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La Plataforma en Defensa de la Garriga aconsegueix una sentència per evitar una 
nova pedrera de 25 ha a les Clotes, al terme de Llers, que afectava 5 km de parets i 27 
cabanes. L’autorització havia estat atorgada pel llavors conseller Joaquim Nadal. 

Entitat convidada:

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA GARRIGA I EL PLA DE VINYERS 

Per a més informació http://iaeden.cat/wp-content/uploads/Comunicat-
sent%C3%A8ncia-la-Garriga-juny2015.pdf

El Tribunal Suprem anul·la l’autorització per a una pedrera a la Garriga d’Empordà 

Després d’onze anys 
de lluita per defen-

sar la Garriga d’Empor-
dà de l'obertura d'una 
nova pedrera a les Clo-
tes (Llers), finalment, la 
Plataforma ha obtingut 
una sentència favora-
ble dictada pel Tribunal 
Suprem que declara la 
nul·litat de ple dret de 
l’autorització atorgada 
a l’empresa per instal·lar-la. Recordem que el 
projecte representava una immensa activitat 
extractiva de 25 ha al bell mig de la Gar-
riga d’Empordà, i afectava 5 km de parets i 
feixes de pedra seca amb la destrucció d’un 
mínim de 14 cabanes de pedra seca, existents 
dins l’àmbit de la pedrera, així com l’afecta-
ció de fins a un total de 27 cabanes situades 
prop del perímetre. Tanmateix podien veure’s 
afectats el Mas Molar, l’Ermita de Sant Quirze 
d’Olmells i els camins rurals d’accés. Recordem 
també que actualment hi ha 6 pedreres funci-
onant dins el terme municipal de Llers, i un total 
de nou explotacions extractives a la Garriga. 
Les entitats sempre hem mantingut que una al-
tra pedrera en aquesta zona hagués significat 
una nova fragmentació i un impacte greu en 
allò que queda del paisatge de la Garriga 
d'Empordà, un espai que, pels seus hàbitats de 
fauna protegida, està declarat Xarxa Natura 
2000 i que té una gran concentració d'arqui-
tectura tradicional de pedra seca reconegut, 
recentment, com a Bé Cultural d'Interès Local 
(BCIL) pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Per tot això i per les irregularitats comeses en 
la tramitació per l'Administració pública, tres 
de les entitats de la Plataforma (l'Associació de 
Protecció i Estudi de la Garriga, la IAEDEN-Sal-
vem l'Empordà i l'Ajuntament de Vilanant), han 
recorregut totes les vies possibles per evitar 
l'obertura d'aquesta nova pedrera. Després 
de perdre en part un contenciós administratiu 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC), van recórrer al Tribunal Suprem 
que ara els ha donat íntegrament la raó i ha 
dictat sentència, anul·lant l’autorització admi-
nistrativa atorgada pel conseller Nadal el 19 

d’octubre del 2009. 
La sentència conclou 
que el permís atorgat 
incompleix la Directi-
va Europea 85/337 
de la CE del Consell i 
la legislació i normati-
va estatal d’avaluació 
ambiental que exigeix 
l’anàlisi d’alternatives 
d’emplaçament dels 
projectes amb afecta-

ció significativa pel medi ambient. També ha 
conclòs que vulnera la jurisprudència del TS 
dictada en aquesta matèria. 

Un connector natural i un llegat de la cul-
tura tradicional a preservar 
El TS constata que no es van tenir en comp-
te diverses alternatives d’ubicació de l’ac-
tivitat extractiva i no es va seleccionar 
l’emplaçament en funció del menor impac-
te ambiental. En aquest sentit, les entitats 
sempre havíem indicat que el paratge de 
les Clotes i el Pla de Vinyers no era un em-
plaçament adequat, atesa la seva condició 
de sòl no urbanitzable d’especial protec-
ció, la seva condició de connector natural 
i la riquesa del patrimoni cultural tradicio-
nal existent a l’indret.
En tots aquests anys i paral·lel a la via ju-
dicial, la Plataforma s'ha dedicat a difon-
dre els valors de la Garriga i el febrer del 
2013 es va presentar una segona petició 
al Consell Comarcal per aconseguir la de-
claració de BCIL de 150 barraques de pe-
dra seca a la Garriga. A més, continuem 
reclamant un pla de gestió per la part de 
la Garriga que està protegida com a Xar-
xa Natura 2000, tal com ho requereix la 
normativa europea que regula aquesta fi-
gura d'espais naturals i que no s'ha aplicat 
a cap dels espais Xarxa Natura 2000 a 
Catalunya.
Ara ha arribat el moment de celebrar que 
s'ha restaurat la legalitat urbanística i tam-
bé que a principis d'aquest 2015, final-
ment, s'ha protegit una part del patrimoni 
arquitectònic de la Garriga com a BCIL u 
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No és gens casual que la primera encíclica del Papa Francesc 
titulada com a ‘Laudato si’, sigui sobre ecologia i conservació 

de la natura. El grau d’amenaça del medi per causa de l’home és tan 
alarmant que fins i tot l’església ha pres cartes en l’assumpte. Com és 
d’important que el màxim responsable polític i espiritual de l’església 
catòlica, consideri aquest com el tema més rellevant de quants altres es 
donen a escala terrenal. És el més urgent i el que interrelaciona totes 
les injustícies: un món més ecològic serà un món més just. Tampoc no 
es pot destruir la natura per fer-se ric i alhora pensar en la salvació 
de l’esperit. 
La veritat és que llegir coses d’aquest calat provinents del Pontífex 
maximus és desconcertant, ja que venen d’una institució poc procliu 
als canvis, però en el fons el que proclama és ben obvi i tots ens 
n’adonem de la degradació ambiental insostenible. 
El medi ambient està en cada cosa que fem d’ençà que ens llevem. Tot 
són recursos (=matèries primeres). L’energia que ens mou prové de la 
natura, l’aigua forma part d’un cicle natural, l’oxigen que ens dóna la 
vida i és produït per les plantes, el que mengem, i tots els gadgets que 
ens envolten (metalls, minerals, fusta, paper...), malgrat que la nostra 
vida urbanita ens faci pensar que vénen d’un súper. Per tant, no podem 
veure el medi ambient com una bonica postal que hem de conservar: es 
tracta de la conservació de la Humanitat.
Potser allò que no és normal és que el medi ambient sigui accessori, 
i no sigui ja ni un nom al final d’alguna conselleria, ni un tema 
transversal a tota la nostra política. A la majoria dels mitjans de 
masses no hi ha una secció de medi ambient i només surten notícies de 
desastres naturals (que normalment són gairebé humans). Les persones 
viuen desconnectades de la natura i els nostres escolars no saben 
identificar ni un om ni una cuereta.
Per tant, potser allò que no és normal no és l’encíclica, totalment 
lògica i lloable, sinó precisament que sigui vista com quelcom 
extraordinari.

uLa Junta Directiva de DEPANA

LLOADA SIGUI TAMBÉ LA NATURA



4  L’Agró Negre de DEPANA 
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El principal causant de la degradació 
d’aquest espai ha estat l’anomenat Pla 

Delta, amb l’ampliació del port, el desvi-
ament del riu i, sobretot, l’ampliació de 
l’aeroport que, en 20 anys, han comportat 
la pèrdua de 1500 Ha. 
Si observem els censos hivernals d’aus 
aquàtiques, el 2002 va ser el millor any 
amb 5.000 exemplars d’ànecs, dels quals 
més de 3.123 eren collverds (veure grà-
fica). Durant els següents anys la pressió 
de les obres va produir la lògica reducció, 
fins que en el 2007 es va estabilitzar en la 
meitat. Una part important de la pèrdua 
va ser de zones agrícoles que serveixen 
de suport a les zones naturals. Així, els 
pagesos van començar a denunciar afec-
tacions en alguns conreus.
L’Administració, en lloc d’incrementar més 
les zones naturals o atorgar compensaci-

ons, va donar autoritzacions excepcionals 
de captura d’anàtids. Des del 2009, la si-
tuació s’ha anat radicalitzant fins al punt 
que, enguany, de 1.554 anàtids censats 
tan sols 191 eren ànecs collverds. En 13 
anys, han desaparegut el 69% del total 
d’ànecs i el 94% de la població de co-
llverds, una espècie comuna a Catalunya.

Mesures curtes de mires i il·legals
Cap gestió cinegètica pot causar la de-
saparició de més del 90% d’una espècie. 
A més a més, la caça es realitza al llarg 
de tot l’any i sense cap control, dins dels 
reduïts espais protegits, en plena època 
reproductora, quan trobem espècies molt 
sensibles com les cames llargues, els mar-
tinets menuts o els ànecs blancs.
Es permet la captura de gavines com la 
riallera i el gavià argentat, molt difícils de 

diferenciar de les protegides gavina corsa 
i capnegre, que utilitzen els camps de cul-
tiu durant la seva època reproductora. No 
s’assegura, en cap moment, la preservació 
d’aquestes espècies ja que la gestió de la 
caça las fan de manera autònoma grups 
concrets de caçadors amb amb agricultors 
que en saben poc d’espècies marines.

Informar la CE
La informació s’ha enviat a la Comissió Eu-
ropea en el marc d’una Queixa oberta per 
a la conservació del Delta. S’ha presentat 
també un recurs d'alçada contra la recent 
declaració d’Emergència cinegètica, l'última 
mesura del Govern. Lamentem la poca vo-
luntat de trobar alternatives (com l'establi-
ment de zones alimentació) i d’assegurar la 
necessària convivència entre biodiversitat i 
activitat humana u José García i Eva Yus

DEPANA DENUNCIA 
L’ESTAT “TERMINAL” DEL 
DELTA DEL LLOBREGAT 

Imatge superior: foto de 
família d’ànecs coll verds, 
una femella amb els pollets, 
cada dia més difícil de veure 
al delta del Llobregat (autor, 
Eio Ramon).

Al costat: gràfica de 
l’evolució i les possibles 
causes del declivi dels ànecs 
al delta del Llobregat.

Aquest espai natural, assetjat per plans 
urbanístics, no aconsegueix sortir de la 
UCI. Després de les grans infraestructures 
del Pla Delta, ara ho impedeixen la caça 
intensiva i constant que està posant en greu 
perill espècies protegides a més d’estar 
abocant a l’extinció a unes altres tan 
comunes com l’ànec collverd.

Des del 2009, la captura d’anàtids 
s’anat radicalitzant fins al punt 
que, enguany, de 1.554 censats tan 
sols 191 eren ànecs collverds. En 
13 anys, han desaparegut el 69% 
del total d’ànecs i el 94% de la 
població de collverds, una espècie 
comuna a Catalunya.
Cap gestió cinegètica pot causar la 
desaparició de més del 90% d’una 
espècie. 

DEPANA I ADDA PRESENTEN UN CONTENCIÓS 
CONTRA EL DECRET PER LA CAPTURA 
D'OCELLS DE CANT
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a 
tràmit el contenciós administratiu presentat el passat mes de gener 
per DEPANA i l’Associació per a la Defensa dels Drets dels Animals 
(ADDA). S’impugna així el Decret 139/2014, pel qual s’estableix 
el règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions 
excepcionals per a la captura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids per 
a la cria en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de concursos 

de cant. El recurs davant del TSJC és un dels fronts oberts que te-
nim per a acabar amb aquesta cruel pràctica, que està afectant 
les poblacions silvestres d’aquestes espècies. Durant els últims anys, 
les dues entitats hem treballat en l’àmbit social (amb campanyes 
de sensibilització, una exposició gràfica de denúncia, recollides de 
signatures, etc.) i legal (amb denúncies a diferents administracions), 
que en el passat van servir perquè almenys de 2011 a 2014 es-
tiguessin prohibides les captures. El cas també s’ha posat en conei-
xement de la Unió Europea, ja que la normativa vulnera directives 
europees d’obligat compliment pels estats membres u DPN
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Recentment, DEPANA ha sigut consultada sobre la necessitat 
d'una avaluació ambiental de les obres d'ampliació del Port 

de Barcelona unes obres que, novament, guanyen terreny al mar. 
La ciutat vol incrementar l’insostenible turisme dels creuers que 
tants problemes ha provocat -i està provocant- a la ciutat. 
Sembla ser que ningú ja no recorda el fiasco de les obres de 
l'actual Moll Prat, que es va enfonsar al mar el 2007. La broma 
la vam pagar tots (més de 20 milions d’euros) i, curiosament, 
es va adjudicar la reparació a les mateixes constructores que 
havien comés el despropòsit i a les que també, paradoxalment, 
s’havien adjudicat els accessos viaris al port. 
Considerem que cal avaluar ambientalment el projecte degut, 
d’una banda, al sensible entorn natural (proximitat a espais 
de la xarxa Natura 2000) i, de l’altra, a les possibles espècies 
afectades moltes d’elles en perill d'extinció. Tanmateix, hi ha un 
impacte sobre les poblacions properes per l'agreujament de la 
contaminació atmosfèrica.

Les nostres propostes
DEPANA presenta elements ambientals a valorar i proposa 
també una sèrie d'alternatives i de mesures correctores:
- La  zona d'alimentació d’espècies d'aus marines protegides 
està afectada per la planta de tractament de residus (corb 
marí emplomallat, gavina corsa, gavina capnegre, baldriga 

balear i la baldriga mediterrània). Per tant, es proposa la 
reubicació de la planta de tractament de residus amb un altre 
efecte positiu que seria la disminució de la contaminació sobre 
els nuclis del Prat i de Bellvitge.
l Avaluació de les afectacions al freàtic, que encara nodreix 
l'antiga llera (la part no cimentada) i que es respecti la seva 
sortida al mar i que es recuperi la vegetació de ribera.
l Avaluació de l'augment de les emissions del CO2 d'aquestes 
activitats i la seva compensació amb la renaturalització de més 
zones.
l Respecte envers els importants elements patrimonials existents 
com són la masia de la Segona Màquina o el Far del Llobregat, 
creant itineraris perquè els puguin gaudir els veïns.
l Creació d'una nova illa a la nova llera del Llobregat per 
reforçar les poblacions d'aus marines (bàsicament gavina corsa).
l La comunicació de les obres al Consorci dels Espais Naturals 
del Delta del Llobregat perquè pugui emetre un informe 
preceptiu.

Es recorda també que el gran problema d’intrusió marina sobre 
l’aqüífer fou provocat, precisament, pel Port de Barcelona (obres de 
la nova Dàrsena als anys 70). Exigim, per tant, que es garanteixi 
la integritat de la barrera hidràulica que es va construir per evitar 
aquest problema u José García i Eva Yus

DEPANA PRESENTA 
AL·LEGACIONS A LA 
FUTURA AMPLIACIÓ 
DEL PORT DE 
BARCELONA

Aquesta infrastructura continua 
sobredimensionant les seves 
instal·lacions, seguint el paradigma 
del creixement infinit i menyspreant 
l’entorn natural en el que es troba: 
el Delta del Llobregat.

L’objectiu de la normativa modificada 
és en realitat doble: “millorar l’estat de 
conservació del patrimoni natural de l’espai 
natural protegit” unit al de la “mínima 
afectació possible sobre l’activitat de 
busseig de la zona i, principalment, sobre 
el sector empresarial dedicat a la gestió 
d’immersions a la Reserva”. 
No sembla una dicotomia fàcil, però, 
sigui com sigui, qualsevol millora en la 
conservació del medi comporta un increment 
en l’atractiu per a la visita subaquàtica de 
l’indret. Nogensmenys, trobar l’equilibri en 
aquest afer ja entenem que no és una tasca 
fàcil. També som conscients que el DARPMN 

té un marcat biaix permissiu de les activitats 
comercials del medi per sobre de les de 
conservació. Per aquest motiu temem que 
en cas de conflicte, es donarà prioritat al 
segon element de la motivació de l’Ordre 
de modificació del PRUG.

Un entorn molt prospectat
No tenim cap dubte que les Medes són un 
entorn altament prospectat i monitoritzat. 
Des d’abans de la Llei de protecció del 
fons marí de les illes del 1990 hi ha hagut 
una constant aportació de dades sobre el 
seu estat de conservació. La fonamentació 
del projecte d’ordre explicita els >>> 

Consideracions sobre la nova regulació d’immersions

LES ILLES MEDES, UN TRESOR MOLT COBDICIAT

La Generalitat ha proposat un 
canvi en el Pla rector d’ús i 

gestió de les Illes Medes, bàsicament 
centrat en el criteri de determinació 
de les immersions permeses a les 
Illes Medes. Com és sobradament 
conegut, aquest arxipèlag és part 
d’un dels Parcs Naturals més 
recents de Catalunya, pel que 
encara pateix força mancances: cal 
consolidar la figura del Parc en un 
context de severes retallades en tots 
els espais protegits. 
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Tothom estarà d’acord que no cal pas ser 
naturalista ni ornitòleg per sentir un es-

pecial afecte per aquests simpàtics ocells 
que, per construir el niu i criar els seus po-
llets, trien un lloc vora les habitacions huma-
nes, sense por de nosaltres ni dels animals 
que ens fan companyia.
Actualment, però, a les ciutats això cada 
vegada ho tenen més difícil. Els costa molt 
trobar fang per refer el niu. Els camps, con-
reus i masies amb bestiar on abunden els 
insectes, van desapareixent dels entorns 
urbans. També allò que sempre havia estat 
benvingut i senyal de bona sort -tenir un 
niu d’orenetes a casa-, ara és una molèstia 
perquè embruten les parets i el terra i, per 
tant,  se les pot fer fora sense cap respecte. 
Lamentable.
Així, per a moltes persones aquest ocell és 

gairebé un desconegut, i molts infants i jo-
ves no hauran tingut mai la possibilitat de 
veure un niu d’orenetes. Per això, uns amics 
de Sant Quirze del Vallès Natura, que des 
de fa molts anys gaudeixen de la sort de 
tenir cada temporada un niu d’orenetes 
al pati interior de casa, van fer ús de les 
noves tecnologies, i amb la implicació de 
DEPANA i de SEOBirdlife comparteixen, en 
temps real per la xarxa, les imatges del 
niu que grava una webcam en horari solar.

Prova pilot de l’escola El Turonet
L'escola El Turonet, de Sant Quirze, ha 
adoptat aquesta experiència com a prova 
pilot de manera que, sota el control dels 
mestres, els alumnes puguin seguir en tot 
moment el que està passant al niu. És un re-
curs d’educació ambiental i ho és també de 

“seducció ambiental”, d’interessar-se per 
la natura, per l’estudi de la migració dels 
ocells, de la pèrdua d’hàbitats, etc... Per 
posar un exemple: es pot fer un senzill càl-
cul dels insectes eliminats per una parella 
d’orenetes criant dos niuades de cinc po-
llets, ja que en cada becada cada un dels 
pares aporta de promig de 20 insectes a 
cada poll, durant les aproximadament tres 
setmanes de cria, etc... Una iniciativa molt 
lloable i que el curs vinent voldríem fer ar-
ribar a altres centres educatius. 
A la Fira d'Entitats del municipi i a la Festa 
del Medi Ambient, les activitats i tallers per 
als nens van difondre també aquesta acció 
ambiental: Orenetes en Acció, de Sant Quir-
ze del Vallès Natura u Joan Cuyàs Robinson

>>>diferents estudis de base que serveixen per posicionar-se 
sobre la modificació dels annexos del PRUG. Sobta comprovar 
que els estudis més recents datin del 2012 i no es disposi (o no 
s’hagin tingut en compte) d’estudis més recents. 

Qüestionant la viabil·litat
Igualment, el canvi bàsic normatiu comporta que es suprimeixin 
les quotes diàries màximes d’immersions permeses, per prendre 
una base anual i simultània per zones. No estem dient que sigui 
una pitjor consideració per al medi però, com diu el projecte, per 
avaluar l’encert o no d’aquest canvi cal un nivell de seguiment més 
constant de l’espai natural per detectar les evolucions negatives 
de forma més immediata i si cal o no limitar, puntualment, les 
activitats o variar les zones. Potser és un canvi positiu però 
malauradament el Parc com a tal és molt possible que no compti 
amb recursos suficients per poder verificar aquests extrems amb 
rapidesa atesa la situació general de pocs recursos econòmics. 
Les evolucions positives o negatives es comprovaran ex post, quan 
en realitat només es podria reaccionar de forma àgil respecte 
de les positives, però no de les negatives. Un sistema de control 
ex ante ajudaria a valorar en tancar l’exercici i admetre un ús 
més intens en la propera campanya o a l’inrevés.

Cal treballar amb dades més actuals
Palesar aquesta preocupació enllaça amb les dades del projecte. 
Efectivament, el document -patró de les immersions totals anuals 
per zones que ara es permetrà- conté dades només fins al 2012. 
Sobta perquè és altament probable que es disposi de dades 
fiables per al 2013 i 2014 que serien essencials de ser analitzades. 

Bàsicament perquè les dades que ara serveixen de base són les 
mitjanes d’immersions per zones entre 2008 i 2012. Podria ser un 
bon criteri però el problema és que les xifres d’immersió han anat 
decreixent des de 2008 i 2009, de forma que els darrers anys 
registrats (contemplats a la documentació) hi havia menys activitat 
sobre el medi. Partir de la mitjana implica que, numèricament, 
s’autoritzarien ara més immersions que el 2012. Disposar de les 
dades del 2013 i 2014 permetria veure si aquesta tendència 
va continuar i reformular el criteri de dades mitjanes per a uns 
altres escenaris on hi hagués una forquilla màxim-mínim que donés 
marge real i normat al gestor del Parc u DPN

ORENETES EN 
ACCIÓ, UN 

PROJECTE PER 
A LA SEDUCCIÓ 

AMBIENTAL
Sant Quirze del Vallès Natura, SEOBirdlife 

i DEPANA, comparteixen aquesta iniciativa 
webcam, que trobareu a www.sqvnatura.org

Foto de Fernando Porras, que mostra el niu d’orenetes que fa una pila d’anys té al pati de 
casa seva, a Rubí. Enguany ha volgut col·laborar amb nosaltres.

Foto: Lina Arnau

Contacte: sqvnatura@telefonica.net
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converses AMB ELS SOCIS

Quan, cosa inusual, l’agenda professional no l’obliga a viatjar, 
trobem en Joan David Tàbara en el seu estudi del Maresme, 

on treballa incessablement connectat amb el món. Com en Darwin, 
però, cada tarda el reclama el seu thinking path en un paisatge 
estimat i familiar, per fer-hi un passeig pausat i naturalista. Avui 
l’he pogut acompanyar pels turons de Sant Mateu, mar blau al 
fons, on un xoriguer volteja cara al garbí damunt del Santuari 
de la Cisa. 

David, d’on et ve la vena ambientalista? De ben petit. La meva 
família estava exiliada de Barcelona per motius franquistes, i 
els primers 5 anys de la meva vida els vaig viure davant la 
petroquímica de Tarragona. Ja més gran, cap els 18, ens 
manifestàvem al Pedraforca en contra de les mines a cel obert, 
tenint al davant uns guàrdia-civils armats que feien una certa 
por... Després, degut al meu temperament, vaig decantar-me cap 
el món de les idees.

Què vols dir amb això de les idees? La societat es construeix 
a base d’idees i són aquestes les que ens acaben construint a 
nosaltres. Alguns les anomenen ‘els Déus’, tal i com passava a les 
ciutats antigues de Grècia i Roma, mentre que ara els anomenem 
‘models econòmics incontestables’. 

Així doncs, com definiries la teva feina? Sóc sociòleg i economista 
ambiental i intento crear conceptes, desenvolupar eines, processos i 
mètodes per integrar coneixements diversos, fins i tot “no científics”, 
per a la millora del medi ambient i la sostenibilitat. 

Però això no és massa teòric? No pas! Per exemple, en un 
projecte recent (www.visionRD4SD.eu) varem aconseguir introduir 
aquestes idees en els plans nacionals de recerca europeus i 
traslladar això en accions concretes. En un altre desenvoluparem 

el concepte de Global Systems Science (www.gsdp.eu/nc/
workshops) adoptat per la UE, per tal d’intentar trobar sistemes 
de solucions interconnectades per tractar els problemes globals. 
També m’interessa la transformació de la cultura: ara estem 
explorant l’ús del teatre com a mètode participatiu per a la 
sostenibilitat. El que vull dir és que, per a mi, la recerca és acció 
ambiental.

I tot això on s’aprèn? La veritat és que en general la feina que jo 
faig no s’ensenya a la universitat, allà s’aprèn més a fragmentar 
el coneixement que a integrar-lo. Vaig tenir la sort de tenir com 
a mestre a Salvador Giner, un savi que representa un dels sabers 
més complerts dins de les ciències socials. Malauradament penso 
que gent com aquesta ja no en queda massa.

Ens acompanya ara l’amic Lluís Toldrà, i la seva fina oïda 
localitza un mascle d’hortolà cantant dalt d’una torre elèctrica 
entre vinyes, potser l’únic en tot el Maresme. Entusiasmats, ens hi 
passem una bona estona observant-lo.

David, se’t nota que ets un bon afeccionat als ocells. És cert. Opino 
que els ocells són una de les vies més fàcils per entendre i 
estimar la complexitat sòcio-ambiental a les societats urbanes 
contemporànies. 

Més enllà del nostre dia a dia, com ens veus a DEPANA? En 
la defensa ambiental no podem estar pas tranquils, hi ha massa 
amenaces i cada vegada més complexes, com la climàtica. En tot 
cas, no crec que Catalunya agraeixi prou el que la nostra entitat 
ha fet per aquest país, i cal seguir lluitant i essent valents... De 
fet, DEPANA és un dels millors “repartidors d’esperança” en els 
que puc arribar a pensar! u Joan Cuyàs Robinson

JOAN DAVID 
TÀBARA I VILLALBA

Compromès des d’un bon principi amb entitats 
juvenils de barri, i soci de DEPANA des de fa 25 
anys, en David és investigador associat a la UAB, 
al Global Climate Forum de Berlin, responsable del 
seguiment de tesis doctorals i de projectes europeus 
sobre sostenibilitat i canvi climàtic. 

Autofoto davant del Pedraforca, des de la Serra del Verd.

“PER A MI, LA RECERCA ÉS ACCIÓ AMBIENTAL”
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Un problema internacional 
Als Estats Units es sospita que uns 600 milions 
d’aus moren a l’any per col·lisió. A Nova 
York ha començat a desenvolupar-se, gràcies 
a la NYC Audubon Society,  un programa 
denominat  “Lights out New York”. A Chicago, 
on tan sols a un gratacel es van trobar en 
una temporada migratòria 1.483 aus mortes, 
ja s’ha desenvolupat legislació específica. A 
d’altres llocs es fan estudis, recollint quantitats 
aproximades com a Toronto, entre 1 i 9 milions 
d’aus; o Suïssa, unes 1,3 milions. El British Trust 
of Ornithology estima, per al Regne Unit, una 
mortalitat de 100 milions d’aus/any. 
I aquestes col·lisions no només afecten a 
espècies amb poblacions abundants sinó també 
a aus amenaçades  como passa a Austràlia. El 
periquito migrador (Lathamus discolor), amb 
no més de 2.000 parelles al món, perd així 
anualment uns 30 exemplars.

També a Catalunya
Aquí a Catalunya, com a la resta de l’Estat 
espanyol, se’n desconeixen les quantitats 
aproximades i ni s’han realitzat seguiments 
específics. Es sospita, però, que en alguns 
punts propers al litoral català urbanitzat 
aquestes poden ser elevades. 
La construcció als segles XX i XXI d’alts i 
envidrats edificis, a la façana litoral de 
Barcelona compresa entre el Fòrum i la 
Barceloneta, ha comportat un sensible 

augment de les col·lisions d’aus en els darrers 
anys. 
Moltes d’aquestes es produeixen en època 
migratòria. També aus residents o hivernants 
es veuen afectades. Les espècies més 
detectades a aquesta zona són el tallarol 
de garriga, la guatlla i el tord. S’han trobat 
mortes o ferides espècies poc habituals 
a Barcelona com el blauet, la becada, 
l’enganyapastors, el xot i el rascló. 
Es donen algunes col·lisions de nit o els dies 
de boira. I es concentren en alguns edificis 
que per les seves característiques (altura, 
obscuritat, façanes  envidrades) semblen 
ser menys detectats en vol. Però també 
col·lisionen moltes aus en dies assolellats. Els 
edificis amb efecte mirall són un punt negre. 
Sobre aquests es reflecteixen el cel i les 
superfícies arbrades properes i els ocells, a 
ple dia, no detecten l’amenaça. En aquests 
es poden trobar morts ocells majoritàriament 
migradors però també, de vegades, ocells 
residents urbans com el pardal comú i el 
tallarol capnegre.  

Els punts negres
Un dels punts negres al Fòrum és on 
actualment es troba el Museu de Ciències 
Naturals, el NAT. No és excessivament alt 
però posseeix façana fosca i vidres efecte 
mirall. Allà, en període migratori, es troben 
habitualment exemplars morts tot i que els 

COL·LISIÓ D’AUS A LA FAÇANA 
LITORAL DE BARCELONA CIUTAT

Milers d’aus impacten 
contra edificis a la 
façana litoral de 
Barcelona. En un 
decenni, i sense un 
seguiment específic, s’ha 
comprovat la col·lisió de 
30 espècies, algunes molt 
poc habituals en aquesta 
ciutat. La gran majoria 
moren a l’acte. 
El xoc i mort contra 
gratacels i altres grans 
edificis fa anys que és 
un fet documentat a 
altres llocs del món. En 
alguns s’han començat 
a prendre decisions 
per minimitzar aquest 
impacte.

La seva mortalitat pot ser molt important, 
afectant probablement a milers d’aus

Guatlla víctima de col·lissió.
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serveis de neteja passen diàriament i mantenen aquest espai 
d'exposicions permanentment net. Un segon punt negre seria 
el 22@, a l'illa Fluvià/Pujades. I un tercer punt negre seria 
un altre edifici envidriat a l'Estació del Nord. Punts negres 
aliens a Barcelona són un edifici a Tarragona capital i un 
altre a Vilanova i la Geltrú. És ben curiós que a cada punt 
negre es troben diferents espècies mortes. Sembla ser que és 
en relació amb la distància de l’edifici respecte a la costa. 
En els últims deu anys, en tota aquesta façana litoral de 
Barcelona s’han  comptabilitzat un total de 30 espècies d'aus. 
I tan sols a l'octubre del 2013 es van recollir 18 exemplars 
morts en un edifici. Fins ara, les troballes es produeixen 
sense realitzar una recerca sistemàtica ni recórrer en la 
seva totalitat la façana litoral. Situació que apunta que 
la mortalitat per col·lisió pot ser molt important, afectant 
probablement a milers d'aus.

El cas de les pistes de pàdel
En els últims mesos han aparegut, a diferents mitjans de 
comunicació, col·lisions  d’ocells amb unes noves estructures 
de vidre. Les parets de les pistes de pàdel. Puntualment, 
tenen una important incidència i s’estan començant a 
recollir estatalment dades que apunten a què aquest tipus 
de col·lisió també pot afectar a moltes aus. En els últims 
mesos hem tingut coneixement de col·lisions contínues (sigui 
per observació directa, comunicacions verbals, premsa 
o denúncies de grups ecologistes) en punts de Barcelona, 
Girona, Madrid, Santander o les Palmes de Gran Canària.

Possibles solucions
En alguns punts de Barcelona, com el Parc Central o el Mercat 
del Clot, s'han col·locat adhesius amb forma de rapinyaire. 
Però si aquests adhesius no cobreixen en bona part la zona 
envidrada, són poc útils com ja apunten alguns estudis suïssos. 
El primer pas seria la prevenció, amb la construcció d'edificis 
sense aquest tipus de superfícies o que des de l'exterior fossin 
clarament identificables per les aus. Als edificis ja construïts, 
la solució seria visualitzar notòriament aquests vidres amb 
estructures externes siguin adhesives o no. Cal esmentar 
que existeixen gratacels envidrats a la façana litoral amb 
estructures externes com bigues o altres elements decoratius 
on no s'han recollit col·lisions. Aquestes solucions requereixen, 
com és evident, d’una elevada inversió i de la voluntat del 
propietari uRicardo Ramos, text i fotos

Podeu trobar un seguiment, amb algunes imatges de les 
aus trobades mortes, al Front Marítim de Barcelona al 
blog: http://aves-del-parc-de-diagonal-mar.blogspot.
com.es/.

a Els edificis amb efecte mirall són un 
punt negre. Sobre aquests es reflecteixen el 
cel i les superfícies arbrades properes i els 
ocells no detecten l’amenaça. En aquests es 
poden trobar morts ocells majoritàriament 
migradors però també, de vegades, ocells 
residents urbans com el pardal comú i el 
tallarol capnegre. 

a En els últims deu anys, en tota la façana 
litoral de Barcelona s’han comptabilitzat 
un total de 30 espècies d’aus. I tan sols 
a l’octubre del 2013 es van recollir 18 
exemplars morts en un edifici. Fins ara, les 
troballes es produeixen sense realitzar una 
recerca sistemàtica ni recórrer en la seva 
totalitat aquesta façana litoral. 

Diversos ocells víctimes de col·lissions cobtra edificis.
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El 28 de juny de 1985 
es va publicar al Diari 

Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la Llei d’Espais 
Naturals, culminant un 
procés que gairebé es podria 
qualificar d’emergència i 
que havia començat el 1981 
amb la Llei de Protecció dels 
Espais d’Especial Interès 
Natural afectats per activitats 
extractives. Aquesta havia 
continuat amb la protecció 
de la zona volcànica de la 
Garrotxa i del massís del 
Pedraforca (1982), el Cadí-
Moixeró i els aiguamolls de 
l’Empordà (1983), i la vall del 
monestir de Poblet (1984). 

30 ANYS DE LA LLEI D’ESPAIS 
NATURALS, A DEBAT

CENTRALS

La Llei d’Espais Naturals donava, doncs, 
resposta a la demanda de la societat 
catalana de salvaguarda dels espais 
naturals, cosa que es va fer de manera 
dialogada i consensuada entre totes les 
forces polítiques del moment i amb un text 
normatiu tècnicament innovador i avançat, 
fet que encara adquireix més relleu si es 
té en compte la gairebé nul·la experiència 
de l’Administració catalana en matèria de 
protecció de la natura de principis de la 
dècada dels anys 80 del segle passat. 
Cal no oblidar que aquestes primeres ini-
ciatives en la protecció dels espais natu-
rals -que també van ser pioneres a rebre 
el pertinent recurs d’inconstitucionalitat-, 
van ser el detonant que va permetre a la 
resta de Comunitats Autònomes posar en 
marxa polítiques de protecció dels seus 
EN, cosa que ha portat a que actualment 
el 27 % del territori de l’Estat espanyol 
es trobi sota alguna figura de protecció.

Poques modificacions importants
L’única modificació d’una certa importàn-
cia que ha sofert la Llei d’Espais Naturals 
va venir arran de la Llei 12/2006, de 
mesures en matèria de medi ambient, la 
qual hi va introduir les figures de protec-
ció derivades de les directives europees 
sobre els ocells i els hàbitats, i proposava 
determinades millores dels òrgans gestors 
dels EN de protecció especial, les quals 
-cal recordar-ho- encara no s’han dut a 
terme.

Amb l’objectiu de reflexionar sobre el 
camí seguit durant aquests 30 anys i de 
debatre el futur de la protecció dels es-
pais naturals catalans -com a mínim des 
del punt de vista normatiu- diverses insti-
tucions acadèmiques vinculades a la Uni-
versitat de Girona, a la Universitat Rovira 
i Virgili i a l’Institut d’Estudis Catalans, van 
convocar unes jornades que durant el mes 
de juny han permès anar tractant l’ampli 
ventall de temes relacionats amb la pro-
tecció dels espais naturals.
Un debat que fa temps que ja s’havia 
iniciat era si calia revisar la Llei d’Espais 
Naturals per adaptar-la a les necessitats 
actuals o, per contra, dotar-se d’una nova 
llei de biodiversitat i patrimoni natural 
que anés molt més enllà. En certs debats 
també va sorgir una tercera opinió, la 
que recordava que en la situació política 
actual, l’experiència mostra que quan es 
modifica la legislació ambiental s’acaba 
reculant.
S’ha de reconèixer que l’actual Llei d’Es-
pais Naturals continua mantenint aspectes 
de notable utilitat i actualitat i que encara 
n’hi ha alguns que no s’han desenvolupat, 
però també que en altres qüestions ha 
quedat totalment  obsoleta i que l’expe-
riència de més de trenta anys en la gestió 
dels EN reclama la seva actualització.

La futura llei de biodiversitat
Actualitzar la Llei d’Espais Naturals no es 
contradiu, però, amb l’aprovació d’una 

El Pedraforca
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nova llei de biodiversitat i patrimoni na-
tural; ben al contrari, cal situar la con-
servació al nivell de les altres polítiques 
i el concepte de biodiversitat, pel seu 
caràcter complex i holístic, és d’una enor-
me potència. Possiblement una futura llei 
d’aquests tipologia seria el marc ideal 
per actualitzar els dos primers capítols 
de la Llei d’Espais Naturals, els centrats en 
les mesures de protecció de la natura de 
caire més genèric. Però en cap cas podria 
entrar en l’àmbit més detallat que reque-
reix el desenvolupament normatiu en ma-
tèria de protecció dels espais naturals i 
de les espècies protegides i amenaçades.

La necessitat de revisart el model
En la moció del Consell de Protecció de la 
Natura sobre els EN protegits del 2011, 
s’indicaven fins a 18 aspectes de la Llei 
d’Espais Naturals que caldria millorar. No 
cal dir que bona part d’aquests han sorgit 
en els debats que s’han organitzat durant 

les jornades que s’han dut a terme amb 
motiu del trentè aniversari de la Llei.
Està clar que l’actual model de planificació 
dels espais naturals protegits no funciona 
adequadament i que cal revisar-lo. Si 
ni la meitat dels de protecció especial 
tenen el pla especial de protecció del 
medi natural i el paisatge aprovat, és 
que alguna cosa falla; i si, a més, es té en 
compte que alguns d’aquests plans porten 
més de vint anys en redacció, vol dir que 
cal canviar alguna cosa urgentment. 
Sembla, doncs, convenient, simplificar el 
model de planificació i alhora posar un 
major accent en la gestió. 

Regular la gestió, assignatura pendent
L’actual Llei d’Espais Naturals gairebé no 
diu res en relació amb la gestió dels es-
pais naturals protegits, de manera que 
es troba a faltar un desenvolupament 
reglamentari de la llei que estableixi un 
model i unes directrius generals de gestió, 

ja que massa sovint s’ha passat aques-
ta responsabilitat a l’establiment d’uns 
plans especials de protecció -de gestió 
en base a la normativa estatal- que mai 
no es concreten, o que ho fan amb un re-
tard injustificable. 
Tot i això, cal deixar clar que s’ha arribat 
a un punt en que les dificultats en la ges-
tió no se superaran només amb la millora 
de la normativa vigent o amb l’elabora-
ció de nous plans. El problema rau en la 
manca de proporcionalitat entre les fun-
cions atribuïdes als espais naturals pro-
tegits i els recursos disponibles, cosa que 
pot afectar negativament el medi que 
suposadament és objecte de protecció i 
acaba generant un clima de desconfian-
ça dels ciutadans enfront les capacitats 
de l’Administració.

Normativa... i seguiment
La Llei d’Espais Naturals se centra en els 
mecanismes de protecció, però s’oblida 

Amb l’objectiu de reflexionar sobre el camí seguit durant aquests 30 anys i de debatre el futur de la protecció dels espais naturals 
catalans, diverses institucions acadèmiques vinculades a la Universitat de Girona, a la Universitat Rovira i Virgili i a l’Institut 
d’Estudis Catalans, van convocar unes jornades que durant el mes de juny han permès anar tractant l’ampli ventall de temes rela-
cionats amb la protecció dels espais naturals. L’actual Llei d’Espais Naturals manté aspectes de notable utilitat i actualitat, però 
en altres qüestions ha quedat totalment obsoleta i l’experiència en reclama la seva actualització.

Cala Jugadora, 
al Parc Natural del Cap de Creus
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d’establir els de seguiment dels compo-
nents del medi natural objecte de pro-
tecció i  de retre comptes a la societat 
dels resultats que s’obtenen. Dissorta-
dament, aquest és un dèficit comú en la 
majoria de les administracions, ja que 
poques vegades analitzen l’efectivitat 
de les seves polítiques més enllà de les 
consideracions comptables. 
Per ser justos, caldria recordar que a 
l’article 8 de la llei es deia que cada 
any s’havia d’elaborar un informe sobre 
l’estat i l’estratègia de protecció, conser-
vació i millora dels espais naturals, però 
ningú n’ha vist mai cap. Només als pri-
mers anys el departament competent en 
la matèria intentava dissimular-ho amb 
un breu recull d’actuacions en els espais 
protegits que no ha tingut continuïtat.

Delimitació dels espais i participació
Altres millores que es proposen a la Llei 
d’Espais Naturals fan referència a la de-
limitació dels espais naturals protegits i a 
les figures de protecció existents. No no-
més cal simplificar el complicat entramat 
de figures de protecció actuals que pocs 
ciutadans són capaços d’entendre- sinó 
que, a més, caldria obrir a nous agents 

-Administració local i privats- la capa-
citat de protegir i gestionar els espais 
naturals. 
El tema de la participació en la planifi-
cació i la gestió dels EN protegits també 
és totalment absent de la Llei d’Espais 
Naturals, i cadascun ho ha anat resolent 
a la seva manera. 
Ja s’ha comentat amb anterioritat que la 
Llei 12/2006, de mesures en matèria de 
medi ambient, reprenia el tema -només 
als espais naturals protegits adscrits a la 
Generalitat-, però tampoc no s’ha fet res 
al respecte. En una moció del Consell de 
Protecció de la Natura del 2009 relativa 
a la participació de la comunitat cientí-
fica en els organismes relacionats amb 
la conservació de la natura, es constata-
va que la majoria dels representants de 
l’Administració que estan al capdavant 
d’aquests òrgans i dels científics que hi 
participen, consideren que el model ac-
tual no funciona de manera adequada. 
Però es continua igual, gairebé sense 
cap canvi.
Durant els debats generats en les jor-
nades sobre els trenta anys de la Llei 
d’Espais Naturals un dels aspectes en els 
quals hi ha hagut una clara coincidència 

és en considerar el règim disciplinari i 
sancionador inaplicable, cosa que gene-
ra una creixent frustració en els propis 
gestors dels espais naturals protegits, en 
els agents rurals encarregats de la seva 
vigilància i en els usuaris. 

Les espècies protegides, la Ventafocs
Finalment, cal recordar que d’aquí a tres 
anys se celebrarà el trentè aniversari de 
la Llei de Protecció dels Animals i que di-
fícilment es podran celebrar unes jorna-
des com les que han tingut lloc enguany 
sobre la Llei d’Espais Naturals, atès que 
el marc normatiu actual en relació amb 
les espècies protegides i amenaçades és 
antiquat, fragmentari i poc coherent. 
Aquest 2015, una moció del Consell de 
Protecció de la Natura ha tractat la qües-
tió i ha suggerit tot un seguit de propos-
tes per millorar les polítiques de protec-
ció de les espècies. Caldrà veure si la 
nostra Administració en fa cas. 
I és que si les polítiques ambientals sem-
bla que són les que menys interessen a 
tots els diferents governs, la protecció de 
les espècies és la Ventafocs de les polí-
tiques de biodiversitat u Josep Germain 
Fotos: Jordi Cebrian

La Llei d’Espais Naturals se centra en els seus mecanismes de protecció, però s’oblida d’establir els mecanismes de seguiment dels 
components del medi natural objecte de protecció i  de retre comptes a la societat dels resultats que s’obtenen. Dissortadament, 
aquest és un dèficit comú en la majoria de les administracions, ja que poques vegades analitzen l’efectivitat de les seves polítiques 
més enllà de les consideracions comptables. 

D’aquí a tres anys se celebra-
rà el 30 aniversari de la Llei de 
Protecció dels Animals i difícil-
ment es podran celebrar unes 
jornades com les que han tin-
gut lloc enguany sobre la Llei 
d’Espais Naturals, atès que el 
marc normatiu actual en rela-
ció amb les espècies protegides 
i amenaçades és antiquat, frag-
mentari i poc coherent. Si les 
polítiques ambientals són les 
que menys interessen als dife-
rents governs, la protecció de 
les espècies és la Ventafocs de 
les polítiques de biodiversitat.
A la imatge, una perdiu de mar 
Glareola pratincola al delta 
de l’Ebre.

CENTRALS
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El pla del DAAM, al qual fem referència, 
s’inicia a finals del 2010 quan, amb 
l’arribada de CiU al Govern de la 
Generalitat, es reestructura l’Administració 
catalana suprimint el Departament de 
Medi Ambient. En el repartiment de les 
competències del suprimit departament,  
la Direcció General de Medi Natural, i amb 
ella la gestió dels ENPE, és assignada al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), 
al capdavant de la qual es trobava el 
conseller Josep Maria Pelegrí.

Diferència de criteris
Les relacions entre el Departament 
d’Agricultura i els espais naturals de 
protecció especial (ENPE), sovint han estat 
tenses i difícils. Mentre que el Departament 
d’Agricultura sempre ha tendit més a la 
defensa de l’explotació dels recursos 
naturals i de l’aprofitament del territori, 
per sobre de la seva preservació, els espais 
naturals protegits tenen com a objectiu i 
mandat legal la preservació de l’entorn, 
compatibilitzant aquesta preservació 
amb les activitats tradicionals. Ens alguns 
casos concrets, com és el de les reserves 
naturals integrals i del parc nacional, la 
preservació és l’objectiu prioritari.
Aquest posicionament d’enfrontament 
entre el Departament d’Agricultura i els 
ENPE s’ha accentuat des que el conseller 
Pelegrí n’ha estat el seu titular. Sovint s’ha 
convertit en detractor de la presència 
dels ENPE, segons el seu parer per les 
limitacions que la seva existència suposen 

a les expectatives d’explotació dels 
recursos del territori.

Els objectius del pla
Aquest pla persegueix els següents 
objectius:
lBuidar de competències els ENPE.
lEliminar la figura del director de l’espai 
protegit, essent substituït per un càrrec de 
perfil menys tècnic i que actuï segons els 
interessos polítics que marqui el DAAM. 
Aquest càrrec serà nomenat i cessat 
directament pel mateix conseller.
lEliminar els equips tècnics vinculats 
a l’espai protegit que, abans de 
les retallades, havien estat força 
multidisciplinaris amb presència de 
biòlegs, enginyers forestals, educadors 
ambientals, naturalistes,  administratius...
lPosar els ENPE sota el control polític del 
Departament d’Agricultura, i posar al 
capdavant de la seva gestió a personal 
de perfil menys conservacionista i més 
intervencionista, amb especial predilecció 
pel perfil d’enginyer forestal. L’objectiu 
és que la gestió es faci en base a 
criteris d’explotació, en comptes dels de 
conservació.
lEliminar la funció protectora i de 
conservació de l’entorn natural dels ENPE.
lConvertir els ENPE en unes simples taques 
verdes sobre un mapa, amb l’objectiu 
que actuïn de reclam turístic i d’inversions 
d’interès socio econòmic pel territori on 
s’ubiquen els ENPE, però sense cap funció 
de preservació d’aquest territori.
lIncentivar l’explotació dels recursos 

ELS ESPAIS NATURALS D’ESPECIAL 
PROTECCIÓ CATALANS, EN PERILL

Pla del Govern de la Generalitat per desmantellar 
la xarxa d’espais naturals protegits catalans

Aquest article pretén 
ser un resum de 

l’’Informe sobre el pla del 
Govern de la Generalitat 
per desmantellar la 
xarxa d’espais naturals 
protegits catalans. El 
cas particular del Parc 
Natural dels Ports’, 
elaborat pel GEPEC-
EdC, en el que es posa al 
descobert el pla orquestrat 
pel Departament 
d’Agricultura (DAAM) 
per desmantellar l’actual 
xarxa d’espais naturals 
de protecció especial 
(ENPE). 

L’informe complert 
es pot consultar al web 

www.gepec.cat

La Fageda d’en Jordà (foto: Jordi Cebrian)
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naturals dels ENPE, amb 
un especial interès per a 
l’obtenció de fusta dels 
boscos.
Amb aquest objectiu, el DAAM 
i el Govern han pres algunes 
decisions i aprovat algunes 
resolucions que van en la línia 
de possibilitar i facilitar el 
desmantellament. Fem un breu 
repàs de quines han estat les 
seves decisions:

1. Aprovació de la Resolució 
per la qual s’encarrega a 
Forestal Catalana SA la 
mobilització de productes 
forestals que venen de 
l’aprofitament de boscos 
gestionats per la Direcció 
General del Medi Natural i 
Biodiversitat, el 5 de juny de 
2013.
S’obvia de forma premedita-
da que alguns d’aquests bos-
cos es troben afectats per di-
ferents figures de protecció, i 
que molts d’ells són dins els lí-
mits dels ENPE, els quals tenen 
òrgans de gestió amb compe-
tències en matèria de regula-
ció de la gestió dels recursos 
forestals. Mitjançant aquesta 
resolució s’obvien aquestes 
competències i es dóna tot el 
protagonisme i poder de de-
cisió sobre la gestió d’aquests 
boscos públics a Forestal Ca-
talana, mostrant un menyspreu 
envers els ENPE. 
A més, es recuperen alguns 
dels criteris més arcaics i 
allunyats del que es pot consi-
derar una visió global i soste-
nible de la gestió i explotació 
forestal, recuperant els crite-
ris que va establir l’ICONA 
l’any 1975.

2. Control de la figura del 
director d’ENPE. Un dels ob-
jectius d’aquest pla consisteix 
en el control polític de la fi-
gura del director del parc. 
Amb aquest objectiu, al març 
de l’any 2014 es canvien les 
condicions de selecció dels 
directors, passant de ser con-
siderats com un càrrec al que 
s’hi accedeix per concurs es-
pecífic, a ser càrrec de lliure 
designació en el que el Conse-
ller nomena i destitueix als di-
rectors sense haver de donar 
cap justificació. 
A finals del 2014 es fa un pas 
més enllà i s’opta per eliminar 
aquesta figura, substituint-
la per la de gerent-director, 
sense competències en conser-
vació i amb les úniques com-
petències en dinamització so-
cio econòmica del territori on 
s’ubica l’ENPE.

3. Reducció pressupostària 
dels ENPE. Una de les estra-
tègies ha estat la d’ofegar 
econòmicament els ENPE, im-
possibilitant que mantinguin el 
seu normal funcionament i pas-
sant a una situació de simple 
subsistència. De l’any 2010 fins 
al 2014, la reducció pressu-
postaria d’alguns dels espais 
naturals supera el 60%.

3. Nomenament del nou subdi-
rector de biodiversitat i ideòleg 
del desmantellament dels 
ENPE. Un fet destacat en tota 
aquesta estratègia ha estat el 
nomenament, al novembre del 
2014, de Francesc Cano com a 
nou subdirector general de bio 
diversitat. Enginyer forestal de 
formació i professió, ha estat 

La fusta deixada als boscos, un perill evident (foto Duaita Prats)

El DAAM obvia de forma premeditada que alguns dels boscos 
que ha aprovat facil·litar-ne el desmantellament i explotació, 
es troben afectats per diferents figures de protecció, i que molts 
d’ells són dins els límits dels ENPE, els quals tenen òrgans de 
gestió amb competències en matèria de regulació de la gestió 
dels recursos forestals.

Una de les estratègies ha estat la d’ofegar econòmicament 
els ENPE, impossibilitant que mantinguin el seu normal 
funcionament i passant a una situació de simple subsistència. 
De l’any 2010 fins al 2014, la reducció pressupostaria d’alguns 
dels espais naturals supera el 60%.

Parc Natural del Montseny (foto: Jordi Cebrian)
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un enèrgic defensor de l’explotació dels 
boscos vells, de prioritzar l’explotació 
dels boscos públics i la rendibilitat dels 
ENPE envers la seva conservació. Cano 
és un dels ideòlegs del pla de desman-
tellament dels ENPE, i juntament amb el 
Director General de Medi Natural, Anto-
ni Trasobares, son els ideòlegs i executors 
del pla del DAAM.

4. Aprovació del Pla de gestió dels 
espais naturals de protecció especial de 
Catalunya 2015-2020.
Aquest pla és la peça clau i culminant 
en tota l’estratègia de desmantellament 
dels ENPE. Posa les bases del que han 
d’acabar sent els espais naturals de 
protecció especial a Catalunya: espais 
on la conservació no sigui l’eix principal, 
on la gestió es porti seguint criteris 
mercantilistes i d’explotació dels recursos 
naturals, i on se’n exerceixi un control 
polític col•locant al capdavant un gerent 
que substitueixi els actuals directors.

La carta dels directors dels ENPE
És tal l’asfixia i persecució que el 
DAAM ha exercit sobre els ENPE que a 
començament del 2015 ha succeït un fet 
inèdit en els 30 anys d’història d’aquests 
espais: la majoria de directors i directores 
han adreçat una carta al President de la 
Generalitat exposant la greu situació 
d’aquests espais naturals, denunciant 
l’asfixia a que són sotmesos per part del 
DAAM i demanant-li que s’interessi per 
aquest afer. 

El cas del Parc Natural dels Ports
Un dels casos on aquest desmantella-
ment està més avançat és el del Parc 
Natural dels Ports. Aquí el DAAM, 
el 6 de novembre del 2014, amb 
l’aprovació de la instrucció per la qual 
es regula un nou protocol de funcio-
nament relatiu a la gestió forestal a 
l’àmbit de les Terres de l’Ebre, va reti-

rar les competències del parc en matè-
ria forestal. Paral•lelament, el depar-
tament va aprovar el Pla d’activació de 
la Gestió Forestal a les Terres de l’Ebre 
(2015-2020), que preveu explotar 
comercialment la totalitat dels boscos 
d’aquest PN. Amb la retirada de com-
petències del parc s’evita que pugui 
oposar-se als plans del DAAM. 
Així mateix, aprofitant que el passat 
mes d’abril es va jubilar el seu director, 
l’abans citat Paco Cano, autor del pla 
d’explotació intensiva de les imponents 
masses forestals dels Ports, ha assumit 
el càrrec de director en funcions, eli-
minant d’aquesta manera qualsevol es-
cull als plans del DAAM.

Per contentar el lobby de la fusta
Aquí la Generalitat, davant la demanda 
de boscos per part del lobby de la 
fusta per tal d’aprofitar el bon moment 
econòmic actual per a la producció de 
biomassa, lluny de regular aquest sector 
ha decidit posar a disposició del mercat 
alguns dels nostres millors boscos que 
són, justament, els que s’han mantingut 

protegits dins dels nostres parcs naturals. 
Esperem que el treball de denúncia que 
estem fent algunes entitats de defensa 
de la natura, aconsegueixi aturar i 
revertir aquesta lamentable i preocupant 
situació u Xavier Jiménez i Llobera, Biòleg 
i vicepresident del GEPEC-EdC

NOTA: Pocs dies abans de publicar aquest 
article, com a resultat d’una reestructura-
ció del Govern de la Generalitat, el senyor 
Josep Maria Pelegrí ha estat destituït del 
càrrec de Conseller d’Agricultura. A més 
la gestió dels ENPE ha estat traspassada 
al Departament de Territori i Sostenibi-
litat, recollint una de les reivindicacions 
demandades pel GEPEC-EdC. 
Aquest fet pot suposar un canvi en la 
situació i futur dels ENPE. De tota manera 
caldrà, però, estar atents ja que totes 
les instruccions i plans aprovats que han 
estat referenciats en aquests article, hores 
d’ara segueixen vigents.

És tal la persecució que el 
DAAM ha exercit sobre els 
ENPE, que a començament del 
2015 ha succeït un fet inèdit en 
els 30 anys d’història d’aquests 
espais: la majoria de directors i 
directores han adreçat una carta 
al President de la Generalitat 
exposant la greu situació, 
denunciant l’asfixia a que són 
sotmesos per part del DAAM i 
demanant-li que s’interessi per 
aquest afer. 
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Per Duaita Prats

Antic membre de la Delegació Diocesana d’Escoltisme de Barcelona i també directiu del Centre Excursionista de Catalunya, 
Jordi Bonet i Armengol passarà a la història per les seves funcions durant gairebé mig segle a la junta constructora de 

la Sagrada Família, del qual durant 25 anys (de 1987 a 2012), n’ha estat l’Arquitecte Director. Per aquest motiu considero un 
privilegi entrevistar l’home que ha liderat i encara participa del projecte viu d’Antoni Gaudí, que no és poca cosa quan parlem 
del monument més emblemàtic de Barcelona i probablement del nostre país. 
Qüestionat per alguns, venerat per altres, admirat per la majoria, el Temple, com en diuen ells simplement, és un cant a 
la Vida, la Natura i la Fe, en majúscules i en minúscules. I qui això escriu, creu que potser sigui el major i més mediàtic 
manifest ecologista mai escrit.

Com es viu des de dins treballar capbussat 
en el projecte d’un geni? No em dirà que 
és una feina més… Tots n’estem contents i 
ens estimen aquest gran monument que és 
el Temple, i no parlo només dels tècnics i els 
escultors que hi participem.

Vostè va ser-ne Arquitecte Director i ara 
n’és Arquitecte Emèrit i divulgador, però 
la seva relació amb la Sagrada Família 
ve de molt abans. Per descomptat no vaig 
conèixer personalment Gaudí perquè només 
tenia un any quan va morir, però el meu 
pare, Lluís Bonet i Garí, que havia après a 
fer d’arquitecte amb el nostre parent Josep 
Puig i Cadafalch, sí l’havia tractat. El mestre 
va comptar amb ell pel que anomenava 
la ‘nova arquitectura’ dels vidriats. Li deia 
que havia de ser ‘viva’ a través del color 
i el moviment. Aquestes eren les bases de 
Gaudí, junt amb l’observació de la natura. 
Havia estat un nen malaltís i allà al poble 
es passava les estones fixant-se en els 
detalls dels vegetals i demés. 

En parlava a casa, el pare de vostè, de 
Gaudí? I tant! L’admirava i el venerava. Les 
dues coses. Era conscient que havia estat 
un geni. La coneixença venia de quan el 
meu pare era estudiant d’arquitectura. De 
fet, el darrer dibuix fet per Gaudí que es 
conserva és un croquis que va fer quan 
el pare, que era arquitecte municipal de 
Castellterçol, li comentà que havia rebut 
l’encàrrec d’un monument a Prat de la Riba. 
Gaudí agafà paper i llapis tot dient: “Jo el 
faria així”. Ara és al Museu.

Llavors ja treballava en el projecte de la 
Sagrada Família. Feia anys! L’havia aga-
fat el 1883 per l’encàrrec de l’Associació 
de Devots de Sant Josep de continuar el 
projecte de Francisco de Paula del Villar al 
llavors encara municipi de Sant Martí de 
Provençals. D’entrada els hi planteja unes 
millores importants i molt encertades en 
llum natural i racionalitat, i es guanya la 
seva confiança. Després arriba una apor-
tació anònima crucial de 750.000 pessetes 
or, un dineral, i els josefins decideixen enca-
rregar-li un avantprojecte monumental on 
ell proposa passar d’un sol cimbori a divuit. 
Tot amb un aire neogòtic i no exactament 
el que estem fent ara, però en planta, sí.

I doncs, en base a què s’està modificant 
la construcció? No, la paraula no és 
aquesta, és ‘completant’. Ell d’entrada fa 
una jugada molt intel•ligent i proposa als 
promotors que, en comptes de treballar 
per filades horitzontals, aixequin una de les 
façanes verticals per que la generació del 
moment podés veure alguna cosa acabada 
i servís d’estímul per continuar. Tenia molta 
fe en aquest país i la seva gent! 

D’això se’n diu visió de futur. Sí! Doncs 
li accepten l’avantprojecte i aixequen 
la façana del Naixement, que no veu 
acabada pel malaurat accident de 
tramvia. Per cert, que actua condicionat 
en la situació de les façanes per haver 
de continuar sobre l’obra anterior. No les 
hauria orientat així... Però seguim. Aporta 
novetats rellevants, resultat de l’observació 

de la natura, i també i molt important, 
influït pel seu professor de geometria 
a l’Escola d’Arquitectura. En Rovira li 
explicà la curvatura, els hiperboloides, els 
paraboloides i els helicoides.

Són les formes que el caracteritzen. A 
Gaudí li devien fascinar i se li va acudir 
aplicar-les a l’arquitectura. Va ser el primer. 
També fou influent el professor que els hi 
ensenyà el valor de construir emprant la 
mínima energia necessària. Ell usa aquests 
coneixements d’eficiència amb el seu sentit 
comú i els resultats que veiem, tan senzills i 
encertats que sembla mentida que ningú hi 
hagués pensat abans.

Originalitat, bellesa i resistència. Com a 
la natura. D’ella en replica una caracte-
rística: l’absència de discontinuïtats. No les 
trobarem en els arbres, el animals o l’ésser 
humà. Són la seva gran aportació, a més 
de la llum i el color. El moviment és una con-
seqüència de les seves formes.

I converteix la columna salomònica en la 
meritòria columna Gaudí. La considero i és 
una obra mestre. El Temple n’és ple. És el 
producte de la intersecció de dues columnes 
salomòniques que giren helicoïdalment 
sobre sí mateixes, cadascuna en sentit 
contrari de l’altra. Fent aquesta operació 
de manera controlada aconsegueix que 
una base poligonal com pot ser un triangle, 
un quadrat, un pentàgon, etc., acabi en un 
cercle a l’altre extrem sense passar per 
cap discontinuïtat. 
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Un altre element és aquest trencadís tant característic. Hi arriba 
per una via ben curiosa. Resulta que els fabricants de rajoles de 
colors acumulaven restes del que se’ls trencava. Ell té la pensada 
de reutilitzar el que anava a la runa per crear una cosa bonica i 
aplicar-la a la construcció. I els recicla! Consti que res de tot això 
partia de la improvisació, sinó de la reflexió. En arquitectura no 
ens la podem permetre.

També va ser bàsic el suport humà que mai li faltà. Va tenir la 
sort de comptar amb dos ajuts cabdals: el d’Eusebi Güell, i el del 
poble. La gent l’adorava i tots aquests anys el projecte s’ha pogut 
seguir, malgrat els entrebancs, gràcies a la voluntat de tantes i 
tantes persones. Sinó, ens hauríem aturat a la primera façana.

És el que el sector crític afirma que s’hauria d’haver fet. Però és 
que Gaudí deixa les coses preparades de tal forma que es pogués 
continuar! Tota la Sagrada Família està clarament modulada, i 
cada element és fet amb mesures i lleis geomètriques senzillíssimes 
inventades per ell. Això és el que hem anat portant a la pràctica.

De quina manera? Ell demanava als seus successors ser fidels a 
les seves idees. I ho hem procurat, interpretant-les amb la màxima 
honestedat. A més, estan molt clares i recollides el 1929 en un 
magnífic llibre, El Temple de la Sagrada Família, de l’arquitecte Isidre 
Puig Boada, deixeble de Gaudí i estudiós de la seva obra que 
participà en la direcció de les obres de 1950 a 1974. Allà veus 
ben bé perquè es serveix d’unes formes que ja existeixen en el 
món natural. Les coses importants estan escrites. Nosaltres no hem 
inventat res. Els programes informàtics simplement ens han ajudat a 
anar més de pressa. Cert que les columnes i les estructures corbes 
del sostre de la nau les hem pogudes tallar més de pressa gràcies 
a la informàtica, però han calgut quatre anys d’investigació prèvia!

Ara avancen ràpidament i es diu que l’acabaran el 2026. Això 
està per veure. Tant de bo. Cada cop som més amunt i costa més 
temps i esforços pujar i baixar. Calma, no caiguem en simplismes.

No sé si ho considerarà també la meva impressió que la 
Sagrada Família, més enllà de ser un cant a la natura, és el 
manifest ecologista d’un arquitecte. Admetria aquest propòsit 
de Gaudí? Doncs li puc comentar que ell era excursionista i 
membre del CEC, que ja significa alguna cosa. I que va dir: “Les 
naus del Temple seran com un bosc, i en un bosc la llum entra per 
dalt”. També que quan hi aplica els elements arriba al nivell de 
detall que la tortuga que hi ha a la banda de mar, és de mar, 
i la de costat de muntanya, és de terra. Agafa les floretes del 
camp i les passa a mida descomunal. Però crec que el seu objectiu 
principal es refereix a divulgar la paraula de Jesucrist, que és 
estimar fins i tot a l’enemic. La natura òbviament també pot ser-ho. 

Llavors seria fonamentalment un missatge religiós. És que 
quan vol reproduir la natura a escala i llenguatge arquitectònic, 
ho fa per ajudar-nos a través de la seva contemplació a estimar 
als altres seguint les paraules de Jesús. Gaudí ens vol recordar 
que hem de respectar-nos, i això per descomptat inclou l’entorn, 
perquè tot és obra de Déu. Era molt creient. Miri només els noms 
de les façanes -Naixement, Passió, Glòria-, de les set portes que 
són els set sagraments, de cadascuna de les torres, de tanta 
simbologia religiosa que trobem en el Temple.

Finalment, i vostè, quina relació personal hi té amb la natura? 
Segueixo fent sortides. Diumenge vaig pujar als estanys de Guils, 
quatre hores de caminada. Em meravella la visió de l’infinit, del cel i 
el mar, aparentment tan uniformes, però sempre, sempre diferents. 
No hi ha dues postes de sol iguals, ni dos horitzons idèntics... u

QUESTIONARI BREU
NOM COMPLET: Jordi Bonet i Armengol  LLOC DE NAIXEMENT: Barcelona  
ARA VIU A: Barcelona  UN BONIC RECORD D’INFANTESA: la nit de Reis 
que em van dur un tren elèctric  EL PROJECTE QUE MÉS L’ENGRESCA: 
que es pogués fer realitat el monument a Torres i Bages. L’he analitzat 
molt! Són múltiples i divisors del mòdul de Gaudí de 7,5 m.  LA SOLUCIÒ 
ARQUITECTÒNICA DE GAUDÍ QUE MÉS ADMIRA: la columna Gaudí  L’INDRET 
NATURAL DE REFERÈNCIA: la vista des del Puig Llançada  EL MÉS BELL 
ELEMENT DE LA SAGRADA FAMÍLIA: els preciosos remats dels cimboris

“A la part de llevant, místic exemple, com una flor gegant, floreix un Temple, 
meravellat d’haver nascut ací…”. Amb 90 anys molt viscuts i la ment tan clara 
com la seva determinació, Jordi Bonet es complau en recitar Joan Maragall amb 
una memòria envejable.

“A la Sagrada Família hi ha tantes coses providencials! Com quan amb en Subirachs 
en la seva primera pedra per esculpir vam descobrir-hi un enorme fòssil de margalló, 
la planta que utilitzà Gaudí de model per a les reixes de la casa Vicenç”, explica 
mentre assenyala la maqueta d’una obra pròpia, l’església de Sant Medir a Sants.

lDe la natura en replica una característica: l’absència de 
discontinuïtats. No les trobarem en els arbres, el animals 
o l’ésser humà. Són la seva gran aportació, a més de la 
llum i el color. 

lAl trencadís hi arriba d’una manera ben curiosa. Té 
la pensada de reutilitzar el que els fabricants de rajoles 
duen a la runa per crear una cosa bonica i aplicar-la a la 
construcció. I els recicla! 
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ARRASSANT ELS BOSCOS DE L’ANELLA VERDA 
DE TARRAGONA
L’Associació Mediambiental La Sínia ens informa que en aquests da-
rrers mesos s’han iniciat els ‘aprofitaments forestals’ als boscos de 
l’Anella verda de Tarragona i d’altres municipis del Baix Gaià com 
el Catllar o la Riera de Gaià. L’objectiu era la millora de la massa 
forestal, reduir el risc d’incendis i obtenir biomassa, però la manca 
de protecció legal dels boscos i el fet de ser de propietat privada 
han donat peu a un abús de l’empresa que ho duia a terme, tallant 
més arbres i de major diàmetre dels autoritzats pel Departament 
d’Agricultura i Medi Natural. També han fet malbé camins històrics i 
n’han obert de nous, més amples, per a la seva maquinària pesada. 
L´únic criteri ha estat doncs l’econòmic, i per tant no s’ha fet el bui-
dat correcte per evitar incendis, més aviat el contrari: han deixat 
el sotabosc ple de branques petites altament inflamables. La bio-
massa obtinguda tampoc no beneficia el territori, ja que s’està 
exportant tota a Itàlia perquè allà està subvencionada. 
Davant d’aquests terribles fets, diferents associacions ecologistes i 
d’altres àmbits es van mobilitzar per intentar aturar aquesta tala in-
discriminada. El resultat ha estat el compromís de que siguin els tèc-
nics de la Generalitat els qui marquin un per un els abres que poden 
ser tallats, amb criteris de sostenibilitat i millora dels boscos, com es 
fa en els aprofitaments de forests públiques. Tanmateix, cal seguir 
pressionant als ajuntaments perquè duguin a terme Plans Forestals 
que garanteixin la qualitat i correcta explotació dels boscos u

ENCÍCLICA PAPAL ECOLOGISTA
Sulla cura della casa comune - Laudato Si’, un text valent i 
transgressor i fins i tot incòmode per a molts, però que no dub-
tem en qualificar de molt important, equiparable a d’altres 
que han esdevingut documents referents mediambientals, com 
pot ser el nostre Natura ús o Abús, o The Origin of Species, 
per exemple. Un escrit que va més enllà del que esperàvem 
trobar en un document eclesial. 
Tot i que, tractant-se de Jorge-Mario Bergoglio, Francisco 
Papa, era de preveure que no es quedaria pas en un gest 
simbòlic més dels molts que ja ha fet fins ara, però que de-
mostren que no solament s’ho creu, sinó que actua amb un 
profund coneixement dels problemes ambientals globals. En 
ser el primer cap de l’sglèsia provinent ‘del Sur’ els ha pogut 
veure, i viure’ls ben a prop dels més febles i pobres, que són 
els que pateixen ja més directament les conseqüències dels 
estralls ecològics a tants nivells. 
No és possible resumir en tan poc espai un document tan dens, 
però és recomanable la seva lectura i també la dels molts 
comentaristes de totes les tendències, que ja ho han fet i que 
sens dubte ho faran. Tant de bo que la Conferència de la ONU 
Sobre el Canvi Climàtic de nov/des. 2015 a Paris, en prengui 
bona nota i actuï en conseqüènciau

MONT-REBEI, DE NOU SALVAT!
A principis d’abril, just finalitzant el període de presentació 
d’al•legacions i que el Departament de Territori i Sostenibilitat 
manifestés la seva discrepància amb l’a ixecament d’una pre-
sa al congost de Mont-rebei, l’elèctrica Endesa es tirava enre-
re amb el projecte de construcció d’un mur de 33 m d’alçada 
al riu Noguera Ribagorçana, afirmant que “mai farem una 
central hidroelèctrica ni una presa a Mont-rebei si ens trobem 
amb l’oposició política i social del territori”. Cal dir que abans 
havien rebut força al•legacions i també havien pogut veure 
com desenes de milers de persones visitaven, en pocs dies, el 
web de la Plataforma Salvem Mont-rebei, on, entre d’altres 
coses, convidaven a la gent a “desconnectar-se” de la com-
panyia elèctrica.u

ENTRA EN VIGOR EL NOU CODI PENAL
L’1de juliol ha entrat en vigor el Codi Penal profundament revisat. 
En temes ambientals també ha patit una severa reforma no del 
tot dolenta atès que, en algun cas, es corregeix algun nyap de 
la versió anterior. Nogensmenys, s’abaixen les penes als delictes 
més clàssics: el ‘delicte ecològic’ del 325 té menys pena, així com 
el de flora (332) i fauna protegida (334). Ja no són delictes de 
fauna o flora ‘amenaçada’, sinó ‘protegida’, cosa que amplia 
l’espectre de possibles conductes punibles i justificaria la dulcifi-
cació de les penes. Per contra, queda impune fer malbé les plan-
tes protegides (332) si es desgavella “una quantitat insignificant 
d’exemplars i no té conseqüències rellevants per a l’espècie”. En 
tots aquests casos es busca que als processats (sempre que no 
tinguin agreujants) només els pugui caure una pena màxima de 2 
anys, per no ingressar a la presó. No sigui que vagi a la ‘trena’ 
algú per matar quatre bitxos o per embrutar un riu!
També empitjora l’obligació d’enderroc de les edificacions 
que consumin els delictes urbanístics (319.3). A banda d’haver 
de ser ‘motivat’ pel jutge, cal que compti amb el vistiplau de 
l’Administració. Per tant, de facto, costarà molt enderrocar edifi-
cacions delictives...
Han suprimit l’art. 328, que contenia un delicte estrambòtic 
d’abocadors de residus, i en el seu lloc n’han afegit un d’igualment 
rar en matèria de tràfic i manipulació de residus sense permís 
(326 i 326 bis).  L’art. 328 parla ara només de la responsabilitat 
de les persones jurídiques.
Com el president de Govern (espanyol) és gallec, ara és delictiu 
marisquear sense permís... (art. 335.2). I en els incendis forestals sí 
que s’ha incrementat una mica la pena (353), quan aquests siguin 
especialment greus: de 3 a 6 anys de presó. 
Els articles reformats són els 319.3, 323, 325, 326, 326 bis, 327, 
328, 332, 334, 335, 337, 345, 346.1.2, 353 i s’afegeix un 337 
bis i un 358 bis u 

BARCELONA DIU ‘NO’ ALS JOCS D’HIVERN
DEPANA aplaudeix la decisió del consistori de Barcelona de 
renunciar a la candidatura de Barcelona per als Jocs Olímpics 
d’Hivern de l’any 2026, en la que ha estat una de les primeres 
mesures preses per l’equip de BCN en Comú. Sempre ho hem 
vist com un projecte poc raonable i potencialment destructiu 
per als Pirineus. Els gruixos de neu, molt variables, acostumen 
a ser minsos i les actuacions, com ara la instal•lació de canons 
de neu artificial, tenen un impacte molt sever sobre un ecosis-
tema tan fràgil. 
D’altra banda, Barcelona és una ciutat netament mediterrà-
nia, amb una ínfima tradició en moltes de les disciplines espor-
tives que conformen els Jocs d’Hivern. La iniciativa de l’alcalde 
de Lleida de presentar aquesta ciutat com a relleu per reim-
pulsar aquest projecte, en col•laboració amb ajuntaments de 
l’Aragó com Jaca, ens sembla una reacció a la desesperada 
per tal d’acontentar a determinats sectors econòmics. Tots ens 
estimen els Pirineus i l’aposta de més futur és la que demana 
preservar-los al màxim  u

ANY RÈCORD DE FALCÓ CAMA-ROIG!
El falcó cama-roig Falco vespertinus, és una espècie de falcó més 
petita que el xoriguer comú, gris el mascle i taronja i gris la 
femella. Migrador regular i escàs a Catalunya, se’l veu princi-
palment en el període prenupcial a les terres de Lleida i a la 
plana empordanesa, entre finals d’abril i inicis de juny i segons la 
meteorologia de l’any. 
Els individus observats són habitualment grups petits, formats com 
a molt per una desena d’exemplars. Aquest any, però, s’ha batut 
el rècord històric amb un estol de 105 exemplars a la plana de 
Lleida i diversos de desenes d’individus arreu del territori. En una 
zona de la plana lleidatana, en no més d’un quilòmetre lineal, es 
van arribar a comptar fins a 229 ocells! u
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ACTIVITATS del 2n trimestre

Poquets, només 8 persones i un gosset, 
vam participar el dissabte 18 d’abril 

en l’interessant ruta circular al cor de la 
serra del Catllaràs, tot passant per sant 
Romà de la Clusa, a la qual se’ns va 
afegir -més endavant- un espontani que 
tot seguit us explicarem. 
Paisatge de boscos de pi roig, on ens 
vam trobar amb les primeres floracions 
a la solana: argelagues, astràgals, 
desferracavalls i un altra lleguminosa molt 
preuada per als botànics a causa de la 
seva raresa, el gavó rotundifoli, del qual 
vam copsar els seus detalls amb la lupa: 
els pèls glandulosos que vesteixen llurs 
tiges i pecíols, les flors roses i blanques de 
l’única mata que ja vam trobar florida.
Vam gaudir de l’observació de voltors, un 
xoriguer i una àguila marcenca creuant el 
cel lliure de núvols. Més endavant, el camí 
s’enlairava per sobre de l’espectacular 
engorjat del pas de l’Escalell: fondals 
humits amb faig, cingles imponents de 
roca de conglomerat on hi troben refugi 
les plantes rupícoles, com la corona de 
rei o l’orella d’os, per donar pas a una 
vall oberta de prats ufanosos al Clot, on 
hi pastura el bestiar i on hi llueixen les 
primeres pastorelles Gentiana verna. 
Tot arribant al minúscul llogaret de la 
Clusa, amb el refugi obert tot l’any i la 
senzilla però elegant ermita romànica 
de sant Romà, ens va cridar l’atenció la 
presència d’un jove cabirol que pasturava 
tranquil a la vora del camí. De seguida 
vam comprovar que havia perdut la por 

a l’home i que ens deixava apropar i 
fins i tot acaronar-lo com a una mascota. 
Només els gossos el van fer fugir, però 
no gaire lluny. Està ben clar que el futur 
d’aquesta pobra bestiola és més aviat 
fosc si persisteix en aquesta actitud i és 
per això que vam tractar de fer-lo fugir. 

Perdre la innocència
L’animal, ans al contrari, se’ns va afegir 
quan resseguíem la ruta vers Castell de 
l’Areny. Tots els intents per allunyar-lo van 
fracassar i es diria que se sentia com un 
integrant més de la nostra expedició. Un 
cop arribats al nostre destí, però, i amb el 
cabirol tancant el grup, de cop i volta va 
aparèixer un individu corrent enfurismat 
proclamant tot cridant “¡Es mío, es mío!”. 
Es va llençar sobre l’animaló i, amb 
inusitada violència, se’l va voler carregar 
al damunt. De seguida ens van quedar 
clares les seves intencions i tot el grup el 
vam escridassar perquè el deixés lliure. 
Intimidat, es va veure forçat a alliberar-
lo i el pobre va fugir, per primer cop, en 
estampida boscos amunt. Paradoxes de la 
vida, potser l’actitud violenta del colèric 
vilatà hagi esdevingut una lliçó que li pot 
salvar la vida a l’innocent cabirol. 
La segona part de la sortida va ser la 
visita de la mina de petroli de Riutort, 
prop de Guardiola, un descobriment 
fascinant. 
El mateix dia, el nostre company David 
Rodès va guiar una curta expedició 
a Gallifa, al voltant del santuari de 

 
 

Un jove cabirol despistat, la 
flora rupícola de Montserrat i les 
espectaculars floracions pirinenques 
a la capçalera del Ter, protagonistes 
de les activitats de DEPANA entre 
abril i juliol.

Al cor de la serra de 
Catllaràs, vam gaudir de 

l’observació de voltors, 
un xoriguer i una àguila 
marcenca creuant el cel 

lliure de núvols. 
Més endavant, el camí 

s’enlairava per sobre de 
l’espectacular engorjat 

del pas de l’Escalell: 
fondals humits amb faig, 

cingles imponents de roca 
de conglomerat on hi 

troben refugi les plantes 
rupícoles, com la corona 

de rei o l’orella d’os, 
per donar pas a una vall 
oberta de prats ufanosos 
al Clot, on hi pastura el 

bestiar i on hi llueixen 
les primeres pastorelles 

Gentiana verna. 

Foto: Jordi Cebrian
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l’Ecologia, per conèixer el cant dels ocells. 
L’endemà, només 4 esforçats voluntaris 
van participar en l’activitat forestal a 
Sant Pere Màrtir, Collserola, on es van fer 
actuacions de millora forestal.

Terra... i mar
DEPANA va tenir presència a la Fira de 
la Terra que, any rere any, se celebra al 
parc de la Ciutadella de Barcelona. Es 
van recollir moltes signatures en suport 
de la campanya per protegir els ocells 
fringíl•lids. 
El mateix dissabte 25 d’abril, es va poder 
sortir a la mar, una activitat que havia 
estat posposada a causa del mal temps. 
Aquest cop amb el cel serè, tanmateix 
la mar de fons provocà que no pocs 
participants acabessin ben marejats. 
No va sortir cap cetaci però, al cap i a la 
fi, va resultar una ruta molt interessant pels 
ocells marins: dos frarets, tres mascarells, 
fins a vuit ocells de tempesta, una desena 
llarga de baldrigues mediterrànies i poc 
més de baldrigues cendroses. 

Una planta sense vertígen a Montserrat
El dissabte 16 de maig vam fer una 
meticulosa exploració botànica a 
l’emblemàtica muntanya de Montserrat, 
pel sector occidental, les Agulles i el Coll 
del Port. Hi vam trobar molta i molta 
gent, ja ho dèiem a l’anterior Agró, 
excursionistes, escaladors, “runners” i 
també naturalistes com nosaltres, els 15 
expedicionaris de DEPANA que, de fet, 
engruixim aquesta hiperfreqüentació del 
massís. 
Tanmateix, la nostra marxa va ser 
reposada, anàvem aturant-nos cada 
pocs centenars de metres per analitzar 
la vegetació d’una muntanya que, per 
si sola, suma un terç o més de totes les 
espècies de flora vascular del Principat. 
Les explicacions del nostre guia, en 

Romà, ens van ajudar a interpretar el 
paisatge: les brolles de romaní i estepa 
de l’inici de la ruta, l’alzinar impenetrable 
amb marfull o amb boix més amunt, les 
guarderies de plançons de blades al 
llit del bosc, la presència isolada d’uns 
quants teixos als fondals, la flora de les 
codines, colonitzades per crespinells i pel 
medicinal i aromàtic te de roca, o bé els 
comentaris que suscita una planta robusta 
i al•lucinògena, la belladona, amb les 
seves boniques flors acampanades. 
Van ser, però, les plantes rupícoles les 
que van merèixer la màxima atenció, la 
preciosa orella d’os, el xuclamel de roca 
o l’endèmica corona de reina Saxifraga 
catalaunica, arrapada a la verticalitat 
esfereïdora de la roca de conglomerat, 
una planta sense vertigen. 

Ocells i més ocells
L’endemà els protagonistes van ser 
els ocells i els seus cants. Un grup molt 
entusiasta i engrescat, format per 8 adults 
i 2 nens, vam seguir una ruta al llarg del 
torrent de la Betzuca, a Sant Quirze del 
Vallès, per veure i sentir els ocells en una 
jornada força càlida però agradable.
D‘ocells, certament, en vam veure i sentir 
un munt, fins a 40 espècies, de les quals 
cal destacar l’oriol -que va provocar molta 
expectació-, els tallarols, la boscarla de 
canyar, la bosqueta, els cargolets, els 
rossinyols o el picot garser petit que es va 
poder escoltar al bosc de ribera. 

Accions forestals
El 31 de maig, l’activitat forestal a 
Collserola només va aplegar a una 
desena de participants que van treballar 
de valent amb l’arrencada de canya i 
Phytolacca a més del refermament  de 
plantacions de bosc de ribera fetes en 
anys precedents.
El dissabte 6 de juny es va fer una acció 

A Montserrat, amb Romà 
Rigol observàrem les brolles 
de romaní i estepa, l’alzinar 
impenetrable amb marfull o amb 
boix més amunt, les guarderies 
de plançons de blades al llit 
del bosc... i una planta robusta 
i al•lucinògena, la belladona, 
amb les seves boniques flors 
acampanades. 
Van ser, però, les plantes 
rupícoles les que van merèixer 
la màxima atenció: la preciosa 
orella d’os, el xuclamel de roca 
o l’endèmica corona de reina 
Saxifraga catalaunica, arrapada 
a la verticalitat esfereïdora de la 
roca de conglomerat.

A Sant Quirze del Vallès, d‘ocells 
en vam veure i sentir un munt, 
fins a 40 espècies, de les quals 
cal destacar l’oriol -que va 
provocar molta expectació-, els 
tallarols, la boscarla de canyar, 
la bosqueta, els cargolets, els 
rossinyols, o el picot garser petit 
que es va poder escoltar al bosc 
de ribera. 

Explicacions sobre el comportament d’orenetes i falciots (foto: Neus Fígols)Corona de reina Saxifraga catalaunica (foto: Jordi Cebrian)
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>>>de millora forestal a la zona de la Font del Gat. A 
l’endemà, 22 persones van participar a la sortida -de 
caire familiar- a Sant Quirze de Vallès, coorganitzat 
per Sant Quirze del Vallès Natura i DEPANA, per 
observar i comentar els hàbits de vida dels falciots i les 
orenetes. Les joves orenetes, nascudes setmanes abans, 
ja es refeien de la forta calor tot reposant a l’ombra 
dels arbrets propers als nius on van obrir els ulls per 
primer cop.

El Delta nocturn
El divendres 12, amb una bona participació, es va 
fer una sortida crepuscular i nocturna al delta del 
Llobregat,  per mirar de veure i escoltar bestioles 
nocturnes. Malauradament, però, no hi va haver massa 
sort i potser no es va triar el millor espai per aconseguir 
bons resultats. Va aparèixer un martinet de nit volant, 
silenciós i majestuós, i es va fer sentir el crit melancòlic 
d’un xot solitari prop de la pineda. 

Camins vius i banys fluvials
El cap de setmana de 27 i 28 d’aquest mateix mes, 
un any més, es va portar a terme la caminada pels 
“Camins Vius” del Pirineu amb una exploració de la 
zona de Malpàs, prop de Pont de Suert, el primer 
dia, i per la Vall de Boí l’endemà. La forta calor de la 
jornada es va poder apaivagar amb delerosos banys 
fluvials. I a la nit es va poder seguir la tradició de la 
baixada de les torxes enceses al poble de Barruera.

Esclat floral a Ull de Ter
Com a activitat final del trimestre, el dissabte 4 de 
juliol, els 12 participants de la Passejada botànica 
a Ull de Ter van gaudir d’una profitosa expedició, 
guiada per qui escriu aquestes línies, per conèixer la 
formidable flora pirinenca. Mentre terres avall la calor 
aclaparava a tothom amb una humitat xafogosa, aquí 
a l’alta muntanya vàrem gaudir d’unes temperatures 
suaus, encara que amb molt de sol, una excepcionalitat 
en un espai on són tan freqüents les tempestes d’estiu. 
De plantes florides em vam trobar a cabassos: 
violes d’aigua, cardamines amargants, tores blaves 
i pirinenques, gencianes i saxífragues de diverses 
espècies, pulsatil•les i veròniques, plantes de congesteres 
com la sibàldia i la salenca herbàcia o bé de carenes 
ventejades com l’espectacular drias, les minuàrties 
i les arenàries, i plantes de tartera com l’endèmica 
herba blanca Senecio leucophyllus o la valuosa rosella 
alpina Papaver suaveolens, una troballa que fou molt 
celebrada. 
I mentre una part del grup es va decidir a coronar 
el pic de Bastiments, amb una enfilada de més d’una 
hora d’ascens suau però constant, la resta, tot avançant 
pel vessant de ponent, vam ser recompensats amb les 
còmodes observacions d’un grup d’isards, que ens van 
passar a tocar, i un trencalòs volant sobre les carenes 
rocalloses. Com a detall final, de baixada, un petit 
afegitó per poder admirar la planta més emblemàtica 
dels Pirineus, símbol del parc on ens trobavem, Les 
Capçaleres del Ter i el Freser, la imatge de la qual 
il•lumina la portada d’aquesta revista, el sublim 
marcòlic groc Lilium pyrenaicum u Jordi Cebrian

Al Coll de la Marrana, sacsejats pel vent (foto: Jordi Cebrian)

Fotografiant el Lillium Pyrenaicum, qual estrella del rock (foto: Jordi Cebrian)

Un moment de repós a la Vall de Boí (foto: Albert Molero)

Com a detall final un petit afegitó per poder 
admirar la planta més emblemàtica dels 
Pirineus, símbol del parc on ens trobavem, 
les Capçaleres del Ter i el Freser: el sublim 
marcòlic groc Lilium pyrenaicum.
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AGROMANÍACS

EL WEB

EL LLIBRE

L’exitosa col·lecció de guies de natura 
de butxaca dels parcs naturals de Ca-
talunya, de l’editorial Brau, s’ha ampliat 
recentment amb aquest nou títol publicat 
en català, castellà, an-
glès i francès. Fins ara, 
totes les guies publica-
des estaven dedica-
des a un parc natural 
concret. Aquesta és la 
primera, però, dedi-
cada a un espai marí 
específicament, el mar 
Mediterrani. En aquest 
volum (144 pàg.) tro-
bem la presentació 
habitual de continguts: 
uns primers capítols 
fan una breu intro-
ducció geogràfica al 
mar Mediterrani i en 
citen els punts calents 
de biodiversitat. Tot 
seguit trobem unes infografies dels dife-
rents ambients naturals amb les espècies 
més representatives. Després d’uns con-
sells sobre com observar fauna i flora, 
il·lustrats amb més de 800 espècies, els 
quals constitueixen el gruix de la guia: 
mamífers i tortugues marines, ocells, tau-
rons, peixos, tunicats (ascidies), equino-

derms (p. ex. estrelles i eriçons de mar), 
briozous, crustacis, poliquets (cucs), mol-
luscos (p. ex. cargolins, llimacs de mar, 
petxines, pops), cnidaris (p. ex. coralls, 

gorgònies, anemones 
i meduses), esponges, 
fanerògames marines 
(com la posidònia) i 
algues (verdes, bru-
nes i roges). Per a ca-
dascuna de les espè-
cies il·lustrades se’ns 
descriuen els trets 
essencials, a més de 
la freqüència d’ob-
servació, fenologia, 
profunditat i hàbitat. 
Els textos són d’Enric 
Ballesteros, reputat 
doctor en Biologia i 
especialista en ocea-
nografia i autor i col-
laborador de molts 

llibres i articles científics sobre el tema. 
Les il·lustracions de Toni Llobet no reque-
reixen presentació, essent el dibuixant 
habitual en aquesta col·lecció, a més 
d’haver aparegut en nombroses publi-
cacions d’espais naturals protegits i el 
monumental Handbook of the Mammals 
of the World u

Fauna i flora de la mar Mediterrània
 
Autor: E. Ballesteros i T. Llobet   Editorial Brau (2015)

www.scot.cat

per Toni Aparicio

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) és una filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans que té, com a objectius principals, la recerca d’aspectes teòrics de l’ordena-
ció territorial, el foment de l’estudi de l’estructura territorial i el debat i la divulgació de 
publicacions. La informació que podem trobar se’ns presenta de tres maneres: notícies, 
publicacions i fòrum de debats. Per exemple, recentment s’ha celebrat una jornada so-
bre els aspectes jurídics de la Llei d’Espais Naturals, s’ha col·laborat en un debat sobre 
polítiques de paisatge o s’ha impartit un curs sobre ètica i natura a Poblet. 
Pel que fa a publicacions, la SCOT redacta, cada any i des del 2003, un anuari 
que es pot consultar i descarregar en pdf. Cadascun d’aquests anuaris constitueix un 
autèntic patracol de temes d’ordenació territorial que han estat presents en el decurs 
de l’any a Catalunya, escrits amb profunditat i rigor i sovint relacionats amb espais 
que han sofert o pateixen agressions ambientals: plans d’ordenació municipals, zones 
protegides, ampliació de pistes d’esquí, quart cinturó,  Línia 9 del Metro i un llarguíssim 
etcètera. Constitueixen, per tant, una molt bona font d’informació. Per acabar, la SCOT 
fomenta una sèrie de diàlegs de diversa temàtica: responsabilitat de l’administració 
pública, mobilitat, ètica en l’urbanisme, revisió del concepte sòl no urbanitzable, ener-
gia, telecomunicacions, etc., molts dels quals es concreten en debats presencials de 
lliure accés u
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EL TRIOPS, EL “FÒSSIL VIVENT” 
Invariable des del Triàsic, fa 200 milions d’anys 
que és un exemple d’eficàcia en la supervivència

AGROMANÍACS

S’ha etiquetat el Triops cancriformis com a “fòssil vivent” i es tracta 
d’una espècie tan acomodada al seu entorn que ja existia durant 
el període Triàsic, fa uns 200 milions d’anys. Des de llavors, s’ha 
mantingut gairebé invariable sense patir grans modificacions 
fisiològiques. És considerada una de les especies animals vives més 
antigues del planeta. Se’l coneix amb el nom de ‘triops’ per estar 
dotat amb tres ulls, dos de compostos i un de central com un ocel. És 
parent dels crancs però d’un grup i família diferent, els notostracis, 
unes bestioles pròpies d’aigües temporànies. Antigament, el seu nom 
científic era Apus cancriformis i molta gent gran els anomena ‘apus’.

Una vida bentònica
Els triops fan vida bentònica: es troben al fons de les basses, 
aiguamolls i llacunes on viuen. Se’ls pot veure remenar el fang o 
nedar de panxa avall, però també panxa enlaire i fent cabrioles. 
Son molt voraços i s’alimenten de detritus, plàncton, vegetació, 
larves d’insectes, cucs... Àdhuc poden depredar sobre larves 
d’amfibis. Quan els falta menjar i les densitats són molt altes, s’han 
descrit casos de canibalisme. 
Moltes poblacions de triops del Nord d’Europa només estan formades 
per femelles i es reprodueixen per partenogènesi. Els ous són viables 
sense necessitat de ser fecundats per un mascle. No obstant, a latituds 
més baixes s’han detectat tant mascles com femelles i es molt probable 
que hi hagi fecundació externa dels ous per part dels mascles. 

El “secret” de la seva pervivència
Els seus ous poden estar més de 6 anys enterrats i encara mantenen 
la vitalitat. D’aquesta manera també es fàcil que un animal, com un 
ocell, pugui transportar aquest fang carregat d’ous, d’una massa 
d’aigua a una altra salvant grans distàncies. 
Generalment no eclosionen si abans no hi ha un període previ de 
dessecació. Cal, doncs, que el seu hàbitat s’assequi perquè els 
ous dipositats puguin obrir-se en el proper episodi d’inundació. 
Així han adaptat el seu cicle vital al cicle natural d’una llacuna 
mediterrània de règim temporani. 

L’eclosió té lloc de forma sincrònica pocs dies després -entre 2 i 3- 
de la inundació per les primeres pluges fortes de cada temporada. 
Primer en surten unes larves petites anomenades “naupli”, i la població 
assoleix la seva major densitat d’individus a les tres setmanes. Abans 
de morir passades unes setmanes, o fins i tot mesos, deixen la 
màxima descendència dipositada al sòl. 
Quan una bassa s’asseca, els triops morts poden arribar a cobrir 
el fons de la llacuna. Malgrat resulti una imatge impactant, tot és 
part del cicle vital i, a més, d’aquest procés se n’aprofiten altres 
espècies animals que troben un recurs per menjar de forma fàcil 
i abundant.

Espècie protegida
La seva distribució és molt àmplia per Àfrica, Àsia, Europa, Israel i 
al Nord i Centre d’Amèrica. A Catalunya, la localitat més coneguda 
com a hàbitat de triops és la platja d’Espolla (Pla de l’Estany), 
però també s’han localitzat en arrossars del Delta de l’Ebre, a Pals 
al Baix Empordà, i en algunes basses interiors de Lleida. 
És una espècie protegida a Catalunya (Decret 2/2008, de 15 
d’abril, Llei de protecció dels animals), vulnerable sobretot pel 
perill de desaparició del seu hàbitat, els estanyols i basses somes 
temporànies. Curiosament, en els arrossars ha estat declarada 
com a plaga. Però qualsevol alteració del règim hídric, sequeres 
llargues, moviments de terres, inundació permanent, presència 
d’espècies depredadores... pot dur-la a una situació crítica.
I encara una nova amenaça l’afecta. Des de fa ja alguns anys 
es comercialitzen uns jocs per criar triops en uns aquaris petits 
de plàstic. La seva facilitat de reproducció fa que sembli una 
bona activitat educativa però l’alliberament d’aquests ous de 
procedència desconeguda, en un ambient natural, podria provocar 
una alteració de les poblacions locals. 
Preocupa, especialment, la possibilitat que l’espècie nord-
americana de triops acabi substituint o eliminant l’actual, provocant 
una pèrdua en la riquesa natural del nostre país. 
u Carles Feo i Quer, text i foto

El Triops és un crustaci d’aigua dolça, una mena de gambeta amb tres ulls amb unes antenes i una cua bifurcada llarga que, 
fàcilment, es pot confondre amb els capgrossos. D’ells se n’expliquen històries sorprenents: que és un animal prehistòric, 

que reneix del fang, que si els seus ous aguanten anys de sequera... La veritat és que és un animal molt ben adaptat als ambients 
que s’inunden temporàniament i que resulta tan curiós que val la pena acostar-se als indrets on habita.
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Independència vs. conservació de la natura. No és cap novetat que 
la lluita a favor de la independència catalana ha esdevingut un 
punt central de l’actualitat al Principat. No hi ha dia que no hi 
hagi noticia. Ni tampoc dia en què des del Govern espanyol se’ns 
ofereixin més arguments a favor de prendre barca nova amb bon 
vent. Aquest no és un tema senzill perquè en el rerafons rau un sen-
timent, pel què el que diré a continuació no plaurà a ningú, però 
com deia aquell “perdoneu, però algú ho 
havia de dir…”
Des que s’ha endegat el ‘procés’ s’ha con-
vertit en una cortina de fum que amaga 
aquells temes incòmodes o que, senzilla-
ment, no són una prioritat. És evident que 
al Govern de CiU (o de CDC) la natura 
sempre li ha semblat un destorb i la seva 
defensa un malbaratament de cabals 
públics. S’ha fet imperativament el mínim 
possible per no quedar tampoc malament 
del tot. Només cal rememorar que el 
2011 van començar el mandat per la por-
ta gran amb les tres lleis òmnibus i amb 
un Decret-llei per capturar fringíl•lids... 
Per això es pot sostenir que, en aquesta 
legislatura, gràcies al feblíssim convenci-
ment que té l’actual President i els seus 
successius consellers del ram les coses han 
empitjorat. De facto, el ‘medi natural’, fins 
al juny de 2015 ha estat un accident en el 
nom llarguíssim i impronunciable d’un de-
partament purament agrícola. Ara ja no 
és ni un nom a la cua, sinó una anècdota 
diluïda entre dos conselleries que es dedi-
quen bàsicament a transformar la natura.
Per il•lustrar aquests panorama, cal esmentar en primer lloc 
l’avaluació que al febrer de 2015 féu la UdG de manera 
acurada sobre els compromisos fixats per la Moció parlamentària 
83/X sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural 
(http://www.depana.org/public/noticia/Avaluaci%C3%B3_del_
compliment_de_la_Moci%C3%B3_sobre_Patrimoni_Natural_del_
Parlament_%7C_PatNatCat/). De 25 requeriments efectuats per 
la màxima institució representativa del poble del país, només s’han 
complert 2 totalment i 6 de forma parcial en un any. La resta no 
s’han ni tan sols encetat. És a dir, quan va de verd no ens creiem ni 
les nostres pròpies institucions... En segon lloc, les retallades patides 
pels espais naturals no s’adiuen amb les que han rebut la resta 
de capítols temàtics del fins fa poc DARPAMN. Les partides de 

l’acrònim ‘MN’ han estat percentualment les més quantioses i no 
hi ha hagut recuperació de les xifres en el darrer any. En tercer 
lloc, el famós Pla de gestió dels espais naturals de protecció especial 
(2015-2020), aprovat també el proppassat mes de febrer, 
preveu un canvi en el perfil professional dels 12 directors actuals 
dels parcs naturals (i un de nacional), 5 dels quals són funcionaris 
amb plaça definitiva (han passat unes oposicions). Com que els 

diferents directors han aconseguit fer el 
miracle de gestionar de forma seriosa 
els Parcs catalans, malgrat la manca de 
recolzament polític i de pressupost crònic, 
el premi és la seva remoció. Es considera 
que “frenen les activitats econòmiques”... 
Quina simplificació tan barroera per a 
gent que han fet virtut del compliment 
de les seves obligacions com a gestors 
públics!! Ja sabem que això és rara avis, 
però, si més no, s’ha de deixar escrit 
que els volen treure perquè fan bé la 
seva feina i això no interessa. Amb les 
aigües de les eleccions agitant-se, el cop 
ha estat temporalment aturat (http://
cat.elpais.com/cat/2015/06/11/
catalunya/1434028118_053188.html). 
Per mi és increïble i vergonyós només 
haver gosat fer la proposta. 
Jo evidentment no vull ser ciutadà d’un 
lloc on passi tot això com si res. Espe-
cialment perquè es pot criticar (i molt) 
el Govern dretà, però és que hi ha un 
partit d’esquerra en situació d’amnèsia 
permanent que diu amén a (quasi) tot. 
Sinó, mireu-vos la Disp. Add, 23a de la 

Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, segons la qual es pot declarar l’emer-
gència cinegètica només a petició de 10 propietaris agrícoles 
que diguin estar afectats de forma “que pugui resultar perillosa o 
nociva per a les persones”. 
Mentre hi ha ‘procés’ no hi ha cap altre notícia, i els think tanks de 
l’explotació dels recursos naturals segueixen avançant milles sense 
despentinar-se. Doncs atenció: no es pot fer política d’esquenes 
a la natura. La identitat catalana és una conjunció de persones, 
cultures i llengües però també és un territori. Si aquest territori el 
seguim agredint i banalitzant jo no veig cap diferència entre que 
es faci des de Barcelona, Madrid o Brussel•les. Sense natura, no hi 
ha país uLluís-Xavier Toldrà

EN CONTRA


