançons,
L’Agró Negre de DEPANA
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LA SECADA DELS PINS PINYERS
DEL MARESME

EL BLOC

www.pamapam.org

Les causes de l’espectacular secada dels pins pinyers del Maresme d’aquest any 2016 encara es troben en fase
d’estudi. Els principals agents desencadenants han estat les reiterades condicions meteorològiques adverses que,
debilitant els arbres, han afavorit la proliferació d’insectes perforadors i l’atac de fongs.
Reiterats agents meteorològics adversos
En primer lloc cal considerar l’excepcional sequera que es
va registrar la primavera i l’estiu a molts indrets de Catalunya
-d’entre ells el Maresme-, causada per una baixa pluviometria
acompanyada de temperatures elevades. Tot i que el pi pinyer
(Pinus pinea) és prou resistent a la sequera, ha estat superat
per aquestes condicions meteorològiques extremes, en llocs de
poca fondària de sòl, amb alta densitat de peus per ha., i que
també havien estat sotmeses a una sequera excepcional durant
la tardor i l’hivern anteriors. També sembla que, en determinades
zones del Maresme, s’havien produït pedregades intenses, que
al causar ferides a les fulles i els brots, debiliten els arbres,
afavoreixen l’atac de perforadors i l’entrada de fongs patògens.
Insectes perforadors
Els pins són atacats per moltes espècies d’insectes perforadors,
principalment coleòpters de la família dels escolítids que els
afecten greument, i que poden provocar la mort dels arbres
afectats. La proliferació d’aquests perforadors es veu afavorida
per la presència al bosc de troncs o branques gruixudes en procés
de dessecació, provinents de fenòmens naturals (ventades,
nevades) o d’una mala gestió forestal. En aquests materials, o en
pins debilitats, es fan elevades poblacions d’insectes que poden
atacar arbres no afectats.
Al Maresme els atacs, -molt greus-, que actualment afecten
els pins pinyers, han estat provocats pel coleòpter Tomicus
(=Blastophagus ) piniperda, espècie pròpia de zones costaneres
de clima temperat. És un petit escarabat d’uns 4/4,5 mm, cos
allargat, cap i tòrax negre i èlitres de color marró. Aquest insecte
té dues etapes de la seva vida, clarament diferenciades: els adults
es mantenen actius tot l’hivern, s’alimenten perforant els brots
de les capçades i, quan assoleixen la maduresa, s’introdueixen
al tronc fent un forat, sovint acompanyat d’un grumoll de reïna, i
excaven sota l’escorça una galeria allargada en la qual la femella
pon els ous a banda i banda. Quan neixen les larves, excaven
galeries perpendiculars a l’original.
Els símptomes dels atacs de Tomicus són: assecada de branquillons
en la capçada, forats d’entrada al tronc amb grumolls de reïna,
de forma rodona i, sobre tot, la presència sota l’escorça de les
característiques galeries en forma d’espina de peix.

Fotos: Joan Cuyàs
Tot i que els escolítids tenen enemics naturals, –ocells insectívors
o coleòpters de la família dels clèrids–, la seva acció no és
suficient, i quan es registren atacs massius com l’actual, és
necessari prendre mesures de control.
Atac de fongs
La debilitat dels pins o la presència de ferides afavoreix l’atac
dels fongs. En el Maresme, en pinedes molt denses, s’han
observat atacs importants del fong identificat com Thyriopsis
halepensis. Tot i que el seu nom fa referència als freqüents atacs
al pi blanc (Pinus halepensis ), també afecta al pi pinyer. Aquest
fong inicia els seus atacs a les agulles dels pins i arriba a defoliar
una part important de la capçada.
Mesures a prendre en els sòls forestals
En els boscos del Maresme no són viables ni aconsellables els
tractaments químics massius per al control d’aquestes plagues.
Com a alternatives de lluita no química, existeix la possibilitat
de col·locació de munts de troncs en procés de dessecació, que
atreuen els insectes i que cal destruir en el moment oportú, però
aquesta acció no és viable per aturar els extensos atacs que es
registren actualment al Maresme. Tampoc en aquest cas resulta
operativa la utilització de trampes de feromona, que s’utilitzen
per el control d’altres espècies d’escolítids.
És per això que resulta adient prendre mesures culturals, com
l’eliminació dels peus atacats i l’aclarida i neteja de les pinedes
massa denses. A les pinedes ben gestionades, els pins han estat
molt menys afectats per la sequera i els perforadors.
El futur
És agosarat preveure quina serà la capacitat de recuperació de
les pinedes assecades i l’eficàcia de les mesures proposades,
però tenint en compte que, al Maresme, el pi pinyer va ser
introduït en èpoques relativament recents i en gran part quan es
van abandonar els conreus de vinya, és previsible que en alguns
dels indrets afectats es recuperin els boscos de quercínies i el pi
pinyer es mantingui en les zones forestalment ben gestionades.

u Josep Maria Vives de Quadras
Enginyer Agrònom
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Aquest bloc neix de la iniciativa de dues entitats, el SETEM i la Xarxa d’ Economia
Solidària per donar alternatives de consum responsable arreu de Catalunya, a
través d’un mapa buscador. En ell s’hi pot trobar per exemple llocs on comprar
menjar ecològic, roba i artesania de comerç just, cures per la salut, educació en
el lleure, mitjans de comunicació alternatius, banca ètica, llibreries, assessories,
cooperatives d’habitatge, empreses de logística, ateneus, etc. Qualsevol usuari pot pujar una iniciativa d’economia solidària a la base de dades sempre que
compleixi quinze requisits imprescindibles: comerç just, transparència, proximitat
social, finançament ètic, integració social, gestió de residus, forquilla salarial, eficiència energètica, equitat de gènere, etc.. Cada membre que hi col·labora afegint
negocis que compleixin tots aquests punts passa a ser una xinxeta taronja (de
la mateixa manera com es marquen al mapa) i ajuda a ampliar aquesta base de
dades que ja compta amb més de 400 punts, la gran majoria localitzats a la ciutat
de Barcelona. Finalment, el web es complementa amb un bloc on es fan convocatòries de tallers, xerrades, trobades, concerts, etc. relacionades amb el consum
responsable i l’economia solidària. u

EL LLIBRE

Flora vascular del Delta del Llobregat.
Autors: González, V.; del Hoyo, J.M.; Segué, J.M. & Valverde, A.
Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural nº18 (2016)
El passat 28 d’octubre va veure la llum
aquesta monografia fruit d’un treball
de recerca que començà l’any 2000. Els
seus autors, membres del grup de botànica Ramon Pujol i Alsina del Centre
Excursionista de Catalunya, van repassar la bibliografia existent, visitar herbaris i fer molta feina de camp per finalment aconseguir publicar aquest llibre
de 509 planes on es descriuen 1.144
tàxons del delta del Llobregat. El llibre
té tres parts: una àmplia introducció,
on s’explica el medi físic, la transformació que ha patit el delta, la protecció
dels seus espais i el paisatge vegetal.
La segona part i la principal de llibre
correspon a la part d’atles, on prèviament a la part descriptiva s’explica la
metodologia i es fa un repàs històric
als estudis botànics fets en aquesta regió. Per a cada espècie trobem un text
descriptiu citant les localitats presents i
històriques, mapa de distribució UTM
i fotografia. Finalment, la síntesi del
llibre conclou amb els resultats obtinguts, fa una anàlisi de la flora deltaica,
es parla d’alguns tàxons amb interès
de conservació i de plantes exòtiques
invasores.u
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EN CO NT RA
TROMPADA.

Els oracles clàssics eren molt valorats pels patricis o els
nobles. Pretenien explicar l’avenir a partir d’indicis d’allò
més pintorescos o, de vegades, fastigosos... El cert és
que tenien una gran reputació i solien ocupar el centre
de les cerimònies o àdhuc de determinats temples. En
aquelles èpoques la majoria de mortals eren simples
esclaus.
Actualment l’esclavatge està abolit, i com a ciutadans
som nosaltres (i no l’aristocràcia) els titulars de la sobirania
a
les
democràcies
occidentals. Els nostres
àugurs són els homes
dels temps, els tertulians
o els analistes bursàtils,
però potser els més
avantatjats són els que
no tenen rostre: les
enquestes.
No
han
d’assumir ni tan sols
el posar la cara a les
previsions, sinó que les
recullen directament els
diaris. Convenientment
impulsades pels mitjans
de
comunicació,
solen
decidir
coses
que pròpiament ens
pertocarien a nosaltres
com a poble, però generen la dinàmica de la societat.
El problema és que fa molt que estem anestesiats com
a poble. Tot ens ho donen cuinat i ens veiem aclaparats
pel dia a dia.
Dit això, la patacada recent dels sondeigs al món ha
estat majúscula: des del triomf folgat de la dreta a
Espanya, fins a la sortida de la UE del Regne Unit o el
mateix referèndum sobre l’acord de pau amb la guerrilla
de Colòmbia. Sens dubte, la trompada més sonora
ha estat la del nou president dels EEUU. Contra tot
pronòstic ha estat elegit el que no havia de guanyar.
Deixant de banda la possible manipulació, les mans
negres i altres condiments, el cert és que bona part
dels votants pensen exactament com el Sr. Trump. El
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mateix es pot dir del govern central amb seu a Madrid.
En principi no és ni bo ni dolent, però té a veure amb
aquesta anestèsia que ens impedeix actuar. És la nostra
indolència com a societat la que ha bufat sobre les
brases del populisme per incendiar un futur que si no
reaccionem serà amb menys de tot: menys drets, menys
pensions, menys sanitat i menys natura... No pensem
igual que els altres però ens callem. Per contra és prou
palès que l’enemic està ben organitzat i actiu.
En el camp del medi ambient pràcticament no es
publiquen les enquestes.
Fora del canvi climàtic
(afortunadament)
ni
tan sols és un tema
d’actualitat.
Cap
candidat europeu o
americà en la seva
campanya n’ha parlat. Si
les estadístiques ja són
dolentes per a predir
un president, podem
imaginar-nos el grau
de tergiversació que
pot infligir-se a un tema
que ni tan sols existeix.
En aquesta línia seguim
veient sindicats agraris
obstinats a manifestarse contra l’ós a terra nostra (aquest és el problema
més important de la ramaderia de muntanya?), llocs de
treball versus conservació, el creacionisme que desplaça
la teoria de l’evolució de Darwin o negacionistes del
canvi climàtic que són nomenats caps de l’Agència de
medi ambient americana (EPA). De fet , el populisme
ambiental ja porta anys instal·lat entre nosaltres i això fa
molt de mal localment i global. El repte segueix passant
per tenir cura de la natura per a les futures generacions
i estem demostrant que com a generació no som gaire
responsables. No obstant, tot i al·letargats, cada dia
surt el sòl. Com diu la cançó que “per això malgrat la
boira cal caminar...”
u Lluís-Xavier Toldrà
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