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Entitat convidada:

ATUREM BCN WORLD

“GOL EN PRÒPIA PORTA” DE BCN WORLD
Pocs mesos després del primer anunci sobre BCN World, des de l’Assemblea Aturem BCN World
ja vam anunciar que aquest projecte estava condemnat al fracàs, tant si es feia com si no. Si es feia,
simbolitzava un fracàs del model turístic i una condemna per a l’impuls dels valors econòmics propis
del territori; i si no es feia, hauria estat un fracàs d’uns governs locals i nacionals que van prioritzar la
cerca de suposats inversors per a projectes especulatius, abans que per a l’economia productiva, tot i
els avisos de molts sectors professionals i independents.

A

l final, però, BCN World i tot el que
això simbolitza: model turístic de grans
masses, casinos a l’estil Las Vegas, inversors
opacs que van i venen, intervenció pública
de dubtosa legalitat, rebaixa d’impostos
al joc, etc... s’han fet un gol en pròpia
porta d’aquells que arriben en l’últim minut
del partit i que fan decantar el resultat
definitiu cap a un costat. Aquest gol per
tota l’esquadra probablement estaria
marcat pels propis promotors del projecte,
supeditats als designis de La Caixa, que van
optar per impulsar una inversió de grans
dimensions que requerien la intervenció dels
poders públics en tota la seva magnitud.
El grup Veremonte inicialment va demanar,
en seu parlamentària, totes les facilitats
legislatives, econòmiques i urbanístiques
perquè ell i els seus seguidors (Melco, Hotels
Melià, Value Retail i posteriorment Hard
Rock i Casinos Peralada), poguessin executar
aquest gran projecte de sis casinos, centres
comercials, hotels de luxe, zones comercials
de grans marques, golfs, centres tecnològics,
teatres, centres de convencions i un llarg
etcètera de coloms volant.
Però si en una cosa no van caure és que tot
això requeria d’una tramitació legislativa
que, tot i fer-se per tràmit d’urgència
i amb greus mancances tècniques, va
suposar més d’un any de debat. En aquesta
mateixa llei “a la carta” per a Veremonte,
obrien la possibilitat que per tal d’encabir
urbanísticament el projecte es pogués
redactar, per part del Govern, un Pla Director
Urbanístic també “a la carta”. Probablement
la ignorància i la ingenuïtat del grup
Veremonte feien que desconeguessin que els
Plans Directors Urbanístics es regulen per la
Llei d’Urbanisme que fixa uns terminis i uns
procediments a seguir, terminis que s’estan
complint escrupolosament i que ara alguns
dirigents polítics exigeixen que s’accelerin.

demanar la rebaixa d’impostos i exigir un
PDU. Amb una simple execució o modificació
puntual dels Plans Parcials existents i
aprovats en el marc del Consorci Recreatiu
i Turístic, haguessin pogut desenvolupar un
projecte turístic. Però aquí La Caixa no hi
guanyava, oi? L’exemple clar de tot això el
trobem en Ferrari Land, no demanen res a
ningú, no demanen modificar el planejament
i disposen de capacitat d’inversió. Dit i fet.
Hem de seguir amb les denúncies
Cal que continuem denunciant els impactes
que un projecte com aquest podria generar
al territori. Impactes en el model turístic,
que veuria com un gran ressort d’una
oferta múltiple i salvatge podria dinamitar
el model turístic familiar que realça els
valors del territori. Però també uns impactes
ambientals derivats de la intensificació dels
usos turístics a la zona, les necessitats de
mobilitat, els consums d’aigua i energia -no
resolts encara-, entre d’altres. I, sobretot, no
oblidem mai l’impacte social que suposaria
la incorporació dels casinos de masses com
a reclam turístic i de consum.
Per tant, el que tenim davant és un
projecte que s’ha autodestruït per dins i
que ara només li resta passar l’escombra
a les engrunes que encara queden. Un
cop haguem fet net serà el moment per
arribar, d’una vegada per totes, a construir
projectes, defensar inversions i teixir un
model econòmic i turístic d’alt valor afegit,
que arreli al territori, que generi consens i
que no enquisti, un cop més, la situació de
precarietat laboral que ens ha portat, fins
ara, el model actual.
És per tot això que ahir, avui i demà seguim
dient que no juguem al joc de BCN World!
uJoan Pons Assemblea Aturem BCN World

Un projecte que s’ha autodestruït
Ara, tres anys i mig després de la primera
foto de BCN World, se’ns acusa als contraris
al projecte que degut als retards i a la
tramitació lenta, els inversors estan marxant
i hi ha risc de perdre el projecte. La reflexió
que els hi fem és que si volien anar ràpids,
s’haguessin pogut estalviar canviar les lleis,

Per a més informació http://aturembcnworld.blogspot.com/
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EDITORIAL

DEPANA, LA FORÇA DE LA RESISTÈNCIA
Aquest any se’n compleixen 40 de la fundació de la nostra Associació. Un període de
temps considerable, amb moments bons i altres no tant, que és tota una vida de molts de
nosaltres. Més enllà de l’efemèride, és un bon punt en el camí per fer una síntesi de les
fites més rellevants i originals de DEPANA.
L’any 1976, l’absència de legislació ambiental i d’espais naturals protegits era
clamorosa. El 1982 es va declarar el primer espai natural protegit per la Generalitat
restaurada, i el 1985 es va aprovar l’encara vigent Llei d’espais Naturals. Actualment
tenim una xarxa consolidada que, malgrat els greus problemes per causes bàsicament
polítiques, és d’una importància inqüestionable. No hi ha cap dubte que la contribució
de la nostra entitat va ser clau.
En segon terme, un dels elements on DEPANA ha estat pionera i genuïna és la lluita de
caràcter jurídic contra diferents malifetes al nostre entorn: hem aconseguit importants
pronunciaments del Tribunal Suprem en matèria de litoral (Platja de Castell), o de
delictes ambientals (abocaments a La Ricarda), a banda d’actuar com assessors de
moltes altres entitats o de ciutadans anònims que no podien fer front a les despeses
d'un plet. Aquesta tasca legal pròpia i no externalitzada ha estat única per una ONG a
Catalunya i, malauradament, a data d’avui encara no ha estat imitada per altres grups
sense ànim de lucre.
Un tercer punt és el rol de DEPANA com a viver de gent jove que s’ha format i crescut
al seu si i després ha tingut una trajectòria professional remarcable fora de l’entitat,
tot mantenint en molts casos la seva afiliació. Cal destacar en aquest sentit el seu paper
com a sensibilitzadora ambiental mitjançant les nombroses sortides naturalistes, els
cursos especialitzats en diferents aspectes sobre el medi ambient organitzats al llarg
dels anys, els projectes en favor de la conscienciació ambiental etc.
En quart lloc, cap entitat ecologista catalana ha tingut tanta projecció internacional en
el seu camp. Malgrat la nostra dimensió regional, no vam renunciar mai a una certa
presència fora de les nostres fronteres. En aquest àmbit cal emmarcar l’assoliment d’un
projecte amb fons europeus LIFE per gestionar una zona costanera (la Punta de la
Móra), quan ningú mai no ho havia aconseguit i les eines de gestió integrada de costa ni
tan sols estaven teoritzades.
Per acabar, què no dir de les batalles en solitari on no hi ha hagut cap mena de suport
més enllà dels nostres associats, com en les pioneres lluites a favor dels secans a Lleida,
el delta del Llobregat o la conservació de l’ós bru a la Val d’Aran; i tot, plantejant
alternatives en positiu en els tres casos. Aquesta solitud, com ha passat amb altres
entitats germanes, no ens ha fet retrocedir en el nostre convenciment que la defensa de
la Natura és l’únic factor que ens farà perdurar com a espècie.
Però la més important de totes aquestes fites, és que 40 anys després resistim. I com
bé diu el nostre primer Soci d’Honor, promotor, fundador, i primer Secretari General,
Salvador Filella, “procurem no caure pas en el consumisme de Natura”, o l’estimat
amic i antic tresorer Jordi Colomer, que “el més important és que existim i hi som”.
Mentre ens mantinguem, la Natura tindrà veu. Malgrat els dèficits, les crisis internes, els
superàvits, les inspeccions tributàries, la falta de suport institucional crònic, la pèrdua
d’associats, la nostra independència com a col•lectiu, les mancances de tots plegats
i, fins i tot, les circumstàncies imprevisibles, han passat quatre dècades i diferents
generacions de gent compromesa amb la Natura han confluït en aquest projecte que es
fa cada dia de l’any, i que es diu DEPANA. Per molts anys!!
uLa Junta Directiva de DEPANA
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acció AMBIENTAL
Perquè la política de l’aigua a Espanya, i en part també a Catalunya,
no té la capacitat de canviar i adaptar-se al nou context polític,
social i econòmic?

ELS PLANS HIDROLÒGICS PASSEN...

I LA VELLA POLÍ TICA DE L’AIGUA
ES QUEDA

S

i em pregunteu per les diferències
entre el pla hidrològic de l’Ebre
que s’ha aprovat recentment i els plans
anteriors, us diré que cap de substancial.
El mateix és aplicable a la majoria de
conques ibèriques, amb l’excepció de les
conques internes de Catalunya i Euskadi,
on la planificació està més d’acord amb
la normativa Europea (Directiva Marc de
l’Aigua), tot i que el que s’executa potser
jo no ho està tant.
Per tant, no es tracta de fer el passatemps
de cercar les “set diferències” entre
els diversos plans que s’han fet, sinó de
preguntar-nos perquè la política de
l’aigua a Espanya (i en part també a
Catalunya) no té la capacitat de canviar
i adaptar-se al nou context polític,
social i econòmic. La política de l’aigua
que tenim està arrelada en el període
“regeneracionista” de finals del segle
XIX i principis del segle XX, representat
per la figura de Joaquín Costa. Aquest
moviment polític considerava que calia
modernitzar España a tots els nivells,
i com a peça important es proposà la
construcció massiva d’obres hidràuliques
(embassaments, centrals hidroelèctriques,
canals i regadius).
Aquesta política va ser ferventment continuada per la dictadura franquista. Recordareu que la inauguració d’embassaments
era “l’esport” preferit del General Franco,
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Fotos del riu Ebre al seu tram final, aigües avall de
l’embassament de Flix. Propietari: IRTA

i assumida per activa i per passiva durant
el darrer període democràtic.
Bons “per naturalesa”
Tota la societat tenia com a dogma
indiscutible (i majoritàriament encara és
així) que fer embassaments i regadius
era bo per naturalesa, sense qüestionar
la viabilitat econòmica i ja no diguem
l’ambiental. Per cert, la mateixa política
(encara més agressiva) s’ha fet en el
passat als Estats Units i ara s’està fent a la
Xina, per posar dos exemples rellevants.
Això forma part d’una visió política i
social més general, de caire global, que
considera que la construcció d’infraestructures (autopistes, trens, carreteres, ) és
bona per definició, i els que la qüestionen
són considerats “ecologistes radicals” i
“antipatriotes”. No cal dir que això està
arrelat al nucli de la vella política, el de
la conxorxa entre els governs, els partits
i les grans empreses constructores, el que
s’ha anomenat la “cultura del pelotazo”
que ens ha esclatat a la cara de forma
traumàtica amb l’arribada de la darrera
crisi econòmica.
Velles polítiques
Per tant, la vella política de l’aigua és part
de la vella política (sense adjectius) i està
molt relacionada amb la vella política
agrícola, que continua plenament vigent.
Aquesta vella política agrícola té el
dogma que el regadiu és bo per definició,
i que cal seguir ampliant regadius per
salvar l’agricultura i garantir la sobirania

hLa política de l’aigua que

tenim està arrelada en el
període “regeneracionista”
de finals del segle XIX i
principis del segle XX,
representat per la figura de
Joaquín Costa i ferventment
continuada per la dictadura
franquista.

hLa vella política agrícola

té el dogma que el regadiu
és bo per definició, i que cal
seguir ampliant regadius
per salvar l’agricultura
i garantir la sobirania
alimentària. Molts sabem
que és una posició en fals,
que sinó es replanteja pot
accelerar la decadència de
l’actual model productiu.

acció AMBIENTAL
hLa diferència entre el cabal ecològic fixat pel pla hidrològic i el que consideren necessari els experts

independents és molt gran, amb l’agreujant que el Segre ja està més explotat i que el canvi climàtic pot afectar
encara més la minva de recursos hídrics. Per tant, a la part catalana de l’Ebre tenim igual contradicció que a la
resta de la conca: per una part volem ampliar el regadiu i per l’altra volem ampliar el cabal ecològic. Les dues
coses a la vegada no semblen possibles.
alimentària (un concepte que curiosament
defensaven els moviments ecologistes).
Molts sabem que és una posició en fals,
que sinó es replanteja pot accelerar la
decadència del model productiu que
tenim i deixar-lo en mans de grans
interessos corporatius aliens a la nostra
pagesia i a la nostra potent indústria
agroalimentària.
Però la inèrcia és brutal, així que la
política i la societat es troben atrapats
en aquesta espiral, sense saber-ne com
sortir sense prendre mal.
Grans diferències per calcular
el cabal ecològic
En la meva opinió, si no canvia la vella
política “en general” no pot canviar
la vella política de l’aigua i les altres
polítiques. És un pack inseparable i la
perspectiva és que les coses no canviaran
a curt termini. Si més no a Espanya, on
no hi ha condicions objectives per un
canvi substancial de polítiques en els
propers anys. Per tant, això afectarà al

pla hidrològic de l’Ebre, en el sentit que
seguirem tenint invariablement el mateix
tipus de propostes, que tant perjudiquen
al tram final del riu Ebre i el seu delta.
És a dir, les Comunitats Autònomes es
reparteixen les reserves d’aigua i deixen
un cabal mínim de 100 m3/s al tram final
de l’Ebre (que representa un 15-20% del
cabal original).
20 anys després...
Aquest cabal mínim ja es va fixar al Pla
hidrològic de l’Ebre de l’any 1995 fet
per Josep Borrell, en el qual s’establia
literalment com “una xifra orientativa a
l’espera d’estudis detallats”. Doncs bé,
després de 20 anys i d’uns quants estudis
“detallats” de l’Estat, la xifra que surt
és “miraculosament” la mateixa. Quina
punteria, oi?
En canvi, els estudis encomanats per
la Generalitat, fets per investigadors
independents, arriben a la conclusió que
cal un cabal ecològic molt superior (més
del doble).

I al Segre, el mateix
Si mirem el Segre passa quelcom semblant.
La diferència entre el cabal ecològic fixat
pel pla hidrològic i el que consideren
necessari els experts independents és molt
gran, amb l’agreujant que el Segre ja està
més explotat i que el canvi climàtic pot
afectar encara més la minva de recursos
hídrics. Per tant, a la part catalana de
l’Ebre tenim igual contradicció que a la
resta de la conca: per una part volem
ampliar el regadiu i per l’altra volem
ampliar el cabal ecològic. Les dues coses
a la vegada no semblen possibles.
Per una nova política de l’aigua
La nova política de l’aigua hauria
d’abordar aquesta contradicció de forma
decidida i honesta, per tal de canviar la
realitat i adaptar-nos a les necessitats
del segle XXI. Seria una contradicció en
si mateixa voler construir un nou país amb
una vella política de l’aigua, no us sembla?
uCarles Ibáñez Martí, Cap del Programa
d’Ecosistemes Aquàtics de l’IRTA
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acció AMBIENTAL · Delta del Llobregat

“RIU VELL”, PUNTA DE LLANÇA EN LA
DEFENSA DEL DELTA DEL LLOBREGAT

U

na de les ferides més fondes
ocasionades al territori pel Pla
Delta ha estat el desviament del tram
final del Llobregat 2,5 km cap al sud per
ampliar el Port de Barcelona (que així
va triplicar la seva superfície). Aquesta
obra va ser declarada il•legal i és per
això que es van fer una sèrie de promeses
de compensacions que, com acostuma a
passar, en gran part no es van complir;
per exemple: incorporar la nova llera a les
reserves naturals (RRNN), el pla de gestió
dels espais naturals, etc.

tot de ciment. Novament cartes i informes
per intentar aturar l’estrall, alhora
que recorden el compromís adquirit,
signat per la mateixa Administració, de
preservar una part dels espais. Al Delta
mai es descansa! Pel que sembla, volen
reactivar el faraònic macroprojecte
d'estació ferroviària construïda al
damunt de l'antiga llera, projecte que el
mateix Ministerio havia desestimat per
considerar-lo fora mesura. Sembla que la
quincalla importada a low cost encara no
arriba prou ràpid i el Delta ha de tornar
a pagar el preu d'una economia global,
cada vegada més boja.

L’avi savi
De tots els braços del riu que havien estat
actius quan el Delta era viu i dinàmic,
aquest té més de mil anys. Tossut, com
un avi savi que és, el “Riu Vell” es manté
encara inundat en una gran part dels seus
antics dominis, i amb tota la vida que
comporta la presència d'aigua malgrat
que estigui vorejada “d'humanitat” . Qui
el conegui pot comprendre la màgia de
l'espai i la seva riquesa natural: la dels
llocs on no passa mai una persona.

Ple d’una vida a protegir
Ara comença l'època de cria i migració.
Arribaran els agrons rojos i els martinets
menuts, tots engalanats, les tortugues
de rierol sortiran a assolellar-se a les
ribes de la llacuna, els cabussets i fotges
començaran a fer els seus nius flotants
i els sobrevolarà l'àguila pescadora,
pernoctant en algun dels eucaliptus. Els
alegres abellerols s'alimentaran del
plàncton aeri i de nit serà l’hora del
concert de granotes i tòtils. Tot com si res,
tornar a dur-nos la vida, any rere any.
No endebades ja el 2011 la zona es va
incloure dins la IBA Nº140 (Important Bird
Area) del Delta del Llobregat. De les 116

Reviu el macroprojecte ferroviari
Ara torna a sentir-se el soroll de les
màquines que el volen enterrar i cobrir-ho

espècies d'ocells que s'hi han detectat,
18 estan qualificades per la UE com
d'especial prioritat per a la conservació
i 46 s’hi reprodueixen.
Testing fotogràfic reivindicatiu
Per demostrar un cop més aquesta
rellevància, farem un Testing fotogràfic
reivindicatiu el proper 14 de maig
coincidint amb el Testing.cat 2016 que
organitza Biodiversidad Virtual a tot
Catalunya. Més informació a la nostra
Agenda. Us hi esperem! u

El “Riu Vell” és com un avi savi de més de mil
anys, tossudament ple de vida malgrat estar rodejat
d’humanitat. A la imatge, un dels agrons rojos que
hi habiten en les estacions càlides (Foto Eio Ramon)

50 EDICIONS DEL NOTICIARI D’AUS ALTERNATIU
DEL DELTA DEL LLOBREGAT

E

l noticiari ornitològic “L’Altre Delta” farà aviat la seva 50ª edició ininterrompuda des de fa 4 anys. Va néixer per mostrar el
Delta més oblidat, aquell que no esmenten els itineraris de natura dels fulletons oficials i que les fronteres amargues de les RRNN
i espais protegits ens deneguen, oblidant el que hi ha fora d’elles com si fossin uns parcs urbans aïllats del món. Aquest Delta està ple
de sorpreses i biodiversitat i mereix que se’l reconegui i protegeixi.
Parlem d’un delta el conformen més de
3000 Ha. sense protecció, (el triple que les
àrees protegides) en una zona difícil de
prospectar i que sembla que mai s’acabi.
Els mostrejos, tot i que com a eina científica
tenen limitacions, han servit com a suport
d’al•legacions, informes i recursos de tota
mena. Són hàbitats molt diversos, petites
bases i aiguamolls, canals agrícoles, erms
i camps del paisatge rural, pinedes i les
àrees de transició, que tanta riquesa natural
donen al nostre Delta.
Imatges espectaculars
El noticiari ha evolucionat, però no han
canviat les espectaculars portades (amb
aportacions d’amics i col•laboradors)
6
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ni la màgia de la descoberta de noves
espècies i les seves dinàmiques, amb nous
nidificants que es van confirmant, o d’espais
sorprenents i emblemàtics per a migrants o
hivernants.
També ha mostrat com les espècies lluiten
per sobreviure en un entorn molt hostil,
amb una presència humana excessiva i poc
sensible, una fragmentació del paisatge
sense pietat, i centenars de caçadors
disparant a tot allò que es mou, duent a
l’extinció local a aus tan comunes com el
collverd.
Confiem poder continuar la nostra tasca de
divulgació i defensa amb la col•laboració
dels nombrosos voluntaris/àries que han fet
seu aquest tan vulnerable espai natural u

acció AMBIENTAL · Delta del Llobregat

RECUPERANT HÀBITATS ADIENTS PER A AMFIBIS
A LA PINEDA DE LA PAVA

D

EPANA ja fa anys que col•labora amb l’Ajuntament de Gavà
per posar en valor la biodiversitat de la superfície deltaica
del municipi. S’han fet estudis d’ornitofauna, un grup faunístic del
qual es coneixia ben poc. Darrerament vam proposar una acció
de restauració d’hàbitats per contribuir activament a la millora
ambiental, afavorint un grup tant amenaçat com són els amfibis.
Ens volíem centrar en algunes de les microzones humides
localitzades dins la pineda damunt dunes fòssils, entre prats
inundables, bases permanents, jonqueres, alberedes i conreus
que atorguen molta diversitat ambiental al conjunt. Algunes
consten al Catàleg de Zones Humides de Catalunya, tot i que
rebent una protecció només genèrica. Atès que la majoria no
són dins les RRNN del Delta del Llobregat, no disposen de pla
de gestió i pateixen problemes de conservació, entre els quals
cal esmentar les plantes invasores, (DEPANA i S.O.S. Delta fan un
parell d’actuacions de control a l’any ),l’excessiva freqüentació,
amb la brutícia i molèsties que genera, i la més que probable
contaminació de les masses d’aigua per agrotòxics.

Projecte d’una nova bassa
El projecte proposat i que s’executarà enguany, és l’excavació
d’una bassa de 1.790 m2 al voltant d’una ja existent i totalment
plena de canyís, coneguda com la Bassa del pi tort. El mètode
consisteix en l’extracció i reubicació de 850 m3 de terra, substrat
amb el qual es crearà una mota de protecció, vorejant la bassa
i un punt elevat per poder observar la fauna. Aquesta mota
es recolonitzarà amb bardisses, com a protecció enfront de la
freqüentació de vehicles i vandalisme.
Agraïment a l’Ajuntament de Gavà
L’entorn més tranquil afavorirà la freqüentació i la instal•lació de
fauna. Es tracta d’un projecte orientat vers la ciutadania, amb
diferents accions a fi que hi participin els gavanencs, s’impliquin
en l’observació de fauna i ajudin a monitoritzar la restauració
d’aquest espai natural. Agraïm al Consistori de Gavà la confiança
i la col•laboració per poder desenvolupar aquest projecte u

Espècies extingides que cal recuperar
Per alguna o vàries d’aquestes raons s’ha produït l’extinció
local de vàries espècies. L’any 1995 es trobava reineta (Hyla
meridionalis), gripau d’esperons (Pelobates cultripes) i granota
verda (Pelophylax perezi), fins i tot hi ha cites de salamandra.
Actualment ja només es troba la granota verda i la granota
pintada (Discoglossus pictus). Aquestes poblacions estan aïllades,
molt lluny d’altres poblacions més properes, i d’aquí que caldrien
actuacions específiques per recuperar-les.
Imatge d’una zona a restaurar, actualment colonitzada totalment pel canyissar
Correspon a la part sud del punt d’aigua 6 on s’observa l’interior cobert per
canyís i part de les bardisses que el voregen. Al fons a la dreta es veu la part de
la pineda mediterrània, i a l’esquerra els àlberts (foto Esther Millán).

AJUDA’NS A RECONSTRUIR L’ÀLBUM
FOTOGRÀFIC DE LA HISTÒRIA DE DEPANA
Estem buscant fotos històriques de DEPANA, aquells grans documents gràfics
de l'era pre-digital que valdria la pena escanejar per a la posteritat... Ens
ajudes a fer aquest “ÀLBUM DE FAMÍLIA” per a recordar els nostres orígens?
Imatges de trobades, assemblees, manifestacions, sortides, seran benvingudes!
Només les has d'enviar a info@depana.org

L’Agró Negre de DEPANA
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acció AMBIENTAL
Clam contra el Pla hidrològic del PP

ÈXIT A AMPOSTA DE
LA MANIFESTACIÓ EN
DEFENSA DE L’EBRE

D

(Foto LIbera)

El cas del Zoo de Barcelona

SACRIFICI D’ANIMALS
SANS ALS ZOOLÒGICS

É

s inaudit que una pràctica anomenada “culling”, que
consisteix en el sacrifici sistemàtic dels animals considerats “excedents”, sigui dictada per l’Associació Europea de Zoos i Aquaris, que reconeix que cada any es maten
prop de 2000 animals sans als zoos europeus membres.
El tema va esclatar el 2014, quan el Zoo de Copenhaguen va
matar i esquarterar públicament a la girafa Màrius de 2 anys,
per evitar la consanguinitat si en un futur s’aparellava amb altres
girafes. Si els animals crien en excés o no resulten interessants
genèticament hi ha altres maneres de “gestionar-ho”. Infringir la
mort a un animal sa, no és ni moral ni èticament acceptable.
Tornant més a prop, el Zoo de Barcelona va fer públic el desembre
del 2015 el sacrifici d’un antílop asiàtic Boselaphus tragocamelus,
per manca d’espai i de medis. Es tractava d’un recent nascut
completament sa. DEPANA i l’associació Libera ho hem denunciat
enguany davant la Generalitat de Catalunya, per considerar
que es va donar una mort intencionada i injustificada a aquest
animal, vulnerant així la Llei de parcs zoològics (31/2003).
La proposta de DEPANA
Cal apostar per reduir el nombre d’espècies, prioritzant la fauna
autòctona. Es podrien redistribuir els pressupostos per l’ampliació
d’algunes instal•lacions i l’adquisició de nous exemplars, redirigintlos a l’acollida i rehabilitació d’exemplars de la nostra fauna que
sovint saturen els centres de recuperació catalans i més en aquesta
època de crisi i de retallades. Actuant així, en el plànol educatiu
s’afavoriria un major coneixement dels animals que poblen casa
nostra, que són molts i on també n’hi ha d’amenaçats u
Foto National Geographic
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otze anys després tornen a esclatar les protestes
contra el Pla Hidrològic Nacional. La Plataforma
en Defensa de l’Ebre aconsegueix reunir vora 50
mil persones a la manifestació de rebuig del nou Pla
Hidrològic de l’Ebre, aprovat pel govern del PP en
funcions.
Gent vinguda de tots els racons de Catalunya i també de
l’Aragó, famílies, molts nens i nenes, jovent, gent gran, grups
d’amics, col•lectius sindicals i agraris, i molts membres d’entitats
conservacionistes com ara DEPANA, no es van voler perdre
una cita que ja es preveia que seria històrica i van omplir els
carrers d’Amposta un diumenge ventós i càlid de febrer amb
una marea blava, festiva i pacífica. El blau de les samarretes
amb el nus de la PDE, el blau de les banderes onejant, el blau
dels nombrosos globus i el blau elèctric de les perruques que
lluïen algunes participants simbolitzava el corrent net i ecològic
d’un riu i un delta que la gent de les Terres de l’Ebre vol impedir
que sigui condemnat a morir.
“L’Ebre sense cabals és la mort del Delta”, va ser una de les
consignes més proclamades, juntament amb “Lo riu és vida”,
“Ni una gota, ni una gota més”. La marxa, va haver de ser
ampliada a 2 km per l’enorme afluència de participants, va
finalitzar al costat de l’emblemàtic pont penjat sobre l’Ebre, on
es van fer els parlaments i les actuacions musicals.
Una llei imposada
A la cloenda çes van llegir diversos comunicats de rebuig
d’aquest pla i també de solidaritat amb els pobles del Pirineu
aragonès, com el de la catedràtica de la UB Amparo Moreno,
que lamentaà l’aprovació d’una llei imposada en contra d’un
poble, sense escoltar la veu dels experts i els sentiments del
territori, un pla que preveu afegir gairebé 50 mil hectàrees
més de regadius i la construcció de fins a 56 embassaments
nous als Pirineus. Per la seva part Manolo Tomàs, portaveu de la
PDE proclamava: “Demanem la intervenció d’Europa per aturar
aquest pla hidrològic i aquesta manifestació és la nostra carta
de presentació”.
L’endemà un grup de parlamentaris europeus visitaven el
delta i s’entrevistaven amb pescadors, pagesos, mariscadors,
representants agraris i d’entitats ecologistes per conèixer de
primera mà les implicacions i els arguments en contra d’aquest
projecte tan destructiu u

internacional - COP21

L’ACORD DE PARIS I ELS OCEANS

D

esprés del fracàs de la COP15, la cimera del clima de Copenhague de 2009, acollir la COP21 en un moment de crisi
en el sentit més ampli i amb el Protocol de Kyoto més que caducat, era sens dubte un repte enorme per a França.
Però també era una oportunitat, i així ho ha demostrat la diplomàcia francesa encapçalada pel Ministre d’afers estrangers
Laurent Fabius, que va posar tots els seus recursos en marxa per tal d’assegurar un punt d’inflexió positiu en les negociacions
d’aquest conveni. No podem negar que l’esforç va valdre la pena i que l’Acord de Paris és tot un èxit diplomàtic!
Però és suficient? Què hi falta?
Si repassem el contingut de l’acord, hi ha
nombrosos aspectes que posen en evidència
el progrés, però també hi ha ambigüitats,
manca d’obligatorietat i molt especialment
lentitud d’acció. Els governs s’han compromès
a fer tot el possible per tal que l’increment
de la temperatura mitjana global del
planeta no passi dels 2ºC, i a esforçarse per limitar-lo a 1.5ºC, com exigien els
petis estats insulars del Pacífic -els més
vulnerables als efectes del canvi climàtic. Per
assolir això, 186 dels 200 països signants
del conveni, s’han compromès a posar en
marxa mesures voluntàries de reducció
d’emissions en l’horitzó 2025-2030, i a
diferència del Protocol de Kyoto, això
implica tant països desenvolupats com en
vies de desenvolupament. Però si tenim en
compte que la temperatura ja ha augmentat
0.9ºC, és evident com de difícil serà assolir
aquest objectiu si només el basem en accions
voluntàries.
Altres elements clau de l’acord son, tant els
mecanismes de revisió dels compromisos
per observar si l’esforç és suficient –
sabent que, en el millor dels casos, no hi
haurà cap balanç fins el 2023-, com els
aspectes d’obligatorietat per tal que el
països presentin cada cinc anys les seves
contribucions climàtiques. La comunitat
internacional vol que el pic màxim d’emissions
s’assoleixi com abans millor, però accepta
que aquest pic no es doni simultàniament
per a tots el països, de forma que els menys
desenvolupats puguin disposar de més temps
per als canvis. En aquest sentit, cal recordar
que l’acord parla sempre de responsabilitats
comunes, però diferenciades. Així, entre les
accions més urgents de l’Acord de Paris hi
ha la d’incrementar els ajuts als països més
desafavorits per tal que puguin fer front
als impactes del canvi climàtic i iniciar una
transició energètica cap a una economia
baixa en carboni.
Vergonyes no resoltes
Segueixen però quedant punts vergonyosos, com ara l’exclusió de les emissions del
sector de l’aviació, que malgrat els esforços
de la Unió Europea, gràcies al bloqueig
dels EEUU, Rússia i altres països asiàtics,
va ser impossible que l’acord les inclogués.
En qualsevol cas, l’Acord de Paris ens diu

que l’objectiu és equilibrar les emissions
d’origen humà amb l’absorció que fan els
embornals (recordem que són els boscos i els
oceans), però curiosament, només es parla
dels oceans en el preàmbul del document:
“Observant la importància de garantir la
integritat de tots els ecosistemes, inclosos
els oceans, i la protecció de la biodiversitat,
reconeguda per algunes cultures com la
Mare Terra, i observant també la importància
que té per a alguns del concepte de “justícia
climàtica...”.
Si bé aquest text és important pel
reconeixement dels ecosistemes i la
biodiversitat, no sembla pas que impliqui
però gaires canvis en relació al paper dels
oceans en la mitigació del canvi climàtic,
ni molt menys que doni lloc a mesures
d’actuació especifiques. En qualsevol cas,
cal recordar que aquesta petita ressenya
és el resultat de mesos i mesos d’accions de
lobby per part de moltes entitats agrupades
dins la Plataforma Oceà i Clima, de la que
MedPAN forma part.
La importància dels oceans per al clima
Però, a la COP21 no només va passar
allò que queda escrit en l’Acord de Paris
i cobreixen els mitjans de comunicació.
Així mateix, hi van haver molts altres
esdeveniments que sí que van fer èmfasi
en la importància dels oceans, tant en la
regulació climàtica (mitigació), com pel
que fa a l’adaptació i a la resiliència dels
ecosistemes marins. Així, la COP21 va tenir
el Dia dels oceans, amb molts actes paral•lels
on es va aprofundir en el tema.
També, just el dia abans de l’inici de la
COP21, va tenir lloc amb un important
acte d’alt nivell polític amb caps d’estat i
ministres d’onze països: la presentació de
la iniciativa “Because the Ocean” (Perquè
l’oceà), promoguda per la Comissió global
pels oceans (GOC) conjuntament amb els
Governs de França i Xile, l’Institut per al
desenvolupament sostenible (IDDRI), la
Fundació Princep Albert II i Tara Expeditions.
En l’acte, el President de la GOC José Maria
Figueres va dir: “Avui estem aquí per celebrar
l’oceà, i per celebrar el fet que l’oceà està
prenent el seu lloc en el debat sobre el clima.
Perquè l’oceà és el motor més important dels
nostres sistemes climàtic i terrestre, i de fet

hEls governs s’han compromès a fer tot el possible per
tal que l’increment de la temperatura mitjana global del
planeta no passi dels 2ºC.

és responsable de la meitat de l’oxigen que
respirem. Perquè en absorbir el 90% de
l’excés de calor i el 25% del carboni que
produïm, l’oceà ens ha protegit i segueix
protegint-nos dels efectes molt més intensos i
accelerats de canvi climàtic, hem de valorar i
protegir l’oceà. Perquè l’oceà - avui i tots els
dies - extreu de l’atmosfera del planeta 4
kg de CO2 per persona, cal tenir cura de la
part blava del nostre planeta “. Per això la
Declaració demana: 1) Un informe especial
del Panel Intergover-namental d’Experts sobre
el Canvi Climàtic (IPCC) sobre l’oceà. 2) Una
conferència de l’ONU sobre els oceans i
els mars per establir una revisió periòdica i
una avaluació comparativa sobre l’Objectiu
de desenvolupament sostenible 14, de les
Nacions Unides relatiu a l’Oceà sostenible. 3)
El desenvolupament d’un pla d’acció oceà
sota el CMNUCC.
Cap a la COP22, a Marraqueix
Al llarg de la COP21 van ser molts els països
que es van afegir a signar la declaració
“Perquè l’oceà”, lliurant un missatge clar
cap a la propera COP22 que tindrà lloc
enguany a Marràqueix i on caldrà avançar
en propostes clares que integrin els oceans
en la lluita contra el canvi climàtic. No podem
seguir pretenent fer front al canvi climàtic
mentre ignorem els mars i els oceans. És
urgent posar en marxa polítiques efectives
de conservació dels ecosistemes marins en
el que s’anomena “Solucions basades en
la natura” i deixar-se d’invents, que en el
millor dels casos funcionaran a una escala
tan petita que el seu impacte serà més que
ridícul. Si la natura ens ha donat un planeta
apte per viure, també és la natura qui millor
el pot mantenir i recuperar. Només cal tenir
cura de no destruir-la i aquí la bona gestió
dels ecosistemes marins és fonamental.
Un Fòrum per a protegir el mar
Des de MedPAN estem ja preparant el
proper Fòrum mediterrani de les àrees
marines protegides que igual que la COP22
tindrà lloc al Marroc i que, en relació amb la
COP22, farà especial atenció a mostrar els
vincles entre aquests espais marins protegits
i la seva contribució a fer front al canvi
climàtic u Purificació Canals, Presidenta de

MedPAN

hL’oceà és el motor més important dels nostres
sistemes climàtic i terrestre, i de fet és responsable
de la meitat de l’oxigen que respirem.
L’Agró Negre de DEPANA
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EL CAP DE GATA,
UNA MICA MÉS FELIÇ

CREMES SOLARS CONTRA
ELS ESCULLS DE CORALL

Els protectors solars, que en principi no
relacionem amb els danys al medi ambient, estan contribuint a la destrucció
dels coralls arreu del món. És el que es
desprèn d’un estudi portat a terme a les
Illes Verges i a Hawaii.
L’estudi conclou que una petita quantitat
de protector solar (l’equivalent d’una
gota d’aigua en 6 piscines olímpiques),
és suficient per provocar danys als
delicats coralls. A més a més, exposen
tres maneres diferents de com les
oxibenzones acaben amb els nutrients
vitals i fan que els coralls perdin el seu
color i es tornin blancs.
Cada any, a tot el món, la nostra afició
per la platja i els banys de mar fan
que 14.000 tones de loció antisolar
es descarreguin als esculls de corall, i
la majoria contenen entre l’1 i el 10%
d’oxibenzones. El perill no ve només dels
banyistes sinó també de les restes de
protectors solars que s’escolen per la
claveguera, quan ens dutxem, i van a
parar als rius i, finalment, als oceans u

(Foto Jordi Cebrian)

El passat febrer es van acabar 11 anys de lluites per l’eradicació
de la pitjor planta invasora que l’home podia haver sembrat al
Parc Natural del Cabo de Gata-Níjar, l’imponent i horrorós Hotel
El Algarrobico: 411 habitacions en 21 nivells aixecats a principis del 2000, enmig d’un espai no urbanitzable i, per tant, una
construcció il•legal des del moment que va ser planejada. Així
ho ha sentenciat el Tribunal Suprem, en una resolució que no
admet recurs.
Ara ja no queda cap excusa per no enderrocar un dels màxims
exponents de l’època del totxo costaner i que els responsables
polítics de la barbaritat, la Junta de Andalusia i el govern de
l’Estat, tornin a aquells paratges la bellesa que li van usurparu

CONFIRMADA L’ALOSA
BECUDA A ALFÉS

El nostre benvolgut soci Joan Estrada
Bonell ens confirma, arran del seguiment
efectuat pel CTFC, que l’alosa becuda
Chersophilus duponti s’ha tornat a detectar a Alfés com a mínim des de l’any
passat. Una notícia molt comentada i celebrada entre el col•lectiu d’ornitòlegs.
Possiblement, mai no arribarem a saber
si realment va desaparèixer per complet ja que, en molt baixes densitats,
pot passar desapercebuda. Certament,
però, durant tot aquest temps la timoneda ha continuat essent visitada per
nombrosos ornitòlegs, en el marc de
seguiments diversos, i el seu albirament
sempre havia donat resultat negatiu. Sigui com sigui, ens quedem amb la satisfacció de la confirmació de la seva
presència de nou a l’indret, que aquesta
pugui ser, finalment, gestionada amb
criteris estrictament ambientals i que la
notícia ens faci doblement feliços.
És una mostra que els esforços realitzats
en el seu moment per DEPANA i IPCENA
no han estat en va u

TORRE NEGRA,
LA LLUITA CONTINUA

L’espai de Torre Negra, a Collserola, al
terme de Sant Cugat, torna a ser greument amenaçat. El Tribunal Suprem,
en la recentment dictada sentència,
desestima els recursos presentats per
l’ajuntament de Sant Cugat i la Generalitat de Catalunya en contra de l’exclusió
d’aquest espai del parc natural de Collserola i de les reserves naturals parcials
de Can Balasc i la Font Groga. Per tant,
dóna la raó als interessos immobiliaris.
El TS conclou que a Torre Negra no hi
ha elements naturals representatius, singulars, fràgils o amenaçats o d’especial
interès ecològic o científic que justifiquin
la necessitat de llur preservació. En canvi, sí veu amb bons ulls la seva transformació en àrees residencials i industrials
urbanitzables. Un cop més, la visió de
la justícia s’allunya de manera preocupant dels interessos de la ciutadania
que vol seguir tenint aquest espai lliure
d’urbanitzacions, a resguard dels moviments especulatius que tant de mal han
fet a Collserola. La lluita continua u

ELS PINSANS DE DARWIN, EN PERILL

Les 17 espècies de pinsans de les Illes Galápagos, que van permetre a Charles Darwin confirmar la seva revolucionària idea
de l’evolució per selecció natural, estan en perill. Les espècies
existents són el resultat de les adaptacions al seu entorn en les
diferents illes de l’arxipèlag cosa que ha conformat ocells amb
becs de forma i mida diferent, en funció dels requeriments tròfics. Avui dia ens trobem que una de les espècies més comunes
de pinsans, Geospiza fortis, veu amenaçada llur supervivència
per l’afectació d’una mosca, Philornis downsi, que pon els seus
ous als nius d’aquests ocells per a què les larves es nodreixin de
la sang dels pollets.
Els científics han analitzat diferents models en funció de les condicions de pluviositat o sequera, concloent que, en el pitjor escenari, els pinsans no arribaran a temps d’adaptar-se a aquesta
nova afectació, no trobaran la forma de defensar-se abans
que quedin sentenciats a l’extinció. Aquestes mosques van ser
introduïdes als anys 60 del segle passat i es van començar a
detectar, en els nius dels pinsans, a finals dels 90. Això significa
que, en pocs anys, aquests insectes poden acabar amb una de
les espècies que van inspirar la teoria de Darwin u
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om tothom sap, DEPANA és l’acrònim de
la Lliga per a la Defensa del Patrimoni
Natural, i va néixer com una associació sense
ànim de lucre amb l'objectiu principal de
defensar, per diferents vies d’acció, el dret de tots
els ciutadans a gaudir d’un país ambientalment
saludable i d’una millor qualitat de vida.

DEPANA va ser fundada l’any 1976 per
un grup de persones preocupades per
la creixent degradació ambiental del
planeta i, en especial, del nostre territori,
que decidiren unir esforços per intentar
redreçar la situació. Entre ells hi havia
científics, tècnics, naturalistes i professionals
de diferents camps, resolts a aconseguir
un entorn natural més harmònic, més ben
gestionat i més sa per a nosaltres i les
generacions futures. I així ha estat durant
els primers 40 anys, després dels quals
l’esperit segueix intacte i la motivació per
continuar la lluita tan ferma com sempre.

, 40 ANYS EN LLUITA
medi en campanyes per a protegir el nostre
patrimoni natural, i en la realització de
projectes de conservació i gestió d’espais
naturals i d’espècies en perill d’extinció.
En números, “a traç gruixut”
Tot plegat difícil de resumir en números,
però “a traç gruixut” podríem parlar de
més d’un miler d’expedients d’assumptes
legals, una vintena de congressos i
seminaris organitzats, mig miler de sortides
de camp oficials, i uns 30 projectes d’estudi
i conservació de la natura.
A més, hem col·laborat i col·laborem amb
nombroses entitats catalanes i internacionals. Entre d’altres formem part del
MedPan, l’Oficina Europea del Medi Ambient (BEE), la Xarxa de Gestors d’Espais Na-

turals (EUROSITE), o la Unió Internacional
per a la Conservació de la Natura (UICN) u

DEPANA va ser fundada l’any 1976
per un grup de persones preocupades
per la creixent degradació ambiental,
en especial del nostre territori. Entre
ells hi havia científics, tècnics,
naturalistes, etc., resolts a aconseguir
un entorn natural més ben gestionat
i més sa. I així ha estat durant els
primers 40 anys, després dels quals
la nostra motivació segueix tan ferma
com sempre.

Propiciar un canvi d’actitud ciutadana
DEPANA projecta la seva tasca cap a
propiciar un canvi d’actitud en els ciutadans,
i les institucions, públiques i privades,
respecte del desenvolupament sostenible
de Catalunya, en quatre línies bàsiques de
treball: jurídica, reivindicativa, educativa i
científica. De totes elles, podríem dir que la
primera, la utilització d’instruments jurídics i
administratius per a defensar els drets del
medi ambient, ens distingeix i ens ha dut a
aconseguir no poques fites.
També han estat i són especialment
rellevants els nostres treballs en el foment
de l’educació i la divulgació dels valors del

COM VA NÉIXER DEPANA?

L’

abril de 1975 s’havia format un
primer grup promotor, el “nucli de
DEPANA”, integrat per persones d’àmbits
diferents, totes elles motivades per la
defensa de la Natura. Per exemple, i
entre d’altres, del Museu de Zoologia van
participar en aquesta gènesi, Salvador
Filella i Jordi Rius, de la Facultat de
Biologia, Ramon Folch, Oriol de Bolòs, i
Ramon Margalef; de la Secció Catalana
de la SEO, Salvador Maluquer; del Centre
Excursionista de Catalunya, Francesc
Vallhonrat; de la Diputació de Barcelona,
Lluís Paluziè; o del ZOO de Barcelona,
Antoni Jonch.
Durant un any es va anar preparant
l’esquema del que havia de ser l’entitat.
El 23 d’abril de 1976, data de la
presentació del “Llibre Blanc” de la
Natura: ús o abús?, es va redactar i

donar publicitat a un document-manifest,
convocant a una reunió fundacional i de
suport a múltiples entitats i persones del
nostre país.
11 de juny de 1976 al CEC
Aquesta reunió fundacional, a la qual
assistiren uns 300 participants, va tenir
lloc el dia 11 de juny de 1976 al Centre
Excursionista de Catalunya. Es va votar
favorablement el text i els càrrecs de
la que hauria de ser la primera Junta
Gestora provisional, pendent encara
d’aprovació pel Govern Civil durant uns
mesos. Es va aprovar també que tindrien
la consideració de Fundadors aquells
assistents que, havent firmat els annexos
de l’Acta Fundacional, manifestessin per
escrit el desig d’associar-se i acceptar la
quota dins del termini de provisionalitat.

Agraïment als socis
Desprès d’aquella data, els que ho fessin
ja serien socis numeraris. Ho van fer unes
200 persones, de les quals algunes se’n
van desdir aviat i la resta van ser inscrites
per ordre alfabètic del cognom.
Aquest 2016, a tots els fundadors i socis
encara actius la Junta Directiva els ha
enviat una carta personal, agraint la seva
fidelitat a l’entitat, informant-los de les
possibles activitats previstes durant l’any i
acceptant, si s’escau, la seva col·laboració
i aportació de propostes. D’aquests socis,
dos ho són d’Honor: Salvador Filella i
Salvador Maluquer, i dos ex-Presidents:
Josep del Hoyo, Enric Carrera i Joan Cuyàs
Des d'aquí aprofitem també per agraïr
a tots els socis, del primer al darrer, que
al llarg d'aquests 40 anys heu mantingut
viva la flama de l'entitat u

L’Agró Negre de DEPANA
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QUATRE DÈCADES
l El primer President de DEPANA sorgit d’aquell acte fundacional de 1976, fou Josep Antoni
Balcells, arquitecte, mentre que Salvador Filella en fou nomenat Secretari General. A partir de
llavors, les persones que han anat ocupant la Presidència de l’entitat són Francesc Gurri, Josep
del Hoyo, Enric Carrera, Purificació Canals, Joan Cuyàs i Marta Gumà.
La primera seu de DEPANA fou el domicili d’un dels nostres il·lustres fundadors, Lluís Paluziè,
durant dos anys. Després, el 1978 ens traslladavem al carrer d’Aragó, fins el 1995 en què ens
vam instal·lar a Gràcia, on els baixos del número 97 del carrer de San Salvador són casa nostra.

Trobada a Campins per celebrar
el 10é aniversari de DEPANA.

Un dels nombrosos campaments organitzats per
DEPANA, aquest l’any 1992.

A la manifestació per defensar la timoneda
d’Alfés, el 1996.

La lluita d’Attentio contra el mercat
i la tinença d’animals exòtics.
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1976| Fundació de DEPANA al local del Centre
Excursionista de Catalunya.
1977| Primera campanya per a la conservació
del Pirineu.
1978| Es modifica l’article que parla de
medi ambient a la Constitució Espanyola. Es
realitzen els primers campaments d’observació
de la natura entre DEPANA i el CEC (Centre
Excursionista de Catalunya). Primera entitat
catalana que s’adhereix a la UICN (Unió
Internacional per a la Conservació de la Natura).
1979| Organització de la 5a setmana de
Salvaguarda de la Natura, amb el Centre Català
de Prospectiva.
1980| Primer Campament d’Educació Ambiental
al Pirineu, per a nois i noies, amb la col·laboració
del CEC. S’inicia el primer Catàleg d’Arbres
Monumentals de Catalunya, posteriorment
recepcionat per la Generalitat.
1981| Manifest referent a la problemàtica
nuclear. Manifest referent al transvasament de
l’Ebre.
1982| Edició de les “Bases per a una política
de protecció dels espais naturals a Catalunya”,
amb el Centre Català de Prospectiva. Proposta
definitiva de salvaguarda dels Aiguamolls de
l’Empordà. Presentació de l’avantprojecte de
llei de protecció dels sistemes naturals del delta
de l’Ebre.
1983| Campanya per a la conservació del
Montsec, amb Amics de la Natura de Balaguer.
1984| Primers estudis faunístics del Garraf,
Montserrat i Guilleries|Collsacabra. Redacció
d’un Avantprojecte de protecció de les Illes Medes.
Inci de “Verd, butlletí informatiu de DEPANA”.
1985| Crítiques a la llei d’aigües, a la de residus
sòlids i a la Llei General del Medi Ambient. Es
participa a un Col·loqui internacional sobre la
protecció del Mediterrani.
1986| Es funda amb altres entitats el CIDN
(Consejo Ibérico de la Defensa de la Naturaleza).
1988| Elaboració del primer informe sobre les
zones estèpiques de Catalunya. Campanya en
defensa del delta de l’Ebre i de la Timoneda
d’Alfés. Projecte delta del Llobregat de
protecció de les Reserves Naturals i de protecció
de les àrees periurbanes circumdants. Apareix
el “Butlletí de DEPANA”.
1989| Edició de la "Diagnosi de la natura a
Catalunya”. Projecte de reintroducció de la
polla blava als Aiguamolls de l’Empordà. Petició
formal de creació d’una conselleria de Medi
Ambient. Petició d’un pla de residus.
1990| Redelimitació del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Primera
edició del llibre “Drets del Medi Ambient”.
Campanya en defensa del Pedraforca
amenaçat per una central tèrmica a Saldes.

Presentació de la campanya “El Delta del
Llobregat, una escola de natura”.
1991| Campanya en defensa del riu Montsant.
Col·laboració amb la Fundació Patrimoni Natural
Europeu i el Land de Baden Wutemberg per a
la protecció del delta del Llobregat. Projecte
Cadispa: conservació i desenvolupament al
Pirineu de Lleida, amb Adena i Ipcena.
1992| Assistència a la Cimera Alternativa
del Fòrum Internacional d’ONGs a Rio de
Janeiro, on es va celebrar la Cimera Mundial
del Medi Ambient i es van signar els tractats
sobre conservació i biodiversitats coneguts
com “Tractats de Rio”. DEPANA esdevé una
lliga d’entitats de les associacions catalanes
de defensa de la natura. Taponament dels
abocaments del dipòsit de cotxes de El Palmeral,
al Prat de Llobregat, que abocava a la llacuna
de La Ricarda.
1993| Organització del Fòrum “Cuidem la nostra
Terra”. Edició de la monografia “La natura: com
la cuidem, com la maltractem”. Apareix la revista
“DEPANA en acció”.
1994| Primer camp de recuperació de senders
tradicionals a l’Alta Ribagorça. Manifestació
contra els incendis l'11 de setembre. Fòrum
nacional sobre els incendis forestals a
Montserrat al novembre. Sentència del Tribunal
Suprem condemnant una empresa municipal
de Barcelona pels abocaments a La Ricarda,
que va crear jurisprudència sobre l’agreujant
de clandestinitat. Elaboració del document
“Biodiversitat i patrimoni natural a Catalunya”,
encarregat pel Departament de Medi Ambient,
dins dels objectius de les polítiques del medi
ambient per a una Catalunya sostenible. Edició
d'una monografia sobre “La Timoneda d'Alfés”.
Mobilització ciutadana per salvar la Platja de
Castell a Palamós (DEPANA havia dut la lluita
jurídica amb un recurs contra el PGOU davant
el TSJC).
1995| Premi de Medi Ambient de Catalunya i
Premio Nacional de Medio Ambiente.
1996| Presentació de la proposta alternativa
“El Delta del Llobregat: Un Projecte de Futur”.
1997| S’inicia la campanya de salvaguarda
del Massís de Beret. Recollida de signatures
de la Iniciativa Legislativa Popular en contra
de la incineració. S’inicia la campanya Beret i
Vall d’Àrreu. S'edita “Aportacions al programa
d'ús social del P.N. del Montseny”, amb la
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.
1998| Concessió del Projecte LIFE de Gestió
Sostenible de la Punta de la Móra. Es deixa sense
efectes la Lliga d’entitats de 1992.
1999|
Projecte
d’alternatives
sòcioeconòmiques a la perifèria del Parc Nacional
d’Aigüestortes amb la UAB.
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LLUITANT PER LA NATURA
l Deixar constància aquí de totes les fites, aconseguides o no, en les quals l’entitat ha estat implicada, seria impossible en la
nostra petita publicació. Treballar en favor de la consciència ambiental en un país on no forma part de la cultura heretada, no és
una tasca fàcil. Per això, en aquesta cronologia assenyalem només les més importants, és a dir, aquelles en les que hi hem tingut
un paper propositiu, decisiu i cabdal.
Volem resaltar de nou que totes elles s’han dut a terme gràcies als esforços que centenars de voluntàries i voluntaris han esmerçat
per fer una mica més viable l’assoliment dels objectius indicats i, en definitiva, per a la protecció, durant els darrers 40 anys, de la
nostra casa comuna, que és la Natura.
2000| Inici del programa d’educació ambiental
Pirineu viu centrat en la figura a l’ós bru a la
Val d’Aran | Proposta de Parc natural de l’Alt
Pirineu juntament amb el CEC, així declarat al
juliol del 2003 a resultes d’aquesta iniciativa.
S'inicia la col·laboració amb l'ajuntament de
Pont de Suert i amb l'SCI per fer camps de
treball internacionals de recuperació del camí
ral de Montiberri.
2001| Presentació de la Diagnosi del Litoral de
Catalunya, primera peça rudimentària del futur
PDUSC. Redacció del Projecte de sender litoral a
la Punta de la Móra. Inici d'Attentio, programa
de atenció i reubicació d'animals silvestres
mantinguts en captivitat de forma inadequada.
Organització del Seminari internacional sobre
gestió costanera integrada i reserves marines,
a Tarragona. Col·laboració amb l'ajuntament
de Pont de Suert i amb l'SCI (Servei Civil
Internacional) per a la recuperació del camí ral
de Montiberri.
2002| Sentència del Tribunal Suprem per a
la protecció definitiva de la Platja de Castell
(Palamós). El·laboració del projecte alternatiu al
Pla urbanístic de Ponent (Gavà), “Gavà 2002,
de Garraf al Delta. Un model urbà possible per a
una ciutat socialment i ecològicament sostenible”.
Presentació del projecte Camins Vius: itinerari
de circumval·lació del Parc Nacional, recuperant
camins tradicionals i amb una proposta de model
de gestió sostenible.
2003| Jornada sobre sostenibilitat i ordenació
del territori a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Anul·lació del Reglament de circulació motoritzada
per ser manifestament contrari a la Llei de
circulació motoritzada de 1.995. Aprovació de
l’Ordenança municipal de protecció, tinença i venda
d'animals de Barcelona que va prohibir la venda
d'animals silvestres capturats a la natura alhora
que va restringir de forma important la venda
dels nascuts en captivitat a instàncies de DPN.
Prohibició de l’ús d’animals en els espectacles de
circ. Final de la col·laboració amb l'ajuntament
de Pont de Suert i amb l'SCI per fer camps de
treball internacionals de recuperació del camí ral
de Montiberri, amb l’objectiu aconseguit.
2004| El Tribunal Suprem confirma que s’ha de
salvaguardar els Erms de La Tancada (Amposta),
el braç de Migjorn (St. Jaume d’Enveja) i el
Salobrar del Nen Perdut (Deltebre), tots tres
havent estat espais naturals del delta de l’Ebre
exclosos inicialment del Parc Natural per interessos
urbanístics.
2005| Aprovació del Pla Director Urbanístic del
Sistema Costaner (PDUSC), element central de
gestió integrada costanera a Catalunya. El MIMA
edita l' “Atlas de las aves nidificantes del Parque
Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”,

elaborat per DEPANA. Inici de la publicació de la
revista “L’Agró Negre”.
2006| Mobilització, amb altres entitats de
defensa de la natura, de la Plana de Lleida en
defensa dels secans. L’alosa becuda es considera
extingida a la ja salvada Timoneda d’Alfés. El
Pla alternatiu al Pla d’infraestructures del Delta del
Llobregat ens fa sortir a la portada als principals
diaris catalans.
2007| Aprovació de la Llei estatal de biodiversitat,
la primera normativa de protecció global de la
natura, en aplicació de la normativa de la UE.
DEPANA és Premi Agenda 21 de l’Ajuntament de
Barcelona pel projecte “Implica’t amb els residus”,
realitzat conjuntament amb la CONFAVC.
2008| Congrés Mundial de la Natura de la UICN
organitzat a Barcelona gràcies al rol de DEPANA
en el si d’aquesta institució. Edició de “Punta de la
Móra: un espai de gran valor al litoral mediterrani”.
2009| Primers albiraments d’óssos bruns a les
sortides de DEPANA a la Val d’Aran. Projecte
de restauració del riu Sió a Torrefeta i Florejacs.
La iniciativa Barça|Parc a Viladecans és
desestimada.
2010| Formalització d’una queixa davant la
Comissió de la UE per incompliment reiterat de
la normativa de protecció de la natura al delta
del Llobregat. Inici del projecte Parc a Taula des
de DEPANA. Concessió a DEPANA de la Medalla
d’Honor de la Ciutat de Barcelona.
2011| Presentació de la campanya Pas de l'Estret
per a la protecció de la mona de Barbaria
(Macaca synvanus), vigent hores d’ara.
2012| EL TSJC ordena tancar la pedrera del Mas
Blanc a Ullà, Parc Natural del Montgrí, Medes i
Aiguamolls del Baix Empordà. Es reobre el procés
per a fer possible el transvasament d’aigua del
riu Ebre. El projecte d’Eurovegas al delta del
Llobregat és abandonat pels promotors després
d’una intensa campanya amb altres entitats.
2013| Aprovació d’una nova Llei estatal de costes,
regressiva, que desprotegeix activament el litoral.
El projecte Parc a Taula de DEPANA rep el premi
de Turisme responsable en favor del patrimoni
natural. Victòria de la Campanya contra el 4t
cinturó.
2014| Campanya en defensa de Cala Montjoi
(Parc Natural del Cap de Creus). Campanya
per a la conservació de Can Trabal, l’ultima peça
agrícola de l’Hospitalet de Llobregat.
2015| S’aprova el nomenament de Parc Natural
de les Capçaleres del Ter i del Fresser.
2016| El Tribunal Suprem considera que cal
enderrocar l’hotel de la Platja d’El Algarrobico
(Cabo de Gata), una vella reivindicació de
DEPANA. L’alosa becuda retorna a la Timoneda
d’Alfés. Celebració del 40è aniversari de la
nostra entitat u

L’atenció i el seguiment de l’ós bru i el seu encaix
al territori, sempre al cor de DEPANA.

Entrevistant Raimon Panikkar per a la nostra
revista, a casa seva, a Tavertet, l’any 2009.

Les sortides naturalistes formen part
de l’ADN de la nostra entitat.

Lliurament de signatures a la Presidenta del
Parlament per defensar Cala Monjoi, l’any 2014.
L’Agró Negre de DEPANA
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SALVADOR FILELLA
I CORNADÓ
“No caiguem pas en
el consumisme de Natura”
“Els humans també som Natura i quan ja no hi siguem,
haurem ocupat només un mínim instant de la vida del
planeta. Fent-ho amb amor i respecte podem continuar
mirant lluny, i no pas cap a la fosca”.

Era un repte pendent dedicar
algunes pàgines de l’Agró
Negre a Salvador Filella i, en
complir-se els 40 anys de la
fundació de DEPANA ens hem
proposat de fer-ho. Cal dir
però, que quan a una persona
com ell, amb una trajectòria
vital tan llarga de treballador
vocacional i tenaç amb
qualitats com l’autenticitat, la
senzillesa i la coherència, se
li afegeix a més una notable
capacitat de transmetre
planerament passió, saviesa i
consell, resulta difícil resumir
en poques línies unes hores
d’impagable i privilegiada
conversa. Però ho hem
intentat.
14
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Perquè... Salvador, puc escriure que
de professió, ets... Senzillament, un
naturalista treballador o un treballador
naturalista, pots posar-ho com millor et
sembli. Així de fàcil.
També vas ser estudiant, no? He estat
42 anys treballant al Zoo, però ja de
ben jovenet havia fet feines tan diverses
com vendre diaris, dissecar animals o
fer de dependent de camiseria. Això
sí, no he deixat mai d’estudiar pel meu
compte. Cal aprendre cada dia alguna
cosa nova.
Et refereixes a les Ciències de la
Natura? Home, bàsicament sí, però
de cap manera limitar-me el camp
no. Ara sovint hem d’aprendre nous
noms científics d’ocells, d’espècies
identificades de forma rigorosa per
la biogenètica, noves descobertes,
adaptacions... Potser algun dia tindrem
fins i tot un nou gavià, totalment
terrestre, adaptat a caçar coloms
urbans. Qui sap?
Tan fàcil com era dir-ne “Parus” a
totes les mallerengues i ara mira
quants gèneres diferents. Però si
hem tingut la sort de conèixer en mà
l’espècie i la seva anatomia, ens serà
més fàcil relacionar el seu nom amb una
imatge. Per exemple, el Mesoplodon
densirostris, la raríssima balena de
bec, un Hiperodòntid que vam trobar
varada a la platja d’Alcossebre
l’any 1980. És “densirostris”, per la
gran densitat òssia del seu crani. Va
ser la primera dada coneguda a la
Mediterrània.

Un fet que recordes especialment,
oi? I tant!! Amb emoció. Cadascú té
la seva vivència naturalista personal.
La meva va ser aquella, sens dubte.
Amb el catedràtic Adrià Casinos la vam
identificar i ho va publicar una revista
científica. També la primera observació
d’un jove d’àliga imperial ibèrica al
Pirineu, en un canyet per a voltors.
I dels ocells, als cetacis. No exactament. A mi m’ha interessat sempre la
Natura com un tot, estimo per igual la
Terra i els que hi vivim al damunt. Penso
que dir-se naturalista és això. El que
va passar és que ens vam adonar que
el desconeixement dels mamífers dels
nostres mars era gairebé absolut. I vam
continuar la recerca. Amb els ocells,
però, la Secció Catalana de la SEO ja
feia molts anys que hi treballava. Tot
això està narrat al meu llibre ‘Recordant bells temps’ .
Desprès, ràpidament, a fundar
DEPANA. Va anar així la cosa? Més
o menys. El Llibre Blanc ‘Natura, ús
o abús?’, promogut per en Joaquim
Maluquer i en Ramon Folch va ser com
el tret de sortida. És d’abril del 76 i
la nostra reunió fundacional va ser l’11
de juny. Era una necessitat urgent. Tots
els que estimàvem la Natura i el país
feia temps que hi anàvem al darrera,
ja s’havia posat en marxa l’abocador
del Garraf... Calia reaccionar.
Aquell vespre, al saló d’actes del CEC
no hi cabia ni una agulla. I quina
calor tan insuportable!! Hi va haver
una votació favorable amb només un
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lll“Cadascú té la seva

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

vot en contra. En Joan Mitjana, sempre un
punt bromista, va dir que l’acta fundacional
així quedaria millor. I jo també vaig haver
d’explicar que incloure dins la primera Junta
a l’amic Artur Sarró, psiquiatre excel•lent
i ben conegut, no obeïa pas a la seva
qualificació professional sinó a la d’expert
ornitòleg i pioner fotògraf naturalista.
Sortosament, a DEPANA encara podem
comptar amb alguns socis fundadors
actius, fidels a l’entitat... I també amb
alguns de la primera Junta i del Consell
Assessor com Lluís Paluzié, Jordi Rius,
Francesc Vallhonrat, Enric Carrera, Salvador
Maluquer, Roser Armendares i d’altres...
Tots excel•lents amics. Durant aquella etapa
treballàvem amb molta precarietat que
suplíem amb entusiasme i voluntarisme.
Molta mecanografia, moltes instàncies,
molts “Dios guarde a V.E. muchos años”...
Uns temps difícils, “bells”, una feinada però
molt il•lusionats. Fins i tot la meva mare
venia sovint a ajudar-me en les tasques
de secretaria. Érem conscients que calia
avançar en la defensa de la Natura i del
territori!
I en l’educació ambiental? I tant! Els
nostres campaments juvenils van ser escola
d’excel•lents naturalistes i ecologistes. Les
vivències de jove et marquen profundament,
com ho fan els paisatges més estimats. Jo
tinc l’empremta inesborrable d’aquell
delta de l’Ebre que vaig “descobrir”,
sempre envoltat dels xiscles dels meus
primers xatracs...
Potser pensant en algun referent ? No
m’amago pas de dir-ho: Fèlix Rodríguez de
la Fuente. Quan “tot estava per fer” va fer
descobrir l’amor per la Natura a milions de
persones. També he conegut gent important
de l’Administració, pocs certament, amb
molta sensibilitat ambiental. Juan Roch
Carulla, un enginyer forestal que, com molts
d’altres, va fer el canvi. De ser caçador va
evolucionar a ser un convençut defensor
de la Natura. Els primers temps ens va
ajudar molt. O el primer Conseller de Medi
Ambient, Albert Vilalta, Enginyer de Camins
i que va ser soci de DEPANA.

vivència naturalista personal.
La meva va ser trobar varada
a la platja d’Alcossebre l’any
1980 la raríssima balena de bec
Mesoplodon densirostris”.

Algun consell? Un puntet de filosofia
zoològica o naturalista: tenir present que
“La forma va al darrera del comportament”.
Ho podem aplicar a la nostra manera de
viure i també a una entitat com DEPANA.
Estem d’acord que cal adaptar-se als
temps però sense deixar de banda res
fonamental. Valorar com cal el voluntariat,
sí, però esforçar-se en ser professionals i
seriosos. No caiguem pas en el “consumisme
de Natura”, com s’esdevé sovint.
Passegem ara per l’esplèndid jardí de
l’edifici històric de la Universitat. Admirem la
magnificència de la vegetació, amb arbres
excepcionals, vells coneguts nostres, poblats
de merles i d’ocells insectívors.
Som a una illa de biodiversitat urbana,
no creus? Plena de tresors naturals, al bell
mig de la ciutat. No passa dia que no faci
alguna observació interessant de fauna o
flora urbana.
Hi ha qui diu que són “vulgaritats”. Si
estimes la Natura mai perds la capacitat
d’admiració, mal que sigui només
contemplant un mascle de merla com
aquest, tan negre. Observa com picoteja i
com contrasta el bocí de pa blanc amb el
seu bec taronja viu...
La Natura et genera creativitat perquè
també ets escultor animalista. Les formes
naturals són infinites, sempre en trobarem
alguna que ens sedueixi en especial i
pot arribar-te el desig d’imitar-la. Jo ho
intento.
L’avisa el mòbil. És la seva filla Estel que
truca des d’Holanda. Una conversa que
sembla tan propera, fluida i distesa com la
nostra.
El món s’ha fet més petit. I els humans
omplim cada dia més espai natural de la
Terra. Però no oblidem pas que també som
Natura i que, quan ja no hi siguem, haurem
ocupat només un mínim instant de la vida
del planeta. Fent-ho amb amor i respecte
podem continuar mirant lluny, i no pas cap
a la fosca uJoan Cuyàs Robinson

“El Llibre Blanc
‘Natura, ús o abús?’,
promogut per en
Joaquim Maluquer
i en Ramon Folch
va ser com el tret de
sortida de DEPANA.
És d’abril del 76
i la nostra reunió
fundacional va
ser l’11 de juny.
Era una necessitat
urgent. Tots els
que estimàvem la
Natura i el país
feia temps que hi
anàvem al darrera,
ja s’havia posat en
marxa l’abocador
del Garraf... Calia
reaccionar”.
L’Agró Negre de DEPANA
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ESPECIAL ASSEMBLEA
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ASSEMBLEA GENERAL 2016 DE DEPANA

oren molts els temes que ocuparen l’Assemblea General d’enguany, que va tenir lloc a la nostra seu dissabte 19 de
març i va estar força participativa: Delta del Llobregat, la cacera, Aigües Tortes, Collserola, l’educació ambiental
amb escoles o la lluita contra el canvi climàtic va ser alguns dels assumptes estrella.
Una vintena llarga de socis de DEPANA ens vàrem aplegar a la sala de conferències de la seu a Barcelona. A fora
plovisquejava una mica, en un dissabte festivitat de Sant Josep, gris i rúfol però no gaire fred. L’Assemblea General
de socis, presidida per la presidenta de l’entitat, Marta Gumà i per la secretària general, Eva Yus, va començar
puntualment amb unes paraules de benvinguda expressades per la darrera. L’acte restarà en disposició dels socis
que la vulguin consultar, però aquí a L’Agró Negre us en fem un petit resum.
Actuacions jurídiques
En l’àmbit de les actuacions jurídiques, calia fer esment del cas de les autoritzacions de cacera al delta de Llobregat
per motius de suposats danys a l’agricultura, que DEPANA ha qüestionat. A instàncies de la Unió de Pagesos, ara
un camperol pot denunciar que ha sofert danys i això permet de manera automàtica endegar una emergència
cinegètica que comporta abatre indiscriminadament ànecs, gavines o el que calgui, de fet al llarg de tot l’any.
L’efecte immediat d’aquesta política ha estat la davallada de fins a un 90% de la població d’ànec coll-verd al
delta, una dada molt preocupant. També segueixen endavant els contenciosos per a la caça de fringíl•lids.
La nostra entitat s’ha implicat en la campanya de rebuig del nou Pla Hidrològic, aprovat per l’actual govern en
funcions. De la Campanya del Pas de l’Estret, que un estiu més es va portar a terme al port d’embarcament dels
ferris a Marroc, transcendeix una dada que ens ha de fer reflexionar, de les 300 cries de mona de Barbaria
decomissades l’any passat, una bona part d’aquests decomisos es van fer a Catalunya. Cal comentar l’èxit de la
campanya contra la Bulli Foundation, projecte que es va poder aturar, per bé que de manera parcial, i que va
culminar, com recordareu, amb el lliurament de milers de signatures a l’anterior presidenta del Parlament.
Al delta del Llobregat, DEPANA ha recorregut el nou pla normatiu del Parc Agrari, que promou l’agricultura intensiva,
amb l’expansió d’hivernacles i l’edificació de naus industrials. Al Parc Nacional d’Aigües Tortes, al patronat consultiu
del qual DEPANA està molt ben representada, es comenta el greuge que va suposar la intenció de l’estació de
Baqueira Beret d’instal•lar tres noves pilones a la Peülla i que va ser rebutjat per la direcció del Parc, tot provocant
la indignació d’alguns representants polítics de la zona, molt més preocupats en satisfer els interessos de l’empresa
que en protegir la natura.
Un any més ha continuat el seguiment de l’ós bru a la Vall d’Aran, amb la constatació del naixement de dos cadells.
Amb el sector ramader es manté una situació de relativa pau, i només s’han hagut de comptar entre 8 i 20 baixes
de ramat atribuïbles als plantígrads. Quant al Zoo de Barcelona, tema que la nostra entitat segueix de molt a prop,
cal constatar l’estat d’abandonament en què es troben les instal•lacions, però és just celebrar la definitiva prohibició
d’espectacles amb dofins.
A Collserola s’ha aprovat un nou pla especial que no convenç gens a les entitats ecologistes. En aquest àmbit calia
denunciar la preocupant proliferació de curses i altres iniciatives massives, que comporten un dany greu per erosió
als camins i senders, un problema que malauradament està afectant molt espais protegits del Principat.
Dos temes més afloren amb força, però en els dos casos la responsabilitat de portar a terme les subseqüents
denúncies haurien de recaure en plataformes del territori. Parlem dels runams salins de la conca del Llobregat,
potser el cas de contaminació més greu amb el qual s’enfronta Catalunya, i del projecte d’ampliació del circuit de
Montmeló amb una pista de cars, nous pàrkings i instal•lacions hoteleres sobre els darrers espais agrícoles de la
zona, un projecte que compta amb una gran oposició veïnal, i que tindrà en la manifestació del 15 de maig, amb el
lema “No ens vengueu la moto”, el millor moment per manifestar el rebuig de veïns i grups ecologistes.
Un projecte educatiu per a les escoles.. i molt més
Fruit d’un conveni amb l’ajuntament de Barcelona, s’ha portat a terme un projecte educatiu, amb un magnífic material
audiovisual, destinat a una vintena d’escoles de la ciutat, que amb el suggeridor títol de “Saps d’on venen les
tortugues?”, ha aconseguit conscienciar als més de 300 alumnes implicats de la inconveniència de tenir a casa animals
de companyia com tortugues, peixos o serps, tot el que no siguin gossos o gats.
En l’àmbit internacional, hem participat com a membre del MedPan en l’assemblea general celebrada a Sardenya.
El Fòrum d’àrees marines protegides compta ja amb 100 entitats compromeses, i és la xarxa que funciona millor a
nivell mundial. La relació canvi climàtic i salut dels oceans ha quedat ben palesa, malgrat la flagrant inoperància
dels representants polítics en aquest tema.
Segueixen endavant projectes com els ja estables del Grup d’Activitats, el GAF o l’edició de la revista que teniu a
mans, i un punt especial va ser l’esment d’algunes de les iniciatives per celebrar els 40 anys de DEPANA. També es
comentà el nou pressupost econòmic de l’entitat, que aspira a mantenir l’equilibri entre despeses i ingressos.
I pel que fa al programa d’actuacions de l’any 2016, s’imposa una certa línia continuista.
Aquests van ser alguns dels assumptes tractats. A partir d’ara es tracta de seguir la molta feina que hi ha per
endavant. I per fer-la, l’esforç voluntariòs dels socis i simpatitzants que d’una manera o altra ens ajuden és molt
d’agrair. Sense ells la tasca de DEPANA no seria possible, tal i com ens va recordar la presidenta en acabar u JC
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NATURA VORA ELS RIUS
I TASQUES FORESTALS

D

EPANA acomiadava l’any 2015 amb dues
sortides d’alt interès. Una de familiar, a la qual
s’apuntaren 15 persones, entre les quals 6 petits, en la
que vàrem recòrrer l’antic traçat del ferrocarril miner
de l’Alt Berguedà, de Bagà fins a l’ermita de Sant
Joan de l’Avellanet, transformat en una agradable via
verda, amb trams de túnels que van agradar molt als
més menuts. S’analitzaren rastres de guineus i es van
poder observar un parell de merles d’aigua cercant
preses a la corrent enfurismada del riu Bastareny.
I una setmana més tard gaudírem d’una sessió
pràctica de geologia en un indret carregat de
referències literàries, els Cinges de Bertí, al punt
on afloren les intrigues de la trama de la novel•la
de Ramon Caselles, Els sots feréstecs. És un espai
privilegiat per poder copsar les diferents eres
geològiques amb els principals tipus de roca:
calcàries, conglomerats, guixos, etc.
Accions del GAF
Dues activitats del Grup d’Acció Forestal de
DEPANA van aplegar en tots dos casos al voltant
d’una quinzena d’esforçats participants. La
primera, el dia 9 de gener, a la zona de la Font
del Gos, a Collserola, per sobre del parc del
Laberint. En aquesta àrea, parcialment afectada
per un incendi el darrer estiu, es treballa en
col•laboració amb un institut del barri.
Es van fer treballs de recondicionament dels
camins afectats, plantació de plançons d’alzina i
neteja de l’espai. El diumenge 24 l’escenari triat
fou només una mica més al nord, en el mateix
vessant de Collserola, a prop de la font de Santa
Eulàlia. Els participants plantaren també plançons
d’alzina i de roure, pocs però ben plantats, per
tal d’assegurar-ne llur supervivència.

El riu Besòs (foto Marc Benavides)
Ocells hivernants al delta
El dissabte 9 de gener teníem cita al delta del
Llobregat per emprendre el 6è cens alternatiu
d’ocells hivernants, fora dels espais estrictament
protegits. Distribuïts els 27 participants en
9 grups, i tot comptant un parell de sortides
complementàries el mateix mes, es van
contabilitzar l’engrescadora xifra de 109
espècies, de les quals cal destacar l’arpella
pàl•lida, un sit negre, dos corbs i una cornella, un
becplaner, flamencs, els 27 torlits de Can Dimoni
o les 13 daurades grosses de Can Inglada. Un
cop més es demostra la importància d’aquests
espais per a l’hivernada dels ocells aquàtics.
Petjades i rastres sense neu
Degut a la manca de fred i l’absència de neu la
sortida de petjades a la neu es readaptà a les
circumstàncies, i en comptes d’una sortida de dos
dies es va fer d’una sola jornada; es va substituir
l’ascens a cotes altes, cercant una neu inexistent,
per una caminada a cota baixa per la vall, amb
l’objectiu d’estudiar, sota l’impecable guiatge de
l’Ignasi Batet, els rastres de diferents animalons a
la vora del riu Segre, per dins de la reserva de
les Basses de Gallissà, molt a prop de Bellver de
Cerdanya, una tria molt encertada.
Foren trobats i analitzats rastres de llúdriga,
guineu, caus de toixó, etc. I al capdavall els
participants, 18 persones molt entregades, van
gaudir de valent amb les seves explicacions. Tot
plegat molt recomanable.
Cap a Vallhonesta
La sortida familiar a Vallhonesta, al Bages,
conduí els poquets participants que s’hi van
apuntar a descobrir una zona de muntanya
mitjana, afectada parcialment per incendis

lAls Cinges de Bertí,
gaudírem d’una sessió
pràctica de geologia en
un indret carregat de
referències literàries. És
un espai privilegiat per
poder copsar les diferents
eres geològiques amb els
principals tipus de roca:
calcàries, conglomerats,
guixos, etc.

lA les Basses de

Gallissà, molt a prop de
Bellver de Cerdanya i
sota l’impecable guiatge
de l’Ignasi Batet,
analitzarem els rastres
de diferents animalons:
llúdrigues, guineus, caus
de toixó... I al capdavall
els participants, 18
persones molt entregades,
van gaudir de valent amb
les seves explicacions.
L’Agró Negre de DEPANA
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Petjades prop de Bellver de Cerdanya (foto Marc Benavides)
lA Montgai, aquesta

primavera avançada es
manifestava en petits detalls,
com la presència de les
primeres orenetes de cua
blanca volant sobre les
marronoses aigües del Segre.
Els voltors són freqüents i els
veiem aturats als penya-segats
o fent passades a poca alçada.
Amb l’ajut del telescopi, en
Pedro detecta la presència
d’una merla blava, vigilant al
capdamunt d’un cingle llunyà.
lJa al març, repetim un any

més la sortida al Besòs. De la
mà de l’expert biòleg Xavier
Larruy, els 14 participants
gaudiren d’una completa
explicació de la problemàtica
que afecta aquesta zona
natural, immersa en un espai
molt urbanitzat i amb molts
projectes en perspectiva que
n’amenacen el seu futur.
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Un fantàstic moment per al repòs a Montgai (foto Jordi Cebrian)

forestals, on DEPANA havia participat en
tasques de reforestació temps enrere, i
on avui dia domina la brolla de romaní i
estepes, amb clapes de rouredes i alzinar.
Es va fer un seguiment de rastres, ens vam
fixar en les barraques de pedra seca,
els antics xupets, petites depressions que
es feien servir per sulfatar la vinya, per
acabar dinant al refugi.
Els ocells de Montgai
El dissabte dia 20 de febrer tocava
sortida ornitològica, amb destinació
a l’embassament de Sant Llorenç de
Montgai, a la Noguera. Ens apleguem
20 persones i un gosset, a l’extrem sud
de l’estany. Fa un dia més propi del mes
de maig que no pas de mitjans de febrer
i això dificulta el propòsit de cercar
determinats ocells hivernants.
A les tranquil•les aigües de l’embassament
ens entretenim observant les fotges, els
ànecs coll verds i també un grup de grisets,
i sobretot els nombrosos cabussons, molts
dels quals exhibeixen ritualitzades parades
nupcials. Sobre un talús rocallós admirem
embadalits un petit grup de petjades
fòssils d’ocells i mamífers de l’eocé, que en
David ens comenta.
Aquesta primavera avançada es manifesta
en petits detalls, com la presència de les
primeres orenetes de cua blanca volant
sobre les marronoses aigües del Segre.
Els voltors són freqüents i els veiem aturats
als penya-segats o fent passades a poca
alçada. Amb l’ajut del telescopi, en Pedro
detecta la presència d’una merla blava,
vigilant al capdamunt d’un cingle llunyà.
Un cop havent dinat, a la riba de
l’embassament i gairebé amb màniga

curta, ens dirigim a terra de secans, al
sector de Montgai, que se’ns mostra seca i
assedegada. Milans, xoriguers, aligots i un
astor, remuntant cel amunt posen la nota de
color a una inspecció més aviat ensopida.
Completem la jornada a l’estany d’Ivars, a
una mitja hora al sud. Allà són abundants
els cullerots, les gavines i els estols de
fredelugues, mentres les cigonyes ens
observen indiferents des de les torretes de
cria, però són les 4 esveltes grues, aturades
al marge d’una illa de canyís, la troballa
que més plau a tothom.
La lluita contra el miraguà
L’endemà, 11 persones, en dos equips,
treballen de valent per enretirar planta
invasora, un cop més l’omnipresent
miraguà de jardí, d’un sector de pineda
de Gavà, i recullen dos sacs ben plens.
L’esforç per lluitar contra aquestes
enfiladisses provoca més d’un ensurt en
forma de pinçament en un dels valents
participants.
Estimat Besòs amenaçat
El dissabte 5 de març tornem a repetir
un any més la sortida al Besòs. De la mà
de l’expert biòleg Xavier Larruy, els 14
participants gaudiren d’una completa
explicació de la problemàtica que afecta
aquesta zona natural, immersa en un espai
molt urbanitzat i amb molts projectes en
perspectiva que n’amenacen el seu futur.
Es van poder observar, al darrer tram
del riu i a la platja, fins a una trentena
d’espècies d’ocells, com ara gavines
corses i capnegres, bernats pescaires i el
falcó pelegrí, que se sol aturar a una de
les altes torres de la tèrmica.
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Cetacis a Vilanova, una sortida amb recompensa (foto Clara Casabona)
Més rius: ara el Llobregat
El dissabte 12 de març la destinació fou el
meandre del Llobregat entre Martorell i Sant
Andreu de la Barca, en un indret conegut
com a Ca n’Albareda. Els 8 participants
van recòrrer aquest tram del riu, donant un
cop d’ull a la bassa de recàrrega freàtica
on anys abans havien niat alguns ocells
aquàtics, però que ara, amb l’obertura de
nous accesos, ja no s’ha tornat a repetir.
Es van veure alguns limícoles, com el corriol
petit, la xivita i la xivitona, un xoriguer i
roquerols, en un ambient agrari, on el cultiu
de la carxofa és ben present. L’endemà la
destinació fou Bescanó, on els 13 participants
van gaudir d’una agradable caminada per
un sender forestal, on dominava l’alzina
surera; es van analitzar rastres i es va trobar
un gorg poblat de capgrossos, amb la
celebrada presència d’un tritó. La visita d’un
pou de glaç proper va cloure una sortida
que va servir per parlar de la problemàtica
greu de línia de molt alta tensió MAT, que té

en aquest indret una subestació enorme, que
provoca molts mals de caps als veïns.
Balenes i dofins
D’apoteòsica es pot qualificar la sortida en
vaixell per veure cetacis des del port de
Vilanova i la Geltrú, del diumenge 3 d’abril,
organitzada conjuntament per DEPANA i
CETACIA. Quinze participants, dos monitors i
dos patrons en dos vaixells prou grans. Mar
en calma o un xic arrissada, en una jornada
assolellada i plàcida de fins a 9 hores de
navegació, en la qual ens endinsem gairebé
12 milles mar endins. I la sort surt al nostre
encontre: un grup de 15 dofins molars
ens passen a tocar, poc després la visió
emocionant i inoblidable d’un rorqual amb
la seva cria, i més endavant sortirà un altre
rorqual solitari i un dofí llistat. Per amenitzar
l’espera, les capbussades dels mascarells,
el vol rasant i frenètic de les baldrigues, un
paràsit cuapunxegut o l’aparició inesperada
d’un fraret també en vol u Jordi Cebrian

I aquí a Santa Eulàlia, també amb el GAF.
lAl Llobregat, entre Martorell

i Sant Andreu de la Barca,
vam fer un cop d’ull a la bassa
de recàrrega freàtica on anys
abans havien niat alguns ocells
aquàtics, però que ara, amb
l’obertura de nous accesos, ja no
s’ha tornat a repetir.
lA Bescanó, la visita d’un pou

de glaç proper va cloure una
sortida que va servir per parlar
de la problemàtica greu de línia
de molt alta tensió MAT. En
aquest indret hi té una subestació
enorme, que provoca molt neguit
i mal de caps als veïns de la zona.

Fotos “de família” de la sortida de Vallhonesta, i la visita de la ribera del Besòs. Dues de les propostes de DEPANA en el primer quatrimestre de 2016.
L’Agró Negre de DEPANA
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JAIME
BLANCH
Per Duaita Prats

F

a un temps que ens coneixem, i
ell no ho sap però cada vegada
que el veig discretament assegut
al nostre club, l’Orfeó Popular
Olotí, somric per dins. La seva sola
presència, ara propera, em retorna a
la època d’infant, quan lluny estava
d’imaginar que compartiria taula
i conversa amb aquell actor d’ulls
clars que tant ens agradava de veure
a la meva àvia i a mi.
“Nena, corre, que ara surt en Jaime
Blanch…”, s’afanyava a dir-me la
iaia Ramona. I ens preparàvem les
dues, juntes i felices al sofà, per una
meravellosa sessió de teatre del bo,
‘Estudio 1’ en escala de grisos i uns
decorats que ara no passarien la
prova del més modest director d’art...
però que desapareixien darrera de les
immenses interpretacions dels José
Bódalo, Tina Sáinz, Luis Varela,
Elisa Ramírez, Agustín González,
Manuel Galiana, José María
Rodero, Fiorella Faltoyano, Manuel
Alexandre, o el nostre Jaime. Tantes
i tants!
Han passat els anys i algunes coses
han canviat. La iaia en fa trenta
que no hi és, les televisions s’han
multiplicat, i de molt ençà el color
ens revela que els ulls d’en Jaume,
com l’anomena sovint la seva esposa i
també actriu, Marta Puig, són blaus.
Això sí: es manté la solidesa del seu
saber actoral, que les incomptables
obres de cinema i teatre si de cas han
augmentat. Fins ara mateix, en què la
vida segueix oferint-li el plaer d’un èxit
que l’omple, potser més que mai.
20
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“En el fons, tenim por d’exercir
la nostra llibertat”
T’he de felicitar per l’acollida de públic
de la sèrie “El Ministerio del Tiempo”,
un projecte arriscat i diferent que en
els inicis devia ser tota una incògnita.
Ho era, fins el punt que el dia de la
presentació a la Ciudad de la Imagen,
quan em van demanar que el definis
vaig respondre que era “una vacuna”
contra la tele-brossa. Molts se’m van
tirar a sobre, principalment els seguidors
d’altres cadenes i estils televisius.
I ara, què respondries? Que és un objectiu
aconseguit. Això, sincerament, crec que és
la primera vegada que em passa en els
meus treballs en la televisió “moderna”.
I penso que a molts dels companys
també. És un producte cuidadíssim, amb
un equip de guionistes, d’ambientadors,
d’assessors històrics, etc., excepcional. Un
gust treballar així. Jo que no soc gens
triomfalista, diria que hem aconseguit fer
exactament el que buscàvem. Si agrada
o no, és cosa de cada espectador.
S’ha creat al seu voltant tot un uni-vers
fan corner amb reptes, jocs, merchandising, a l’estil de les sèries americanes
més importants... Que ha facilitat la
renovació per una temporada més,
cosa que només pel share potser no
hauríem aconseguit ja que va estar en
la linia moderada de TVE, un 13%. “El
Ministerio” s’ha de seguir amb molta
atenció, demana pensar i per això, i ho
dic amb pena, no és el tipus de sèrie que
veu el comú dels espectadors. Però tots
estem orgullosos de la línia marcada i
espero que així es segueixi fent.

Dónes vida a un personatge molt
peculiar, en Salvador, protagonista i una
espècie de Primer ministre amb molt de
poder. Una persona amb un costat fosc
en la seva expressió d’aquest poder que
dius que no va amb mi, però de qui he
anat entrat en la pell i que em sento molt
còmode jugant-lo.
Parlo amb tu i veig un senyor de
Madrid típicament urbanita. És així?
Gens! Una falsa percepció. Però no
només perquè ara visc a La Garrotxa.
Des de l’any 75 que vaig marxar a viure
a Guadarrama, un poble de “la Sierra”
madrilenya, he viscut més en pobles que
en ciutats. Soc com les cabres, montaraz.
I consti que m’agradava molt caminar
pel Madrid d’abans, de nits silencioses
i peripatètiques en les que passejar-s’hi
era un plaer. Ara no. Em costa agafar la
son allà, estic massa acostumat al so del
riu i dels ocells d’Olot.
Quina relació tens aquí amb la
Natura? Quotidiana. Cada matí després
d’esmorzar agafo el nostre gosset i
marxem a caminar cap al Triai, cap a la
Vall d’en Bas, cap al Croscat… Són dues
o tres hores que passo en contacte amb
aquest entorn privilegiat. Em carrega les
pil•les! A Madrid visc a deu minuts del
Retiro i ni m’hi acosto. Soc més de boscos
que de parcs urbans.
I el mar? M’agrada, però connecto més
amb els paisatges interiors, em motiva
perdre’m per indrets feréstecs com La
Fageda. De fet, m’hi he perdut literalment

al NATURAL
Quin sentit té que deixem d’usar laques pels
“
cabells, quan es segueix permetent la fabricació

d’automòbils de 300 cavalls? Estem batallant
amb una hidra de 7 caps a la qual n’hi talles un
i n’hi surten 7 més”.

La natura ens dóna els millors espectacles.
“
L’home pot fer coses sublims com Las Meninas,

però la creació més impressionant que he vist
són les cataractes d’Iguazú. No hi ha res com
les obres “vives”: un tro, una nevada, la mirada
d’una persona, els moviments perfectes de la
meva gata...”.

>>> i en vaig poder sortir per algun instint natural que dec tenir
no tan amagat. El que en diguem en castellà “el monte” m’aguditza
els sentits i fa que llegeixi bé els signes, que em fixi en coses que
normalment no veuria.
Et consideres una persona conscienciada pels temes ambientals?
Soc més aviat una persona indignada amb l’actitud ambigua que
mantenim tots plegats. No estic gens d’acord amb la doble moral en
la qual ens movem. La única solució que ara mateix tindria el món, al
meu parer, és desgraciadament una revolució crua i dramàtica. Ja
sigui per causes més o menys naturals, ja sigui per la mà de l’home,
si el canvi climàtic és un fet, quin sentit té que deixem d’usar laques
pels cabells quan es segueix permetent la fabricació d’automòbils
de 300 cavalls? Estem batallant amb una hidra de 7 caps a la qual
n’hi talles un i n’hi surten 7 més.
Què proposaries? Aquí està el tema, que davant d’aquestes
situacions no soc capaç de proposar res, em sento impotent i em sap
greu que tots plegats haguem permès que s’arribi on estem ara. Ens
hem acomodat, i també ens hem acostumat a rebre ordres, a que
ens diguin què hem de fer. En el fons, tenim por d’exercir la nostra
llibertat. Per això i perquè no crec en la gent que ha de prendre
les grans decisions, ja que faran els que més els convingui, si ara et
plantegès qualsevol sortida per quedar bé no seria sincer.
Caldria doncs una coherència entre les nostres accions i les dels
estats en favor del medi que no veus possible. Perquè res apunta
en aquesta direcció! Fem esforços quotidians a la nostra petita
escala, i després en els assumptes a gran escala no es produeixen
els canvis que més es necessiten. Perquè no exigim, cohercitivament
si cal, que els governs comencin a actuar en aquest sentit sobre els
seus propis assumptes, ara mateix? A Espanya fins fa quatre dies
teníem al gran depredador coronat, amb un fusell a la mà matant
espècies protegides. Això descol•loca! Sembla que ciutadans i estats
fem dues guerres separades. I no. O les fem junts, o les victòries
seran tan efímeres com les bombolles de sabó.
Existeix en el teu àmbit professional, consciència i posicionament
davant els problemes ambientals, o són postures particulars?
El nostre sector està molt polititzat i sí que es parla d’aquests
temes, sobre tot entre la gent jove. I en un sentit més pràctic, en les
dinàmiques de producció s’ha notat una consciència i s’apliquen unes
mesures. Abans on hi havia hagut un rodatge era com si hagués
passat el cavall d’Àtila; ara no. Després de cada jornada hi ha
una brigada encarregada de deixar-ho tot tal com s’ha trobat.
Els moviments ja no es marquen amb guix a terra, sinó amb cintes

adhesives de colors que al final es retiren. O es té en compte el
respecte pels animals i les plantes com mai abans. En aquest sentit,
podriem dir que el món del cinema ha entrat en l’ecologisme, sí.
Recentment un actor com DiCaprio aprofitava el seu moment als
Oscar per parlar de la necessitat de protegir el planeta. Això
ho veus a prop aquí? La nostra és una professió tan inestable i
complicada per sobreviure-hi, que la gent amb prou feines té
energies per aixecar-se cada dia, estudiar-se els guions i passar-se
els dies als platós. DiCaprio pot dir el que vulgui i a més agafar-se
tres anys sabàtics per defensar la causa que li sembli, que quan torni
el seu lloc de treball l’esperarà intacte. Si jo ho faig, encara que
porti una vida treballant, quan vulgui tornar potser ni es recorden
de mi. I si és tracta d’un actor jove, pitjor encara.
I els guionistes, no podrien fer-ne més difusió a través de les
històries? Bona idea, però ho veig difícil mentre siguin els productors
els qui “dicten” els guions i mani la taquilla. Si allò que l’escritor
proposa explicar, els qui ho han de finançar no ho troben comercial,
no prosperarà. A més, no se’n parla però la censura segueix existint.
Llavors, quin és l’antídot per neutralitzar tots aquests vicis
adquirits? La gent jove. La seva força, la nova mirada i les ganes
que veig en alguns d’ells de fer neteja, cau i net. Crec i confio que
en la seva mà estigui el canvi.
Per últim, des de la teva amplíssima carrera artística, quina obra
creus que no ens hem de deixar perdre? La natura ens dóna els
millors espectacles. L’home pot fer coses sublims com Las Meninas,
que em segueixen emocionant. Però la creació més impressionant
que he vist són les cataractes d’Iguazú, imprescindibles de veure. No
hi ha res com les obres “vives”: un tro, una nevada, la mirada d’una
persona, els moviments perfectes de la meva gata... u

QÜESTIONARI BREU

Nom complet Jaime Blanch Montijano
Lloc de naixement Madrid I ara viu a Olot
Un bonic record d’infantesa la visió llunyana d’una dona
nua quan tenia 6 anys
Un projecte sempre pendent escriure un llibre de relats
Una obra imprescindible les cataractes d’Iguazú
La manca de respecte que no tolera la ignorància
Un somni fet realitat estar en pau amb mi mateix... ni que
sigui només en alguns moments
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AGROMANÍACS
per Toni Aparicio

EL BLOC

www.cienciadesofa.com
El bloc que us presentem en aquest numero de L’Agró Negre, fou finalista fa uns anys als
premis Bitàcora en la categoria de blocs de divulgació de ciència. L’autor, Jordi Pereyra,
mallorquí graduat en enginyeria mecànica, dóna cabuda a molts temes d’actualitat de
diferents ciències: astronomia, biologia, física, geologia, matemàtiques i química. Per
cadascuna d’elles trobem subcategories les quals ens porten directament a preguntes
actuals o bé -i aquesta és una de les novetats que aporta aquest bloc- a consultes que
li podem fer arribar, i molt amablement ell ens respon.
Per exemple ens diu què és l’efecte placebo, per explicar tot seguit quins són els fonaments de l’homeopatia; quin aspecte té un àtom o bé què passaria si la Terra tingués
una forma diferent. Totes les preguntes tenen respostes ben desenvolupades, explicades
molt acuradament, i estan escrites amb un llenguatge volgudament planer. Així, l’autor
s’atreveix amb el relat de què són les nebuloses planetàries, què passaria si xoquessin
dos forats negres o fins i tot en què consisteix la teoria de les cordes.
Finalment, el bloc fa esment al seu primer llibre “El universo en una taza de café”, dedicat
a la divulgació de la història de l’astronomiau

EL LLIBRE

Cómo cagar en el monte
Autora: Kathleen Meyer
Ediciones Desnivel (2014)
Publicat originalment el 1989 en anglès, amb més d’un milió de còpies
venudes a tot el món, tres edicions en
l’original i amb la segona edició en curs
en castellà, aquest
manual tracta -malgrat el títol escatològic- un problema
de salut ambiental
de primer ordre: els
excrements humans
en certs entorns naturals. Meyer, autora del llibre i guia
d’embarcacions en
aigües ràpides als
Estats Units durant
molts anys, es decidí
a escriure’l quan es
va adonar que totes
les zones de descans dels rius on es
practicava aquesta
disciplina, estaven
afectades per les restes de femtes
humanes. Més enllà del problema estètic i educatiu, l’alt grau de contaminació va possibilitar l’aparició a partir
del 1970, segons afirma, del bacteri
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productor de la giardasi, el qual va
fer que a la pràctica gran part dels
punts d’aigua natural a Nord-amèrica
esdevinguessin no potables. Després
d’aquesta constatació il·lustrada
amb abundants
exemples (alguns
certament amb un
to humorístic), la
segona part del
llibre ens dóna
normes sobre com
deixar les nostres
femtes al medi
amb el mínim impacte possible, i
analitza i compara sistemes de recollida comercialitzats per no deixar rastre humà
allà on anem (pales, contenidors,
etc.). Finalment, repassa diferents sistemes de potabilització d’aigua, imprescindibles per poder beure amb
seguretat. Tot plegat, per no cagar-la
de nouu

AGROMANÍACS

LES TRIBULACIONS
DEL TRÍBOL

U

n diumenge de mitjans febrer vaig anar a passejar per la
platja amb ma mare. Les primeres flors de cebollins, de
caps blancs i de gavons grocs, hi arriben aviat. Massa encuriosit
pels gossos, potser, no vaig reparar en la planta que és el motiu
d’aquest text. Me n’enduia, però, ben bé a la impensada, unes
poques mostres.
Van passar tres setmanes i encara hi eren. En els solcs de la sola
d’una de les meves sabates hi havia clavats com una mena de
menuts embulls de punxes d’un beix embrutit.

Diàspores molt punyents
És tal la fiblada que poden causar les punxes dels fruits del tríbol o
obriülls, un nom per ell sol prou admonitori, que en el clàssic Diccionario
de Autoridades de la llengua castellana de 1726 se suposa que el verb
atribular prové de tribulus, el nom que antigament s’aplicava a diversos
fruits punxents i el nom genèric d’aquesta planta.
Ara que gairebé tothom va prou ben calçat, potser siguin els ciclistes,
a més dels ramaders, els millors coneixedors del poder vulnerant de
l’obriülls pels forats que fan les punxes a les rodes. Diuen que són tants
i tan carregosos d’apariar, que hi ha casos en què és millor llençar la
coberta.
Un fruit molt clavadís, o el rebuig del trepitjat
L’obriülls, Tribulus terrestris L., és una herba que es fa als camins i altres
llocs trepitjats o remoguts, fins i tot arrelant a les juntes dels panots dels
carrers, detall també il•lustratiu de la seva qualitat agafallosa. Tots els
trets de la planta: el tirat ben arrapat al terra, la possessió d’hepatotòxics
i els fruits amb aparell vulnerant, suggereixen una ancestral adaptació al
trepig i al mossec dels herbívors. Fixem-nos en el seu espectacular fruit
compost.
Cinc fruitets agermanats fent rodella
Al fruit hi veiem un aplec de cinc fruitets agermanats fent rodella.
Cadascun dels fruitets té dues fortes i agudes pues laterals, altres dues
més petites en el dors, no sempre presents, totes d’una punyent duresa
cartilaginosa, i un seguit de tubercles rematats per pèls enravenats. En
el cas que el fruit compost es desballesti, els fruitets queden en el terra
sempre amb una pua cap amunt, en posició diferent, diríem “receptiva”,
a la que tenen quan estan acoblats.

L’obriülls, planta i fruit. “Éste, de cualquier suerte que caiga, levanta
en alto una punta aguda”. Abrojo. Diccionario de Autoridades.
En la foto inferior, el veiem ben clavat a la sola de la sabata. Les
punxes s’escapcen, però no es desclaven.
(Fotos, de dalt a baix: Jordi Cebriàn, Manel Casanova i Josep Rigol).

I una temible arma passiva
Diuen que el nom de l’obriülls prové de la semblança del fruit amb el
tribulus ferreus, una arma molt antiga que, donada la seva simplicitat,
encara és utilitzada. Són els ginys de quatre punxes de ferro unides per
un cap, en forma de tetraedre que, deixats en el terra i escampats a
dojo, malferien els soldats i a tota mena d’animals a la càrrega, com ara
cavalls, camells, etc. Actualment les policies utilitzen aquests tribulus ferreus
en rastelleres, en els controls de vehicles.
Fins aquí alguns aspectes dels molts que pot suggerir aquesta herba
ruderal de la família de les zigofil•làcies, un grup molt ben representat en
els ermots i salobrars d’Àsia i Àfrica u Romà Rigol
L’Agró Negre de DEPANA

23

EN CO NT RA
STOP PROCRASTINATING.
Procrastinar significa deixar de fer allò que és
important per mandra o per respecte. Dilatem la
presa de decisió per no afrontar la crua realitat.
Tots (i jo m’incloc), davant determinades situacions
posposem resoldre res amb la vana esperança
que el temps arregli ell sol els nostres maldecaps.
Mai havia sentit aquest verb. Va ser part del
per mi emotiu discurs de
Leonardo di Caprio en
recollir el seu guardó en
forma d’estatueta com a
millor actor de l’any el
proppassat mes de febrer
de 2016. En rebre el
seu Óscar als Hollywood
Heights, va dir que el
canvi climàtic és un greu
problema real que no
podem ignorar. En un breu
speech també va agrair a
tots aquells que han estat
silenciats per la política de
la cobdícia en la defensa
de la natura. Un tan arxi
conegut intèrpret com ell,
no necessita fer proselitisme
de la importància de
lluitar contra aquest llast
de dimensions planetàries.
És ric, guapo i té una fama mundial. Malgrat això,
també s’ha mullat en favor de la conservació del
tigre de Bengala. Són moltes les celebrities del
món de l’espectacle, però molt poques les que es
comprometen. Per aquest motiu un simple gest com
un discurs de caire sincer, contingut i equilibrat té
tant de ressò.
Persones tan famoses com Anthony Hopkins, que
va fer un donatiu d’un milió de lliures esterlines
per adquirir part del Snowdonia National Park,
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l’activisme de Daryl Hannah i Cate Blanchett, o les
aportacions de Gisèle Bundchen en defensa de la
pluviïsilva amazònica no són gaire habituals. El
compromís d’artistes com el cantant Manolo García
a casa nostra són igualment rara avis. La seva
vehemència en atreure l’atenció sobre un problema
greu que no podem amagar, tot i els discursos
oficials que tot va bé, és certament encomiable:
sempre disponible, animós,
engrescador... com un riu
desbordat de vitalitat.
Precisament perquè tots
ells podrien no dir ni fer
res, però alcen la veu i
recolzen la tasca d’entitats
i persones que treballen i
treballem en defensa de
la natura. Perquè som un
simi gregari que interpreta
els signes exteriors que són
acceptats per encetar una
reacció diferent, tots aquests
gestos de gent famosa
contribueixen a una nova
consciència global i local
a redós del seu prestigi.
Etologia pura que mimetitza
els líders dels ciutadans.
Al cap i a la fi ens recorden
que el rellotge no s’atura i no
podem diferir ad calendas graecas posar remei
als efectes no desitjats del canvi climàtic. Cada
dia que passa, revertir el procés és més difícil. No
podem procrastinar davant el que hem provocat.
No tenim dret a fer-ho, per nosaltres mateixos,
pels nostres germans i per les generacions futures.
“For our children’s children, and for those people
out there whose voices have been drowned out by t
he politics of greed”. Gràcies, Leo.
u Lluís-Xavier Toldrà

